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La ordinea zilei în toate unitățile economice

ÎNDEPLINIREA PLANULUI,

PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI 1970
O CARACTERISTICĂ PRINCIPALĂ A PLANULUI PE 1970 ESTE 

PUNEREA UNUI ACCENT DEOSEBIT PE RIDICAREA EFICIENTEI ÎN
TREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICE, CONCENTRÎND EFORTURILE MINIS
TERELOR, CENTRALELOR Șl ÎNTREPRINDERILOR SPRE FOLOSIREA CÎT

MAI RAȚIONALĂ, CU RANDAMENT MAXIM, A CAPACITĂȚILOR DE 
PRODUCȚIE, SPRE MICȘORAREA CONSUMURILOR DE MATERII PRIME 
Șl COMBUSTIBIL, RIDICAREA ÎNTR-UN RITM MAI INTENS A PRO 
DUCTIVITĂȚII MUNCII Șl REDUCEREA COSTURILOR DE PRODUCȚIE

NICOLAE CEAUȘESCU
cuvîntarea la Plenara C. C. al P. C. R. din 10-13 decembrie 1969)
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Ședința plenară a Comitetului Cen
tral al P.C.R care s-a încheiat sîm- 
bătă și care, așa cum rezultă din 
comunicat și cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a examinat în 
mod aprofundat proiectele planului și 

’ bugetului de stat pe 1970, a acor- 
dat o atenție deosebită agriculturii; 

■ rămură importantă a economiei na
ționale.

„Agricultura — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor ple
narei — deține un loc principal în 
activitatea economică a țării noastre, 
în figurarea producției bunurilor 
de; ' țnșpm și, îndeosebi, a produc
ției' cinurilor alimentare. Trebuie 
spus însă, că. față de importanța pe 
care o are această ramură în eco
nomia națională. în ridicarea nive
lului de trai al poporului, cu toate 
eforturile făcute în cursul acestui 
cincinal, nu ne putem declara satis- 
făcuți de rezultatele obținute ; tot
odată, nu putem să spunem că am 
făcut din punct de. vedere material 
tot ceea ce ar fi trebuit să facem 
pentru această ramură".

Agricultura județului Ilfov, coope
rativele agricole din această parte a 
țării au importante rezerve și posi
bilități pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de conducerea partidului 
în ce privește sporirea producției 
agricole. Dar alături de eforturile pe

care le face statul pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a agri
culturii, concretizate în sporirea nu
mărului de tractoare, creșterea 
cantităților de îngrășăminte chimice 
etc., de măsurile luate de conduce
rea partidului în ce privește planifi
carea producției, organizarea muncii 
și perfecționarea formelor de retri
buire ă cooperatorilor este necesar 
să se acorde cea mai mare atenție 
întăririi muncii de partid în vede
rea mobilizării oamenilor muncii la 
îndeplinirea sarcinilor.

Comitetul județean de partid pune 
fn centrul preocupărilor sale întărirea 
economică și organizatorică a coope
rativelor agricole, sporirea produc
ției în toate sectoarele. Totodată, pe 
baza unui plan de muncă amănun
țit, urmărește atît intensificarea lu
crărilor agricole, din fiecare sezon, 
realizarea sarcinilor contractuale 
de către cooperativele agricole, 
cît și problemele de care depinde 
întărirea economică a cooperativelor

Mesaje ale hărniciei
Tot mai multe colective de muncă din Întreprinderi iși Îndeplinesc in 

aceste zile planul și angajamentele pe anul în curs. în telegrame și scrisori 
adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, ele raportează despre realizările obținute și își iau angajamentul 
de a-și îmbunătăți mai departe activitatea și de a obține rezultate tot mai 
bune.

® IAȘI
în telegrama trimisă de Comitetul 

județean Iași al P.C.R. se spune : 
„Comitetul județean de partid Iași, în 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din întreprinderile in
dustriale ale județului, răportează 
conducerii partidului, dumneavoastră 
personal, că în ziua de 13 decembrie 
a fost realizat integral planul pro
ducției industriale pe anul 1969.

în același timp, vă raportăm că toa
te angajamentele asumate în întrece
rea dintre organizațiile județene de 
partid au fost substanțial depășite.

Pînă la sfirșitul anului, industria ie
șeană va realiza. o producție supli
mentară de circa 318 milioane lei, va 
depăși planul de livrări la export cu 
peste 130 milioane lei și planul de 
beneficii cu aproape 160 milioane 
lei.

Aceste rezultate sînt garanții certe 
și premise ale realizării sarcinilor de 
plan sporite pe anul 1970.

Pe baza prețioaselor indicații date 
de dumneavoastră în cadrul plenarei 
C:C. al P.C.R., care și-a încheiat 
lucrările, comitetul județean de par
tid va mobiliza colectivele întreprin
derilor din județ să găsească resur
sele necesare pentru ca și în anul 
viitor, ultimul an al cincinalului, să 
depășească sarcinile stabilite prin 
planul de stat".

® BISTRIȚA NASĂUD

Ceaușescu, că vom depune în conti
nuare eforturi susținute pentru reali
zarea și depășirea tuturor sarcinilor 
care ne stau în față în anul 1970. ul
timul an al actualului plan cincinal.

o LA PORȚILE DE FIER
Constructorii din cadrul sistemului 

hidroenergetic și de navigație Porți
le de Fier au anunțat începerea tur
nării betoanelor la barajul deversor. 
La construcția acestui obiectiv nu
mai constructorii români vor execu
ta 230 000 mc excavați în stîncă, vor 
turna 320 000 m c betoane în care se 
vor încorpora peste 3 000 tone armă
turi. Vorbind despre semnificația a- 
cestei lucrări, tovarășul inginer Ște
fan Fințescu, directorul tehnic al șan
tierelor, ne-a spus : în primul rînd 
cel mai important lucru este faptul 
că avansul de o lună de zile, cîștigat 
de constructorii noștri cu prilejul ză
găzuirii Dunării, se păstrează.

® INSTITUTELE BUCURES- 
TENE DE PROIECTĂRI

agrlcole — dezvoltarea celor mal a- 
decvate ramuri de producție, extin
derea irigațiilor, crearea și consoli
darea acțiunilor intercooperatiste etc.

Pentru înfăptuirea sarcinilor de 
plan, comitetul județean de partid a 
îndrumat organizațiile de partid din 
unitățile agricole să' mobilizeze toate 
forțele de la sate în vederea exeeu-' 
tării exemplare a tuturor lucrărilor 
agricole, pentru descoperirea și pu
nerea în valoare a tuturor rezerve
lor de sporire a producției în această 
importantă ramură a economiei ju
dețului. Acum, cind facem bilanțul 
realizărilor din acest an agricol, 
constatăm că multe cooperative agri
cole de producție au obținut recolte 
satisfăcătoare.

Acolo unde organizațiile de partid 
au antrenat oamenii muncii de la 
sate să execute lucrările agricole de 
semănat, întreținere, fertilizare, eva
cuarea excesului de apă și recolta
rea în perioade cît mai scurte, s-au 
diminuat efectele negative ale con
dițiilor naturale din acest an, iar 
unitățile respective au obținut pro
ducții mari. Așa de pildă, la cultura 
griului. C.A.P Gîrbovi a realizat 
3 829 kg la hectar, situindu-se astfel 
pe locul al doilea pe țară la această 
cultură. De asemenea, C.A.P Ciocîr- 
lia a realizat o producție medie la 
hectar de 3 821. kg, C.A.P Ștefănești 
— 3 066 kg etc. La porumb, printre 
unitățile fruntașe se situează din 
nou C.A.P. Gîrbovi cu o producție 
medie la hectar de 6 025 kg. C.A.P, 
Sinești — 4 500 kg, C.A.P. Giurgiu cu 
4136 kg și altele. Dar la capătul 
opus sînt multe cooperative agricole 
care realizează recolte mici, nici pe 
jumătate cît cele fruntașe. In ase
menea cazuri se aruncă vina pe con
dițiile naturale care ar împiedica 
executarea normală a lucrărilor agri
cole. Dar, așa cum s-a arătat la re
centa plenară, deși starea timpului 
impunea sporirea atenției față de ca
litatea lucrărilor, agricole, în multe 
cooperative și întreprinderi de stat 
s-a făcut simțită o slabă organizare 
a acestor munci — și aceasta s-a tra
dus în pierderi de recoltă. De aceea 
ne vom ocupa cu mai multă răspun
dere de executarea la timp a tutu
ror lucrărilor agricole. încă din a- 
ceste zile, în unitățile agricole din ju
deț se desfășoară acțiuni largi în ve
derea îngrijirii culturii griului, se 
aplică îngrășăminte pe suprafețele 
ocupate de această cultură, spre a 
asigura o recoltă bună.

In multe locuri se aduce argumen
tul că unitățile agricole n-ar avea 
suficientă forță de muncă pentru a 
putea executa toate lucrările agricole 
în termen. Este adevărat că din sa
tele județului se îndreaptă în fiecaie 
zi spre Capitală zeci de mii de oa
meni care lucrează în fabrici, uzine, 
pe șantiere etc. Este un proces nor
mal de diminuare a populației agra
re. Insă neajunsul este că cei care 
rămin în sate lucrează cu productivi
tate scăzută, cu un randament care 
nu dă posibilitate să se asigure 
executarea în termen și de calitate

u

La Plenara C.C. al P.C.R. din 
10—13 decembrie a.c. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia faptul că 
...și in anul 1970 se va menține un 
ritm înalt de creștere economică 
carp va asigura nu njimuai reajizarea 
ci, în n-uite privințe, chiar și depă
șirea prevederilor inițiale ale cinci
nalului... Cel mai înalt ritm de 
creștere — de peste 21 la sută — il 
va cunoaște și în anul viitor indus
tria chimică". Aici, poate mai mult 
ca in oricare alte ramuri, 
ritmicitatea realizării producției are o 
mare însemnătate economică. Este 
suficient să arătăm că, de la un cin
cinal la altul, volumul producției in
dustriei chimice aproape că se du
blează — ceea ce atestă în mod con
vingătorvingător necesitatea îndeplinirii 
ritmice, riguroase a prevederilor 
planului la toți indicatorii.

La Ministerul Industriei Chimice, 
propunerile pentru sarcinile de plan 
la produefa globală pentru anul 
1970 s-au defalcat, pe trimestre, în 
modul următor i (în procente)

(Continuare în pag. a II-a)

MUNCA

practică, Indici intensivi superiori de 
utilizare. Ne-am notat, în acest sens, 
că față de realizările preliminate ale 

. triniestrulpi.. f.V. ,1969,.. producția - gip-, 
bală a industriei chimice va crește' 
în trimestrul I 1970 cu 3,9 la sută. 
Firește, situația ar fi fost mult mai 
bună și procentul amintit mult mai

Dan MATEESCU

Plan 
anual Trimestre

100 .
I

23,7
II III

24,4 25
IV
26,9

Altfel spus, considerînd producția 
planificată în trimestrul I 1970 egală 
cu 100, prevederile perioadei octom- 
brie-decembrie 1970 reprezintă 107,7
— echivalentul a zeci și sute de mi
lioane lei producție Ce factori de
termină această „scară" a produc
ției, cu punctul maxim în ultima pe
rioadă a anului ?

— în aprecierea defalcării pe tri
mestre a planului pe 1970, trebuie 
ținut seama de mai multe influențe
— ne-a răspuns tov. ing. Petre loan, 
director al Direcției plan econo
mic din acest minister. Mai întîi, 
e vorba de dezvoltarea capacității 
instalațiilor — așa-zise vechi — afla
te în funcțiune. Apoi, în semestrul

'•II din anul viitor, producția crește 
ca urmare a avansării în cadrul gra
ficelor de atingere a parametrilor 
proiectați la instalațiile puse în func
țiune anul acesta sau mai demult — 
cazul producției de azot, melană, 
fibre poliesterice, celofibră. în fine, 
în a doua jumătate a anului viitor 
vor fi date în exploatare noi capaci
tăți productive.

Relevînd. în general, aceleași con
siderente care au stat la baza re
partizării pe trimestre a planului a- 
nual; tov; Alexandru Lungu, direc
tor adjunct în Ministerul Industriei 
Chimice, a precizat :

— Dacă am repartiza !n fiecare 
trimestru cîte 25 la sută din planul 
anual, ar însemna să practicăm o pla
nificare irațională. Pentru 1970, con
siderăm că planurile trimestriale nu 
sînt disproporționate.

Am reținut, desigur, aprecierile 
respective. Nimeni nu pledează pen
tru o împărțire voit matematică a pla
nului anual pe trimestre ; el trebuie 
repartizat în conformitate cu timpul

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale județului, se spune în te
legrama Comitetului județean Bistri- 
ța-Năsăud al P.C.R., însuflețiți de 
mărețele perspective și sarcini stabilite 
de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, raportează Comite
tului Central, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, îndeplinirea cu 19 zile 
înainte de termen a planului anual al
producției globale industriale pe ju
deț, precum și a angajamentului luat.

V4 asigurăm, scumpe tovarășe

O situație întocmită recent evi
dențiază succesele cercetătorilor și 
specialiștilor bucureșteni obținute în 
întrecerea lansată anul acesta de 
către institutele de proiectări și cer
cetări din sectorul 7 al Capitalei. 
Potrivit calculelor, numai în prime
le trei trimestre ale anului, institu
tele bucureștene de proiectări au 
redus valoarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj, în faza de proiecta
re, cu 974 milioane lei. față de 965 
milioane lei, cit prevedea angajamen
tul pe întregul an. De asemenea, 
s-au obținut economii în valoare de 
73 milioane lei, prin refolosirea pro
iectelor. a fost scurtată durata de 
întocmire a documentațiilor, s-au 
economisit 645 mii ore de cercetare 
și proiectare și s-au diminuat apro
vizionările cu materiale din străi
nătate cu suma de 134 milioane de 
lei valută.

î

Ca de obicei, decem
brie aduce in prima 
pagină a ziarelor o 
mulțime de știri, sosi
te din toate colțurile 
țării, știri-bilanț, cu- 
prinzind cifre, referiri 
lapidare la obiectivele 
in lucru, știri peste 
care adeseori trecem 
cu privirea in grabă, 
căutînd altceva, „mai 
deosebit", neobișnui
tul.

Citeva rinduri, stil 
telegramă, despre șan- 

' fierul de la Galați; al
te citeva despre Por
țile de Fier; o însem
nare despre muncito
rii prahoveni etc. Cit 
de iscusit ar fi, cît s-ar 
strădui, un gazetar nu 
poate să evite consa
cratele tipare, după 
care se întocmesc ast
fel de rapoarte : pla
nul anual a fost în
deplinit cu atitea zile 
înainte de termen, 
s-au realizat economii 
în valoare de..., au în
ceput pregătirile pen
tru producția anului 
viitor... Numai că a- 
ceste știri-bilanț de 
pe pagina întîia, o 
știm cu toții, conțin 
ceva inestimabil : e- 
fortul a milioane de 
oameni, de pe întreg 
cuprinsul țării, pentru 
a întîmpina noul an cu 
datoria împlinită.

Peste asemenea știri 
nu se poate trece cu 
vederea.

Un an, o etapă a 
drumului nostru, iată 
rezultatele, verificabi
le. Experiențe, emoții, 
greutăți, satisfacții și 
citeodată insatisfacții 
din care se cer des
prinse învățăminte, 
cauzele lor — toate 
s-au concentrat în 
știri de numai citeva 
rinduri. Dar nu pot fi 
exagerate neîmplinirile 
pentru că, evident., 
am. trăit un an al rea
lizărilor. Pentru fieca
re cifră de plan, pen
tru fiecare leu econo
misit au muncit mii 
de oameni. Numele u- . ............... .
nora dintre ei. au. pă-. nemaipomenite,. el. dă crează. Citeva rinduri. 
trims din cind în cind - 
in paginile ziarelor ; e- 
cranul televizorului 
ne-a adus în casă ci
teva chipuri de la Hu
nedoara, Baia Mare,

Siluetele zvelte ale celor două coșuri de fum ale 
termocentralei din Deva domină înălțimile 

Foto : S. Cristian

SPORT
PIRAMIDA E TOT CU VÎRFUL ÎN JOS... (în
semnări despre sportul de masă în între
prinderi si instituții)
CUM SE COMPORTĂ HANDBALIȘTII NOȘTRI 
ÎN TURNEU ? (Interviu cu antrenorul Eugen 
Trofin)
RUGBI — Ieri, la Tarbes, ROMÂNIA—FRANȚA 
9—14

CHIAR DACĂ PE PIEPT STRĂLUCEȘTE MEDA
LIA DE CAMPION EUROPEAN... (Convorbire 
cu antrenorul lotului reprezentativ de box 
ion Popa)
„TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE" — DOI 
PUGILIȘTI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI ÎN PARTI
DELE FINALE (PAGINA A III-A)
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însemnări 
de Nicolae ȚIC

Suceava și Constanța, 
de prin alte părți... Ci
teva nume, citeva chi
puri — din milioane 
de nume și chipuri.

Un an de zile, zi de 
zi, plecarea la lucru, 
treburile obișnuite, 
meseria, întoarcerea
de -la lucru, pregătirea 
pentru a doua zii Și-a
cum, bilanțul, acea sa
tisfacție a lucrului bi
ne făcut și la timp; 
amintirea unor zile de 
căutări, de emoții, de 
certitudini; merită să 
afle ‘toți că ai muncit 
un an de zile, ca un 
om al datoriei, inte
grat efortului 
nim. Știrea de 
rinduri nu-ți 
nește numele,
că n-o să ți-l știm 
niciodată. Dar cei a- 
lături de care ți-ai fă
cut datoria te cunosc. 
Ești tovarășul și prie
tenul lor. De ei ți-ai 
legat toate zilele. Sti
ma lor este și-a noas
tră, și-a tuturor.

Pentru mulți, pentru 
mii de tineri, 1969 a 
fost primul an de lu
cru, de producție, a- 
devărata intrare în 
viață. Un an de încer
care a puterilor, de 
verificare în practică a 
cunoștințelor, de ambi
ții. Ambițioșii ar vrea 
să facă intr-un an cit 
in zece. Poate că pen
tru ei anul a trecut 
prea repede, din cîte 
și-au propus — abia 
dac-au apucat să rea
lizeze cite ceva. Nu-i 
nici un motiv de deza
măgire ! Ne așteaptă 
anii care vin, ani 
mulți, pe care ni-l do
rim anii împlinirii 
noastre. Primul an de 
lucru, de ucenicie, nu 
se uită. Chiar dacă nu 
ți-a adus satisfacții
mulțumirea începu
tului și fixează în me
morie, pentru multă 
vreme, uneori pen
tru totdeauna, imagi
nea celor, care te-au

tntimpinat cu o vorbă 
bună, care ți-au dat o 
mină de ajutor și 
ți-au întins mina du
pă o reușită. 1969 a 
fost un an in carerîn- 
durile meseriașilor 
noștri s-au îmbogățit 
cu cadre de nădejde. 
Mii de nume, mii de 
chipuri pe care le ghi
cim printre rinduri te
legrafice despre plan.

De la o zi la alta, 
de la un an la altul, 
oamenii își văd de me
seria lor, de treburile 
pe care le au, își fac 
datoria, indiferent de 
împrejurări, asigură 
continuitatea vieții 
noastre, cu conștiința 
că sînt absolut nece
sari, că fără strădania 
lor nu se poate. Nu- i 
mai despre unul sin- , 
gur dintre aceștia aș 
vrea să notez aici ur
mătoarele : de vreo 
unsprezece ani, de ' 
cind. și-a terminat stu
diile, opt luni pe an, 
omul acesta cercetează 
o anumită regiune a 
țării. Pe la începutul 
lui aprilie urcă la 
munte, cu un rucsac in 
spate, se instalează în
tr-o baracă — și-apoi 
începe să colinde 
munții. De două, trei 
ori pe lună, sau mai 
rar — trimite unui la
borator din Bucu
rești rezultatul inves
tigațiilor. Primește 
răspuns și iși vede < 
mai departe de lu- , 
cru... A fost unul din- , 
tre geologii-pionieri în ( 
regiunea respectivă. 
Cercetările lui — și-ale 1 
altor colegi — au dus 1 
Za deschiderea unui ' 
șantier de interes na- i 
țional. In unsprezece i 
ani, 
n-a 
nici 
l-aș . 
că ar rămine 
nedumerit. Omul 
vede de meseria lui, ii 
place, asta-i tot. La 
fiecare sfirșit de an 
citim cite-o știre des
pre șantierul unde lu-

numele acestui om 
fost pomenit în 
un ziar. Dacă i 
pomeni aici, cred 

foarte 
își

Poporul Namibiei
Suptă pentru
libertate
Convorbire cu Sam NUJOMA 

conducătorul mișcării de eliberare 
a poporului namibian

Namibia, sau Africa de Sud-Vest, cum mai este cu
noscută, pămînt arid ce se întinde ca un briu nisipos 
de-a lungul fluviului Orange, incercînd parcă să stă
vilească asaltul valurilor Atlanticului Pentru poporul 
care s-a 'stabilit pe aceste meleaguri puțin primitoare, 
descendent al vitejilor herero, Namibia înseamnă mai 
mult decit pămintul natat, este întruchiparea năzuin
ței sale la o existență demnă, la libertate și indepen
dență. Printr-un paradox, țara care ar fi trebuit să 
fie unul dintre primele state independente de pe con
tinentul negru — pentru că oficial dominația colonia
listă a luat aci sfirșit incă in 1920, după infringerea 
Germaniei in primul război mondial — continuă să se 
afle in situația unei colonii. După o jumătate de veac, 
namibienilor li se refuză dreptul la o existență de 
sine stătătoare, țara fiind anexată cu forța de către 
Republica Sud-Africană, care o consideră ca pe a 
cincea provincie a sa. De mai multi ani problema Na
mibiei figurează pe agendele sesiunilor O.N.U. și de 
fiecare dată statele comunității internaționale a na
țiunilor au cerut cu hotărire acordarea independenței 
acestui teritoriu. încetarea amestecului in treburile 
sale interne. Recent, la O.N.U. a fost elaborat un nou 
proiect de rezoluție care condamnă Republica Sud-A- 
fricană pentru refuzul ei persistent de a-și retrage ad
ministrația din Namibia.

Zilele trecute, l-am întîlnit la Alger pe Sam Nu- 
joma. președintele mișcării de eliberare a poporului 
namibian, S.W.A.P.O., cu care am avut o convorbire, 
despre situația din Namibia, despre lupta neînfricată 
a poptilației herero împotriva dominației rasiștilor de 
la Pretoria.

Sam Nujoma vorbește cu ton scăzut despre un tre
cut frământat, deapănă secvențe emoționante ale re
zistenței populației de pe fluviul Orange împotriva 
colonizatorilor germani veniți pe aceste meleaguri la 
sfirșitul veacului trecut, cu biblia într-o mină și cu 
sabia în cealaltă, ale războiului singeros dintre anii 
1903—1907. La scurt timp după soldații Kaiserului, au 
venit rasiștii sud-africani care și-au arogat dreptul de 
stăpini peste acest teritoriu, peste destinele locuitorilor 
săi.

— Poporul namibian a rezistat cu tărie tuturor aces
tor campanii — continuă interlocutorul. Nici acțiu
nile colonizatorilor de exterminare a populației indi
gene, nici represiunile sălbatice ale rasiștilor, care 
aplică la noi aceeași politică reacționară a apartheidu
lui ca și în R.S.A., nu au putut înăbuși voința nami
bienilor de libertate și independență. Lupta noastră a 
devenit mai organizată, țelul nostru mai precis con
turat după crearea, în 1958, a organizației populare de 
eliberare, S.W.A.P.O. Desigur, am acordat o mare im
portanță rolului pe care-l are opinia publică, ne-am 
îndreptat speranțele spre Organizația Națiunilor Unite, 
de la tribuna căreia au vorbit nu o dată și petiționari

C. BENGA
Alger.

(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTElĂ-luni 15 decembrie 1969

actualitatea culturală
Carnet

ION N1C0DIN NIȚĂ
Deschisă în holul Casei Scriitorilor 

„Mihail Sadoveanu" în cadrul mani
festărilor „Plastică și poezie" — ex
poziția Ion Nicodin Niță prilejuiește 
descoperirea unuia dintre cei mai au
tentici pictori naivi, în lucrările 
căruia sinceritatea, departe de a an
trena ridicolul, îi accentuează singu
laritatea. Căci pictura acestui țăran, 
miner în Munții Apuseni, ajuns a- 
cum la respectabila vîrstă de 60 de 
ani, dar concentrîndu-și stăruitor a- 
tenția asupra activității artistice doar 
în ultimii 7 ani, se afirmă ca o pre
zență autonomă, ireductibilă.

Ion Nicodin Niță, după cum afirma 
George Macovescu într-un recent ar
ticol, „a învățat de la meșterii icoa
nelor pe sticlă, iar aceștia au învățat 
de la zugravii oalelor și ai pereților, 
meșteșug care coboară din negura 
vremurilor, din gustul pentru frumos 
al acestui neam al nostru, din iubirea 
lui pentru culoare și formă, din pa
siunea lui instinctivă și conștientă 
pentru ceea ce noi numim artă". Ne 
impresionează, într-adevăr, în lucră
rile acestui pictor, prezența a 
însăși substanței gîndirii artistice ță
rănești, raportul firesc pe care-1 rea
lizează între valori perene și iniția
tive mereu reînnoite. Căci realitatea 
pe care viața satului o oferă este sin
gura pe care acest pictor o recu
noaște. Este o realitate a peisajului 
și existenței cotidiene, așa cum ea 
apare, consemnată și inventariată de 
ochiul său, însoțită de semnificațiile 
pe care 1 le atribuie, de atitudinea 
pictorului față de ea.

Pasiunea de a descrie este între
cută însă la acest pictor de pasiunea 
de a construi („Tîrgul Găinii"). Li
bertatea fanteziei nu devine în acest 
caz anarhică, ci, dimpotrivă, se 
subordonează unei arhitecturări pre
cise, dar nu mai puțin evocatoare și 
lirice.

GHEORGHE GLAUBER
Prima expoziție personală a picto

rului Gheorghe Glauber — Sala Ga
leriilor de Artă, str. Mihai Vodă nr. 
2 — contribuie la cunoașterea sen
sibilității, și preferințelor acestui ar
tist. Legate de bunele tradiții rea
liste ale picturii românești, lucrările 
sale poartă o amprentă distinctă, tin- 
zînd să exprime valori care prin po
tențialul lor uman și afectiv să rămî
nă permanent valabile. Un sentiment 
robust și cald față de ceea ce este 
frumusețea imanentă a naturii carac
terizează lucrările expuse în prima 
sală a galeriilor. Preocuparea pentru 
peisaj, mai ales pentru peisajul pano
ramic, se cristalizează aici nu atît ca 
mărturie a unei stări afective declan
șate de un moment al realității, cît

¥

Sînt anunțate pentru săptămîna aceasta următoarele vernisaje i
— Marți, 16 decembrie, în sala Galeriilor de Artă din Calea Victoriei 132 

— expoziția de grafică Elena Bronițki.
— Prima expoziție personală a tînărului grafician Ion Șușală— în să

lile Ateneului tineretului (aleea Alexandru) — miercuri, 17 decembrie.
— Gion Mihail — grafică —, și Maria Gion — sculptură ■— expun în să

lile din Bd. Magheru nr. 20 începînd de vineri, 19 decembrie.
— Tot vineri, 19 decembrie, în foaierul Teatrului Țăndărică se va des

chide expoziția de grafică Liana Petruțiu Ghigorț.

cinema

* a Valea păpușilor : PATRIA — li ; 
15 ; 18 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, FAVORIT —
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Băieții în haine de piele t REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45 ; 21,15.
a Wlnnetou în Valea Morțll : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11 i 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 17 ; 19 ; 21, MELODIA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MODERN — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• My fair lady : CAPITOL — 0 ;
12,30 ; 16,15 ; 19,45.
• Baladă pentru Mărluca : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45.
• Zorba grecul : LUMINA — 9,30— 
17 în continuare ; 20,15.
5> Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.

(Urmare din pag. I) 

a lucrărilor agricole. Acest aspect nu 
poate fi rezolvat exclusiv prin mun
că politică și organizatorică desfășu
rată de organizațiile de partid. Locul 
miilor de oameni care pleacă la oraș 
trebuie să-1 ia tractoarele și mașinile 
agricole. Or, problema mecanizării 
complexe în agricultură, a creșterii 
răspunderii tractoriștilor pentru pro
ducția realizată pe terenurile coope
rativei agricole nu a fost încă rezol
vată de către Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii. Este deosebit de va
loroasă indicația recentei plenare ca 
secțiile întreprinderilor pentru meca
nizarea agriculturii să funcționeze 
nemijlocit în cadrul cooperativelor 
agricole, sub directa îndrumare și 
conducere a acestora. Vom lua mă
suri în vederea strîngerii legăturilor 
dintre tractoriști și cooperatori în- 
cit printr-o colaborare strînsă să se 
ajungă la sporirea producției în coo
perativele agricole.

Producțiile relativ scăzute.obținuțe 
la unele culturi — îndeosebi la grîu 
și la legume — se datoresc, in bună 
parte, și calității necorespunzătoare a 
semințelor. De exemplu, unele uni
tăți agricole au lost nevoite să folo
sească sămînță de grîu provenită din 
a patra și chiar a șasea înmulțire. 
De asemenea, a fost cu totul neco
respunzătoare calitatea semințelor la 
cartofi, roșii, praz, ceapă etc. Soco
tesc că institutele de specialitate și 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu: 
rii trebuie să urmărească nu numai 
asigurarea unor cantități îndestulă
toare de sămînță cu înaltă valoare 
biologică necesare pentru producția 
anului viitor, ci să se ocupe și de 
rezolvarea în perspectivă a acestor 
probleme. Este de maximă importan
ță indicația plenarei ca Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii, împreună 
cu Academia de Științe Agricole, să 
asigure neîntîrziat semințe de mare 
productivitate ca o condiție esen
țială a obținerii unor recolte ridi
cate.

Dacă la cultura cerealelor și a 
plantelor tehnice problemele relatate 
mai sus se rezolvă intr-un anumit 
fel, !n legumicultură acestea se evi
dențiază și mai pregnant. De mulți

plastic
ca o dovadă a unei puteri de concen
trare a imaginii. Gheorghe Glauber 
aduce nota personală a unei viziuni 
unitare, de prospețimi patriarhale, 
bazată fie pe nuanță și emoția de 
implicații subiective, fie pe expan
siunea obiectivă. Calitatea., dominan
tă este armonia cromatică, sobră, 
discretă, reținută.

Varietatea temelor abordate în lu
crările prezentate în cea de a doua 
sală a expoziției mărturisește căutări 
nedisimulate, afirmate deschis. Preo
cuparea pentru cunoașterea și reda
rea unor tipologii umane variate 
(„Fetiță", „Autoportret") este com
pletată de prezența unor compoziții 
ca „Natură statică cu cocoș” sau „Di
namică nocturnă". Pretutindeni însă, 
prezența unor reale calități, ca și se
riozitatea muncii artistice înnobilea
ză datele realului.

SEVASTIȚA STAN
Organizată sub auspiciile cenaclului 

„Ion Andreescu", al profesorilor de 
desen, prima expoziție personală a 
pictoriței Sevastița Stan, recent des
chisă în aula Bibliotecii centrale uni
versitare, se remarcă prin încercarea 
de asimilare tot mai autentică și 
chiar de depășire a unei viziuni pic
turale clasice. Natura. în variatele el 
ipostaze, concentrează aproape în în
tregime preocupările artistei. Peisa
jul, surprins cu o anume ușurință a 
exprimării, rămîne de multe ori sim
plă descriere a unei imagini imedia
te, mobilul esențial al artei sale fiind 
acela al redării diferitelor momente 
ale zilei cu meteorologia lor exactă.

MARGARETA STAHL
Organizată în foaierul Teatrului de 

Comedie, expoziția de artă decorativă 
a Margaretei Stahl oferă un cadru 
plăcut, care premerge sau punctează 
armonios spectacolul propriu-zis, re
constituind o intimă și specifică at
mosferă de esență populară.

Panourile decorative pictate pe 
lemn sau cele de rafie, de mici di
mensiuni, amintind velințele și scoar
țele populare, măsuțele ornamentate 
prin incizie, incrustații de metal sau 
folosirea unor străvechi motive fol
clorice, ca și obiectele de podoabă, 
sînt interesante prin obținerea Unor 
efecte decorative realizate din prelu
crarea materialului folosit. In mîi- 
nile artistei, de fiecare dată acest ma
terial este modelat cu sensibilitate și 
măiestrie în armonii domoale, care 
organizează suprafața ritmic. Armo
nia cromatică reunește într-un tot 
unitar patina caldă a lemnului, culo
rile surde, uneori parcă de esență 
vegetală, ale panourilor de rafie cu 
echilibrul sensibil și nuanțat al pic
turii.

Marina PREUTU
*

• Să trăim plnă luni : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
o Războiul domnițelor : CENTRAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 12 ; 
15 ; 17,45 ; 20,30.
• Vă place Brahms 1 : CINEMA
TECA (sala Union) — 9,30 ; 12 ; 14,30, 
EXCELSIOR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FLOREASCA — 9,30 ; 12 ;
14.30 ; 17,30 ; 20, AURORA — 10 ;
12.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Femela îndărătnică : GRIVIȚA — 
9—13,30 în continuare ; 15,45 ; 18,15 ;
20,30.
• Angelica șl sultanul : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ;
17,45 ; 20.
• Mîna cu briliante : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, VITAN — 15,30 ; 18 ;
20,30.
o Noaptea generalilor : DACIA — 
8,15—20 în continuare.
o Baltagul : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• La nord prin nord-vest i LIRA
— 15,30 ; 19.

ani județul Ilfov a constituit un pu
ternic bazin pentru aprovizionarea 
populației cu legume. Tn unele peri
oade chiar se trimiteau produse șl 
pentru alte orașe din țară. Prin spe
cificul lor — apropierea de Capitală 
și existența unor lunci cu terenuri 
fertile — multe cooperative agricole 
din această zonă vor rămîne, în con
tinuare, mari producătoare de legu
me. Dar și aci se cer rezolvate nu
meroase probleme de ordin tehnic : 
mecanizarea în legumicultura este 
abia la început! producerea răsadu
rilor se poate face după metoda 
obișnuită a grădinarului etc.

ILFOVUL AGRICOL
Desigur, organizația județeană de 

partid cunoscînd asemenea probleme 
a acționat în direcția antrenării co
muniștilor în diferite acțiuni care să 
ducă la îmbunătățirea activității în 
legumicultura. Mă refer aci la acțiu
nile de masă care se întreprind în 
cooperativele agricole pentru extinde
rea serelor-înmulțitor care vor re
zolva în oarecare măsură problema 
producerii răsadurilor, se îmbunătă
țește munca în cadrul brigăzilor și 
echipelor ca acestea să răspundă de 
producția ce se realizează. Dar me
canizarea nu poate fi rezolvată de
cît prin acțiuni hotărîte ale Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii.

In vederea bunei aprovizionări a 
populației vom lua măsuri pentru îm
bunătățirea activității în sectorul le
gumicol Astfel, se va exercita un 
control riguros, ca întreaga producție 
de legume planificată pentru anul 
viitor să fie amplasată exclusiv pe 
terenuri irigate, în întreprinderile a- 
gricole de stat cît și cooperativele 
agricole să se organizeze treptat uni
tăți profilate în producția de legume.

AGENDA „FESTIVALULUI

NATIONAL DE TEATRU 1969“
O dramatizare după un roman sa- 

dovenian devenit clasic, „Baltagul", și 
două piese ale dramaturgiei origi
nale, „Absența" de Iosif Naghiu și 
„Croitorii cei mari din Valahia" de 
Alexandru Popescu, au constituit 
programul celei de-a cincea zi a fes
tivalului. Cele trei spectacole au ofe
rit totodată prilejul afirmării valo
rilor interpretative a două teatre 
bucureștene : Teatrul Mic și Teatrul 
Giulești și ale unui teatru oaspete 
al Capitalei — Teatrul de stat din 
Sibiu (secția română).

„Baltagul", spectacol pe care Tea
trul Mic l-a prezentat cu succes și 
în turneul întreprins în U.R.S.S., a 
fost realizat pe baza unui text după 
romanul lui Mihail Sadoveanu, sta
bilit de Radu Penciulescu, care e și 
semnatarul regiei. Scenografia : Teo
dor Constantinescu. Muzica : Teodor 
Grigoriu. Din distribuție : Olga Tu- 
dorache, Minodora Ivanciuc, Dan 
Nuțu, Ion Cosma, Ion Marinescu, 
Constantin Codrescu, Stamate Po
pescu, Victor Rebengiuc, Tatiana 
Iekel, Virgil Marsellos, Hie Iliescu,

ÎN ANONIMAT
Am văzut, in „com

pletare", la cinemato
graful „Patria", un 
scurt-metraj românesc. 
„Sturionii se pescu
iesc pe furtună", 
realizat de Ion Bos
tan. Cu virtuți de 
poem închinat con
fruntării biruitoare a 
omului cu natura, fil
mul acesta ciștigă 
sala, este urmărit cu 
interes de către spec
tatori. Nu numai 
pentru că dezvăluie 
aspecte mai puțin cu
noscute ale activității 
pescărești, surprinzînd 
documentar lupta pen
tru capturarea acestor 
uriași ai Mării Negre. 
Ci și pentru frumuse
țea și dramatismul 
imaginii ca atare, pen
tru expresivitatea oa
menilor înfățișați in 
plină acțiune și ale 
căror chipuri — parcă 
sculptate în piatră — 
domină adeseori ecra
nul. Cu colaborarea u- 
nui excelent opera
tor : Liviu Nițu, și 1 a 
inginerului de sunet 
Maia Stepanenko (i- 
lustrația muzicală șl

fundalul sonor înso
țesc, comentează e- 
xemplar imaginea), 
realizatorul își dez
voltă subiectul dis- 
pensindu-se de un am
plu comentariu vorbit ; 
filmul „vorbește" prin 
el însuși, și o face 
convingător, fără em
fază, cu simplitatea 
corespunzătoare ero
ismului simplu al 
pescarilor cărora le 
este consacrat.

„Sturionii se pescu
iesc pe furtună" este 
doar unul dintre cele 
peste 70 de filme pro
duse de Studioul „A- 
lexandru Sahia" in 
cursul unui an. O 
producție diversă, ine
gală desigur, dar in- 
mănunchind multe 
scurt-metraje (docu
mentare, de populari
zare științifică, re
portaje) interesante și 
actuale. Ce se întîmplă 
cu ele, la ce cinema
tograf rulează ? Sintem 
informați că ele in
tră, în genere, prompt 
în rețeaua de difu
zare. Dar programa-, 
rea lor este învăluită

• Cînd se aud clopotele î DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
9 Noile aventuri ale răzbunătorilor t 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MO
ȘILOR — 15,30 ; 13 ; 20,30.
• Păpușa t COTROCENI — 15,30 i
19.
0 Frații Karamazov : POPULAR — 
15,15 ; 19.
• Virldiana 1 VIITORUL — 15,30 ; 18 ;
20,30.
O Blow-up : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
e Căldura : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ;
20,30.
O Corabia nebunilor t PROGRE
SUL — 15,30 ; 19.
• Tigrul : COSMOS — 15,30 ; 18 ;
20,30.

teatre 

Vasile Nițulescu, Ion Focșăneanu, 
Alexandru Lungu, Tudorel Popa, 
Victoria Gheorghiu, Arcadie Donos, 
Dumitru Furdui, N. Ifrim, Jana Go- 
rea, Boris Ciornei, C. Dinescu.

„Absența" de Iosif Naghiu, recen
ta premieră a Teatrului Giulești, în 
regia lui Dinu Cernescu, scenogra
fia Sandei Mușatescu și ilustrația 
muzicală a lui Ștefan Zorzor, a fost 
interpretată de Ionescu Gion, Mar- 
ga Anghelescu, Ion Vîlcu, Corne- 
liu Dumitraș, Athena Demetriad, Co- 
rado Negreanu.

Ziua de Ieri s-a încheiat cu „Croi
torii cei mari din Valahia", pusă In 
scenă la secția română a Teatrului 
de Stat din Sibiu de către Dan Nas- 
ta, în cadrul scenografic semnat de 
Helmut Stiirmer. Ilustrația muzicală : 
Wolfgang Weber. Distribuția specta
colului : Nicu Niculescu, Valeriu Pa- 
raschiv, Adina Rațiu, Sebastian Pa- 
paiani, Ion Ghișe, Nicu Niculescu 
jr., Costel Rădulescu, Teodor Portă- 
rescu, C. Stănescu, Mircea Hindo- 
reanu și alții.

în cel mai deplin ano
nimat. Or, este cu to
tul nefiresc ca docu
mentarele noastre — 
cele reușite desigur, 
care răspund exigen
țelor informative și 
educative ale genului 
— să ruleze in um
bra filmelor artis
tice, „strecurate" par
că în programul cine
matografelor prin in
trarea de serviciu. O 
publicitate este nece
sară în orice caz — 
prin afișe atractive, 
prin fotografii (în mod 
paradoxal, studioul în
suși neglijează acest 
aspect, și nu asigură 
nici măcar fotografiile 
care să poată face 
popularizarea, recla
ma propriilor reali
zări). E cazul ca do
cumentarul românesc 
în premieră să înce
teze a mai fi o ce
nușăreasă și să fie a- 
jutat să se impună — 
în funcție de calitățile 
sale — ca moment de 
relief al repertoriului 
cinematografic. .

D. COSTIN

• Teatrul de comedie Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala din Bd. Schitu Măgureanu) : 
Strigoii — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Transplantarea Inimii ne
cunoscute — 20.

• Teatrul Național „I. L. Caragi- 
ale“ (sala Studio) : Părinții teribili 
— 19,30.

Și în zootehnie, ramură de produo- 
ție care poate avea o mare eficien
ță economică, îmbinarea sarci
nilor actuale cu cele de perspectivă 
constituie una din preocupările prin
cipale ale organelor și organizațiilor 
de partid. Pentru județul Ilfov, dez
voltarea zootehniei constituie o sar
cină de primă importanță, cu atît 
mai mult cu cît un mare număr de 
cooperative agricole situate în apro
pierea Capitalei trebuie să contribuie 
la aprovizionarea populației cu în
semnate cantități de lapte și carne.

Ținînd seama că în cooperativele 
agricole creșterea animalelor și păsă

rilor după metode tradiționale nu a- 
sigură o eficiență corespunzătoare, o 
serie de unități au fost îndrumate și 
sprijinite să-și creeze.ferme mari, cu 
tehnologii moderne, pe baza cărora 
au obținut rezultate remarcabile. 
Pentru generalizarea experienței do- 
bîndite în aceste unități., comitetul 
județean de partid a inițiat organi
zarea unor schimburi de experiență 
privind metode eficace de îngrășare 
a tineretului taurin, a porcilor și 
berbecuților, creșterea păsărilor, pre
pararea furajelor grosiere etc.

In urma schimburilor de expe
riență care au avut loc anul trecut 
la cooperativele agricole din Gîrbovi 
și Putineiu și în acest an la Băneasa. 
pe temș îngrășării tineretului taurin, 
un număr de 30 de cooperative agri
cole din județ au hotărît să-și orga
nizeze asemenea ferme. De exemplu 
schimbul de experiență de la Bă
neasa, pe tema îng-ășării taurinelor, 
a avut un larg răsunet datorită re
liefării avantajelor pe care le pre
zintă această metodă. în acest an cele 
30 de cooperative cresc și îngrașă

© Teatrul Mic : Marla 1714 — 10 ; 
Prețul — 20.
© Teatrul de Nord, Satu Mare — 
secția maghiară — (în sala „Come
dia- a Teatrului Național „1. L. Ca- 
ragiale" : Al patrulea anotimp —
20.
© Filarmonica de stat „George E- 
nescu“ (Ateneul Român) : Concert
de muzică preclasică și contempo
rană dat de corul Filarmonicii — 
20. Dirijor : D. D. Botez. Soliste : 
Aurelia Diaconu șl Steliana Calos ; 
(sala mică a Palatului) : Concert de 
muzică de cameră susținut de Avy 
Abramovicl, Alexandru Hrisanide și 
Aurelian Octav Popa — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
naseM (sala Savoy) : Varietăți *69  — 
— 19,30.

15 000 capete taurine, urmînd ca în 
anii viitori efectivele acestor ferme 
să fie și mai mari.

Studiind posibilitățile de dezvol
tare a producției în cooperativele a- 
gricole, comitetul județean de partid 
a ajuns la concluzia că și în ce pri
vește creșterea și îngrășarea porcilor 
pot fi obținute rezultate mai bune. 
Din indicația Biroului, direcția agri
colă și uniunea județeană a coopera
tivelor a organizat, în primăvara a- 
cestui an, un schimb de experiență 
la cooperativa agricolă Ion Roată a- 
vînd ca subiect : organizarea fluxului 
tehnologio de creștere a porcilor In

unități profilate. Acest sistem o- 
feră posibilități de organizare mai 
bună a muncii, ceea ce conduce la 
creșterea producției cu același con
sum de zile-muncă.

în vederea organizării unor aseme
nea ferme și în alte cooperative, or
ganizațiile de partid au fost îndru
mate să sprijine consiliile de condu
cere în ce privește asigurarea bazei 
tehnico-materiale și atragerea celor 
mai buni cooperatori în munca de 
îngrijitori. Acolo unde organizațiile 
de partid și consiliile de conducere 
din cooperativele agricole s-au -ocu
pat de problema organizării ferme
lor, au fost obținute rezultate bune, 
care au demonstrat superioritatea 
metodelor respective. Așa sînt coo
perativele agricole din Moștiștea. Ul- 
meni. Valea Măcrișului. Gîrbovi, So- 
hatu, Mitreni, Alexeni și altele. Nu 
este mai puțin adevărat că, în unele 
cooperative din cele 67 ai căror pre
ședinți au participat la schimbul de 
experiență de la cooperativa agricolă 
din comuna Ion Roată, s-au aplicat 
doar o parte din metodele în

ANIVERSAREA 
UNOR 

ÎNTREPRINDERI
Duminică s-au sărbătorit 90 de ani 

de la înființarea Fabricii de chibrituri 
din Capitală. Evenimentul a fost con
semnat printr-o adunare jubiliară la 
care au participat sute de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, veterani ai u- 
neia dintre primele ramuri industria
le românești, invitați.

Intr-o atmosferă de mare entu
ziasm, a fost adoptată o telegramă a- 
dresată Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune : Realizările obținute de colec
tivul nostru se datoresc grijii perma
nente pe care o acordă partidul și sta
tul nostru dezvoltării tuturor ramu
rilor economiei naționale.

Conștienți de marile îndatoriri ce 
ne revin în făurirea societății noas
tre socialiste multilateral dezvoltate, 
asigurăm Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, pe dumnea
voastră iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător eminent al 
partidului și statului, că tot colecti
vul fabricii de chibrituri își va con
sacra eforturile înfăptuirii politicii 
interne și externe a partidului, sar
cinilor izvorîte din grandiosul pro
gram elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, con
tribuind astfel la dezvoltarea perma
nentă a bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului nostru, la înflorirea 
patriei noastre socialiste.

★
Colectivul Uzinei mecanice Mus

cel din Cîmpulung a trăit duminică 
unul din evenimentele de seamă din 
viața sa : împlinirea unui sfert de 
veac de activitate. Adunarea festivă 
ce a avut loc cu această ocazie a 
prilejuit o trecere în revistă a reali
zărilor obținute în această perioadă.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
participanții la adunare aii adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, perso
nal, prin care se angajează să mun
cească în continuare cu mai multă 
însuflețire pentru a-și aduce contri
buția la prosperitatea națiunii noas
tre socialiste și fericirea poporului 
român. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 16, 17, 18 

decembrie. în țară : Vreme relativ 
caldă și umedă. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea precipitații slabe 
locale, mai ales sub formă de bur
niță și ploaie. Vînt slab pînă la po
trivit. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 6 și plus 2 grade, iar ma
ximele între 0 și 8 grade. Ceață lo
cală dimineața și seara. In Bucu
rești : Vreme relativ caldă șl ume
dă. Cerul va fi schimbător. Vîntul 
va sufla slab pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Dimineața 
și seara ceață slabă.

I 
I

20,10

Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice. 18,15 — Con
fruntări — emisiune pentru ti
neret. 18,50 — O Interpretă în
drăgită a cîntecului popular : 
Maria Butaciu. 19,00 — Telejur
nalul de seară. 19,20 — Cîntă or
chestra condusă de Ion Cristi- 
noiu. 19,30 — Letopiseț. „Las 
vouă moștenire..." 150 de ani de 
teatru în limba română la Bu
curești. Emisiune de Aristide 
Buhoiu. 20,00 — Reflector.
— Anunțuri — Publicitate. 20,15
— Roman foileton „Bîlciul de
șertăciunilor" (episodul II). 21,00
— Steaua fără nume. Emisiune 
concurs de muzică ușoară. Pre
zintă Dan Deșliu. 22,00 — Agenda 
politică Prezintă Eugen Mândrie. 
22,10 — Telejurnalul de noapte.
22,30 — „Scena" — emisiune de 
actualitate și critică teatrală. 
Festivalul național de teatru — 
etapa finală. 23,00 închiderea 
emisiunii.

*

fățișate și din măsurile stabilite cu 
acest prilej. Aceasta dovedește că 
sînt încă organizații de partid, secre
tari de comitete comunale, care ma
nifestă lipsă de operativitate și ini
țiativă în aplicarea metodelor noi, nu 
urmăresc cu perseverență îndeplini
rea sarcinilor trasate de comitetul 
județean și a propriilor lor hotărîri.

în vederea dezvoltării creșterii și 
îngrășării porcilor, pe baza studiilor 
întocmite s-a stabilit organizarea 
prin acțiuni Intercooperatiste a 8 
complexe cu o capacitate între 15- 
30 000 capete porci grași anual, fie
care. tn 16 cooperative agricole, fer
mele specializate vor ajunge la 5 000 
capete porci grași anual, iar în 4 coo
perative — la 10 000 capete. Prin re
alizarea acestor obiective se asigu
ră livrarea unor cantități sporite de 
carne, ritmicitate în aprovizionarea 
populației, cît și o eficiență sporită 
care va contribui la ridicarea veni
turilor cooperativelor agricole.

Propria noastră experiență și a 
unităților care obțin rezultate bune 
în creșterea producției vegetale si 
animale ne arată că nu este sufi
cient să elaborăm studii și să stabi
lim măsuri bune, hotărîtoare fiind 
organizarea activității de traducere 
în viață a acestora. Totuși, datori
tă faptului că dL- multe ori Direcția 
agricolă și Uniunea județeană a coo
perativelor agricole nu au exercitat 
un control și o îndrumare concretă 
asupra tuturor cooperativelor, nu au 
manifestat exigența necesară față 
de activitatea cadrelor tehnice și a 
consiliilor de conducere. rezultate
le nu sînt cele scontate, nu se ridică 
la nivelul posibilităților fiecărei u- 
nități. Sînt deosebit de valoroase mă
surile luate de conducerea partidului 
In vederea îmbunătățirii activității 
direcțiilor agricole județene și pen
tru perfecționarea muncii uniunilor 
cooperatiste care urmează să-și des
fășoare activitatea sub • conducerea 
directă a Comitetului Central și a co
mitetelor județene de partid. Activi
tatea umanelor locale de oartid și de 
stat va fi stimulată și de măsura po
trivit căreia o parte din produsele 
vegetale și animale care se vor rea
liza peste plan, după îndeplinirea 
obligațiilor către fondul de stat, vor 
rămîne la dispoziția consiliilor popu

RITMUL ÎNALT DE CREȘTERE OBLIGA 
INDUSTRIA CHIMICA LA 0 ACTIVITATE 
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(Urmare din pag. I)

mare dacă cele 4 mari instalații de 
la combinatele din Craiova, Turnu 
Măgurele, Pitești și Rîmnicu Vîlcea 
ar fi intrat în funcțiune, așa cum se 
stabilise, la sfîrșitul primului semes
tru al anului curent. Aceste preve
deri nu au fost respectate. Așa că, 
întregul grafic de atingere a para
metrilor proiectați la cele 4 instalații 
a fost decalat cu 6 luni în 1970, adică 
în semestrul II, iar planul de produc
ție al ministerului cunoaște, pe tri
mestre, „scara" de valori amintită.

Iată, însă, că la acest minister am 
întîlnit și păreri, potrivit cărora, la 
elaborarea planurilor de producție — 
inclusiv pentru 1970 — s-ar fi luat 
prea optimist în calcul intrarea în 
funcțiune a unor instalații. Ni s-a ar
gumentat că instalațiile respective 
lucrează In flux continuu și au un 
mare grad de complexitate. Ca ur
mare, este suficient ca, la începerea 
fabricației, o piesă mai puțin impor
tantă —o vană, de pildă — să nu 
funcționeze și întreaga instalație nu 
mai merge. Deci, de la bun început, 
se privesc ca... inevitabile unele ne
ajunsuri în finalizarea investițiilor. 
Exemplul Fabricii de fibre polieste- 
rice din Iași, citat chiar de interlocu
torii noștri, infirmă tendința de a 
teoretiza deficiențele. Aici, intrarea 
în funcțiune a primelor instalații a 
avut loc cu 6 luni mai devreme decît 
se prevăzuse ; în plus, perioada de a- 
tingere a parametrilor proiectați s-a 
redus la jumătate. Ca atare, în 1969, 
producția obținută a reprezentat 
dublul celei planificate. Ce a stat la 
baza acestor rezultate ? Explicația 
ne-a dat-o chiar tov. director Petre 
loan :

— La fabrica din Iași, supraveghe
rea realizării instalațiilor s-a făcut 
în condiții ireproșabile. In timpul 
probelor tehnologice, defecțiunile au 
fost ca și inexistente. Aceeași aten
ție s-a acordat și pregătirii cadrelor. 
Rezultatul s-a văzut...

Prin acest răspuns, „secretul*  pu
nerii în funcțiune la termen sau chiar 
mai devreme a unor noi obiective 
din industria chimică a fost dezvă
luit. De ce nu s-ar proceda în acest 
fel pe toate șantierele de investiții 
ale acestei ramuri ? Punem această

Plan Inițial producție globală (100) 
Ultimul plan al producției global*  
(100)

Producția globală realizată

Discrepanțele într*  ceea ce s-a pla
nificat și ceea ce s-a realizat sînt 
flagrante. Realizările trimestrului 
I 1969 au fost mai mici cu 35,4 mili
oane lei decît prevederile inițiale și 
cu 7 la sută, «j.ecît ultima variantă 
de plan. Totodată, producția prevă
zută și nerealizată în primul trimes
tru a început să fie împinsă în tri
mestrele următoare, ajungîndu-se ca. 
în trimestrul IV, să se depășească, 
prin plan, chiar capacitatea proiecta
tă. în final, însă, restanțele s-au adu
nat ajungînd, conform estimărilor 
pentru sfîrșitul anului curent, la 112 
milioane lei față de ultima variantă 
a planului și la peste 150 milioane, 
îu comparație cu prevederile inițiale. 
Care sînt consecințele de ordin finan
ciar ale acestei stări de lucruri :

— Anul acesta nu s-a respectat me
todologia de planificare a producției, 
în funcție de capacitățile combinatu
lui nostru — ne-a relatat tov. Ionel 
Scăraru, contabil șef la C.F.A. Brăila. 
Datorită nerealizării planului de pro
ducție — dar și prin depășirile con
sumurilor specifice de materii prime 
și materiale — în trimestrul I a. c., 
pierderile financiare suplimentare au 
însumat 17,6 milioane lei, iar în zece 
luni, cumulat, aproape 60 milioane 
lei

Nu este deloc de prisos dacă insis
tăm asupra însemnătății eșalonării 
judicioase, pe trimestre, a producției 
și a realizării ritmice a planului — 
din prima decadă, prima lună, primul 
trimestru al anului viitor. Am adus 
în discuție această problemă pentru 
a se trage toate Învățămintele șl

lare județene. Plusul de producție va 
fi folosit pentru satisfacerea nevoilor 
de consum în cadrul județului, schim
bat cu produse agricole din alte ju
dețe, sau chiar vîndut la export, 
procurînd în schimb mărfuri sau uti
laje necesare economiei locale. Toate 
acestea dau mai multă autoritate și 
răspundere activității desfășurate 
de organele de partid și agricole în 
vederea îmbunătățirii activității pe 
toate planurile.

In 1970, ultimul an al actualului 
cincinal, în agricultura județului Il
fov, ținînd seama de resursele mari 
de care dispune, vor trebui să se ob
țină producții mult mai mari, să con
tribuie cu cantități mai mari de pro
duse la aprovizionarea populației. 
Neajunsurile care s-au manifestat în 
acest an în unele sectoare de acti
vitate, îndeosebi în legumicuitură, 
zootehnie, recoltele mici de grîu în 
unele cooperative agricole și chiar 
la porumb au determinat comitetul 
județean de partid să ana
lizeze cauzele unor asemenea nea
junsuri și să ia măsuri în vederea 
organizării mai bune a producției și 
a muncii. Am urmărit ca organiza
țiile de partid de la sate să pună 
în centrul preocupărilor lor proble
mele producției, să analizeze toate 
aspectele care determină neajunsuri 
într-un sector sau altul. Măsurile 
luate au în vedere stabilirea unor 
planuri de producție judicioase, care 
să reflecte cu adevărat rezervele 
mari de care dispune agricultura 
județului. Dar ca aceste prevederi 
să fie materializate, organizațiile de 
partid vor acționa cu mai multă ho- 
tărîre pentru întărirea disciplinei în 
muncă a cooperatorilor, principalul 
mijloc prin care se pot efectua la 
timp lucrările agricole

Măsurile stabilite la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. pentru realiza
rea obiectivelor planului pe 1970 vor 
constitui pentru organizațiile de par
tid, pentru comitetul județean de 
partid un mijloc eficient de îmbu
nătățire a muncii. întreaga activi
tate politică și organizatorică desfă
șurată la sate va contribui la reali
zarea sarcinilor trasate de conduce
rea partidului privind sporirea pro
ducției agricole. 

întrebare, deoarece se știe ce mare 
însemnătate are darea în exploatare, 
la termen sau chiar mai devreme, a 
noilor obiective și capacități de pro
ducție. De aceea, este de așteptat ca 
experiența pozitivă a fabricii din 
Iași să nu rămînă izolată, ca ea să 
fie extinsă și pe alte șantiere ale 
industriei chimice în anul viitor.

Dacă așa stau lucrurile pe întreaga 
ramură a chimiei, să vedem care este 
situația la nivelul întreprinderilor, 
acolo unde se realizează producția. 
La Combinatul de fibre artificiale 
din Brăila, intre trimestrele I și IV 
ale anului viitor, diferența de produc
ție ce se va realiza urcă pînă la 
15 la sută. In general, defalcarea pe 
trimestre a planului anual cunoaște 
un adevărat zig-zag. Este oare justi
ficat ?

— Desigur — ne-a asigurat tov. lng. 
Gheorghe Ursu, șeful serviciului plan 
al combinatului din Brăila. Eșalona
rea planului anual pe tf'T.estrt 
făcut ținîndu-se seama de opririle 
planificate în 1970, cînd fabrica de 
celofibră va intra în reparații capi
tale — la fel ca și principalele insta
lații de fabricare a cordului și celo
fanului ; indicele intensiv de utili
zare a capacităților va oscila între 
92,7 la sută și 96,7 la sută. De ase
menea, în ultimele două trimestre 
din 1970 vor intra în funcțiune două 
noi linii de fabricare a celofibrei.

Cît de realistă este această plani
ficare a producției pe trimestre? Iată, 
de pildă, ce ne-a spus în acest sens 
tov. ing. Ovidiu Udor, secretar al 
Comitetului municipal Brăila al 
P.C.R.

— La ora actuală, nu cred că sa 
poate aprecia dacă, la acest combi
nat, repartizarea pe trimestre a pla
nului anual este corectă ; încă nu 
s-au atins parametrii proiectați (cine 
poate afirma că viteza de lucru in
stalațiilor este judicios stability ?), 
iar planul de reparații nu se bazează 
pe normative întocmite în mod știin
țific ; nici acum nu se știe, bunăoară, 
cît durează reparația capitală a unei 
linii de fabricare a celofibrei.

Fapt este că eșalonarea insuficient 
fundamentată a planului de producție 
la combinatul brăilean amintit este o 
practică mai veche. Iată cum s-a pro
cedat în acest an (în procente) t

Trimestre
I II III rv

23,5 24,8 25,8 26,1
21,6 22,9 27,1 28,4
20,2 23,0 20,4 22,3

a (• evita situațiile necores
punzătoare cart s-au petrecut în 
acest an, într-un șir de între
prinderi, unde o mare parte a 
producției s-a aglomerat în ultimele 
luni. Nu trebuie să se .înțeleagă din 
ancheta de față că, în industria chi
mică, nu s-a făcut o eșalonare judi
cioasă a planului pe anul 1970. Esen
țial este ca în fiecare unitate econo
mică, sarcinile trimestriale să se re
partizeze în așa fel îneît să se asi
gure desfășurarea în ritm susținp> a 
activității, livrarea ritmică a pro/ uc- 
ției — atît beneficiarilor intern^ <ît 
și la export. Această repartizare" tre
buie înfăptuită ținîndu-se seama de 
rezervele de capacitate existente, de 
graficele de atingere a parametrilor 
proiectați la unitățile în funcțiune și 
de posibilitățile de scurtare a terme
nelor de punere în funcțiune a noilor 
instalații — probleme subliniate în 
mod deosebit de tovarășul ■ Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită Ia 
Plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie a.c. Este deosebit de im
portant să se ia măsuri pentru 
ca, printr-o întreținere mai bună 
a instalațiilor și a utilajelor 
existente, să se obțină o producție 
suplimentară — evitîndu-se, în acest 
fel, încărcarea forțată a instalațiilor 
noi ; în același timp, sînt necesare in
tervenții energice menite să ducă Ia 
scurtarea duratei de revizie ți repa
rații a instalațiilor și utilajelor, la 
desfășurarea lor în bune condiții și, 
în nici un caz, să nu se renunțe la 
reviziile prevăzute. Nici un moment 
nu trebuie pierdut din vedere că ori
ce rămînere în urmă înregistrată în 
îndeplinirea planului, în primele luni 
ale anului, este apoi mai greu de re
cuperat și influențează realizările din 
perioadele următoare — ducînd la 
„vîrfuri" de producție în ultimele tri
mestre ale anului. Numai prin res
pectarea tuturor acestor cerințe ale 
realizării planului, sarcinile de pro
ducție ale anului viitor vor putea fi 
îndeplinite și depășite, asigurînd o 
bază sigură de trecere la înfăptuirea 
viitorului cincinal.

Semicentenarul 
liceului 

din Drăgășani
Liceul de cultură generală din Dră

gășani a sărbătorit 50 de ani de ac
tivitate. Cu acest prilej, la casa de 
cultură din localitate a avut loc du
minică o adunare festivă. Partici
panții la adunare au adresat Comite
tului Central al partidului, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, o tele
gramă în care, între altele, se spune i 
Liceul din Drăgășani, asemenea mul
tor școli din țara noastră, își des
fășoară activitatea într-un local nou, 
modern, înzestrat cu laboratoare, cu 
un bogat materia) didactic, care ofe
ră învățătorilor, profesorilor și elevi
lor cadrul optim pentru desfășurarea 
procesului instructiv-educativ. Pu
ternic mobilizați de marile sarcini ce 
revin școlii, prefigurate în documen
tele celui de-al X-Iea Congres, asigu
răm conducerea partidului, pe dum
neavoastră scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom închina forțele 
fără preget pentru ca și de aici, de la 
acest liceu pe care îl sărbătorim as
tăzi, să plece an de an tineri cu o pre
gătire tot mai solidă, în măsură să 
facă față cerințelor societății noastre 
socialiste, aflată pe un drum continuu 
ascendent, drumul progresului și al 
civilizației, al bunăstării întregului 
popor. (Agerpres)
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£ Cum se comportă
handbaliștii noștri in turneu?J 7

Cum au evoluat handba- 
liștii noștri în partidele sus-' 
ținute în Elveția cu repre
zentativa țării gazdă ? In
terlocutor : prof. EUGEN 
TROFIN, unul din antreno
rii care pregătesc lotul na
țional în vederea apropia
telor campionate mondiale.

— 22—10 Ia Berna și 14—12 
la Saint-Gallen. Cum apre
ciați aceste rezultate ?

— Elveția, una din cole
gele noastre de grupă la 
campionatul mondial — 
ne-a spus antrenorul Tro- 
fin — are o formație cu 
destulă experiență competi- 
țională, dar jucătorii nu sînt 
de o valoare prea ridicată. 
De aceea, jocul echipei noas
tre îl judecăm nu atît prin 
prisma rezultatului, cît a e- 
voluției de ansamblu, a 
comportării individuale a 
jucătorilor. Cu părere de 
rău, trebuie să vă declar că 
aceste două meciuri nu 
ne-au satisfăcut decît în 
mică măsură.

— Ce reproșați echipei 7
— Ceea ce am constatat și 

la Timișoara, cu ocazia 
„Trofeului Carpați”, obser
văm în continuare : apăra
rea rămîne compartimentul

A

Interviu telefonic cu antrenorul 
EUGEN TROFIN

de nădejde | agresivitatea 
(în sensul strict regulamen
tar), ca și poziția, ceva mai 
avansată, de pe care acțio
nează asigură o mai mare 
securitate porții. La Saint- 
Gallen, echipa noastră s-a 
comportat slab. Scorul în 
sine (14-12), cu care am cîș
tigat, arată că am obținut 
victoria cu mare dificultate, 
însă nu adversarii ne-au 
creat aceste dificultăți, ci 
noi înșine. Am primit goluri 
extrem de ușor și am înscris 
extrem de greu. Sala a 
fost, intr-adevăr, friguroasă, 
terenul de joc (pardosit cu 
ciment) neobișnuit pentru 
noi, dar nu acestor condiții 
li se datorează 
deșt al întregii

La solicitarea 
la Saint-Gallen 
tot lotul, pentru

jocul mo- 
echipe, 

gazdelor, 
am folosit 
a echilibra 

cît de cit’ jocul ; și noi in
tenționam același lucru, mai 
ales că voiam să încercăm 
diferite variante pentru o 
soluție corespunzătoare de

Ieri, la Tarbes CUPA

România Franța 9-14
TARBES (pr'n telefon). —
Partida de la Tarbes, la care au 

asistat circa 20 000 de spectatori (ci
fră record pentru stadionul Muni
cipal), a stat sub semnul unei evi
dente egalități de joc pînă aproape 
de sfîrșit. Mai erau cam 4 minute 
pînă la încheierea meciului și a- 
vantajul francezilor era de numai 

nea- 
des- 

în 
urcă

UN SCOR EXAGERAT, CARE NU INDICĂ FIDEL RAPOR
TUL DE FORTE — APRECIAZĂ CORESPONDENTUL 

AGENȚIEI FRANCE PRESSE

JULES RIMET“

CH£ 16
finaliste

atac. La înaintare, există 
însă aproape în permanență 
un dezechilibru de valoare. 
Cînd Gruia este în formă 
bună, și cînd nu este bine 
„ținut”, marcăm... Guneș, 
Licu, Birtolom — oameni 
cu gabarit și cu calități a- 
semănătoare lui Gruia — se 
decid greu să încerce 
poarta.

— V-ați gîndit la vreo so
luție ?

— Sîntem încă în plină 
pregătire și n-am putea 
spune că avem elemente su
ficiente pentru a stabili o 
soluție sau alta. Ne intere-

sează desigur partidele 
R.D.G. și Cehoslovacia, 
fapt cele mai grele 
într-un anume fel, i 
mai edificatoare) 
mene ale handbaliștilor 
noștri în acest turneu. îna
inte însă de orice, cred că 
trebuie să intensificăm în 
mod serios pregătirea fi
zică ; la Timișoara și acum 
în Elveția, ca să mă refer 
doar la cele mai recente 
meciuri internaționale ale 
lotului, scăderile de ritm, o- 
boseala evidentă la unii ju
cători după numai cîteva 
contacte mai tari (în atac 
sau apărare) cu adversari 
robuști sînt din punctul de 
vedere amintit, semnale de 
alarmă.

Ion DUMITRII!

CU 
de 
(Și 

cele 
exa-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

ROMÂN IA-R.D.G. 16-13
Aseară tîrziu, la Berlin, selecționata masculină 

de handbal a României a întîlnit într-un meci a- 
mical echipa R.D. Germane. Handbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 16—13 (7—7).

două puncte (11—9). O 
tenție a mijlocașului la 
chidere, Nicolescu (debutant 
națională), și francezii 
scorul la 14—9 printr-un drop- 
gol... Acesta avea să fie și 
scorul final I Un rezultat care, 
este de părere și corespondentul a- 
genției France Presse, nu indică 
prea fidel raportul de forțe. Ro
mânii au fost aplaudați la sfîrșitul 
jocului pentru plăcuta și curajoasa 
lor evoluție.

La fluierul arbitrului englez 
Johnson, echipele au apărut pe 
ren în următoarea alcătuire :

Franța — fundaș i Villepreux j 
trei sferturi : Bourgarel, Alain Ma
rot, Trillo și Bonal ; mijlocași : 
Dehez (la deschidere) și Puget (la 
grămadă) ; înaintași : Arbos, Dauga, 
Yachvili, Savitsky, Bastiat, Azarete, 
Benesis și Iracabal.

România — fundaș : Marinescu j 
trei sferturi i Nica, Irimescu, Dra- 
jomirescu și Wusek | mijlocași i 
Nicolescu (la deschidere) și Flores- 
cu (la grămadă) j înaintași : Rășca- 
nu. Demian, Ciobănel, Țuțuianu, 
Șerban, Dinu, Onuțiu și Baciu.

Jocul îl încep francezii. Primii 
însă care au ocazia de a marca sînt 
românii i în minutul 1, Wusek exe
cută un drop-gol, dar balonul trece 
de puțin pe lîngă buturile adverse. 
Reluat, jocul se dispută la mijlocul

M. 
te-

terenului. Un ofsaid al echipei ro
mâne îl determină pe arbitru să a- 
corde lovitură de pedeapsă. Distanța 
este foarte mare, unghiul destul dc 
dificil, totuși, cu o precizie extra
ordinară, Dehez reușește lovitura, 
aducînd Franței primele trei punc
te. Același Dehez, din poziție și mai 
dificilă, urcă scorul la 6—0, tot prin 
transformarea unei penalități. A- 
tacurile francezilor se întețesc, însă 
promptitudinea placajelor tricolori
lor români nu se dezminte. Văzind 

printr-o ofensivă clasică (cu pase 
mînă) le este greu să pătrundă 
terenul de țintă, francezii încear- 
tirul de la distanță, apelînd la

că 
la 
In 
că 
Dehez, în formă bună de șut. Drop- 
golurile acestuia, deși din poziții 
favorabile, eșuează...

In minutul 23, scorul se reduce. 
O greșeală la margine comisă de 
francezi și lovitură de pedeapsă 
pentru români. Locul penalității — 
foarte aproape de linia de centru. 
Șanse infime pentru o eventuală 
reușită. Irimescu insă execută admi
rabil și : Franța 0 —România 3. în 
finalul reprizei, ambele echipe —. 
Încurajate poate de faptul că pină 
atunci nu au putut marca decît prin 

. lovituri de picior — încearcă insis-

tent acest mod de „percuție”. Dar 
tot fără rezultat. Imediat după 
pauză, francezii sînt mai deciși. în 
ofensivă, liniei de trei sferturi i se 
adaugă în totalitate linia de înain
tași. Echipa română nu cedează 
acestor atacuri pe front larg (balo
nul este intr-adevăr „plimbat” de 
pe o aripă pe cealaltă), decît o sin
gură dată, în minutul 52. De la 
Puget, care a făcut un joc foarte 
bun, balonul trece pe rînd pe la 
Marot, Bourgarel și Azarete. Ulti
mul, ajuns aproape de linia 
de țintă și placat de Marinescu, 
pasează lui Dauga (aflat, pare-se, 
înainte...) care culcă balonul. De
hez transformă. Franța 11 — Româ
nia 3. După o luptă acerbă, echipa 
română se impune teritorial, insă 
îi este imposibil să pătrundă pînă 
sub buturile franceze. Gazdele co
mit cîteva inexactități, penalizate 
de arbitru. în minutele 58 și 71 Iri
mescu tranformă două lovituri de 
pedeapsă, reducînd la numai două 
puncte avantajul francezilor. N-ar 
fi fost exclus ca scorul să rămînă 
neschimbat, însă a survenit greșea
la de care am amintit la începutul 
acestor rînduri...

ÂLE MEI
1970 ,

DERBIU 1N CAMPIONATUL DE VOLEI

Tn ordinea numerotării 
grupelor preliminare s-au 
calificat la turneul final al 
campionatului mondial din 
Mexic, mai—iunie 1970, ur
mătoarele echipe repre
zentative :

ROMANIA, CEHOSLOVA
CIA, ITALIA, U.R.S.S., 
SUEDIA, BELGIA, R. F. A 
GERMANIEI, BULGARIA, 
ANGLIA (DIN OFICIU), 
PERU, BRAZILIA, URUGUAY, 
SAN SALVADOR, MEXIC 
(DIN OFICIU), ISRAEL (IERI, 
LA SIDNEY, 1—1 CU AUS
TRALIA), MAROC.

După cum se vede, toa
te cîștigătoarele cupei 
„Jules Rimet", la preceden
tele ediții, Uruguay, Italia, 
Brazilia, R.F. a Germaniei 
și Anglia (primele trei e- 
chipe sînt duble campioa
ne mondiale) s-au calificat 
pentru cea de-a IX-a fi
nală.

Remarcăm, de aseme
nea, faptul că față de tur
neul din Anglia — 1966 — 
vor juca în Mexic opt echi
pe noi: Cehoslovacia, Ro
mânia, Belgia, Suedia, San 
Salvador, Peru, Maroc și 
Israel.

CHIAR DACĂ PE PIEPT
V

STRĂLUCEȘTE MEDALIA
DE CAMPION EUROPEAN...

— Știu ci vi plac „di
rectele" de stingă, de 
dreapta, oricum, numai 
„directe" să fie. Acceptați 
o discuție in acest stil ?

— Cu plăcere.
— Cum apreciați ultime

le trei rezultate ale echi
pei reprezentative, ținînd 
seama de valoarea pugi- 
liștilor amatori francezi, 
irlandezi și scoțieni ?

— Mai întîi o caracte
rizare de ordin general a 
adversarilor cu care 
ne-am confruntat în ulti
ma lună. Am des
prins două sau trei tră- 
săt’ ti care pot fi sublini
ate ca fiind caracteristice 
la loturile francez, irlan
dez și scoțian. Din punct 
de vedere al boxului pro- 
priu-zis, de pi’dă, se re
marcă stilul foarte vari
at de luptă, cu schimbări 
continue ale pozițiilor, 
fapt care te obligă per
manent să cauți, instan
taneu, alte soluții de a- 
tac sau de apărare. Bo
xerii noștri s-au cam o- 
bișnuit cu adversari rela
tiv statici, un fel de ținte 
fixe, față de care, de o- 
bicei, activează prin lo
vituri directe. Apropo de 
„directe", vorbeați mai 
înainte, să știți că oricit 
le-aș aprecia de mult, nu 
mă pot împăca cu lipsa 
de varietate a loviturilor 
la pugiliștii români. Din 
arsenalul lor lipsesc „la
teralele", loviturile oblice, 
ca și acelea „de jos”. A- 
dică tocmai gama de lo- 
viturl cu care trebuie 
combătuți luptătorii cu 
stil foarte variat, așa cum 
sînt, în general, francezii 
și britanicii. în această 
privință avem foarte 
mult de lucrat, noi, toți 
antrenorii din țară.

— Și, totuși, in majori
tatea cazurilor pugiliștii 
români au ieșit învingă
tori la recentele întreceri...

— Una dintre explicații 
este și aceea a pregătirii 
fizice superioare a lotului 
nostru. Dispunem de con
diții superioare de pre
gătire față de boxerii a- 
matori din occidentul Eu-

Convorbire cu ION POPA, 
antrenorul principal al lotului 

reprezentativ de box

ropel. Iar noi am știut 
să - fructificăm . cum se 
cuvine acest ■ avantaj pe 
parcursul tiirneului, deși 
în afara oponenților 
din ring a trebuit să în
fruntăm cîte o gripă sî- 
cîitoare sau alți asemenea 
„rivali".

Presa sportivă din ță
rile vizitate s-a exprimat 
în termeni elogioși despre 
echipa noastră, compusă 
din atîția laureați ai re
centelor „europerie”.

Dar să nu insistăm la 
acest punct de discuție. 
Prefer, datoria de antre
nor mă obligă, să privesc 
critic comportarea fiecă
ruia, chiar dacă are prin
să pe piept medalia de 
campion european, 
convingerea că așa 
ajut elevul, cît timp 
pund de el în lot, 
prezerv parțial față 
alte surprize neplăcute.

— 11 aveți in vedere, bă
nuiesc, mai ales, pe Aurel 
Dumitrescu, campionul eu
ropean la categoria „co
coș"...

— Exact. Dumitrescu 
este bine Înzestrat pen
tru box, toată lumea l-a 
apreciat cu ocazia com
petiției europene. însă 
astăzi nu are nici formă 
sportivă normală, nici nu 
remarc la el progrese pe 
plan tehnic. S-a lăsat, 
pur și simplu, pe tînjeală 
de cînd nu mai este ele
vul lui Lucian Popescu. 
Și vreau s-o spun, în 
mod public : dacă nu va 
fi supus la antrenamente 
intensive, așa cum pro
ceda cu el Lucian Po
pescu, nu-și va putea a- 
păra nici titlul, nici pres
tigiul sportiv 
acest titlu 1

— Poate că 
aspru...

— Poate că 
de aspru cît ar trebui 1

Am

și-l
de

conferit de
sinteți cam

nu sînt atlt

M ?;•

1 i

U:

z

Foto ! M. Andreescu

— Despre ceilalți...
— Calistrat Cuțov este 

tipul sportivului care-mi 
place și pe care-1 laud. 
Conștiincios în 
oricit de grele 
cestea, luptător 
zerve pe ring. . 
un mare gol la 
șoară” prin trecerea 
în cadrul unei categorii 
superioare.

Remarc, de asemenea, 
pe Victor Silberman, în
vingător in turneul des
pre care vorbim, la trei 
adversari de calitate : Ro
gers, Joyce și Ruocco. Pe 
veteranul Monea nu-1 
mai recomand pentru că 
a rămas același boxer re- 
zultativ, de certă clasă.

Alexe îl învinsese, de 
fapt, și pe irlandez, 
însă arcada spartă a pro
vocat intervenția arbi
trului, cu un singur mi
nut înaintea încheierii 
partidei. Formal, n-ar 
trebui să-i reproșez ceva, 
și-a întrecut, cum spu
neam, toți adversarii. Dar, 
în general, nu pot să mă 
împac cu gindul că un 
boxer „stîngaci" nu știe 
decît „directa” de stingă. 
Cu un asemenea box sim
plist, dacă te cunosc ri
valii — și ei îl cunosc, 
pentru că Alexe este as-

pregătiri, 
ar fi a- 
fără re- 

A lăsat 
i „semiu- 

lui

tăzi campion european — 
le va fi ușor să te. în- 
frîngă.

— Credeți, Intr-adevăr, 
că Giju are posibilitatea 
de a deveni prima „pană" 
a ringului românesc 1

— Pînă la proba con
trarie îl prefer altora. în 
turneu, Giju a Învins 
clar trei pugiliști — dacă 
nu de prim rang, în o- 
rice caz suficient de inco
mozi ca adversari. Prin 
urmare, experiența „Gîju” ’ 
o voi continua.

— Federația de box 
acționează in acest sezon 
pe un front mai larg de
cît altădată. Numeroși 
pugiliști români au fost 
și sînt angajați in turnee 
de diferite grade de di
ficultate. Aveți intenția 
să promovați pe unii din
tre tinerii boxeri in pri
ma reprezentativă ?

— Firește.! Vasile Ivan, 
unul dintre posibilii în
locuitori ai lui Constan
tin Ciucă. Apoi, Gyorfi, 
prezumtiv reprezentant 
la categoria „mijlocie- 
mică” în cadrul lotului na
țional. în turneu l-am luat 
pe Covaci, însă boxul pur 
„batailleur” nu mai este 
de mult la modă, nici a- 
preciat de arbitri.

Avem trebuință de 
mulți tineri talentațl și 
ambițioși. Campionatele 
europene din 1971 șl 
Jocurile Olimpice din 
1972, pentru mine, ca să 
zic așa, bat la ușă...

Valeriu MIRONESCU

Demian, din nou printre cei. mai 
buni

TURNEUL SPERANȚELOR 
OLIMPICE

„Turneul speranțelor olimpice” la 
box a luat sfîrșit duminică la Lodz 
odată cu desfășurarea meciurilor 
finale la cele 11 categorii. Pugiliștii 
români au cucerit două medalii de 
aur. în finala cat. mijlocie-mică, 
campionul român Ion Gyorfi l-a în
vins la puncte pe cubanezul Milan. 
La cat. grea, Ilie Dascâlu a cîștigat 
înainte de limită meciul cu Findei- 
sen (R. D. Germană). O medalie de 
argint a fost atribuită la cat. semi- 
mijlocie lui D. Moraru, învins la 
puncte în finala susținută în com
pania 
bronz 
cu și

maghiarului Czef. Medalii de 
au obținut Ivan, Dumitraș- 
Siliște.

Steaua-Politehnica Galați 3-1
Mult așteptata întilnire de vo

lei masculin Steaua — Politehnica 
Galați, desfășurată ieri In sala Flo- 
reasca din Capitală, 
clar în favoarea 
(3—1), a prilejuit o 
ce a durat aproape 
portanța meciului 
probabil, peste măsură psihicul ju
cătorilor și de aceea nivelul tehnic 
și spectacular n-a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă. Dar nu se poate 
spune că cele două competitoare 
nu și-au apărat șansa cu toate 
mijloacele de care dispuneau ieri. 
Steliștii au sesizat că blocajul și 
apărarea studenților pot fi deru
tate doar prin combinații și mul
tă mișcare la fileu. Acționînd de la 
inceput astfel, ei și-au atins scopul 
final, reușind să se impună și să 
cîștige partida. Cînd au renunțat la 
diversificarea ofensivei, (in setul

deși încheiată 
bucureștenilor 

aprigă dispută 
două ore. Im- 
a „încărcat",

2), campionii n-au mai putut trece 
de blocajul gălățenilor, iar aceștia, 
servindu-i lui Udișteanu numeroa
se mingi, au atacat decisiv și... au 
ciștigat setul. Dar cum o partidă 
are cel puțin 3 seturi, iar studen
ții n-au contat în atac decît pe 
Udișteanu, victoria a revenit echi
pei Steaua, mai omogenă, mult mai 
activă și mai ales dornică de „rea
bilitare” după înfrîngerea suferită 
in fața Rapidului în etapa trecută.

Evidențiați : Porojnicu 
Barta, de la Steaua, și 
de la Politehnica.

înaintea ultimei etape 
tn clasament conduc la 
Steaua și Dinamo (19 p.), 
vor disputa în meci direct „supre
mația" de toamnă. Alte rezultate : 
Dinamo — Petrolul 3—0 ; Viitorul — 
Tractorul 3—0 ; Unirea Tricolor 
Brăila — Rapid 3—1 (!).

(excelent), 
Udișteanu

a turului, 
egalitate 

care-și
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Un record! Din iunie 

1961, echipa de fotbal 
a Italiei, faimoasă sub 
denumirea ei de „Squ- 
adra Azzurra”, n-a mai 
cunoscut înfrîngeri pe 
stadioanele peninsulei. 
A cîștigat 23 de partide 
și a terminat la egali
tate alte șase, prin ur
mare, a realizat o serie 
pozitivă de nu mai pu
țin de 29 meciuri ! A- 
cest lanț de succese pe 
terenurile proprii in
clude jocurile ce au 
dus la cucerirea titlului 
de campioană a Euro
pei și se încheie prin 
acel 3—0 de la Napoli, 
din întîlnirea Italia — 
R. D. Germană, rezul
tat care a decis califi
carea „echipei albas
tre” pentru turneul fi
nal din Mexic...

La numai două

după victoria de la Na
poli, a venit ca un duș 
rece peste trupuri în- 
fierbîntate, numărul de 
marți al cunoscutei 
„La Gazzetta dello 
Sport” titrat astfel, sus, 
pe toată pagina primă, 
„Albaștrii și euforia : 
și în urmă cu patru 
ani eram favoriți...”. 
Iar în aceeași pagină 
se publica editorialul 
lui Aldo Bardelli, re
putat comentator al 
fotbalului internațio
nal, articol rememo- 
rînd unele fapte neplă
cute din istoria parti
cipării echipei Italiei la 
ultimele turnee finale 
ale Campionatului 
mondial, în special, la 
ediția din Anglia 1966. 
Chemînd la o apreciere 
justă a situației din

zile campionatul italian și

a rezultatelor globale 
obținute de formația 
reprezentativă, adică 
incluzîndu-se și ana
liza comportamentului 
acesteia pe stadioanele 
de peste hotare, Aldo 
Bardelli făcea în fond 
federației și specialiș
tilor ei o invitație la 
realism. Iar „La Gaz- 
zetta dello Sport" chiar 
din acel număr pome
nit mai sus, deschidea 
o rubrică intitulată 
„Naționala—Erori care 
nu trebuie să se mai 
repete" în cadrul că
reia tehnicieni de sea
mă ca Rocco, cei doi 
Herrera. Mazza, Foni 
și alții discutau ches
tiunile pregătirii echi
pei reprezentative, su
biect atît de scump 
lumii suporterilor ita
lieni...

„Caracteristica principali a unui 
foarte bun specialist in alergările 
pe 800 de metri trebuie să fie vi
teza. Aceasta este calitatea de 
bază, indispensabilă pentru a se 
impune la marile competiții". Afir
mația de mai sus o face cunoscu
tul antrenor vest-german, Paul 
Schmidt, in paginile revistei „Lei- 
chathletik", și el și-o susține prin 
numeroase exemple.

Pornind de la considerentul că 
timpi variind intre 47 și 48 secun
de pe 400 metri plat n-au o va
loare internațională deosebită, 
Schmidt sugerează atleților in 
cauză să opteze pentru proba de 
800 metri Cu un antrenament a- 
decvat, la care eu sint gata să-i su
pun — scrie antrenorul — le pro
mit, după doi sau trei ani de mun
că, un timp sub 1 min. 47 sec.".

Pentru comparație arătăm că cei 
mai buni semifondiști români sint 
departe de a atinge un asemenea 
timp. In schimb, Emil Tobias și 
Puiu Tudor, alergătorii noștri frun
tași la 400 metri plat, se află ca 
rezultate exact in categoria celor 
sfătuiți de Schmidt să opteze pen
tru proba de 800 m. încearcă ci
neva 7
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Concursul din 14 decembrie
Bologna — Napoli (1—2) 2
Brescia — Juventus (9-1) 2
Florentina — Roma (2-2) X
Inter — Bari (ANULAT)
Lazio — Verona (0-1) 2
Palermo —■ Cagliari (1-0) 1
Sampdoria — Lanerossl (0—1) 2
Torino — Milan (0-1) 2
Reggiana -- Catania (0-0) X
Perugia — Modena (2-0) 1
Piacenza — Mantova (0-0) X
Reggina —■ Foggia (1-1) X
Arezzo — Atalanta (2—1) 1

Pe baza măsurilor stabilite de că
tre partid, Legea sportului prevede 
ca organele și organizațiile sindicale 
să răspundă de întreaga activitate 
sportivă din întreprinderi și institu
ții, urmărind atît dezvoltarea educa
ției fizice și a sportului de masă, cît 
și realizarea unui progres continuu 
al cluburilor, secțiilor pe ramură de 
sport din asociații.

Nu ne-am propus să discutăm, a- 
cum, felul în care sindicatele s-au 
ocupat și se ocupă de activitatea de 
performanță din cluburile și asocia
țiile ce le coordonează. Din acest 
punct de vedere putem reține unele 
realizări meritorii — reluarea unor 
competiții de tradiție în sportul mun
citoresc („Cursa de mare fond pe 
Dunăre”, de pildă) sau inițierea alto
ra („Criteriul de toamnă al juniori
lor”, la box) cu scopul stimulării ele
mentelor talentate, încercarea de a 
redistribui mai rațional mijloacele 
materiale, precum și unele eforturi 
pentru crearea unei baze materiale 
corespunzătoare.

în Hotărîrea Comitetului executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R. cu 
privire la sarcinile ce revin sindica
telor în domeniul activității sportive” 
se subliniază faptul că „sarcina fun
damentală — pe linie de sport — a 
organelor și organizațiilor sindicale 
din întreprinderi și instituții este 
dezvoltarea tot mai largă a educației 
fizice și sportului de masă... Sportul 
trebuie să ocupe un loc important 
în activitatea sindicatelor, constituind 
obiectul unei permanente preocupări 
a acestora în munca cu masele". Tot 
în acest document se specifică obli
gativitatea pentru asociațiile sporti
ve — ca verigi organizatorice de 
bază — de a pune în centrul preocu
pării lor dezvoltarea sportului de 
masă. Pentru îndeplinirea acestei 
sarcini, potrivit prevederilor actului 
legiuitor, sindicatele trebuie să co
laboreze cu organizațiile U.T.C., a- 
vînd totodată sprijinul tehnic al ac
tiviștilor organelor teritoriale spor
tive

Este adevărat că. acordînd o aten-
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ție sporită dezvoltării unor activități 
sportive accesibile 
oameni ai muncii, 
ganizat diferitele acțiuni cultural- 
sportive (duminici cultural-sportive, 
serbări cîmpenești, excursii de sfîrșit 
de săptămînă etc.). Este adevărat, de 
asemenea, că, in unele asociații spor
tive (în subordinea sindicatelor se 
află, la ora actuală, peste 2 000 de aso
ciații din întreprinderi și instituții) se 
organizează campionate și întreceri cu 
caracter de masă — pe secții, ate
liere sau schimburi. Au fost extinse 
în același sens competițiile pe ra
mură de producție, cum sînt : „Cupa 
petrolistului”, „Cupa ceferistului”, 
„Cupa minerului” etc.

Există totuși motive să se apre
cieze că actuala stare de lucruri nu 
este în nici un caz satisfăcătoare.

Se știe că, de-a lungul anilor, ac
tivitatea sportivă de masă din țara 
noastră, în ciuda unor aspecte poziti
ve reale și de netăgăduit, a rămas 
deficitară. în general, in acest sec
tor s-a tins spre organizarea unor 
competiții-mamut, cu caracter de re
prezentare, în care au fost investite, 
fără eficacitatea corespunzătoare, im
portante fonduri. De regulă, acest 
gen de întreceri angajau în dispută 
sportivii clasificați, pierzîndu-se, ast
fel, pe drum sensul real al organi
zării lor : atragerea în practicarea 
exercițiilor fizice și a sportului a u- 
nor mase cît mai largi de oameni ai 
muncii.

maselor largi de 
sindicatele au or-

domeniulPreluînd atribuțiile în 
activității sportive de mase, în unele 
cazuri sindicatele au căzut în aceeași 
eroare. în loc să plece de la recon
siderarea modului de a concepe și a 
desfășura activitatea sportivă dc 
masă, s-a mers pe aceleași „căi bă
tătorite”, organizîndu-se tot con
cursuri de reprezentare — „Cupa 
U.G.S.R.” la atletism (cu faze de 
zonă și finală pe țară), „Cupa Unirii”

ÎNSEMNĂRI DESPRE SPOR
TUL DE MASĂ ÎN ÎNTRE
PRINDERI Șl INSTITUȚII

și „Cupa U.G.S.R.” la schi și altele, 
competiții care, deși inițiate în scopul 
stimulării activității sportive de 
masă, cuprind tot sportivi clasificați, 
oricum angrenați într-un proces de 
instruire. In întreprinderi și institu
ții, pentru fazele respective — dacă 
se organizează — singura preocupare 
constă în selecționarea sau alcătuirea 
echipelor reprezentative. Și astfel, a- 
semenea competiții (mai putem nota 
„Cupa eliberării” 'a box, „Cupa 
U.G.S.R.” la oină sau popice) se de
părtează foarte repede de mase, in-

stalîndu-se undeva între nivelul eta
pelor județene și cel al finalelor pe 
țară. Pe de altă parte, organizarea a- 
cestor manifestări, în special în fa
zele superioare, reclamă serioase e- 
forturi organizatorice și materiale 
(cele zece competiții ale calendarului 
sportiv al U.G.S.R. costă aproximativ 
3 500 000 lei), ce se cheltuiesc în a- 
fara țelului propus : dezvoltarea 
sportului de masă.

La nivelul întreprinderilor și in
stituțiilor există încă — așa cum ară
tam — multe organisme sindicale ce 
nu-și cunosc atribuțiile și răspunde
rile. Din aceste motive, aci activi
tatea este în regres. Numeroase aso
ciații n-au calendar competițional 
propriu — în județele Argeș, Brașov, 
Mureș, Neamț.' Olt. Prahova, Con
stanța. In județul Mureș, de pildă, 
în anul 1969 asociațiile sportive n-au 
organizat nici o competiție de masă. 
La Combinatul siderurgic Galați, 
unde există 35 000 de salariați și 11 
asociații sportive, doar un procent 
infim de oameni ai muncii sint angre
nați în practicarea sportului. In mu
nicipiul Cluj, foarte puțini dintre sa
lariați sînt angrenați într-o formă 
sau alta de activitatea sportivă. A- 
ceștea sînt doar cîteva exemple, din 
multe altele ce pot fi date.

Desigur, pentru ca activitatea spor
tivă de masă să se desfășoare cores
punzător nu sînt suficiente doar bu
nele intenții, chiar dacă sînt sau nu 
concretizate în planuri de muncă

sau calendare competiționale. Mai 
sînt necesare și mijloace materiale. 
Cea mai simplă privire aruncată 
peste un (ne-) alcătuit buget general 
al mișcării sportive din țara noastră 
evidențiază faptul că, în ultimă in
stanță, mijloacele materiale destina
te activității sportive de masă au te
oretic trei surse : o eventuală parte 
din cotizațiile membrilor asociației 
și din cota sindicală (din cele 23—25 
procente ale cotizației sindicale în
casată pe întreaga întreprindere), o 
parte din bugetul organizației U.T.C. 
(care poate „urca” pînă la 30—40 la 
sută) și contribuția conducerii între
prinderii, prin Legea sportului fiind 
inserate obligațiile pe care ministe
rele de resort, conducerile întreprin
derilor și instituțiilor le au în ce 
privește crearea bazei materiale a 
activității sportive.

în realitate, bugetul asociației 
sportive, care pare bine „alimentat” 
la capitolul venituri, nu asigură de
cît in foarte mică măsură necesarul 
de cheltuieli pentru activitatea de 
masă, bugetul neavînd prevăzută o 
partidă pentru asemenea cheltuieli. 
Lucru absolut necesar, cît timp „fo
losirea parțială” a bazelor sau a ma
terialelor sportive pentru asemenea 
activități (cum se spune de obicei în 
dările de seamă) este o formulă care 
nu reprezintă nimic. Mai mult : deși 
în aceste bugete există partide de 
cheltuieli pentru diferite ramuri de 
sport, fondurile sînt dirijate aproape 
în totalitate spre una și aceeași sec
ție : fotbalul.

Sintetizînd, putem spune că acti
vitatea sportivă de masă din între
prinderi și instituții rămîne, în con
tinuare, deficitară, atît sub unghiul 
concepției, cît și al resurselor sale 
materiale. Necesitatea reconsiderării 
modului de a concepe această activi
tate se impune ca o măsură de prim 
ordin. Și va trebui să plece de la 
ideea transferării centrului de greu
tate al întregii activități la nivelul, 
întreprinderilor și instituțiilor.

Valentin PAUNESCU
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s. v * AL TREILEA
MORATORIU
pentru Vietnam

Cel de-al treilea- Moratoriu al 
partizanilor păcii din Statele U- 
nite, împotriva războiului din 
Vietnam, care a avut loc vi
neri și sîmbătă sub lozinca „Să 
sporim numărul milioanelor ca
re se pronunță pentru încetarea 
războiului prin retragerea ime
diată a tuturor trupelor ameri
cane din Vietnam", s-a încheiat 
duminică dimineața. Spre deo
sebire de manifestațiile antirăz
boinice inițiate de tineretul a- 
merican în lunile octombrie și 
noiembrie, cind comitetul de or
ganizare a pus accentul pe mi
tinguri de masă, marșuri și de
monstrații de mare anvergură 
pentru a se scoate în evidență 
amploarea protestului opiniei 
publice americane împotriva 
războiului de agresiune dus de 
S.U.A. in Vietnam, acum, cind 
nu mai există nici o îndoială în 
legătură cu adevărata stare de 
spirit a poporului Statelor Uni
te față de acest război nejust, 
comitetul de pregătire și-a în
dreptat atenția asupra localită
ților mici, comunelor și satelor. 
Sute de mii de tineri și tinere, 
studenți și muncitori s-au de
plasat în provincii, organizînd 
aici mitinguri, conferințe, sim
pozioane și dezbateri cu tema 
„De ce trebuie să se pună ime
diat capăt războiului".

Un purtător de cuvint al Co
mitetului Moratoriului a decla
rat presei următoarele : „Scopul 
Moratoriului din decembrie este 
de a activiza forțele uriașe an
tirăzboinice din provincii și a 
realiza astfel o largă unitate de 
acțiune, cuprinzind întreg teri
toriul S.U.A., in jurul dezidera
tului numărul unu al America

în momentul actual : încetarea 
necondiționată a războiului".

Astfel, in sute de mii de școli, 
universități, teatre, cinemato
grafe din marea majoritate a 
provinciilor Statelor Unite au 
fost organizate diverse manifes
tații locale antirăzboinice, la ca
re au participat milioane de oa
meni. In cadrul mitingurilor au 
fost citite listele cu numele ce
lor răpuși de război și numele 
satelor vietnameze rase de pe 
suprafața pămîntului de rache
te, bombe și napalm. In fața in
trărilor a numeroase baze mili
tare au fost postate pichete ale 
partizanilor păcii cu pancarte 
pe care scria : „Încetați masa
crele", „Poporul american este 
sătul de război", „Aduceți-ne 
frații, tații, prietenii și colegii a- 
casă".

Și la cel de-al treilea Mora
toriu au luat parte oameni din 
cele mai diverse pături sociale 
și cu cele mai diferite convin
geri politice, uniți însă de dorin
ța încetării războiului: tineri și 
vîrstnici, profesori universitari, 
politicieni, unii membri ai Ca
merei Reprezentanților și Sena
tului, muncitori și fermieri, re
prezentanți ai sindicatelor și or
ganizațiilor pacifiste din întrea
ga Americă.

Această nouă manifestație an
tirăzboinică constituie încă o 
mărturie a voinței poporului a- 
merican, care se pronunță pen
tru încetarea războiului, pentru 
respectarea dreptului sacru al 
poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur destinele.

C. ALEXANDROAIE
Washington, 14.

ACTIVITĂȚILE ECONO
MICE STRĂINE IN TERI-

TORIILE COLONIALE

„Un obstacol 
major în calea 

spre 
independenta 

politică"
— REZOLUȚIE IN ADUNA

REA GENERALA A O.N.U.

NEW YORK 14 (Agerpres). — A- 
dunarea Generală a O.N.U. a aprobat 
cu 80 de voturi pentru, 18 abțineri și 
două voturi contra o rezoluție prin 
care califică activitățile economice 
străine în teritoriile coloniale drept 
„un obstacol major în calea spre inde
pendența politică" a popoarelor de 
pe aceste teritorii. Astfel de activități, 
se arată în rezoluție, reprezintă un 
obstacol în calea utilizării „resurselor 
naturale ale acestor teritorii de către 
locuitorii indigeni". „Orice putere 
care administrează aceste teritorii în- 
depărtînd popoarele coloniale de la 
exercitarea drepturilor lor sau prin 
subordonarea lor intereselor economi
ce și financiare străine violează pro
priile sale obligații asumate în baza 
Cartei O.N.U. și împiedică procesul 
de decolonizare". Rezoluția condamnă 
„exploatarea teritoriilor și popoarelor 
coloniale și metodele practicate în te
ritoriile aflate sub dominația colonială 
a acestor interese financiare, economi
ce și de altă natură, care urmăreso 
să perpetueze dominația colonială". 
Documentul solicită toate statele „ale 
căror firme și cetățeni sînt an
gajați în astfel de activități să ia ime
diat măsuri pentru a pune capăt tu
turor practicilor de exploatare a te
ritoriilor și popoarelor aflate sub do
minație colonială".

Vizita delegației
militare române

în Uniunea Sovietică
LENINGRAD 14 (Agerpres). — 

Delegația militară română, condusă 
de ministrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, generalul- 
colonel Ion Ioniță, și-a încheiat du
minică vizita în garnizoana Lenin
grad.

La plecare, pe aeroportul împodo
bit cu drapelele de stat ale celor 
două țări, delegația a fost condusă 
de general-colonel I. E. Savrov, co
mandantul regiunii militare Lenin
grad, amiralul I. I. Baikov, coman
dantul bazei maritime militare din 
Leningrad, și de alți generali, ami
rali și ofițeri superiori. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și U.R.S.S. Ge- 
neralul-colonel Ion Ioniță, însoțit de 
generalul-colonel I. E. Savrov, au 
trecut în revistă garda de onoare a- 
liniată pe aeroport Oaspeții români 
au fost salutați cu căldură de cei- pre- 
zențL

★

în aceeași zi, Ion Ciubotaru, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Moscova, a oferit o masă

libia - Ieri a început 
evacuarea bazelor

agențiile de presă
transmit:

BRUXELLES — La Bruxelles, 1500 
de persoane au participat la o de
monstrație de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. Participanții au 
cerut evacuarea totală, imediată și 
necondiționată a trupelor americane 
și ale aliaților S.U.A. din Vietnam și 
respectarea drepturilor poporului viet
namez de a-și hotărî singur destinele.

ITALIA

VIE ACTIVITATE PENTRU DEPISTAREA
ATENTATORILOR DE LA ROMA Șl MILANO

BONN — In orașele vest-germane 
Frankfurt pe Main și Hamburg s-au 
desfășurat sîmbătă demonstrații îm
potriva războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam. Agenția A.P. relatează că 
peste 2 000 de persoane, între care 
numeroși studenți, au demonstrat în 
cartierul comercial al orașului Frank
furt pe Main, paralizînd circulația. 
Demonstranții purtau pancarte cu in
scripții condamnînd masacrele milita
rilor americani comise împotriva 
populației civile din satul Song My.

NEW YORK — Primarul orașului, 
John Lindsay, a ținut o cuvîntare în 
fața cîtorva mii de participanți la ma
nifestațiile împotriva războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam. Referindu-se 
la masacrul care a avut loc la Song 
My, el a subliniat că acest lucru de
monstrează că în Vietnamul de sud 
mii de civili inocenți „suferă și mor" 
de pe urma acestui război. El a afir
mat că dacă un singur foc se trage 
dintr-un sat vietnamez asupra trupe
lor americane, acesta este transformat 
.„într-o zonă a liniștii".

1 000 DE SOLDAȚI FILIPI 
NEZI AU PLECAT, DAR..

ROMA 14 (Agerpres) — In ciuda 
eforturilor depuse de poliția italia
nă, autorii actelor teroriste comise 
vineri la Milano și Roma continuă 
să rămînă neidentificați. Circa 400 
de persoane au fost arestate sau 
interpelate la Milano. De asemenea, 
la Roma se află sub stare de arest 
peste 50 de persoane. în același 
timp, poliția și carabinierii au efec
tuat percheziții în apartamentele 
unor membri ai organizațiilor ex
tremiste, precum și la sediile aces
tora.

Autoritățile au cerut concursul 
populației pentru depistarea aten
tatorilor. Totodată, guvernul a ho- 
tărît o serie de măsuri pentru 
menținera ordinii și pentru a pre
veni eventuale noi acte teroriste.

Agenția France Presse relatează 
că cele trei mari centrale sindica
le italiene au dat curs .apelului lan
sat de guvern, hotărînd să anuleze 
greva de 24 de ore a muncitorilor și 
funcționarilor de la căile ferate, 
prevăzută pentru luni. Ziua de luni, 
au declarat liderii sindicali, va fi

pentru noi zl de doliu, în legătură 
cu funeraliile organizate victimelor 
atentatelor de la Roma și Milano.

VARȘOVIA

PEKIN 14 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că însărci
natul cu afaceri ad-interim al Am
basadei R. P. Chineze la Varșovia, 
Lei Yuan, a avut la 11 decembrie 
o întrevedere cu ambasadorul Sta
telor Unite în Polonia, Walter 
Stoessel jr., la sediul Ambasadei 
R. P. Chineze. Agenția precizează 
că întrevederea a avut loc la ce
rerea ambasadorului american.

SAIGON 14 (Agerpres). — Un grup 
de 1 000 de filipinezi, care făceau par
te din „unitățile de asistență civilă" 
ale acestei țări, dislocate în Vietna
mul de sud, au părăsit Saigonul, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Agenția United Press Internatio
nal precizează că plecarea acestor u- 
nități nU înseamnă încetarea prezen
ței filipineze în Vietnamul de sud. 
Astfel, o unitate militară simbolică, 
formată din 65 de persoane, va rămîne 
în continuare în această țară, sub 
steagul Filipinelor. Pe de altă par
te, o autoritate saigoneză a precizat 
cu. acest prilej, menționează agenția 
citată, că 6 000 de tehnicieni filipi
nezi lucrează în prezent ca angajați 
civili în Vietnamul de sud, pentru 

- deservirea instalațiilor militare.

Componența 
noului guvern 

israelian
TEL AVIV 14 (Agerpres). — La Tel 

Aviv a fost dată publicității compo
nența noului guvern israelian, rela
tează corespondentul agenției France 
Presse. In legătură cu aceasta se men
ționează că preponderența por
tofoliilor revine Partidului laburist 
(Mapai), căruia îi aparțin primul mi
nistru, Golda Meir, viceprim-minis- 
trul Ygal Allon, ministrul de externe, 
Abba Eban, ministrul apărării, ge
neralul Moshe Dayan, ministrul de fi
nanțe. Pinhas Sapir.

Din ceilalți membri ai coaliției gu
vernamentale, Partidul Național Re
ligios deține, între altele, prin repre
zentantul său, Haim Moshe Shapiro, 
portofoliul afacerilor interne, iar 
partidul Gahal (Yossef Saphir) — pe 
cel al comerțului și al industriei.

Noul cabinet israelian, apreciază 
corespondenții de presă, nu comportă 
modificări esențiale față de cel an
terior.

în saloanele ambasadei, în cinstea de
legației militare române.

Au luat parte mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, ministrul a- 
părării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice I. I. Iakubovski, prim-loc- 
țiitor al ministrului apărării, coman
dantul suprem al forțelor armate u- 
nite ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, mareșalul Uniu
nii Sovietice M. V. Zaharov, prim- 
locțiitor al ministrului apărării, șeful 
Marelui stat major, generalul de ar
mată A. A. Epișev, șeful Direcției po
litice superioare a armatei și flotei so
vietice, generalul de armată S. L. So
kolov, prim-locțiitor al ministrului a- 
părării, mareșalii N. I. Krilov, P. F. 
Batițki, amiralul de flotă al Uniunii 
Sovietice S. G. Gorșkov, locțiitori ai, 
ministrului apărării, alți generali și 
ofițeri superiori sovietici. Au rostit 
toasturi Ion Ciubotaru, generalul-co
lonel Ion Ioniță și mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

r

TRIPOLI 14 (Agerpres). — Marea 
Britanie a acceptat sîmbătă, în urma 
tratativelor duse la Tripoli, să-și e- 
vacueze bazele militare de pe teri
toriul Libiei. Potrivit declarației șe
fului delegației libiene care a parti
cipat la tratative, făcută în cursul 
zilei de sîmbătă, evacuarea va în
cepe la 14 decembrie, urmînd a se 
încheia la 31 martie 1970.

Potrivit agenției A.P., numărul mi
litarilor britanici de la bazele din 
Libia este’de aproximativ 2 200; din
tre care o parte au și-fost retrași încă 
de la-1- septembrie. Ștjfeă 'privind a» 
cordul intervenit la Tripoli a fost 
confirmată și de un purtător de cu
vînt al Foreign Office-ului, care a 
precizat că modalitățile și detaliile 
privind evacuarea, precum și „alte 
aspecte" ale relațiilor anglo-Iibiene 
vor .face obiectul unor noi tratative 
între cele două părți.

In același timp, peste 5 000 de per
soane din orașul Tripoli au înconju
rat sîmbătă seara clădirea în care se 
desfășurau tratativele dintre delega
țiile oficiale ale Marii Britanii și Li
biei, în vederea evacuării bazelor en
gleze de pe teritoriul libian. Agenția 
Reuter informează că demonstranții 
au cerut evacuarea imediată a baze
lor engleze din Libia.

„Evacuarea bazelor străine din Libia 
este o mare victorie pentru toate na
țiunile arabe care așteptau cu răb
dare această zi", a afirmat președin
tele Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, într-un mesaj de fe
licitare adresat colonelului Moamer 
El Gedafi, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției libiene.

Negocierile americano-libiene cu 
privire la desființarea bazei militare 
americane de Ia Wheelus Field în
cep astăzi în capitala Libiei, Tri
poli, anunță agenția France Presse.
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Convorbirile de la Pekin 
între delegațiile guverna
mentale ale U.R.S.S. și R. P. 
Chineze au f°st întrerupte tem
porar, deoarece V. Kuznețov și V. Ma
trosov, deputați ai Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., au plecat la Moscova 
pentru a participa la sesiunea Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., anunță 
gențiile China Nouă și TASS.

a-

La Geneva a avut loc 
adunare de solidaritate

O 
a 

oamenilor muncii cu po
porul spaniol. Vorbitorii au cerut 
încetarea represiunilor puse la cale de 
autoritățile din Spania împotriva ad
versarilor actualului regim, eliberarea 
tuturor deținuților politici și resta
bilirea drepturilor democratice și sin
dicale în Spania.

Consultările dintre repre
zentanții ministerelor afa
cerilor externe ale Iugosla
viei și Norvegiei,în cadrul că- 
rora au fost expuse pozițiile celor două 
țări în problemele internaționale ac
tuale, s-au încheiat la Oslo, anunță 
agenția Taniug. în cadrul convorbiri-

RAVAGIILE GRIPEI „SIDERALE" IN EUROPA
Epidemia de gripă 

„siderală", care bîntu- 
ie în aceste zile în 
Europa, a continuat să 
facă noi victime. După 
cum transmite agenția 
U.P I., o pătrime din 
populația Franței și 
Italiei este contamina
tă, virusul pătrunzînd 
și în Austria, Belgia, 
Danemarca, Elveția și 
Anglia în Franța, în
suși ministrul sănătății 
se află la pat, bolnav 
de gripă. O treime din 
populația Vaticanului

este afectată de virus. 
Oficialitățile italiene 
au declarat că se aș
teaptă ca epidemia să 
dureze pînă la Anul 
Nou, ea puțind afec
ta peste 30 milioane de 
italieni. Epidemia a 
lovit și orașul iugoslav 
Banja Luka, unde pes
te 50 000 de locuitori 
s-au îmbolnăvit.

In Portugalia, boala, 
după ce a infectat nor
dul țării, se deplasează 
spre sud, făcînd mii 
de-victime. In Anglia,

virusul a trecut Cana
lul Mînecii, venind din 
Franța, îmbolnăvind 
mii de locuitori din re
giunile sudice ale țării. 
In Scoția, virusul adus 
de pescarii spanioli a 
îmbolnăvit pe majori
tatea locuitorilor re
giunii de coastă. Se 
pare că și unele țări, 
cum ar fi Suedia, Nor
vegia și Finlanda, unde 
gripa nu pătrunsese 
încă, sînt în prezent 
afectate de virus.

(Agerpres)
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POPORUL NAMIBIEI LUPTĂ
PENTRU LIBERTATE

(Urmare din pag. I)

din Namibia. Este știut că în octom
brie 1966 Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat hotărirea de a pune 
capăt mandatului R.S.A. asupra A- 
fricii de Sud-Vest, cum era denumi
tă Namibia. „R.S.A. — se arată în 
respectiva rezoluție — nu mai are 
dreptul să administreze teritoriul 
care se află acum sub răspunderea 
directă a O N.U.". Ignorînd însă a- 
ceastă rezoluție, ca și pe toate celelal
te care i-au urmat, guvernul de la 
Pretoria continuă să ocupe, în mod 
samavolnic, patria noastră. Rasiștii 
au intensificat mai mult ca ori cînd 
teroarea : sute de patrioți se află in 
închisori, la Windhoek, capitala ță
rii, procesele se țin lanț. Poporul 
mlbian prețuiește sprijinul mora

unei societăți din care să dispară 
orice fel de discriminare rasială, tri
bală sau religioasă, îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale poporului, 
descătușarea de colonialism, promo
varea unei politici conforme cu in
teresele fundamentale ale poporului 
namibian.

— Cum se explică „atracția" exer
citată de Namibia asupra regimului 
rasist de la Pretoria, care își asumă 
riscul unor sancțiuni de ordin 
nomic sfidind protestele opiniei 
blice și hotăririie O.N.U. ?

eco- 
pu-

risc

Asistăm la ceea ce s-ar 
putea numi actul al doi
lea al unei evoluții noi pe 
continentul latino-ameri- 
can, evoluție al cărei pro
log își are începutul cu 
mulți ani în urmă, cînd 
monopolurile străine s-au 
implantat aici, cu între
gul cortegiu de consecințe 
implicite. La numai un an 
de la izbucnirea conflictu
lui dintre Peru și firma 
nord-americană „Interna
tional Petroleum Compa
ny", care a marcat înce
putul procesului de reexa
minare a poziției acestei 
țări față de S.U.A., eve
nimentele par să se reedi
teze în cele mai mici amă
nunte, de astă dată pe sce
na altui stat latino-ame- 
rican. Bolivia. Ultimele te
legrame de presă anunță, 
în acest sens, că guvernul 
bolivian a emis un decret 
prin care industria . ex
tractivă trece sub controlul 
statului. Decretul prevede, 
de asemenea, instituirea u- 
nui impozit de 25 la sută a- 
supra veniturilor realizate 
de companiile miniere nord- 
americane ce acționează în 
Bolivia. Aceste măsuri sînt 
interpretate ca fiind de na
tură să îngusteze mult a- 
ria de acțiune a monopo
lurilor străine.

Este știut că a doua zi 
după lovitura de stat de la 
26 septembrie, condusă de 
generalul Alfredo Ovando 
Candia, noul guvern bo
livian a făcut cunoscute o- 
biectivele politicii sale în- 
tr-o „Cartă a revoluției" în 
18 puncte, printre care a- 
sigurarea suveranității na
ționale. dezvoltarea unei 
economii independente, ba
zată pe industria grea, pro
tejarea capitalului națio
nal. Alte obiective pe care

le proclamă noua echipă 
guvernamentală sînt i vot 
universal, revizuirea sis
temului de salarizare a 
muncitorilor, desăvîrșirea 
reformei agrare, lichida
rea analfabetismului, con
struirea de locuințe. în pri
vința politicii externe, „Car
ta revoluției" se pronun-

fie un adevărat stat în 
stat, dictînd, de pildă, po
litica societății petroliere 
naționale i „Yacimientos 
Petroliferos Fiscales de Bo
livia". Anularea „Codului 
Davenport" a fost urmată 
de decretarea naționalizării 
bunurilor și proprietăților 
societății „Gulf Oii". Mâ

nu s-a grăbit însă, prefe
rind să urmărească evolu
ția ulterioară a evenimen
telor. Intre timp, el a reluat 
relațiile diplomatice cu a- 
ceastă țară, suspendate i- 
mediat după 
stat

Autoritățile 
au mai luat o 
suri pe plan

lovitura de
Paz 
mă- 

au

REDACȚIA ȘI

Actul
al doilea
BOLIVIA

ță pentru o politică exter
nă independentă, bazată 
pe dreptul fiecărei țări de 
a-și hotărî singură orien
tarea politică, „stabilirea 
de relații diplomatice și e- 
conomice cu statele socia
liste, bazate pe interesul 
reciproc și respectarea in
dependenței și neameste
cului în treburile interne".

Noul guvern a trecut 
la o serie de măsuri con
crete pentru transpunerea 
în viață a acestui program. 
Prima dintre ele a fost a- 
nularea „Codului Daven
port". prin care societatea 
„Gulf Oil" a exploatat mai 
bine de zece ani rezervele 
boliviene de petrol și de 
gaz natural. Firma deți
nea concesii însumînd 
400 000 ha și ajunsese să

sura s-a bucurat de spri
jinul marii majorități a 
populației, care și-a ma
nifestat solidaritatea cu po
litica guvernului de apă
rare a intereselor naționa
le. Au fost organizate de
monstrații și mitinguri de 
sprijin și s-a cerut auto
rităților să continue seria 
naționalizărilor. Compania 
„Gulf Oil" a cerut Wa
shingtonului să aplice „a- 
mendamentul Hickenloo
per", care prevede sus
pendarea oricărui ajutor a- 
merican către o țară care 
are o „atitudine nepriete
nească față de S.U.A." A- 
vînd încă ' în minte eșecul 
suferit în conflictul dintre 
autoritățile peruviene și 
„International Petroleum 
Company". Washingtonul

din La 
serie de 
intern 1 

fost restabilite drepturile 
sindicale și a fost abrogată 
„Legea securității statului" 
promulgată în 1967, care 
limita activitatea partide
lor’ politice.

Acum, la aproape trei 
luni de la preluarea pute
rii de către generalul O- 
vando Candia, evenimen
tele din Bolivia se defi
nesc mai clar, evident, cu 
rezerva impusă de evo
luțiile viitoare. Ele se în
cadrează într-un proces mai 
larg pe continentul latino- 
american, implicînd o ree
xaminare profundă a pozi
țiilor de ordin economic, 
politic, social. Acest proces 
a cuprins categoriile largi 
ale populației, inclusiv u- 
nele sectoare ale armatei. 
Pornind de la necesitatea 
îmbunătățirii situației e- 
conomice, Bolivia ca și Pe
ru au adoptat măsuri vi- 
zînd apărarea intereselor 
naționale, afirmarea pro
priei personalități, pentru 
a putea trece la valorifica
rea deplină a resurselor in
terne. în vederea consoli
dării independenței econo
mice și politice. Sînt aces
tea conturări din care se 
desprinde, destul de preg
nant. imaginea unui re
viriment în vasta regiune 
de la sud de Rio Grande.

Dan MUNTEANU

rii, procesele se țin lanț. Poporul na
mibian prețuiește sprijinul moral a- 
cordat de forțele progresiste din în
treaga lume. Rezoluțiile O.N.U. sint 
o expresie a simpatiei manifestate 
de marea majoritate a țărilor mem
bre, a solidarității cu lupta noastră 
dreaptă. Totuși, așa cum arătam mai 
înainte, toate aceste rezoluții sînt ne
socotite de regimul de la Pretoria, 
tot așa cum sînt nesocotite intere
sele și voința noastră. Toate aces
tea duc în mod imperios la conclu
zia că nouă ne revine misiunea de 
a lua inițiativa, de a accepta orice 
sacrificiu pentru înfăptuirea dezide
ratului major al namibienilor — in
dependența. In aceste condiții; 
S.W.A.P.O. a trecut la pregătirile 
pentru declanșarea unei ofensive ge
nerale pentru cucerirea drepturilor 
noastre, drepturi uzurpate de “ 
siștii sud-africani. Lupta noastră 
eliberare e o luptă grea, aspră, 
desfășoară în condiții deosebit 
complexe, însă avem încredere 
forțele de care dispunem.

— V-aș ruga să vă referiți la 
de-al doilea aspect al luptei dv., la 
acțiunile împotriva apartheidului.

— Este important de precizat că 
aplicarea la noi a politicii rasiste de 
apartheid, politică de stat în R.S.A., 
iși are un tilc anume. După ocupa
rea țării noastre de către R.S.A., na- 
mibienii au adoptat tactica non vi O; 
lenței, exprimîndu-și protestul fața 
de ocupanți prin refuzul de a lucra 
pentru ei. Agricultorii, lucrătorii din 
alte ramuri produceau numai atît cit 
le era strict necesar traiului. A- 
tunci rasiștii i-au izgonit pe băștinași 
de pe pămînturile fertile și i-au stră
mutat cu forța în zone aride, unde 
au instaurat un regim tipic sinistre
lor lagăre de concentrare. A urmat 
o nouă operație — divizarea africa
nilor după grupuri etnice și triburi 
in încercarea de a le învrăjbi și de 
a le putea astfel domina cu mai 
multă ușurință. Dezvoltarea separa
tă a raselor, proclamată de doctri
na apartheidului, are ca scop direct 
subjugarea colonialistă a Namibiei. 
Este vorba de un sistem diabolic me
nit să-i mențină pe namibieni in 
posthra unor robi care nu trebuie să 
îndrăznească să spere mai mult de
cît la o existență mizeră.

Iată de ce programul S.W.A.P.O. 
își propune ca obiectiv construirea

ra
de 
se 
de 
in

ce!

— Trebuie să spun că este un 
calculat. în politica ei de anexiune 
și de dominație colonială, Republica 
Sud-Africană își are ca asociat nu
meroase monopoluri occidentale. 
„Forța de atracție" de care vorbiți 
își are o explicație simplă : în lu
mea capitalistă, Namibia deține lo
cul al doilea în producția de dia
mante și extracția de plumb, locul 
al treilea în producția de vanadiu 
și dispune de însemnate zăcăminte 
de petrol, cupru, zinc, magneziu, aur. 
Toate bogățiile solului și subsolului 
țării se află sub controlul direct al 
monopolurilor străine, care realizea
ză beneficii fabuloase. Numai mine
le de diamante, stăpînite de Oppen
heimer. storc din Africa de Sud-Vest 
beneficii anuale de peste 20 milioa
ne lire sterline. O altă societate, 
„Consolidated Mines of West Africa", 
și-a asigurat „dreptul" de exploata
re a unei suprafețe de 10 259 km pă- 
trați, pînă la 31 decembrie 2012.

Industria peștelui, șeptelul, agri
cultura sînt, de asemenea, controlate 
de monopolurile străine, în vreme ce 
populația africană este silită să tră
iască în „rezervațiile" mizeriei și 
subnutriției.

Nu am citat decît cîteva exemple, 
dintre multe altele. Iată de ce con
siderăm că, de fapt, anexarea Afri
cii de Sud-Vest, jefuirea deschisă a 
bogățiilor sale, aplicarea politicii de 
apartheid nu s'nt numai rezultatul 
unei politici locale a colonilor albi 
din Africa de Sud, ci al împletirii in
tereselor acestora cu ale monopolu
rilor imperialiste. Singura cale pen
tru a ne recîștiga dreptul de a fi 
stăpîni la noi acasă este mobiliza
rea întregului popor la lupta de eli
berare.

lor, o atenție deosebită a fost acordată 
problemelor Europei și pregătirilor 

’ pentru Conferința securității europe
ne. Totodată au fost examinate o se
rie de probleme de interes comun, 
precum și relațiile bilaterale ale celor 
două țări.

Zece persoane, între care 
trei ofițeri de poliție, au fost 
executate duminica dimi
neața pentru trafic de stu
pefiante, s‘a anuntat oficial la Te
heran. Potrivit cotidianului „Ayande- 
gan", cei zece au făcut parte dintr-o 
bandă care se ocupa cu traficul de 
opium și heroină. Ei au fost condam
nați la moarte de către un tribunal 
militar, în conformitate cu dispozițiile 
noii legi penale votate în iulie de că
tre Parlamentul iranian.

Carlos Romulo, ministrul 
filipinez al afacerilor exter
ne, a sosit la Kuala Lumpur, 
unde, potrivit declarației sale, va 
examina cu oficialitățile din Malayezia 
posibilitatea restabilirii unor relații 
normale între cele două țări. La sosi
rea în capitala malayeziană, Romulo 
a declarat că misiunea sa corespunde 
dorinței exprimate recent de preșe
dintele Ferdinand Marcos de a resta
bili relațiile diplomatice cu Malayezia. 
Relațiile între cele două^jă,/ ‘au fost 
rupte în anul 1968, ca urmate a pre
tențiilor teritoriale formulate de Fili- 
pine asupra teritoriului malayezian 
Sabah.

Avionul etiopian „Boeing 
727" care a făcut obiectul 
unei tentative nereușite de 
deturnare 8 sosit 'a ^ddis Abeba. 
Comentând executarea celor doi pirați 
ai aerului care au încercat, între Ma
drid și Atena, să oblige pilotul să 
schimbe ruta, un purtător de cuvînt 
al guvernului etiopian a subliniat că 
incidentul este regretabil, dar că 
nu există nici o altă alternativă 
pentru autorități de a apăra securita
tea pasagerilor și avioanelor etiopiene, 
pînă cînd comunitatea internațională 
nu va adopta măsuri de sancționare 
a actelor de piraterie.

Trei necunoscuți au atacat 
cu grenade forțele polițienești însăr
cinate cu paza locuinței ministrului 
adjunct de interne din Guatemala. S-a 
produs un violent schimb de focuri, 
în urma căruia patru persoane și-au 
pierdut viața. Se crede că cei trei 
atacatori sînt membri ai unei grupări de 
guerilă care acționează în CT'atemala. 
Atacul este primul care so jq <iuce de 
la 1 iulie, cînd aceleași forțe de gue
rilă au atacat mai multe formațiuni 
polițienești.

Statistica natalității dată 
publicității la Pretoria a 
provocat neliniștea rasiști
lor albi din Africa de Sud. Este 
vorba de faptul că ritmul creșterii 
populației de culoare din țară este de 
patru ori mai mare decît cel al locui
torilor albi. în timpul unui an (iunie 
1968—iunie 1969), relevă statisticile 
amintite, populația de culoare din țară 
a crescut cu 362 000 de persoane, 
comparativ cu cea albă, căreia îi co
respunde cifra de 89 000. Din cei 
18 298 000 de locuitori ai țării, nu
mai 3 481 000 sînt albi.

Râspunzînd invitației 
care le-a fost adresată de 
noul regim instaurat în Da
homey unna recentei lovituri 
militare de stat, fostul președinte al 
Dahomeyului, Hubert Maga, și fostul 
prim-ministru, Justin Ahomadegbe, au 
sosit la Cotonou, venind din capitala 
Togoului, Lome.

Prezențe 
românești

Tn capitala Republicii Demo
crate Vietnam a avut loc inau
gurarea expoziției de fotografi! 
„România 1944—1969“ și a expo
ziției de carte românească. La 
ceremonia inaugurării celor 
două expoziții au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Cul
turii din R.D. Vietnam, ziariști, 
un numeros public. Cu această 
ocazie au luat, cuvîntul Pham 
Ngoc Thuan, președintele Comi
tetului relațiilor culturale cu 
străinătatea, și Constantin Bă- 
beanu, ambasadorul României 
la Hanoi.

— Care este situația actuală 
fronturile luptei de eliberare din 
mibia 1

— Lupta noastră se extinde cu

pe 
Na-

— Lupta noastră se extinde cu fie
care zi. Dacă la început luptele de 
partizani se limitau numai la nor
dul țării, actualmente ele cuprind re
giunile de nord-vest și de est. De
tașamentele de partizani fac adesea 
incursiuni curajoase și in regiunile 
centrale ale Namibiei. Putem spune 
astfel că întreaga țară va fi curînd 
cuprinsă in viitoarea mișcării de e- 
liberare.

Poporul namibian este hotărit să 
lupte pînă la eliberarea totală a pa
triei sale, și-a încheiat declarațiile 
președintele S.W A.P.O.

Sub auspiciile asociației „Ti
neret și cultură", în capitala 
Marocului s-a desfășurat „Săp- 
tămîna culturii românești". în 
cadrul acestei manifestări a 
fost deschisă expoziția de foto
grafii „Constantin Brâncuși" și 
au fost prezentate numeroase 
standuri cu, cărți, albume, re
viste și timbre românești.

In localitatea indiană Haldia 
a avut Ioc ceremonia punerii 
pietrei fundamentale a rafină
riei care urmează să fie construi
tă aici de statul indian în cola
borare cu România și Franța. 
La ceremonie au participat mi
nistrul indian al petrochimici, 
minelor și metalurgiei, dr. Tri- 
guna Sen, și Ștefan Voinov, șe
ful Agenției economice române 
din capitala Indiei.

ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scîntell". Tel. 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale «1 dlfuzorll din întreprinderi «1 Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa ScînteU 40.300


