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Dezvoltarea cu precădere a bazei 
energetice, a ramurii energiei elec
trice electrificarea țării se în
scriu in continuare ca un obiectiv 
primordial al politicii economice a 
partidului nostru în ultimul an al 
cincinalului. Subliniind sarcinile 
mari care revin colectivelor de între
prinderi din ramura noastră, în cu
vîntarea la Plenara C.C. al P.C.R din 
10-13 decembrie anul trecut, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a spus i „In in
dustria energici electrice, care în 1970 
va produce aproape 35 miliarde kWb 
— asigurind în bune condiții necesi
tățile economiei naționale și consu
mul populației — este necesar să se 
continue orientarea spre folosirea 
tot mai accentuată a resurselor de 
cărbuni, reducindu-se prin aceasta 
ponderea hidrocarburilor ce vor fi 
valorificate cu rezultate superioare 
prin prelucrarea industrială".

Corespunzător acestor imperative 
economice, cea mai mare parte 
a noilor centrale electrice ce 
vor fi date în exploatare în 
acest an se bazează pe va
lorificarea combustibililor infe
riori și a potențialului hidroenerge
tic al țării. Astfel, în 1970 urmează să 
tie puse în funcțiune în centralele e- 
lectrice ale ministerului nostru o pu
tere de 720 MW, care, în principal, 
cuprinde primul agregat hidrogene
rator de 170 MW de la hidrocentrala 
Porțile de Fier și două grupuri de 
cite 200 MW la Centrala termoelectri
că Deva în care șe utilizează căr
buni din Valea Jiului. Prin intrarea 
in funcțiune, în anul viitor, a noilor 
capacități de producție stabilite în 
planul de stat, inclusiv cele din alte 
ramuri industriale, puterea totală 
instalată în cincinalul actual va fi 
de circa 4 160 MW, față de 4 000 MW, 
cît s-a prevăzut în Directivele Con
gresului al IX-)ea al P.C.R.

în întreaga activitate de elaborare 
ți fundamentare a planului pe 1970, 
de stabilire a măsurilor pregătitoare 
pentru producția din acest an. Mi
nisterul Energiei Electrice a ținut 
permanent seama de indicațiile con
ducerii de partid privind concentra
rea eforturilor ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor spre folosi
rea cît mai rațională, cu randament 
maxim, a capacităților de producție, 
spre micșorarea consumurilor de ma
terii prime și combustibil, ridicarea 
intr-un ritm mai intens a productivi
tății muncii și reducerea costurilor 
materiale de producție Ca atare, se 
poate spune că în ramura noastră 
sînt create premisele pentru atinge
rea unor „vîrfuri" cît mai ridicate 
în realizarea acestor parametri e- 
sențiali ai eficienței activității eco
nomice. Este vorba, mai ales, de exis
tența sistemului enei getic național — 
care asigură interconectarea centrale
lor electrice — și ,de organizarea sis
temului de conducere prin dispeceri 
energetici, de zonă și centralizat pe 
întreaga țară, sistem dotat cu mijloa
ce moderne de informare și calcul. 
Specialiștii noștii își propun să fo
losească din plin această modernă 
bază tehnico-materială, să asigure 
permanent în 1970 aplicarea unor 
măsuri de organizare și conducere 
științifică a producției, astfel încît 
să fie utilizate cit mai eficient re
sursele energetice ale țării.

Realizarea producției de energic 
electrică și termică prevăzute necesi
tă in acest nou an aproximativ 10 
milioane tone combustibil conven
țional. Singură această cifră arată oe 
importanță majoră au, în ramura 
noastră, preocupările legate de re
ducerea normelor de consum. Prin 
eforturile depuse an de an, s-a reu
șit ca centralele tei moelectrice să 
realizeze norme d" consum din ce 
in ce mai reduse, ajungîndu-se anul 
trecut ca pentru 1 000 kWh energie 
electrică produsă în turbine cu abur 
să se consume în medie circa 345 
kg combustibil convențional. Acest 
consum mediu pe sistem este unu) 
dintre cele mai reduse pe plan mon
dial. Pentru anul 1970, sectorul nos
tru are sarcina de a diminua în con
tinuare acest consum, respectarea 
normei de 340 kg combustibil con
vențional la 1 000 kWh urmînd să 
asigure realizarea unei economii de 
circa 150 000 tone combustibil con
vențional.

Printre măsurile stabilite de minis
ter în vederea gospodăririi judicioase 
a combustibililor, amintim îmbună
tățirea livrării și măsurării cărbune
lui îh centralele electrice (descărcare, 
cîntărire, preluări de probe și altele). 
Această problemă a fost dată spre 
studiu Institutului de cercetări ener
getice. în colaborare cu întreprinde
rile de centrale electrice. Specialiștii 
din institut și întreprinderi vor exa. 
mina, de asemenea, posibilitatea sta
bilirii unor normative științifice de 
dotare a centralelor cu aparataj de 
măsură, care să permită efectuarea 
sistematică a probelor de randament 
și să asigure o funcționare optimă 
din punct de vedere economic a fie
cărui agregat energetic. Paralel cu 
aceste măsuri, o influență pozitivă 
asupra ridicării economicității cen
tralelor o vor avea creșterea canti
tăților de energie termică livrată 
consumatorilor industriali, agricultu
rii și termoficării urbane și elimina
rea eventualelor pierderi nejustifi
cate de căldură, probleme ce preo
cupă fiecare termocentrală.

Pe un loc de prim ordin în acti
vitatea 
din întreprinderi, centrale și minis
ter va sta, în acest an, Îmbunătăți
rea condițiilor de alimentare cu 
energie electrică și termică, crește
rea siguranței în funcționarea siste
mului energetic național. în această 
privință, plenara C.C. al P.C.R. a 
atras atenția Ministerului Energiei 
Electrice asupra faptului că, în ul
timul timp, au avut loc o serie de 
defecțiuni în rețeaua energetică a

țării, care au adus prejudicii pro
cesului de producție din unele în
treprinderi industriale, îndeosebi din 
industria chimică. Și pe bună drep
tate. Fie datorită deficiențelor con
structive la unele instalații ener
getice ale ministerului nostru 
sau ale ministerelor beneficiare, fie 
din cauza tntreținerii și exploatării 
lor necorespunzătoare, calificării și 
experienței insuficiente a unor ca
dre, anul trecut au avut loc unele 
opriri în furnizarea energiei elec
trice și termice, care au afectat acti
vitatea productivă

In noul an, asemenea neajunsuri 
trebuie să fie cu aesăvîrșire înlătu
rate. Pentru aceasta, colegiul minis
terului a elaborat un program con
cret de acțiune, vizînd, in primul 
rînd. examinarea exigentă a cauze
lor avariilor înregistrate în fiecare 
întreprindere. în continuare se vor 
stabili, încă din luna ianuarie, mă
suri diferențiate pentru fiecare din 
factorii responsabili în proiectarea, 
construcția și exploatarea agregate
lor energetice. Măsurile vor fi astfel 
orientate încît să se prevină uzura 
prematură și suprasolicitarea meca
nică a — -; ■—
ilor, tn 
surse de 
deranjamente

utilajelor și instalați- 
prezent principalele 

avarii. Intrucît multe 
: apar în perioa

dele imediat următoare punerii tn 
funcțiune a agregatelor — deranja
mente generate de defecțiuni de fa-

specialiștilor a colectivelor bricație ~ ne-am Pr0Pus să elaborămspecialiștilor, a colectivelor conditii tehnice îmbunătățite, care să -
fie avute îh vedere la con
tractarea ți recepția echipa
mentelor energetice indigene și 
din import. Vor fi întocmite, de 
asemenea, noi norme de selecționare 
a personalului de exploatare, 
manevrează echipamente de 
importanță pentru economia 
nală, și se vor căuta soluții —

care 
mare 

națio- 
avînd

@ Muzicieni de

UPETROM înseam
nă — prescurtat — 
„utilaj petrolier ro
mânesc". Este marca 
de fabricație pe care o 
poartă produsele uzi
nei „1 Mai" din Plo
iești. Și putem afirma, 
anticipînd cele ce ur
mează, că această de
numire a devenit în 
cîțiva ani sinonimă 
cu : exigență, calitate, 
competitivitate, 
țară, ca și pe 
meridiane ale 
lui.

Cel care își 
sarcina să scrie des
pre uzina ploieșteană 
este avantajat, în a- 
ceastă privință, de 
înseși cunoștințele ci
titorului. Fiindcă cine 
n-a întîlnit, cu un 
prilej sau altul, u- 
tilajele care poartă 
pecetea acestei uzine ? 
Recent chiar, la Expo
ziția realizărilor eco
nomiei naționale — 
1969, instalațiile ei de 
foraj atrăgeau încă de 
departe privirile tutu
ror vizitatorilor, prin 
turlele lor înalte, zvel
te, strălucitoare. Una 
dintre ele, care a stat 
chiar la intrarea în 
expoziție, am revă- 
zut-o recent, în incinta 
uzinei. Simbolică pre
zență la acest prag al 
calendarului, intrucît 
instalația de foraj îmi 
apare ca un semn de 
hotar In timp, ca un 
braț ridica" anunțînd 
demarajul într-o nouă 
cursă.

Din explicațiile ce
lui care mă însoțește, 
Petre Rață, inginer șef 
la „concepție", aflu 
că este vorba de 
„F 125-2DH", exem
plar aflat în pro
be de omologare. 
Am șansa, mi se atra
ge atenția, de a asista 
la o „dublă premieră". 
Mai întîi, instalația 
însăși, ce Inaugurea
ză o nouă serie, își 
primește „botezul fo
cului". Caracteristicile 
ei inedite i randament

în 
multe 

globu-
asumi
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sporit, capacitate 
transport ți montaj 
rapid, datorită faptu
lui că agregatele care 
o compun pot fi trans
formate tn mari „pa
chete", pentru a fi du
se cu ușurință de la 
un loc la altul. Or, 
cum la forajul sonde
lor aceste operații de 
transport ți montaj 
iau adesea mai mult 
timp decît însăși săpa-

cările m fao ta stan
dul de probă, prin- 
tr-un „foraj simulat". 
Instalația este supu
să, rînd pe rînd, sis
tematic, la „probele 
cele mai dure", cum 
îmi explică ing. Alex. 
Țenea de Ia secția de 
montaj general. I se 
încarcă, în sarcină 
maximă, motoarele, 
pompele, transmisiile, 
rezistența turlei la

„UPETROM
urcă treptele

■ a

5

Reportaj do Vasilo NICOROVICI

rea In adinei me, ase
menea performanțe 
trag greu in cumpănă 
In favoarea noii insta
lații.

Cealaltă premieră e 
însăși metoda de omo
logare. Pînă acum, ve
rificările tehnice ale 
unui prototip se fă
ceau în schelă. Instala
ția era „pusă în sapă", 
timp în care compor
tarea ei era ținută 
sub observație. Proce
deul dura mult și nici 
nu permitea un exa
men complet și conclu
dent. Incepînd cu 
acest „F 125“, verifl-

rldlcare-coborîre etc. 
Meșteri experți în 
meserie, ca Marin Ion, 
Bogdan Seviu, Marin 
Vasile și alții, o supra
veghează 
notîndu-și, 
observațiile, 
tul : în loc 
verificările 
numai o lună . . 
tuși, sînt mai multila
teral, mai temeinic și 
mai sistematic 
tuate.

Am întrebat i , 
«Int rezultatele 
tor probe Mi 
răspuns : „Excelente !" 
O asemenea caracterl-

neîncetat, 
metodic, 
Rezulta- 

de un an, 
durează 

și, to-

efec-

zare făcuta la 1 
jul general al 
uzine, .

monta- 
, A unei 

unde se face 
ultima verificare, cea 
mai concludentă, a u- 
tilajelor, se răsfrînge 
asupra muncii efectua
te în întreaga uzină. 
Am întrebat apoi i 
„Ce perspective între
vedeți pentru această 
nouă instalație ?" „Spe- 
răm, mi s-a răspuns, 
că-și va reprezenta 
cu cinste familia. Sora 
ei mai mare, „F-200", 
a fost premiată cu 
două medalii de aur 
la tîrgurile internațio
nale de la Leipzig și 
Brno".

UPETROM este fn- 
tr-o permanentă ascen
siune tehnică, econo
mică și de prestigiu.

■ în aceste cuvinte s-ar 
putea rezuma drumul 
parcurs de uzină, mai 
ales în ultimul dece
niu. Iată, pe scurt, 
concluzia care s-a des
prins în cadrul unei 
„mese rotunde", orga
nizată, la direcțiunea 
uzinei, cu cîțiva din
tre conducătorii ei, 
oameni cu temeinică 
experiență și a căror 
personalitate s-a for
mat tocmai în „bătă
lia pentru calitate" ce 
s-a desfășurat în a- 
cești ani la „1 Mai". 
Această traiectorie as
cendentă este dovedi
tă în primul rînd de 
creșterea ponderii 
produse pentru 
port. In 1959 — mi 
spus — exportam 
mai 25 la sută 
producție. Astăzi,

de 
ex- 
s-a 
nu- 
dln 

în 
condițiile în care pro
ducția uzinei s-a du
blat, exportăm 70 la 
sută din produsele 
noastre. Cu alte cu
vinte, e vorba de o 
creștere de 6 ori a 
producției pentru ex
port pe parcursul ul
timului deceniu. So- 
licitanțif produselor

(Continuare 
în pag. a II-

Combinatul chimic Craiova se numdrd printre unitâjile de frunte ale industriei noastre chimice. Fotografia tnfdfișeazd, tn prim plan, fabricile da 
amoniac, acid azotic și azotat de amoniu Foto i Gh. VințlIS(Continuare tn pag. a II-a)

l-am !n-

uzinei a dat în plus față

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
va face o vizită în Iugoslavia, în 
perioada 12—15 ianuarie 1970, la

continuu, 
anuală a 
trece de

80 TONE ALUMINA 
PESTE PLAN

Muncitoril Uzinei de alumină din Ora
dea au sărbătorit cel de-al 5-lea revelion 
lîngă cuptoarele rotative cu foc 
La primul revelion, capacitatea 

tone de alumină, iar In prezent

dată peste sarcina de plan a 
uzinei a dat în plus față de

Primele
succese

uzinei a fost de 120 000 de
200 000 tone.

Inginerul Constantin Ștefănolu, directorul uzinei, pe care 
tîlnit in mijlocul muncitorilor, ne-a declarat i „Fiecare an ne-a adus 
noi bucurii și noi succese. Mulți dintre muncitori s-au calificat aici în 
uzină și dacă la început mînuiau cu stîngăcie utilajele, acum sînt stă- 
pîni pe ele și le „obligă" să dea tot mai multă alumină. în acest an. 
capacitatea uzinei se va mări cu 10 000 de tone"

Anul nou a început aici, la Uzina de alumină din Oradea, cu noi 
succese. La miezul nopții, echipele conduse de Leonte Constantin și 
Victor Cutu și-au urat reciproc „La mulți ani". O dată cu scurgerea 
primei nopți a lui 1970 s-au produs și primele 10 tone de alumină 
peste sarcina de pian: Succesele din prima noapte a noului an au con
tinuat După o zi de muncă încordată, depășirea a crescut cu încă 
15 tone alumină în a doua zi, alumina 
fost de 25 tone, iar pînă ieri, colectivul 
plan 80 tone de alumină

de 
au

din cadrul CombinatuluiFabricile __
materiale de construcții din Tîrgu Jiu 
lucrat fără întrerupere din primele clipe 
ale noului an Ca urmare a măsurilor 
întreprinse în trimestrul IV al anului 
1969, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
combinatului gorjan raportează că sarci- 

— primele două zile au fost înde- 
____ . s-au fabricat 7 200 
din asbociment, iar la cărămizi ceramice

LA TG. JIU „ZIUA 
BUNĂ" S-A CUNOS 

CUT DE LA MIEZUL 
NOPȚII 

nile pe primele două 
plinite conform graficului stabilit. în aceste zile
tone ciment, 11 km tuburi 
s-au produs peste plan 52 000 bucăți

In același timp, colectivele de muncă din cadrul Grupului Întreprin
derilor de foraj și extracție petrol Tîrgu Jiu au început noul an cu 
importante succese în muncă Pe baza datelor centralizate rezultă că 
s-au produs peste plan, în primele 3 zile ale anului, cantități însemnate 
de țiței, 50 000 metri cubi gaze utilizabile, iar la gazolină, planul a fost 
realizat conform graficelor stabilite.

PENTRA. Chlmiștii de la unitățile industriale din. UrSil*Ia9 III bEHIKH cadruj Centralei de fibre sintetice Săvi- 
LEI DE FIBRE SENTE- naști, care au dat în 1969 produse peste 
Tier mu eXiinircTi prevederile planului în valoare de 334 mi- 
TIuE DIN SAViNeȘ l I tioane lei, au depășit în primele trei zile 

ale noului an — în condițiile sarcinilor 
sporite ce le revin — Droducția planificată cu 2,7 la sută în instala
țiile automatizate ale fabricilor ae relon și melana au fost produse, 
peste plan, 1 000 kg fibre și 1,6 tone pale de lînă sintetică, iar uzina 
din Iași a înregistrat o producție suplimentară de 1 800 kg fibre poli- 
esterice De asemenea, lucrătorii de la Fabrica de îngrășăminte chi
mice de pe platforma industrială de la Piatra Neamț au livrat, în 
plus. 25 tone amoniac și 12 tone îngrășăminte azotoase neag'omerabile

Ml EPTIVEI P IINI. Primele zile din nou) an au însemnat bULCVIIVCLC Ulii pentru întreprinderile industriale din ju 
TAȚILOR DIN JUDE- dețul Constanța, care funcționează neîn- 

a >u-r » trerupt, primele succese în producție LaȚUL CONSTANȚA Fabrica de ciment din Medgidia bună
oară în zilele de 1. 2 și 3 ianuarie au 

fost recepționate circa 12 000 tone de ciment în aceeași perioadă, la 
Uzina chimică din Năvodari s-au produs importante cantități de acid 
sulfuric, precum și 2 000 tone de superfosfat simplu și granulat. De 
asemenea, la Fabrica de celuloză și hîrtie din Palas-Constanța au 
fost realizate peste 150 tone de hîrtie.

SPORT
® LA CAMPIONATELE DE BOB DE LA CORTINA D'AM

PEZZO, DUPĂ DOUA MANȘE, CONDUCE ECHIPAJUL 
VEST-GERMAN FLOTH-BĂDER. ECHIPAJUL NOS
TRU PANTURU-FOCSENEANU SE AFLA PE LOCUL 6
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Se știe ce importanță deosebită 
prezintă legumele pentru buna apro
vizionare a populației. Totodată, se 
cunosc și neajunsurile care au exis
tat anul trecut în asigurarea și des
facerea acestor produse Pentru a se 
asigura în bune condiții aproviziona
rea populației, precum și crearea dis
ponibilităților pentru export, la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. s-a 
subliniat necesitatea îmbunătățirii ra
dicale a activității în settorul legu
micol „Avem toate premisele ca pro
blema legumiculturil să poată fi re
zolvată în bune condiții, chiar în 
anul care vine", arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor șe
dinței plenare. Referitor la măsurile 
care se iau tn această direcție am 
avut O convorbire la Ministerul Agri
culturii și Silviculturii

— La plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1969 s-a arătat că și în 
anii trecuți s-au dat asigurări opti
miste despre producția de legume 
pentru ca, în anii următori, să se în
registreze deficiențe. Intrucît vă ocu
pați de coordonarea activității a- 
cestui sector, vă rog să ne răspundeți 
la următoarea întrebare-: s-au luat 
peste tot măsurile necesare pentru 
ca anul acesta să existe o producție 
suficientă de legume ?

— Pentru ca în 1970 să nu 
se mai înregistreze deficiențe tn 
aprovizionarea cu legume, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii a luat o 
serie de măsuri practice. Pe lîngă 
extinderea culturii legumelor In în
treprinderile agricole de stat, care 
vor avea posibilitatea să livreze can
tități mai mari de produse, coopera
tivele agricole își reorganizează acti
vitatea în această ramură de pro
ducție Astfel, s-au înființat 700 fer
me profilate în cultura legumelor 
atît în cooperativele agricole, cît și 
în cadrul asociațiilor intercoopera- 
tiste Ele vor asigura fondul centra
lizat necesar consumului populației, 
materia primă pentru industria ali
mentară și dișponibilități pentru ex
port. Fermele legumicole aparținînd 
unităților agricole situate în zona 
de sud a țării vor asigura legume din

sortimentele timpurii pentru a putea 
satisface, la început de sezon, unele 
cereri ale județelor care nu benefi
ciază de asemenea condiții clima
tice. Aceasta nu înseamnă că jude
țele Cluj, Iași, Bacău să neglijeze

fondul de stat, organele locale vor 
lua măsuri ca producția de legume 
necesară aprovizionării populației să 
se realizeze în unitățile agricole din 
județ. Este adevărat, județe ca Bra
șovul, de exemplu, nu pot să-și

O întrebare deloc timpurie :

Este organizată
satisfărător

produtția de legume 
pentru atest an ?

Convorbire cu dr. Dumitru MARCHIDAN
director general în Ministerul Agriculturii și Silviculturii

invitația tovarășului Mltla Ribl- 
cicl, președintele Vecel Executiv» 
Federale a Republicii Socialista 
Federative Iugoslavia.

producția proprie. Organele locale 
iau sau mai bine-zis trebuie să ia 
asemenea măsuri încît din producția 
proprie a județului să se asigure ne
cesarul de consum al populației. In 
acest scop, pe lingă fermele legumi
cole specializate, care vor asigura

producă, tn prima parte a verii, 
roșii, ardei, vinete. Dar restul îl 
pot asigura din producția proprie. 
Ca să existe peste tot o bună apro
vizionare a populației se vor trimite 
din fondul dirijat din alte județe 
cartofi timpurii, roșii timpurii, ar-

del. în schimb, legume de vară nu 
vor mal fi livrate de la fondul cen
tral. Deci, în partea a doua a verii, 
pentru județele mai nordice nu se 
va mai transporta marfă din sud, 
deoarece aceste sortimente se pot 
obține în zona respectivă. Aceasta 
angajează, bineînțeles, răspunderea 
organelor locale pentru realizarea in
tegrală a cantităților și sortimentului 
de legume necesare populației.

In aceste zile, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii acordă o deose
bită atenție organizării, în cadrul 
cooperativelor agricole, a fermelor 
legumicole Pentru acordarea asis
tenței tehnice, fiecare fermă a fost 
încadrată cu specialiști legumicultori, 
care vor contribui direct la organiza
rea producției și a muncii. Zilele tre
cute s-a întreprins un 'control amă
nunțit la fermele legumicole specia
lizate pentru a se cunoaște cum au 
fost făcute pregătirile pentru viitoa
rea producție Măsurile organizatori
ce și tehnice care au fost luate mă 
fac să afirm că in 1970 nu vom fi 
nevoiți să venim cu explicații și au
tocritici.

— Ați amintit că s-a întreprins 
un control pe teren, In legătură cu 
aplicarea măsurilor amintite. Ce con
cluzii se desprind ?

— Din analiza efectuată pe teren a 
reieșit că planul însămînțărilor de 
toamnă la legume-verdețuri a fost 
depășit. Au fost și cazuri cînd s-a 
raportat realizarea suprafețelor pro
puse a se cultiva — în unele coope
rative din județul Arad, de exemplu 
— dar în realitate nu se însămîn- 
țase decît o parte din ele. Au fost 
luate măsuri pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan O deo
sebită atenție se acordă extinderii 
culturii legumelor în solarii. Pentru 
a nu se repeta situații ca cele petre
cute în ceilalți ani, cînd plantatul în 
solarii a întîrziat din cauza tărăgă
nării acestor construcții, lucrările au

Convorbire realizata da 
Ion HEiîȚEG

(Continuare în pag. a III-a)
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teatre
a Filarmonica de stat „George Enescu" (la 
Sala Mică a Palatului) : Recital de plan susți
nut de Liana Șerbescu — 20.
9 Teatrul Național „I. L. Caraglale- (sala Stu
dio) : Travesti — 19,30.
O Teatrul Mic ; Prețul — 20.a Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțll necunoi- 
cuțl — 10 ; Umbra dr. Nagvan — 16.
a Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) ; Nu te lăsa, Stroe ! — 19,30.culturală

StiStasM

1970 se anunță ca un bogat an cultural-artistic, iiind prevăzute numeroase 
șl Interesante manifestări în domeniul vieții teatrale, cinematografice, muzicale 
etc. Desigur, nu ne putem propune să dăm, în cele ce urmează, un program 
complet al acestor manifestări. Spicuim din agenda artistică a anului 1970 doar 
cîteva momente de relief, care ne-au fost indicate de către respectivele insti
tuții de artă.

© Premiere featrale
Primele zile ale lui 1970 găsesc instituțiile 

noastre teatrale în plină activitate. In săptămînile 
ce urmează vor ii prezentate noi spectacole care 
In prezent se află în diferite faze de repetiție. 
Iată ce anunță cîteva dintre teatrele bucureș- 
tene :

Teatrul de comedie anunță premiera cunoscu
tei piese a lui Machiavelli, „MANDRAGORA", în 
regia lui Dinu Cernescu și scenografia lui Ion 
Popescu Udriște. Interpretează : Ștefan Tapa- 
lagă. Dumitru Rucăreanu, Aurel Giurumia, Mir
cea Albulescu, Ninetta Guști, Cornel Vulpe, Stela 
Popescu, Dorina Done.

Teatrul Bulandra și-a programat pentru luna 
ianuarie următoarele două premiere : „LEONCE 
Șl LENA" de Georg Buchner. Regia și decorurile 
spectacolului sînt semnate de Liviu Ciulei, iar 
costumele de Ioana Gărdescu. Din distribuție 
fac parte, printre alții : Irina Petrescu, Ion Cara- 
mitru, Virgil Ogășanu. Cea de-a doua premieră 
este „HARFA DE IARBĂ" de Truman Capote, în 
regia lui Crin Teodorescu, decorurile lui Liviu 
Ciulei și costumele Ioanei Gărdescu. Din-distri
buție amintim pe Clody Bertoia, Eugenia Po- 
povici, Emil Botta, Florian Pitiș.

Și Teatrul Mic și-a programat pentru această 
lună o premieră: „PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA" de Al. Mirodan. Regia spectacolului apar
ține lui Ion Cojar, iar scenografia lui Ștefan 
Hablinski. In distribuție : George Constantin, 
Victor Rebengiuc, Florin Vasiliu, Dumitru Furdui 
etc.

filmul polonez „ROȘU ȘI AURIU" al lui Stanislaw 
Lenartowicz ; Filmul de aventuri „ANCHETATO
RUL DIN UMBRĂ" — producție poloneză, regia 
Janusz Majewski, comedia „AI GRIJĂ DE SUSI" — 
producție R. D. Germană, în regia lui Klaus Sen
dries.

• Muzicieni 
de peste hotare

Anul 1970 anunță pentru muzicienii noștri o 
bogată agendă. Muzicienii, dirijorii, instrumen
tiștii și cîntăreții români vor primi vizita unui 
număr important de colegi — oaspeți de peste 
hotare, mulți dintre aceștia deja apreciați de 
publicul nostru în stagiunile precedente.

Desigur, evenimentul cel mai marcant al aces
tei părți a stagiunii ÎI va constitui „FESTI
VALUL BEETHOVEN", prilejuit de împlinirea a 
200 de ani de la nașterea marelui compozitor 
german. Cu această ocazie, pianiștii Magda Ta- 
gliaffero (Franța) și Aldo Ciccolini (Italia) vor 
interpreta în luna ianuarie, în compania orches
trei Radioteleviziunii Române și a Filarmonicii 
bucureștene, concertele nr. 3 și, respectiv, 5 pen
tru pian și orchestră ; pianista franceză își va 
continua turneul de concerte la Brașov și Cluj, 
iar Aldo Ciccolini, în urma unui recital susținut 
la București, va concerta, de asemenea, la Ti
mișoara, Ploiești și Iași.

a Bătălia pentru Roma : PATRIA
— 13; 10,30; 20, BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 16,30; 20, MELODIA — 9,30; 
13; 16,30; 20, MODERN — 9,30; 13; 
16,30; 20.
o Păcatul dragostei : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3087) ; 20,15 (seria de bilete — 
3093).
© Roata vieții : CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14.
a Aventuri în Ontario : REPU
BLICA — 13,30; 16; 18,30; 21.
• Prieteni fără grai : REPUBLI
CA — 9; 11,15, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, DOINA
— ll(30—16 în continuare ; 18,15; 
20,30.
a Reconstituirea : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45. 
a Intr-o seară, un tren : CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21.
a Taina leului : FESTIVAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.
a Valea păpușilor : VICTORIA — 
8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, GLO
RIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
a La Est de Eden : CENTRAL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
a Băieții din strada Pal : LUMI
NA — 9,15—15,45 în continuare ; 
18,45; 20,45.
a Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.a Băieții In haine de piele : FE
ROVIAR — 9,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
a Winnetou in Valea Morțil : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, VOLGA — 9—16 în 
continuare ; 18,16; 20,30; TOMIS — 
9,15; 15; 17,30; 20,15.
a Frații Karamazov : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30;

t V
18,00 — Deschiderea emisiunii. Consultații teh

nice.
18.20 — Semne bune anul are ! Festivalul repu

blican al liceelor de muzică iji core
grafie.

18,60 — Moment folcloric cu Ioana Cristea ?1 
Emil Gavriș.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Valsuri și prelucrări de folclor în In

terpretarea fanfarei din Tecuci.
19,30 — Arte frumoase.
19,45 — „Intrarea interzisă*4 — reportaj de A. 

Buhoiu la Muzeul orașului București.
20,00 — Start în economie. Reportaj despre pri

mele zile ale anului.
20.15 — Anunțuri — Publicitate.
20.20 — Roman foileton, „Bîlciul deșertăciuni

lor" (V) — ultimul episod.
21,05 — între metronom și cronometru — eml- 

siune-conctfrs.
22,05 — Agenda politică.
22.15 — Telejurnalul de noapte.
22,35 — Muzică ușoară cu Alaln Barriăre.
22,50 — Scena — emisiune de actualitate șl cri

tică teatrală. Avanpremiere 1970.
23.20 — închiderea emisiunii.

1970-anul unor 
importante obiective 
ale energeticii 

românești
(Urmare din pag. I)

Două premiere sînt de asemenea prevăzute 
pentru începutul acestui an și la Teatrul Nottara. 
Este vorba de piesa „O LUNĂ LA ȚARĂ" de Tur- 
gheniev, realizată în regia lui George Rafael și 
scenografia lui Giulio Tincu. în distribuție : Gll- 
da Marinescu, Mihai Heroveanu, Val Săndulescu, 
Migri Avram Nicolau. Cel de-al doilea spectacol 
este „CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ" de Gabriel Arout 
după Dostoîevski. Regia : Sanda Mânu, scenogra
fia : Ion Popescu-Udriște. Din distribuție fac par
te : George Constantin, Ștefan Iordache, Mihai 
Heroveanu, Emil Hossu, Marga Barbu, Eugenia 
Bădulescu, Gilda Marinescu.

Pentru amatorii de spectacole muzicale, Tea- 
irul de Operetă anunță pentru această perioadă 
premiera operetei „SUZANA" de Jean Gilbert, în 
regla lui Ion Dacian. Decorurile aparțin arh. 
Ștefan Noris, costumele Elenei Agapie; iar core
grafia Elenei Penescu-Liciu. Conducerea muzica
lă : Liviu Kavassi. De asemenea/ în sala din 
Piața Splaiului (în cazul cînd constructorii își vor 
respecta termenele prevăzute pentru reparații) 
va fi prezentată și opereta originală „SOARELE 
LONDREI" de Florin Comișel. Regia și libretul 
sînt semnate de Nicușor Constantinescu, iar de
corurile și costumele de Elena Agapie.

Teatrul Giuleștl anunță pentru următoarele 
săptămîni două premiere. în primul rînd come
dia „GEAMANDURA" de Tudor Mușatescu, în re
gia Getei Vlad, și decorurile Sandei Mușatescu. 
Din distribuție fac parte : Silviu Stănculescu, 
Paul Ioachim, Ileana Cernat, Ștefan Mihăilescu- 
Brăila, Dan Tufaru. Muzica : Vasile Veselovski. 
O altă premieră este „NUNTA LUI FIGARO" de 
Beaumarchais, în regia lui Dinu Cernescu. Sce
nografia : Vladimir Popov. Muzica : ConstantiD 
Zorzor. In rolul principal Ștefan Bănică. Alături 
de el, din distribuție mai fac parte Mariana 
Mihuț, Corado Negreanu, Dana Comnea, Traian 
Dănceanu, Ion Vîlcu, Dorin Lazăr, Dan Tufaru.

Pînă la sfîrșitul lunii ianuarie Teatrul Ion 
Creangă anunță micilor săi spectatori două noi 
spectacole : „ROATA MORII", comedie muzicală 
de Gheorghe Scripcă, în regia lui Barbu Dumi
trescu, scenografia Elena Simirad-Munteanu și 
muzica lui Vasile Veselovski, precum și piesa 
„EMINESCU ȘI VERONICA" de Eugenia Busuîo- 
ceanu, cu Florin Piersic și Leopoldina Bălănuță 
în rolurile principale. Regia spectacolului este 
semnată de Marietta Sadova,- scenografia de 
Elena Pătrășcanu-Veakis, iar' muzica de Ale
xandru Hrisanide.

® Premiere
cinematografice

Dar, pînă la desfășurarea festivalului amintit, 
să remarcăm, în cursul lunii ianuarie, concertele 
lui Sebastian Benda (Elveția) — la Oradea. Tg. 
Mureș, Iași și cele ale lui Fausto Zadra (Italia) — 
Ia radioteleviziune și la Cluj.

O.S.T.A. anunță, de asemenea, organizarea la 
sfîrșitul lunii a unui recital de lieduri de Beetho
ven, prezentate de tenorul german Peter Schreier. 
Tot în această perioadă vor concerta violoniștii 
Yvry Gitlis (Israel) — la Iași și Cluj, iar în luna 
februarie, Râgis Pasquier (Franța) — la filarmo
nica bucureșteană și la Cluj.

In cursul lunii februarie vom avea prilejul să-l 
ascultăm în studioul de concerte al Radiotele
viziunii pe celebrul bas iugoslav Miroslav Cian- 
galovici și pe pianiștii Idil Biret (Turcia) — la 
București și Cluj, pe tînărul pianist — remarcat 
și la ultimul concurs internațional „G. Enescu" 
— Joseph Alfidi (S.U.A.) — la Timișoara, Ora
dea și Satu Mare, pe Frangols Joel Thiollier 
(Franța) — deținător al multor premii la confrun
tări internaționale/ care va concerta la Timi
șoara, Tg. Mureș, Oradea, Satu Mare.

In luna martie vom fi vizitați îndeosebi de 
șefi de orchestre, distinși dirijori ca Pietro Ar- 
gento (Italia) — la radioteleviziune și la Plo
iești, Louis de Froment (Franța) la Filarmonica 
„G. Enescu" și la Cluj, Leif Segerstam (Suedia) 
care va prezenta la pupitrul filarmonicii bucu
reștene o seară de muzică de compozitori nor
dici. Tot în această perioadă, violonista Dina 
Schneiderman (Bulgaria) va evolua în compania 
Orchestrei Radioteleviziunii șl la Galați.

In cursul lunii aprilie, în afara concertelor sus
ținute la filarmonica bucureșteană de dirijorul 
francez Louis Fremaus, vom avea posibilitatea 
să-i ascultăm pe pianiștii Monique Haas (Fran
ța) — la București, Cluj, Tg. Mureș, Oradea, 
Ploiești, Alfred Brendel (Austria) și pianistul de 
culoare William Nabore (Elveția), ambii la Fi
larmonica „G. Enescu" ; In aceeași perioadă Ti
mișoara va primi vizita violonistului sovietic 
Eduard Gracl.

Celebrul violoncelist Daniil Șafran (U.R.S.S.) va 
concerta în luna mai Ia Cluj și Oradea; In 
cursul aceleiași luni vor mai susține concerte : 
dirijorii Roberto Benzi (Italia) — la București și 
Iași, Carlo Zecchi (Italia) — la filarmonica bucu
reșteană, Iași, Cluj, Kurt Adler (S.U.A.) cu con
cursul Orchestrei Radioteleviziunii, șl violonce
listul Pierre Fournier (Franța) — la Filarmonica 
„G. Enescu".

închiderea stagiunii la filarmonica bucureștea
nă va fi marcată în luna iunie de un eveniment 
cu totul remarcabil: concertele conduse de diri-

18.
o Beru șl comisarul San Antonio : 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
o Galileo Galilei : BUZEȘTI — 
20,30.
• Femela îndărătnică : POPULAR
— 15,30; 18; 20,30, DACIA — 8— 
20,30 în continuare.
O Vă place Brahms 7 BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, RA
HOVA — 15,30.
e Căldura : RAHOVA — 18.
O Lupii albi : UNIREA — 15,30; 18. O Anul trecut la ------ ' ’
NIREA — 20,30.
o Baladă pentru
— 15,30; 18.
e Să trăim plnă
20,15.
0 La război, ca la război : DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20, ARTA
— 9,30—15,30 în continuare ;
20,15.
A Comedlanțli (ambele serii) 
RENTARI — 15,30; 19.
U Războiul domnițelor i _
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,30.
o In împărăția leului de argint : 
COTROCENI — 15,30; 18, VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
0 Ultima lună de toamnă : CO
TROCENI — 20,30.
e Corabia nebunilor : PACEA — 
15,30; 19.
a Mîna cu briliante : CRlNGAȘI
— 15,30; 18; 20,30.
O Blow-up : FLOREASCA — 9,30; 
12; 15; 18; 20,30.
a Fragil sălbatici : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
a Iubirea strict oprită : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• My fair lady : MIORIȚA
12,30; 16,15; 19,45.
o Baltagul : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
0 Noaptea generalilor : MUNCA
— 16; 18; 20.

Marîenbad : U-

Mărluca : LIRA

luni : LIRA

18,15;

: FE-

GIU-

9;

Realizări 
ale cooperației 
meșteșugărești

Cooperația mește
șugărească a încheiat 
anul 1969 cu o serie de 
realizări. Valoarea 
producției marfă și 
a 'prestărilor de ser
vicii o depășește pe 
cea . planificată cu 
aproape 600 milioane 
lei. Cooperativele meș
teșugărești au execu
tat în unitățile de de
servire a populației, 
precum și pentru re
țeaua comerțului so
cialist peste 5 milioane 
de perechi de încăl
țăminte, peste două 
milioane de articole 
tricotate, aproape 
1 800 000 metri pătrați 
țesături, mobilă în 
valoare de 282 mili
oane lei.

Planul anual de li
vrări de mărfuri că

tre fondul pieței va fi 
depășit cu peste 250 
milioane lei. Unitățile 
cooperatiste au pus la 
dispoziția populației 
articole de confecții 
pentru bărbați, femei și 
copii, în valoare de 
peste 1 miliard 200 
milioane lei, articole 
de marochinărie și 
galanterie de circa 200 
milioane lei etc.

In 1969 au fo®t obți
nute peste plan econo
mii de 50 milioane lei. 
Cooperatorii își pro
pun ca in acest an să 
lărgească, în conti
nuare, sortimentul bu
nurilor de consum, să 
ridice nivelul lor cali
tativ, în condiții de 
înaltă eficiență econo
mică.

în vedere și experiența acumulată pe 
plan mondial — pentru introduce
rea lucrului sub tensiune Ia rețelele 
de joasă și medie tensiune, 
pe această cale putîndu-se diminua 
sensibil durata opririlor în furnizarea 
energiei.

Considerăm că pentru reușita pro
gramului de acțiune inițiat in scopul 
preintîmpinării avariilor în sistemul 
energetic și creșterea siguranței în 
funcționarea acestuia, anumite măsuri 
se impun luate și de marii beneficiari 
ai energiei electrice și termice. Prin 
revizuirea sistematică a stațiilor de 
transformare și a liniilor de distri
buție, punerea la punct a instalații
lor consumatoare ae energie, a apa
raturii automate de protecție, vor pu
tea fi evitate multe din pierderile 
provocate de întreruperile In alimen
tarea cu energie. Problemelor e- 
nergetice, tn general, va tre
bui să 11 se acorde o mai 
mare pondere tn activitatea ca
drelor de conducere din toate uni
tățile economice, ca și în acțiunea de 
perfecționare a organizării producției 
și a muncii, prin aceasta putînd fi 
puse în valoare însemnate rezerve de 
creștere a eficienței economice.

După cum spuneam, în noul an 
urmează să fie conectată la sistemul 
energetic național o putere nou in
stalată de 720 MW. Unul din obiecti
vele cele mai importante ale planului 
de investiții îl constituie Sistemul hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, a cărui construcție 
a intrat în etapa finală. Anul trecut 
au fost realizate cu succes două faze 
importante care condiționau mersul 
lucrărilor ; a fost dată în exploatare 
ecluza de pe malul românesc, pentru 
a asigura navigația în toată perioads 
execuției, și a fost închisă partea cen
trală a Dunării printr-un dig și ba- 
tardou, la adăpostul căruia se execu
tă barajul propriu-zis ; lucrările la 
acest baraj au început cu 3 luni 
înaintea termenului stabilit. Avansul 
realizat la construcția centralei per
mite acum, în timpul iernii, conti
nuarea în ritm viu a lucrărilor de 
montaj la primele trei hidrogenera
toare. Stadiul actual al execuției și 
intensitatea cu care se realizează lu
crările la acest obiectiv constituie o 
garanție că primul agregat hidro
generator prevăzut pentru 1970 ți 
celelalte următoare vor intra la ter

men în funcțiune. în anul 1970 vor 
fi continuate lucrările începute anul 
trecut în comun cu specialiștii bul
gari, pentru proiectarea complexu
lui hidrotehnic din zona Izlaz— 
Somovit, pe Dunăre.

Dacă în acest an realizarea noilor 
obiective din ramura energiei electri
ce nu ridică probleme deosebite, ce
rințe mari se pun totuși în legătură 
cu ridicarea eficienței economice a 
investițiilor, atît prin adoptarea de 
soluții care să permită diminuarea 
fondurilor investite pentru unita
tea de putere instalată, creșterea pro
ductivității muncii ți reducerea pre
țului de cost al energiei electrice, 
cit și prin micșorarea consecventă a 
consumurilor specifice de metal, lemn 
ți alte materiale. Indicațiile date în 
acest sens de plenara C.C. al P.C.R. 
sînt obligatorii și pentru unitățile din 
ramura noastră. Conducerea ministe
rului a alcătuit colective de specia
liști, care reexaminează proiectela 
obiectivelor în vederea diminuă
rii consumului de metal în mă
sură cît mai mare, fără a pre
judicia ritmul de execuție a lu
crărilor. Atît la obiectivele în exe
cuție, cît și la proiectele noi, colec
tivele respective de specialiști vor re
vedea soluțiile și detaliile aplicate cu
rent, vor propune măsuri pentru eli
minarea unor părți sau obiecte din 
investiția totală, vor verifica ele
mentele de gabarite și încărcări, ca 
și calculul structurilor metalice. 
Menționăm că, pentru folosirea gos
podărească a metalului, vom extindă 
utilizarea oțelurilor cu rezistențe me
canice sporite în construcțiile din 
beton armat și in cele metalice. Pen
tru aceasta este nevoie, Insă, ca in
dustria metalurgică să lărgească sor
timentele de oțeluri superioare ne
cesare construcțiilor, atît calitativ cît 
și dimensional.

Statul nostru ■ Investit și inves
tește, în continuare, mari fonduri 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
ramurii energiei electrice, țara în
treagă fiind împînzită cu o vastă re
țea de producție, transport și distri
buție a energiei. Hotărîrea energeti- 
cienilor noștri este de a asigura ex
ploatarea rațională a agregatelor șl 
Instalațiilor, alimentarea continuă și 
în deplină siguranță cu energie a 
consumatorilor, de a contribui pe a- 
ceastă cale la înfăptuirea sarcinilor 
din ultimul an al cincinalului, a ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea al 
partidului.

Cîteva filme românești sînt gata, așteptîndu-și 
premiera : „PREA MIC PENTRU UN RĂZBOI ATÎT 
DE MARE", în regia lui Radu Gabrea, „DOI BĂR. 
BAȚI PENTRU O MOARTE", de Gheorghe Naghy, 
„ADMIRABILUL DOMN R“, în regia lui Ștefan 
Roman. Este, de asemenea, anunțată coproduc
ția româno-slovaco-maghiară „SENTINȚA", la al 
cărei scenariu au contribuit Nicolae Țic și Geza 
Domokos. Alte filme se află în diferite stadii de 
producție. Amintim în primul rînd „MIHAI VI
TEAZUL", în regia lui Sergiu Nicolaescu, apoi 
„CASTELUL CONDAMNAȚILOR", în regia lui Mi
hai Iacob, „SĂPTĂMINA NEBUNILOR" șl „HAI
DUCII", în regia lui Dinu Cocea, „ECLIPSA", în 
regla lui Mircea Moldovan, ca și coproducția ro- 
mâno-sovietică „CINTECELE MĂRII", în regla lui 
Franclsc Munteanu.

Dintre filmele străine care vor intra, în urmă
toarele săptămîni, în repertoriul cinematografe
lor noastre amintim : „URMĂRIREA" — film cu 
problematică socială realizat de regizorul a- 
merican Arthur Penn, ecranizările „UN CUIB DE 
NOBILI", de regizorul sovietic Andrei Mihalkov- 
Konciakovski, „CĂLUGĂRIȚA", în regia france
zului Jacques Rivette, „PAN WOLODYJOWSKI", 
de regizorul polonez Jerzy Hoffman, „VIA MALA", 
de regizorul vest-german Paul May, „MĂRTU
RIA", film despre tineret realizat de regizorul 
bulgar Jakim Jakimov, „O ȘANSĂ DINTR-O 
MIE", film de război, de regizorul sovietic Leon 
Kociarian, lilmul muzical „PĂCATUL DRAGOS
TEI" — coproducție Spania — Italia, realizată de 
Luis Cesar Amadori, „CÎND SE ARATĂ CUCU
VEAUA", film cu temă socială în regia italia
nului Damiano Damiani; producția cehoslovacă 
„DON JUAN FĂRĂ VOIE" — comedie realizată 
de Zdenek Podskalsky, „ORAȘUL VISURILOR", 
aparținînd cineastului uzbec Suhrad Abbasov,

jorul englez Sir John Barbirolli.

(Urmare din pag. I)

UPETROM se află în 
țări de pe toate con
tinentele, cu excepția 
Australiei.

Așadar, harnicul co
lectiv al uzinei din 
Ploiești pășește în a- 
cest an cu o deviză 
prețioasă, la propriu 
și la figurat: compe
titivitatea. însuflețiți 
de ideile, de sarcini
le trasate la ultima 
plenară a C.C. al 
P.C.R., creatorii măr
cii UPETROM sînt 
hotărîți șă ridice și 
mai sus ștacheta ca
lității, să urce noi 
trepte ale prestigiului 
tehnic.

Cum se explică a- 
ceastă „reacție în 
lanț" a bunelor re
zultate ? Mai întîi 
printr-o judicioasă o- 
rientare de către par
tid a construcției so
cialiste pe ansamblu] 
economiei noastre na
ționale, concepută ca 
un tot multilateral și 
armonios, ceea ce a 
făcut, de pildă, ca, în 
domeniul construc
ției de utilaj petrolier, 
să se asocieze o veche 
tradiție a sondăritului 
și practicii din schele 
cu preocupări de or

din teoretic, prin 
crearea și dezvoltarea 
unor nuclee de cerce
tare și proiectare în 
domeniul petrolier. 
Concret, uzina a con
lucrat în mod fruc
tuos cu I.P.C.U.P. 
(Institutul de proiec
tări și cercetări în u- 
tilaj petrolier), care, 
fiind la curent cu rea*- 
lizările pe plan mon
dial, și-a adus o con
tribuție proprie crea
toare. Acest efort de 
concepție, orientat că
tre progres, către ne
voile producției, s-a 
asociat cu efortul ne
încetat al tuturor 
compartimentelor u- 
zinei, al cadrelor ei de 
nădejde, al comuniș
tilor, pentru a îmbu
nătăți parametrii de 
fabricație în precizie, 
în randament, în cali
tate. Dovadă a aces
tui dinamism creator 
și exigent este perfec
ționarea producției 
printr-un neîncetat e- 
fort creator pentru a 
ține pasul cu tendin
țele tehnicii moderne 
pe plan internațional 
— efort în urma că
ruia a luat naștere, în 
ultimii ani, o nouă 
„familie" de instala
ții cu parametri îmbu

Iarna, la Piatra Neamf Foto : Gh. Vințilă

@ g g
nătățiți, din cadrul 
căreia „F-125", despre 
care tocmai am vorbit, 
este cel mai nou re
prezentant. Alături de 
acesta, tot „în pre
mieră" mi-au fost 
prezentate în incinta 
uzinei ultimele pro-

s-a desfășurat la „1 
Mai" această bătălie 
pentru performanțe ri
dicate, pentru carac
teristici competitive 
este semnificativă dez
voltarea. în ultimii 
doi-trei ani, a secției 
de sape-foraj. Intr-un

deau exigențelor mai 
noi, pierzîndu-și ast
fel, treptat, caracterul 
„competitiv". Situația 
cerea remedii fer
me, radicale, și aces
tea au fost determi
nate de noul spirit in
suflat întregii noastre

metalului. Obiectivul 
concret : mărirea duri
tății și, implicit, a ran
damentului. Misiunea 
insă nu a fost atît de 
simplă cum ar părea că 
reiese din această suc
cintă formulare. Sapa, 
In timpul forajului, e

,JKTR0M"mâ treptele
competițiwtății

duse ale UPETROM 
ului destinate fora
jului de adîncime . 
un prevenitor de e- 
rupție, un nou agre
gat de performanță 
pentru cimentări și o- 
perații speciale numit, 
pe scurt, ACF-700.

Pentru modul în care

trecut mai îndepărtat, 
urmărindu-se realiza
rea numai' a unor 
sporuri cantitative, s-a 
ajuns aici, la un mo
ment dat, tn situația 
nedorită ca desfacerea 
să se plafoneze și chiar 
să scadă. Parametrii 
sapelor nu corespun-

economii și vieți socia
le de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

S-a pornit la lucru 
imediat, acționîndu-se 
simultan în trei direc
ții : pentru moderni
zarea și îmbunătăți
rea proiectării, fa
bricației, elaborării

supusă la presiuni 
foarte mari, echivalînd 
cu o apăsare de 40 de 
tone. Este, din aceas
tă cauză, piesa desti
nată celor mai mari 
solicitări 'din cite se 
fabrică in țara noas
tră, căci ea trebuie să 
sfărîme granitul.

Și iată că în anul 
abia încheiat, în urma 
măsurilor luate, s-au 
Înregistrat rezultate cu 
totul remarcabile. Stu
diul efectuat dc 
I.P.C.U.P., in condiții 
de șantier, arată că 
noile sape cu role au 
o durată de funcțio
nare de 1,2—2,4 ori 
mai mare. In aceste 
condiții, numărul de 
metri forați este de 
1,5—3 ori superior. In
dici de calitate șl ran
dament comparabili (a- 
desea în avantajul u- 
zinei ploieștene) cu ce
le mai bune sape de 
foraj din lume. Lupta a 
fost ciștigată prin in
troducerea hotărită a 
tehnicii noi, mai ales 
tn ceea ce privește ta
rele de prelucrare la 
cald.

In ce constau, con
cret, dimensiunile u- 
nei astfel de amelio
rări nu mi-am putut 
da seama cu exactita
te decit atunci cînd am 
cercetat noile agregate 
de tratament și cimen
tare. Ca cititorul să-ș! 
dea seama cam ce se 
întimplă aici, voi spu
ne că e vorba de un

„viMicr'-cim
Rețeaua comercială din Cluj 

»-a îmbogățit cu o nouă 
unitate de desfacere a prăji
turilor I.A.P. „Vitadulci". Răs- 
punzînd solicitării popu
lației, și ca urmare a sondaje
lor de „opinie publică’, o ase
menea unitate mai fusese a- 
menajată cu puțin timp înain
te la complexul „MERCUR".

I.A.P. „Vitadulci* produce în 
prezent peste 250 de sortimen
te proprii — foitaje și „prăji
turi de casă", de bună cali
tate, la preturi larg accesibile.

Pornind de la realitatea că 
în unele cazuri consu
mul prăjiturilor preparate 
după rețete obișnuite este 
contraindicat, cofetarii de la 
I.A.P. „Vitadulci’, în colabo
rare cu specialiștii unei clinici 
medicale din localitate au ex
perimentat șl pus în vînzare și 
un larg sortiment de prăjituri 
dietetice pentru hepatici, dia
betici, ca ți pentru cei sufe
rinzi de afecțiuni urologice, 
pentru cei bolnavi de hiper
tensiune, de cord sau de ulcer. 
Prăjiturile dietetice se desfac 
la cofetăriile „Vitadulci", „li
tania" ți „Carpa|l", unități 
care ți-au cîștigat consuma
tori constanți. 1

fel de călire a virfu- 
lui și a rolelor sapei 
pentru a o face mai 
rezistentă. Numai că 
această operație se 
face aici cu o inaltă 
rigurozitate științifică, 
datorită unor instala
ții moderne automati
zate. Parcă te afli in
tr-o secție petrochimi
că și nu la metalur
gie. Panouri automate, 
mese de comandă de 
la care se dirijează în
tregul flux. Lucrătorii 

"se numesc termiști, o- 
peratori, și ei au pro
venit dintre cei mai 
buni din uzină, în ur
ma unei calificări spe
ciale. S-au și ri
dicat dintre ei „trata- 
mentiști", printre care 
Const. Vlădescu, Ion 
Marin, șeful de echipă 
Șt. Dumitrescu, tehni
cianul Tr. Burduloiu.

De remarcat, de a- 
semenea, că investiția 
pentru procurarea uti
lajelor cunoaște un 
foarte rapid amortis
ment. Și asta dacă 
am pune la socoteală 
numai reducerea chel
tuielilor de foraj. Căci 
o sapă care durează 
mai mult scutește pe 
sondori a face mane

vre dese pentru extra
gerea și înlocuirea ei. 
Astfel viteza forajului 
crește, timpii do mane
vră — mai ales la fo
rajul de adîncime — 
se reduc. La toate a- 
cestea se adaugă și' re
virimentul in dome
niul exportului, ce s« 
anunță în urma creș
terii performanțelor 
realizate în acest an 
de metalurgiștii ploieș- 
teni.

încă o izbîndă ce se 
adaugă celorlalte pe 
drumul ascendent pe 
care și l-a croit, cu 
hotărîre, curaj, spirit 
creator, uzina plo- 
ieșteană. Și iată de 
ce semnătura ei, 
UPETROM, înseamnă 
încredere, seriozitate, 
garanția calității exce
lente a produselor. A- 
șadar, putem spune că 
metalurgiștii ploieștenl 
pășesc in acest nou an, 
ultimul an al cincina
lului, cu „dreptul", pă
șesc cu elanul caracte
ristic tuturor oameni
lor muncii din țara 
noastră, deciși să în
făptuiască pas cu pas 
importantele sarcini 
stabilite de partid pen
tru anul 1970.



SClNTEIA - luni 5 ianuarie 1970 PAGINA 3PORT
„Europenele" de bob

de h Cortina d'Ampezzo
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INIȚIATIVA
Este organizatăCOPIILOR

satisfăcător

producția de legume

pentru acest an?
(Urmare din pag. I)

Foto : S. Cristian

de cooperative agri- 
produce sămînță d« 
rădăcinoase, castra- 
usturoi, arpagic, ur-

(l'18"92/100), 
numai 6 su- 
secundă mai 
decît al e-

„SCÎNTEIA
MULȚUMEȘTE PE ACEASTĂ CALE TUTUROR CELOR 

CARE AU ADRESAT FELICITĂRI ZIARULUI CU PRILE

JUL ANULUI NOU 1970.

DUPĂ DOUĂ MANȘE, CONDUCE ECHIPAJUL FLOTH 
BADER (R.F.G.).

PANȚURU-FOCȘENEANU PE LOCUL 6; PANAI 
TESCU-PASCU PE LOCUL 12.

MANȘELE III Șl IV AU AVUT LOC LA MIEZUL 
NOPȚII DE DUMINICA SPRE LUNI

Pista olimpică da 
la Cortina d'Ampezzo, 
pe care se desfășoa
ră campionatele de 
bob, a dat multă bă
taie de cap organi
zatorilor șl, firește, 
concurenților : antre
namentele n-au putut 
ii efectuate în între
gime și în condițiile 
cele mai bune, din 
cauza timpului nefa
vorabil. Juriul de 
concurs, prezidat de 
românul Petre Focșe- 
neanu, a decis amî- 
narea cu o zi a între
cerilor propriu-zise 
ale echipajelor de 
bob două persoane. 
S-a dat astfel posi
bilitate concurenți
lor să ia cunoștință 
cu pîrtia, în unele 
locuri încă deterio
rată, spre a putea e- 
fectua coborîrile ofi
ciale cu cît mai 
puține riscuri. In a- 
semenea condiții 
timpii realizați nu pu- 
leau (și nici n-au fost) 
prea buni; chiar și 
rezultatele echipaje
lor favorite — mă re
fer la austriecii Delia 
Karth și Grotl, la vest- 
germanii Floth și Ba
der, la românii Pan- 
țuru și Focșeneanu 
— s-a situat departe, 
la secunde bune de 
acel l’16”0 („record 
al ptrtiei") stabilit de 
Eugenio Monti pe 
vremea cînd se afla 
într-o formă excelen
tă. Despre traseu, 
în afară de lungime 
(1 700 m), voi mai da 
cîteva cifre : are 16 
viraje parabolice, 13 
viraje rectilinii și o 
diferență de nivel 
(între punctul de ple
care și punctul de 
sosire) de 153 m.

Am amintit mai 
înainte numele a trei 
echipaje, echipajele 
mari favorite. Vreau 
însă să precizez că 
la „bursa pronosticu- 
rilor" șl echipajele 
Italiei au întrunit 
sufragii, mai ales pe 
baza faptului că de
țin avantajul terenu-

Iul, cunosclnd, ta a- 
mănunțime aș zice, 
traseul și In special 
virajele.

„Bobul Italian — 
declara presei actua
lul director tehnic al 
„squadrei azzura", 
care nu este altul de
cît Eugenio Monti — 
are de apărat aci la 
Cortina și apoi la 
Saint Moritz, la cam
pionatele mondiale, 
(pe două piste a- 
proape identice) un 
prestigiu ce datează 
din 1954. în acest in
terval am cîștigat 16

medalii de aur, 17 de 
argint și 6 de bronz"

Condițiile precare 
de antrenament, nu
mărul totuși redus de 
coborîri pe pista de 
concurs au avut, de
sigur, influența lor a- 
supra iormei, ca și a 
„moralului" cu care 
echipajele s-au pre
zentat sîmbătă noap
tea la primele două 
manșe oficiale ale 
campionatelor. Aș 
vrea să mai adaug 
că, ținînd cont de sta
rea pistei și dorind 
ca, totuși, boberii să 
poată . efectua toate 
cele patru manșe pre
văzute de regula
mentul campionate
lor europene, comi
sia de organizare și 
juriul au convenit să 
reducă, la numai 
două, echipajele pre
zentate de fiecare 
națiune. In această 
situație, tragerea la 
sorți, care a stabilit 
ordinea de plecare a 
boberilor și apoi... 
starterul, a avut în

vedere doar 18 echi
paje.

In prima coborîre, 
desiășurată sîmbătă 
noaptea tîrziu, echi
pajul prim al R.F.G. 
(Floth—Bader) a în
registrat cel mai bun 
timp 
însă cu 
timi de 
valoros 
chipajului Italia 1 
(Gaspari — Armano). 
Cele două cupluri 
aveau să obțină și 
în manșa secundă 
timpi superiori față 
de ceilalți, prin a- 
ceasta situîndu-se pe 
primele două locuri, 
în ordinea arătată, 
în clasamentul ge
neral al zilei inaugu
rale a concursului. 
Echipajul român Pan- 
țuru—Focșeneanu a 
„mers" constant în 
manșele de sîmbătă 
(r21"98/100 și, res
pectiv, l'21"74/100), 
dar nu s-a putut si
tua decît pe locul 6 
în clasamentul gene
ral, fiind devansat 
și de R.F.G. 2, (Zim- 
merer — Utschneider), 
Spania 1 (Baturone — 

Austria 2 
Karth —

Rosal), 
(Delle 
Grotl). Echipajul se
cund 
(Panaitescu 
cu) ocupa, după pri
ma zi, locul 12.

Cînd transmit a- 
cests rînduri, boberii 
se pregătesc pentru 
a se îndrepta din 
nou către start. Fie
care cu optimismul 
sau... pesimismul re
zultat din poziția o- 
cupată în clasament. 
In mod normal — în
cearcă a anticipa 
unii specialiști — 
schimbări radicale 
de poziții nu pot 
avea Ioc după man
șele III și IV. La bob 
însă, ca de altfel și 
în alte sporturi, inter
vine deseori nepre
văzutul. Așa că

al României 
Pas-

Pînă la Închiderea ediției, nu 
ne-au parvenit rezultatele finale ale 
campionatelor de bob.

Zăpada nu lipsește nici ta 
acest început de an din peisa
jul iernii. Nici chiar la Bucu
rești, unde o lună a lui ianua
rie fără strat abundent de nea 
nu este o mare excepție. Copiii 
cu săniuțele după ei n-au 
pierdut prilejul și au invadat 
„pîrtiile" bucureștene, ața 
cum stat acestea in general, 
cu un grad de înclinare cam 
domol. Fotoreporterul nostru 
a surprins un instantaneu pe 
pantele din parcul Tineretului, 
un moment tipic pentru ,.ini
țiativa" sportivă manifestată 
de copii. Prin urmare, se poa
te face sport și fără mari efor
turi administrative sau chel
tuieli — se pot organiza lesne 
concursuri, întreceri simple ?1 
distractive- Se poate, e ade
vărat 1 Totuși, răspunderea 
organizatorilor rămîne în pi
cioare, după cum rămîn vala
bile unele întrebări: unde șl 
cînd vor avea loc întrecerile pe 
zăpadă promise în angajamen
te, cîte dintre faimoasele pa
tinoare naturale proiectate 
pe hîrtie s-au realizat pe 
gheață ? La viitorul sfîrșit de 
săptămînă, fotoreporterul îți 
propune să caute din nou 
răspuns la aceste întrebări co
lindând prin București.

FOTBAL
Lotul olimpic român 

la antipozi

In vtrstă de 23 de ani șl a făcut par
te de mai multe ori din echipa 
U.R.S.S. La anchetă au participat 106 
ziariști sovietici de sport.

în turneu ...iar Bene, nr. 1 maghiar

Federația română de fotbal a con
firmat telegrafic organizatorilor aus
tralieni participarea echipei noastre 
„olimpice" la un turneu pe continen
tul de la antipozi. Acest turneu se 
va efectua după meciurile cu repre
zentativa Israelului (14 și 19 ianuarie) 
și va cuprinde două partide împotri
va selecționatei Australiei (la Mel
bourne și Sidney) și alte două jocuri 
cu selecționate statale (in orașele 
Adelaida și Newcastle).

Lotul „olimpic" se găsește reunit 
la complexul „23 August" din Bucu
rești și are următoarea compoziție : 
Adamache, Oprea — Ivăncescu, An-

Saldanha, alte pronosticuri

Antrenorul echipei Braziliei, Joao 
Saldanha, care a întreprins recent o 
călătorie de studii în Mexic, și-a mo
dificat parțial pronosticurile cu pri
vire la deznodămîntul turneului final 
al campionatului mondial de fotbal. 
Contrar unor afirmații anterioare, 
Saldanha consideră drept principale 
favorite echipele reprezentînd fotba
lul european. Tehnicianul brazilian 
susține că acesta a progresat simțitor 
în ultimii patru ani, în raport cu cel 
sud-american. Saldanha se referă in 
primul rînd la formațiile Angliei, Ita
liei, R. F. a Germaniei și U.R.S.S. 
Iar dintre sud-americane, ar conta 
doar una singură (și nu-i greu de 
ghicit I) : Brazilia !

La început de an...
ASALTUL ATLEȚILOR 

i AFRICANI
aducător de venituri f Baschet 
se descopere pivoți de 2,10

tonescu, Bădin, Crîngașu, Popovici — 
Angelescu, Pescaru, Anca — Grozea, 
Cociș, Tufan, Oblemenco, Kallo, Tă- 
taru și Turcu.

Antrenorul principal al lotului 
Virgil Mărdărescu, ne informa că toți 
jucătorii s-au prezentat la convoca
re în condiții perfecte .de sănătate 
El adăuga că după toate probabilită
țile în lotul „olimpic" vor fi înca
drați și unii componenți ai lotului 
primei reprezentative a țării, dintre 
aceia care — datorită limitării nu
mărului de locuri la 18 jucători — 
nu vor putea pleca în turneul din 
America de Sud.

30 din 33 de gazetari sportivi ma
ghiari au votat pentru Bene de la 
Ujpest Dosza ca jucătorul nr. 1 al 
fotbalului maghiar pe 1969. Totodată, 
a fost desemnată următoarea echipă 
reprezentativă a anului trecut : 
Szentmihaly (Ujpest Dosza) — Kele- 
men (Honved), Pancsics (Ferencva- 
ros), Ihasz (Vasas Budapesta), Hal- 
mosi (Szombathely), Silcs (Ferencva- 
ros) — Fazekas, Gorocs, Bene, Du- 
nai II, Zambo (toți de la Ujpest 
Dosza !).

Valcareggi a plecat 
în Mexic

Manchester U., 
favorita englezilor

Antrenorii și managerii cluburilor 
engleze de fotbal au purces la un fel 
de referendum privind cele mai bune 
echipe din ultimii 15 ani. Sufragiile 
pentru primulGoc le-a întrunit Man
chester United, urmată de Totten
ham Hotspurs, Leeds, Liverpool și 
West Ham United.

Cu aceeași pcazie s-a ales și echipa 
„ultimilor 15 ani" tn următoarea for
mație : Banks — Cohen, Wilson,. 
Bremner, J. Charlton, Moore — Best, 
R. Charlton, Greaves, Hurst și 
Thompson. Se poate constata că în 
afara scoțianului Bremner și a irlan
dezului Best, ceilalți sînt toți ,,en-' 
glezi". Dintre aceștia din urmă, nu
mai Thompson n-a făcut parte din 
lotul englez în 1966, Greaves a fost 
în lot dar nu tn „formația — Wem
bley".

Feruccio Valcareggi, directorul 
tehnic al echipei de fotbal a Italiei, 
și Fino Fini, secretarul forului de 
specialitate italian, au plecat la Ciu
dad de Mexico. Valcareggi va alege 
locul de cantonament al echipei Ita
liei în vederea turneului campionatu
lui mondial, va studia alimentația 
mexicană, va lua legături cu forurile 
medicale din această țară și va con
tracta stadioanele care urmează să 
stea la dispoziția fotbaliștilor italieni 
pentru antrenamente.

Muntian primul dintre 
fotbaliștii sovietici...

Consiliul superior al sportului a- 
frican preconizează o formă centra
lizată de pregătire a atleților pen
tru J.O. din 1972. Astfel, din 1970, 30 
de sportivi africani, în majoritate a- 
lergători, vor efectua cantonamente 
în Europa și vor ooncura împreună 
pe numeroase stadioane ale bătrînu- 
lui continent. Experiența va fi, pro
babil, repetată pe o scară mai vastă 
în 1971. Printre atleții de renume care 
vor compune Iotul african se numă
ră : Keino, • Sași, Bon, Kogo. Biwott 
(Kenya), Wolek și Temu (Etiopia), 
Gammoudi (Tunisia), Haddou (Ma
roc), Kone și Gakou (Coasta de Fil
deș).

RECORDURI LA HALTERE

— să 
metri 

care să fie, în același timp, și... ade- 
vărați atleți I Rugbi-ului i se urează 
să descopere o pereche’ de mijlocași 
de valoare internațională, iar ciclis
mului, un succesor demn de faima 
lui Anquetil. Oricum, această din 
urmă dorință pare mai greu realiza
bilă decît aceea cu calul pentru 
d’Oriola.

Anul 1970 începe cu o listă de re
corduri mondiale la totalul celor 
trei stiluri deținute tn mare .majori
tate de halterofilii europeni. Iată 
performanțele supreme și pe înfăp
tuitorii acestora : muscă — Kricișin 
(U.R.S.S.) 337,500 kg ; cocoș — Foldi 
(Ungaria) 370 kg; pană — Miyake 
(Japonia) 400 kg ; ușoară — Basza- 
nowski (Polonia) 445 kg ; mijlocie — 
Kurențov (U.R.S.S.) 482,500 kg;
semigrea — Ivancenko (U.R.S.S.) 
495 kg ; grea mică — Kangasniemi 
(Finlanda) 530 kg ; grea — Bednar- 
ski (S.U.A.) 547,500 kg ; supergrea — 
Jabotinski (U.R.S.S.) 590 kg.

AMBIȚIILE LUI BENVENUTI
Intențiile cunoscutului pugilist ita

lian, Nino Benvenuti, pentru anul 
1970 reflectă o ambiție deosebită. 
Benvenuti ar dori ca, după Henry 
Armstrong și Bob Fitzimmons, să 
devină al treilea boxer care să fi 
cîștigat cîte un titlu mondial la trei 
categorii diferite. Italianul a fost 
campion la super-welter, este în pre
zent deținătorul titlului la mijlocie 
și vrea să-1 cucerească pe cel al se
migreilor. Actualul campion al semi
greilor, negrul american Bob Foster, 
dispune însă de o asemenea forță de 
luptă încît nici cei mai îndrăzneți or
ganizatori nu se încumetă să i-1 opună 
pe Benvenuti. De altfel, aproape una
nimitatea cronicarilor de specialitate, 
chiar italieni fiind, îl sfătuiesc pe 
Nino Benvenuti să nu-și asume riscul 
evident al unei confruntări cu Foster.

Iată-i pe primii nouă din cei 25 cla
sați de către I.S.K. : 1. Sawao Kato 
(Japonia) ; 2. Nakayama (Japonia) ; 
3. Voronin (U.R.S.S.) ; 4. Kenmotsu 
(Japonia) și T. Sato (Japonia) ; 6. 
Tsukahara (Japonia), Klimenko 
(U.R.S.S.), Ohara (Japonia) și Kasa- 
matsu (Japonia). După cum se vede, 
nu mai puțin de șapte sportivi niponi 
la locuri de cinste, cărora li se a- 
daugă alți șase pe posturi inferioare, 
formînd împreună majoritatea, 13 din 
25 gimnaști. ai clasamentului I.S.K. ! 
O remarcă merită și faptul că multi
plul campion, iugoslavul Cerar, 
plasează, in 1969, abia pe locul 
14-lea I

Titlul de cel mai bun fotbalist so
vietic pe anul 1969 a fost decernat 
jucătorului Vladimir Muntian, care 
joacă la Torpedo Moscova. El este

PRONOSPORT
concursul din 4 ianuarie

Bologna—Roma (1-1) X
Cagliari—Torino (2—0) 1
Fiorentina—Palermo (3—1) 1
Inter.—Sampdoria (3-2) 1
Juventus—Bari (1-0) 1
Lanerossi—Milan (1-0) I !
Lazio—Brescia (1-0) 1
Napoli—Verona (2-1) 1
Atalanta—Monza (0-1) 2
Genoa—Catania (1-0) 1
Livorno—Reggina (0-1) 2
Varese—Foggia (1-0) 1
Reggiana—M antova (1-1) X

Suedia, gazdă neașteptată a campionatului

RAVAȘE
urări pentru anul 1970 

„l’Equipe" diferitelor 
____  _ __ Franța. Dacă schiului, 

francez, cotidianul îi dorește să con
tinue, pur și simplu, calea victo
rioasă pe care a mers în ultimii ani, 
în schimb pentru alte sporturi „ură
rile" sînt de o natură foarte con
cretă. Iată cîteva exemple : Călărie 
— pentru faimosul d’Oriola... un 
cal I Box — pentru Marcel Cerdan 
jr., să atace, în sfîrșit, un titlu ofi
cial, oricare ar fi el I Fotbal — să se 
organizeze un sistem de pronosticuri

Amuzante 
face ziarul 
sporturi din

PROASPEȚI COMANDORI

Cu ocazia Anului nou, cîțiva spor
tivi și activiști pe tărîmul sportului 
din Anglia au primit titluri și or
dine britanice. Printre ei menționăm 
pe Don Revie, director tehnic al 
clubului Leeds United, club campion 
al Angliei la fotbal, Tomy Jacklin, 
jucător de golf, John Arlott, cunos
cut comentator sportiv la B.B.C., Li
lian Board, campioană europeană la 
800 metri, mărșăluitorul Don Thomp
son și floretistul Alain Jay.

IERARHIA GIMNAȘTILOR
„International Sport Korrespon- 

denz“ a publicat Ierarhia celor mai 
buni gimnaști din lume in anul 1969.

se 
al

mondial de hochei (grupa A)
LAVER CONTINUA 

SA DOMINE
După opinia ziarului francez „l’E- 

quipe", clasamentul celor mai buni 
tenismeni în anul care a trecut se 
prezintă în următoarea alcătuire : 
1. Rod Laver — Australia — 31 ani 
(pe primul loc și tn 1968) ; 2. Tony 
Roche — Australia — 24 ani (învins 
la Stockholm, în decembrie 1969, de 
către Ilie Năstase) ; 3. John New
combe — Australia — 25 ani ; 4.
Tom Okker — Olanda — 25 ani ; 
5. Ken Rosewall — Australia — 35 
ani ; 6. Arthur Ashe — S.U.A. — 26 
ani ; 7. Andres Gimeno — Spania — 
32 ani ; 8. Fred Stolle — Australia 
— 31 ani ; 9. Roy Emerson — Austra
lia — 33 ani și Cliff Drysdale — 
Africa de Sud — 28 ani ; 10. Pancho 
Gonzales — S.U.A. — 41 ani.

Toți cei enumerați mai sus sînt 
jucători cu contracte profesioniste, 
cu excepția lui A. Ashe, care se de
clară profesionist „independent".

In acest clasament — de altfel 
foarte discutabil ! — Ilie Năstase
ocupă locul al 16-lea, făcînd un 
salt de nouă trepte în ierarhia celor 
mai buni tenismeni din lume. în 
urma lui Năstase sînt situați Kodes, 
Taylor, Bob Hewitt, Santana, Tiriac, 
Cox, El Sliafei, Pilicî, Martin 
Riessen etc.

După cum transmit agențiile inter
naționale de presă, Ia Geneva, în ca
drul sesiunii Ligii internaționale de 
hochei pe gheață, Canada a anunțat 
că nu va mai organiza campionatul 
lumii (grupa A), care era programat 
tn luna martie. Refuzul este motivat 
de faptul că liga internațională 
(L.LH.G.) nu a acceptat, ca urmare a 
protestelor depuse de federațiile na-

ționale europene, ca echipa Canadei 
să prezinte o formație întărită cu 9 
jucători profesioniști. S-a hotărît ca 
intrecerile campionatului mondial să 
fie transferate în Suedia. La turneu 
vor participa echipele din grupa A, 
fără cea a Canadei. Se studiază pro
punerea ca o echipă din grupa B 
să înlocuiască echipa Canadei.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

La Geneva a luat sfîrșit campiona
tul european de hochei pe gheață 
(grupa A). Titlul de campioană a re
venit echipei U.R.S.S., care tn finală 
a învins cu scorul de 5—3 (2—0, 2—2, 
1—1) echipa Cehoslovaciei. Pentru 
locul trei, echipa Suediei a surclasat 
cu scorul de 6—0 (1—0, 4—0, 1—0) 
echipa Finlandei.

★
în turneu] internațional de șah de 

la Hastings, tînărul jucător englez 
Martyn Corden a întrerupt în pozi
ție favorabilă partida cu fostul cam
pion mondial Vasili Smlslov (U.R.S.S.), 
Unzicker (R. F. a Germaniei) a cîș
tigat la Drimer (România), Portisch 
(Ungaria) a remizat cu Gligorici 
(Iugoslavia), Medina (Spania) a pier
dut la Timman (Olanda), iar Levy 
(Scoția) l-a învins pe Littlewood

(Anglia). In clasament, după 5 runde, 
conduce Portisch cu 4 puncte, urmat 
de Gligorici, Unzicker și Timman. cu 
cite 3,5 puncte flecare. Drimer ocupă 
locul 8, cu 1 punct.

★
A început concursul internațional 

feminin de schi de Ia Oberstaufen 
(R. F, a Germaniei). Proba de slalom 
special a fost cîștigată de Berni Rau- 
ter (Austria), care a realizat în cele 
două „manșe" timpul total de 91 
01/100. Pe locurile următoare s-a 
clasat Isabelle Mir (Franța) — 91 
63/100 și Franțoise Macchi (Franța) 
93"78/100. Concursul a contat pentru 
„Cupa mondială" în al cărui clasa
ment conduce Michele Jacot (Franța) 
cu 71 puncte, urmată de Barbara 
Cochran (S.U.A.) cu 55 puncte.

fost începute din toamnă. Industria 
a livrat cantități însemnate de pre
fabricate din beton și alte materiale. 
Ca urmare, în județele în care direc
țiile agricole s-au ocupat de această 
problemă — Dolj, Buzău etc. — au 
fost amenajate solarii pe suprafețe 
mari, urmînd ca, în primăvară, să fie 
așezată doar polietilena. In alte ju
dețe — Olt, Timiș, Arad — deși au 
avut la îndemînă materialele respec
tive, s-a lucrat mai puțin, rezultatele 
obținute fiind cu mult sub posibili
tăți. în zilele următoare se va trece 
la amenajarea de răsadnițe. In unele 
unități, In locul răsadnițelor clasice 
răsadul se va produce în sere-lnmul- 
țitor, încălzite tehnic, ceea ce va re
zolva problema lipsei de gunoi de 
grajd. Cu ocazia analizelor de care 
am amintit, s-au putut constata o se
rie de neajunsuri pe care vreau doar 
să le amintesc, deoarece au fost luate 
măsuri în vederea înlăturării lor. In 
unele cooperative agricole, la fer
mele legumicole s-a prevăzut culti
varea a 6—8 specii, ceea ce infirmă 

de la început noțiunea de speciali
zare. S-au dat indicații să se cultive 
un sortiment mai restrîns, dar care, 
pe ansamblu, să asigure necesarul 
de consum.

Trebuie însă arătat că deși în ba
zele de aprovizionare există canti
tăți însemnate de materiale, prelua
rea și transportul lor întîrzle, a- 
ceastă situație întîlnindu-se rnal ales 
în județele Argeș, Brăila și Ialo
mița. Se constată, de aseme
nea, neajunsuri în aparență mă
runte, dar cu repercusiuni asupra 
producției i lipsa de grijă pentru 
păstrarea materialelor destinate ră
sadnițelor ți solariilor, a
mintelor chimice și altele. Specia
liștii din unități și mai ales cei 
din fermele specializate cărora li s-a 
încredințat conducerea acestor sec
toare nu trebuie să permită perpe
tuarea unor asemenea neajunsuri.

— In ceilalți ani au fost întfm- 
pinate destule greutăți în aprovizio
narea cu semințe. Care este situația 
din acest punct de vedere pentru 
anul 1970 ?

— Semințele au fost asigurate Ia 
majoritatea sortimentelor, iar pentru 
cele deficitare au fost luate măsuri 
în vederea procurării lor. Din aces* 
punct de vedere este o situație mai

tngrășă-

_ bună față de 1969. S-a făcut un h>- 
cru bun, după mine, și în ce pri
vește distribuirea lor. Unitățile care 
produc legume-marfă și-au întocmit 
necesarul de semințe pe care l-au 
înaintat unităților contractante îm
preună cu nota de comandă. După 
verificarea sortimentelor, pentru a se 
vedea dacă ceea ce urmează să se 
cultive ca sortiment corespunde con
tractului, comanda este depusă la 
întreprinderile „Agrosem", care li
vrează semințele direct unităților. In 
acest fel se garantează calitatea se
minței, atestată prin certificatul in
trodus în fiecare ambalaj. Prin mă
surile luate de către „Agrosem", 80 
la sută din cantitățile de semințe 
necesare producției de legume au 
fost trimise beneficiarilor. Pentru a 
se preîntîmpina unele neajunsuri 
care au existat tn trecut în produce
rea semințelor de legume, Inceplnd 
cu 1970 această producție se va ex
tinde și în 20 
cole. Ele vor 
mazăre, fasole, 
veți, dovlecei, 
mînd ca asigurarea semințelor care 
necesită o tehnicitate mai mare — 
roșii, ardei, varză, conopidă — să 
fie rezervată stațiunilor experimen
tale și întreprinderilor agricole de 
stat specializate. In acest fel, sperăm 
să rezolvăm, pentru anii ce vin, pro
ducerea unor cantități îndestulătoare 
de semințe de legume ți care să co
respundă din punct de vedere ca
litativ.

M-am 
aspecte 
dică în 
toarei producții de legume. Pentru 
ca măsurile tehnice care se preconi
zează să fie bine fructificate, Ia în
ceputul lunii ianuarie, toți șefii 
de ferme legumicole vor fi instruiți, 
astfel ca fiecare să cunoască modul 
de organizare și exploatare a ferme
lor și tehnologia principalelor cul
turi. Vom acționa, deci, hotărît pen
tru obținerea unor producții cores
punzătoare de legume care să asigu
re buna aprovizionare a populației.

★
Cele relatate de interlocutorul nos

tru constituie nu numai o trecere In 
revistă a măsurilor ce se preconizea
ză pentru sporirea producției de le
gume, ci și, desigur, un angajament 
public. De aceea vom reveni cu 
articole de analiză, urmărind cum 
se materializează măsurile enunțate.

oprit numai asupra cltorva 
mai importante care se ri- 
legăturâ cu asigurarea vii-

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încăl

zit ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în jumătatea de 
răsărit a tării. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 a oscilat 
între minus 12 grade la Toplița 
și plus 9 grade Ia Oravița. In su
dul și estul podișului Transilva
niei, în Cîmpia Dunării și local 
în Moldova, ceața a persistat, de- 
punîndu-se chiciură. In Bucu
rești : Vremea a fost în general 
frumoasă și s-a încălzit ușor. Ce-

rui a fost mai mult senin. Vîntul 
a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a fost do plus 
5 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 ianuarie. In țar# s 
Vremea va fi în general umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații locale, sub for
mă de ninsoare, lapoviță și ploaie. 
Vint slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între minus 8 și zero grade, iar 
maximele între minus 5 și plus 
5 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Pre
cipitații slabe. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Ceață dimineața și seara.

mai puteti
în aceste zile

CHIOȘCURI SI IN LIBRARII3
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PERU: F. G Cu prilejul Ai
Pentru o politică 
de independență 

și apărare a 
suveranității

LIMA 4 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat ziarului „El Co- 
xnercio", ministrul peruvian al 
afacerilor externe, generalul Mer
cado Jarrin, a declarat că țara sa 
duce ,,o politică de independență, 
demnitate și apărare a suverani
tății". „Noi nu sîntem împotriva 
nimănui", a spus el, subliniind că 
în ultima vreme Peru a stabilit 
contacte cu țările socialiste și ac
ționează pentru instaurarea unui 
nou spirit de solidaritate continen
tală. Peru se pronunță în favoarea 
„unui dialog sincer și constructiv", 
militînd pentru lărgirea relațiilor 
cu țările din Răsăritul și Apusul 
Europei.

Referindu-se la problemele eco
nomice, Mercado Jarrin a declarat 
că țara sa trebuie să facă față ba
rierelor vamale pentru a intensifica 
exporturile de bunuri manufactu
rate în țările industrializate.

pentru a ela- 
tactica parti- 
următoare. A-

rească popularitatea 
craților este 
mai urgentă

națieuule a Cubei
agențiile de presă transmit

Partidul liber democrat 
in căutarea unei 

noi strategii
Azi, Ia Stuttgart, o întrunire a liderilor P. L D.

STUTTGART (Agerpres). — Li
derii Partidului liber democrat din 
R. F. a Germaniei se vor întruni 
azi la Stuttgart 
bora strategia șl 
dului pe perioada
ceastă întrunire este așteptată cu 
viu interes dat fiind că ea are loc 
după primele luni de guvernare 
în coaliție cu Partidul social-demo
crat. Conferința se va desfășura, 
după cum constată observatorii 
politici, sub semnul unor dispute 
interne și al unor dificultăți pro
vocate de scăderea continuă a 
popularității partidului în rîndul 
corpului electoral vest-german.

Conducătorii P.L.D. se vor stră
dui la Stuttgart să elaboreze un 
program care să satisfacă atît ari
pa de dreapta, cît șl pe cea de 
stînga, ambele nemulțumite de e- 
voluția și rezultatele obținute de 
partid în anii trecuți. Stabilirea 
unui nou program menit să spo-

liber-demo- 
considerată cu atît 

mai urgentă cu cît anul acesta vor 
avea loc alegeri locale în cinci 
landuri, unde există pericolul ca 
partidul să se apropie de minimul 
de voturi prevăzut de constituția 
R.F. a Germaniei pentru ca să 
poată fi reprezentat In Parlament. 
Dacă alegerile vor confirma și de 
această dată scăderea popularită
ții P.L.D., se apreciază că acesta ar 
putea fi aruncat într-o gravă criză, 
care ar provoca serioase dificultăți 
actualei coaliții guvernamentale.

Se crede că la conferința de la 
Stuttgart reprezentanții aripii de 
stînga vor cere, așa cum au afir
mat în cursul ultimelor zile ale a- 
nului trecut, excluderea din rîn- 
durile P.L.D. a lui Erich Mende, 
reprezentantul aripii de dreapta, 
care s-a opus actualei linii promo
vate de liderul partidului, Walter 
ScheeL

HAVANA 4 (Agerpres). — Ziua na
țională a Cubei a fost sărbătorită de 
primul ministru al guvernului revo
luționar cuban. Fidel Castro, împreu
nă cu președintele Osvaldo Dorticos și 
cu alți conducători de partid și de stat 
pe una din plantațiile de trestie de 
zahăr din provincia Havana, partici- 
pînd la munca de recoltare. Cu acest 
prilej, Fidel Castro a declarat că în 
ultimele zile a crescut simțitor ritmul 
și randamentul recoltării în toate pro
vinciile țării, ceea ce va permite ca 
cel de-al doilea milion de tone de 
zahăr să se realizeze la 17 ianuarie, cu 
o zi mai devreme decît termenul pre
văzut inițial.

In preajma conferinței
ministeriale a U. E. 0.

Zambia a preluat 51 la sută din acțiunile celor două 
mari trUStUri miniere car0 operează pe teritoriul el — „Anglo- 
American Corporation" și „Roan Selection Trust". Această hotărîre se în
cadrează în măsurile adoptate de guvernul Zambiei în vederea intensi
ficării controlului statului asupra activității companiilor străine care exploa
tează cuprul zambian, principală bogăție a țării. .

Pe linia Sofia-Vidin s-a 
produs o catastrofă de cale 
ferată s°ldat^ 011 moartea a 11 per
soane și rănirea altor 15 — anunță 
agenția B.T.A. Un tren de pasageri 
ce se îndrepta în noaptea de 2 ianua
rie spre Vidin s-a ciocnit cu un măr
far care executa manevre în gara 
Oreșeț. O comisie a Ministerului 
Transporturilor a început cercetarea 
cauzelor catastrofeL

£!egoîile P®ntru desemnarea 
celor 52 membri ai Consiliului Națio
nal spaniol, care urmau să aibă loo 
la începutul lunii ianuarie, au fost 
amînate „sine die”. Pentru prima oară 
după „reforma" constituțională din 
1966, la aceste alegeri urmau să la 
parte toți cetățenii țării care au împli
nit vîrsta de 18 ani.

' st» *' ' - sgș® '

Manifestație la Tripoli pentru evacuarea completă a tuturor bazelor militare străine de pe teritoriul Libiei

LONDRA 4 (Agerpres). — La 
Londra s-a anunțat oficial că mi
nistrul de externe britanic, 
chael Stewart, va reprezenta 
glia la reuniunea Consiliului 
nisterial al Uniunii Europei Occi
dentale (U.E.O.), care se va ține 
la Bruxelles, între 9 și 10 ianuarie. 
Potrivit cercurilor politice din 
Londra, participarea lui Michael 
Stewart demonstrează importanța 
pe care guvernul britanic o acordă 
contactelor cu membrii C.E.E., în 
perspectiva negocierilor pe care el 
dorește să le reia în problema ade
rării Marii Britanii la Piața co
mună.

La reuniunea menționată se va 
discuta, în primul rînd, problema 
relațiilor Est-Vest, precum și cea 
a negocierilor dintre Anglia și ță
rile membre ale C.E.E. în vederea 
aderării la Piața comună.

Ml- 
An- 
Mi-

ORIENTUL APROPIAT

Convorbiri

anglo-egiptene

Cea de-a 7-a persoană a- 
cuzatâ de participare la ac
tele teroriste de la Roma ’* M1_ 
lano din luna trecută a fost arestată. 
Este vorba de studentul Enrico Di 
Cola. Judecătorul de instrucție, care 
anchetează cazul, l-a acuzat pe Dl 
Cola de participare la conspirație cri
minală.

în noaptea da sîmbătă spre du
minică, în fața sucursalei „Băncii 
Americli și Italiei" din Torino a 
explodat o bombă de calibru re
dus. în urma exploziei, geamuri
le clădirii s-au spart, fără să fie 
provocate și alte daune. Poliția a 
deschis o anchetă pentru descope
rirea autorilor acestui nou aten
tat.

Ședința Comitetului na
țional pentru crearea Ligii 
Tineretului Comunist din 
Canada * *vut 1°° ’a Toronto. Au 
fost elaborate și aprobate proiectul 
Manifestului cu privire la scopurile și 
sarcinile noii organizații și proiectul 
de statut al acesteia. Proiectele celor 
două documente vor fi prezentate con
gresului de constituire a Ligii Tinere
tului Comunist ce va avea loc la To
ronto la sfîrșitul lunii martie.

Sîmbătă a aterizat la Ha
vana uu BYî°n „Caravelle" aparți- 
nînd companiei braziliene „Crucelro 
do SuT, care a fost deviat ae la ruta 
sa de către 8 persoane în timp ce se 
afla tn zbor între Montevideo șl Rio 
de Janeiro.

0 companie de arestări 
masive tn rtndld liderilor organiza
țiilor progresiste a fost declanșată In 
capitala Paraguayului. Numeroși re
prezentanți ai cercurilor catolice au 
fost expulzați sub învinuirea do „acti
vitate subversivă împotriva actualei 
ormduiri".

Secretarii generali ai 
patru partide — d«nocrat- 

creștin, socialist, socialist unitar și re
publican — se vor reuni azi la Roma, 
din inițiativa primului ministru Ma
riano Rumor, în încercarea de a găsi 
o soluție care să permită reconstituirea 
coaliției de centru stînga.

Forțele patriotice snd- 
vietnameze au atacat 
cursul nopții de sîmbătă spre dumini
că nouă poziții deținute de unitățile 
militare americane și saigoneze, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al arma
tei americane.

Consumul mondial do 
cauciuc natural, 111 Primele 9 
luni ale anului 1969, a depășit atît pro
ducția cît și vînzările din stocurile 
existente, cu aproximativ 160 000 do 
tone, s-a anunțat la Londra. Consu
mul a totalizat 2137 000 de tone, 
producția s-a situat la 2 042 500 
tone, iar vînzările din stocuri la 35 000 
de tone.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care se află în Se
negal în cadrul turneului pe care-1 în
treprinde într-o serie de state africane, 
a avut sîmbătă întrevederi cu preșe
dintele Leopold Sedar Senghor. Cel 
doi interlocutori au abordat cu acest 
prilej o serie de probleme ale actualei 
situații Internaționala.

Lucrările pentru sal
varea celebrului turn 
înclinat din Pisa vor 
începe în anul 1971 și 
vor dura doi ani. Fre- 
derico Tomar, preșe
dintele Fundației cate
dralelor din Pisa, a a- 
nunțat că s-au primit 
peste 3 000 de sugestii 
din partea unor arhi- 
tecți șl ingineri din în-

treaga lume pentru sal
varea turnului din Pisa. 
Pentru lucrările prevă
zute să înceapă anul 
viitor a fost alocată su
ma de 3,2 miliarde lire.

După cum se știe, 
celebrul turn, înalt de 
54,5 metri, * început 
să se încline chiar de la 
construirea sa de către 
arhitectul florentin Bo-

nanno, acum 796 de 
ani. înclinația a deve
nit atît de accentuată, 
îneît construcția sa a 
fost suspendată o lun
gă perioadă de ani. El 
a fost terminat, totuși, 
în 1350. în prezent, 
tumul are o înclina
ție de 4.5 metri față 
de verticală și conti
nuă să se înclina cu 
1 mm pe an.

„PEIWAGONUr* 
PE BANCA 
ACUZAIÎLORI

Russell Rotko Jr. presimțea 
că n-o să se mai întoarcă nici
odată din război și de aceea a 
pregătit dinainte principalele 
capete de acuzare împotriva ce
lor ce l-au împins la moarte In 
numele unei cauze care îi era 
străină lui și tuturor camarazi
lor săi.

Russell, In vlrstă de 22 de ani, 
locuia în orășelul Danbury din 
statul Connecticut, împreună cu 
părinții. Era singurul lor copil, 
singurul reazem în viață. La 
cîteva luni după ce a ajuns In 
Vietnam, a fost rănit și internat 
într-un spital militar din Japo
nia. Aici aștepta ordinul de re
întoarcere în țară. A fost însă 
retrimis pe fronturile din jungla 
vietnameză, unde la 30 octom
brie 1968 a fost sfîrtecat de o 
mină. In telegrama de doliu tri
misă părinților și semnată de 
generalul Abrams, comandantul 
corpului expediționar american 
din Vietnamul de sud, acesta Is 
cerea „să-și găsească consolarea 
în faptul că fiul lor și-a dat via
ța pentru o cauză nobilă : apăra
rea libertății lumii libere".

Părinții au răspuns prin res
pingerea categorică a acestei a- 
firmații. „Considerăm — arată 
ei — că a participa la războiul 
din Vietnam nu este «o cauză 
nobilă», pentru că acest război nu 
este dus «pentru apărarea liber
tății», așa cum pretinde Pentago
nul". în același timp, ei au hotărit 
să respecte promisiunea făcută 
fiului lor de a intenta proces Pen
tagonului, „care se face vinovat 
de ducerea unui război ilegal cu 
violarea dreptului internațional, 
a drepturilor constituționale ale 
omului și a legilor umanității 
recunoscute de toate națiunile 
civilizate". în sprijinul acestor 
acuzații sînt invocate în acțiu
nea lor prevederile pactului 
Briand-Kellog, ale Cartei Națiu
nilor Unite, ale acordurilor de 
la Geneva din 1954 privitoare 
la Vietnam.

Venind după dezvăluirile cu
tremurătoare în legătură cu 
masacrarea populației pașnice 
din satul Song My, știrile des
pre intentarea acestui proces, ce 
urmează a fi judecat de Curtea 
Supremă, au trezit un interes 
deosebit pe tot cuprinsul State
lor Unite. Deși șansele soților 
Rotko de a.cîștiga procesul sînt 
apreciate ca minime, acțiunea 
lor curajoasă se bucură de sim
patia și sprijinul tuturor ame
ricanilor iubitori de pace, ale 
căror glasuri unite cer : „Pu
neți capăt războiului 1 Aduceți-i 
pe băieți acasă !“

C. ALEXANDROAIE

AU ÎNCEPUT INVESTIGAȚIILE
LA FAȚA LOCULUI

în legătură cu masacrul de la Song My
SAIGON 4 (Ager

pres). — Generalul a- 
merican William Peers, 
Însărcinat de Pentagon 
să întreprindă ancheta 
In legătură cu masa
crul comis în satul 
sud-vietnamez Song 
My de un pluton de 
militari americani, in 
luna martie 1968, a fă
cut sîmbătă prima in
vestigație Ia fața lo
cului. Nu s-au dat de
talii asupra lucrărilor

misiunii de anchetă, 
dar s-a precizat că ge
neralul a inspectat, 
casă cu casă, întreg 
satul. La Quang 
Ngai, capitală de pro
vincie, generalul ame
rican a procedat la in
terogarea a trei ofi
țeri saigonezi. Se pa
re că el încearcă să 
stabilească numărul e- 
xact al populației sa
tului înaintea masa
crului.

Pe de altă parte, la 
Song My a sosit du
minică și avocatul lo
cotenentului William 
Calley, comandantul 
plutonului de militari 
americani, acuzat de 
asasinarea cu premedi
tare a 110 civili sud- 
vietnamezi. împreună 
cu acesta se află 
procurorul militar de
semnat tn vederea 
procesului intentat lui 
Calley.

CAIRO 4 (Agerpres). — „Rezo
luția Consiliului de Securitate, de 
la 22 noiembrie 1967, este cel mai 
bun mijloc de reglementare a pro
blemei Orientului Apropiat" — a 
declarat sîmbătă seara George 
Brown, liderul adjunct al Parti
dului laburist din Marea Britanie, 
care se află într-o vizită Ia Cairo. 
Potrivit postului de radio egiptean, 
Brown a făcut această declarație 
în cursul unei reuniuni care a a- 
vut loc la sediul Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste Arabe. în 
continuare, Brown a afirmat că 
„Israelul trebuie să accepte aceas
tă rezoluție" și că „Marea Brita
nie este gata să propună soluții e- 
chitabile în problema palesti- 
neană".

Comentînd declarația lui Brown, 
Anwar Sadat, vicepreședinte al 
R.A.U., a subliniat că țara sa a 
acceptat rezoluția Consiliului de 
Securitate, dar „refuză să accepte 
o soluție bazată pe politica faptu
lui împlinit".

Greva minerilor dela «m- 
pania „Hunesa", din bazinul carboni
fer al Asturiei, care durează de peste 
două săptămîni, continuă. Greviștii 
revendică majorarea salariilor șl îmbu
nătățirea condițiilor de muncă. în 
prezent se află în grevă peste 7 500 
mineri. Ca urmare a grevei, și-au în
cetat parțial activitatea șl furnalele 
complexelor siderurgice de la Ensidesa 
și Uninsa, care sînt aprovizionate cu 
cărbune din Asturia.

0 largă campanie împo
triva traficului de stupe
fiante, ca urmare 8 creșterii folosirii 
drogurilor de către tineri, a fost de
clanșată în R. F. a Germaniei. Poliția 
vest-germană a anunțat că în 30 de 
școli din landul Renania de nord- 
Westfalia au fost depistate cazuri de 
folosire a narcoticelor de către școlari.

Pe lunga listă a capitale
lor atinse de epidemia de 
gripă, care bîntuie aproape pe în
tregul glob, s-a adăugat și Ciudad de 
Mexico. Două milioane și jumătate de 
locuitori ai capitalei mexioane suferă 
de gripă, după cum anunță autorită
țile sanitare din capitala mexicană.

NOUA CONSTITUȚIE
A REPUBLICII

POPULARE CONGO
BRAZZAVILLE 4 (Agerpres). — 

Noua constituție a Republicii Popu
lare Congo, adoptată la 30 decembrie 
1969, a fost promulgată sîmbătă după- 
âmiază. Ea prevede că președintele 
Partidului congolez al muncii, ales 
pe termen de cinci ani de către Con
gresul partidului, este în același timp 
șef al statului.

Preluîndu-și mandatul de președin
te, comandantul Marien N’Gouabi ■ 
jurat „fidelitate poporului congolez, 
revoluției și Partidului congolez al 
muncii’. „Mă angajez, a spus el, ca, 
respectînd principiile marxist-leniniste, 
să apăr statutul partidului și constitu
ția, să-mi consacru- toate forțele tri
umfului idealurilor proletare ale po
porului congolez în ce privește mun
ca, democrația și pacea".

Tensiune
în Cipru

NICOSIA 4 (Agerpres). — Toate 
clădirile administrative și guverna
mentale, ca și depozitele de mate
riale explozive din Cipru sînt supu
se, începînd de sîmbătă, unei paze 
sporite, la cererea Consiliului de 
Miniștri, în urma furtului unei mari 
cantități de dinamită de la o mină 
din apropiere de Limassol. Potrivit 
primelor declarații, furtul din noap
tea de 31 decembrie a fost comis de 
un grup de opt persoane înarmate 
aparținînd organizației extremiste 
„Frontul Patriotic".

La 14 ani de Ia decizia 
Curții Supreme a S.U.A. pri
vind integrarea rasială a in- 
ititutelor de învățămînt, 61 la sută din 
elevii negri și 65,6 la sută din elevii 
albi continuă să frecventeze școli se
gregate — se arată într-un studiu pu
blicat la Washington.

Printr-un ordin al guver
nului chilian, ofiteri car® au 
avut legături cu răscoala din octom
brie 1969 a regimentului „Tacna" au 
fost trecuți în retragere. In același 
timp, împotriva lor va continua acțiu
nea judiciară deschisă de o curte mar
țială sub învinuirea de „violare a secu
rității țării".

Ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., Nikolai Pato- 
licev, a avut o întrevedere cu minis
trul economiei și comerțului exterior 
al R.A.U., Hassan Abbas Zald, anunță 
agenția TASS. Ministrul egiptean se 
află în vizită la Moscova pentru în
cheierea tratativelor legate de apro
piata semnare a protocolului privind 
schimbul de mărfuri dintre cele două 
țări pe 1970. Potrivit datelor Ministe
rului Comerțului Exterior al U.R.S.S., 
RA.U. ocupă în prezent primul loc 
printre țările în curs de dezvoltare în 
comerțul U.R.S.S.

TENDINȚE Șl EVOLUȚII
către un comerț liber, fără discriminări

Agenda economică Internațională 
înfățișează, la acest început de an, 
o serie de evenimente care, între
gind bilanțul economic pe 1969, con
turează perspectivele pentru 1970. Ea 
oferă o serie de evoluții semnifica
tive pentru tendințele stadiului ac
tual al relațiilor comerciale, ale 
dezvoltării colaborării și cooperării 
economice Intre state 
social-politice diferite, 
despre o suită de fapte care Învede
rează reconsiderările 
economică externă a unor 
occidentale, ascendența cursului că
tre înlăturarea barierelor și discri
minărilor artificiale din calea comer
țului, a „aluviunilor" care îngreu
nează fluxul schimburilor comercia
le dintre Est și Vest.

După cum s-a anunțat, la 1 ia
nuarie a intrat în vigoare legea cu 
privire la liberalizarea schimburilor 
comerciale ale S.U.A. cu țările socia
liste — măsură pe care senatorul 
Walter Mondale o caracteriza ca fiind 
„prima lege semnificativă de libera
lizare a comerțului adoptată de Con
gres după cel de-al doilea război 
mondial" Potrivit comentatorilor de 
presă de la Washington, tonul „răz
boiului rece", al vechii legi privi
toare la exporturile S.U.A. către ță
rile socialiste, a dispărut din noul 
text, care încurajează cercurile de 
afaceri americane să-și diversifice 
schimburile cu aceste state. Este a- 
devărat că noua lege nu înlătură 
toate restricțiile în comerțul cu a- 
ceste țări și nu satisface pe deplin 
cererile grupărilor liberale din Se
nat și Camera Reprezentanților ; dai 
ea constituie, indiscutabil, un par 
înainte. în același context se înscrie 
șl anunțul din ultimele zile ale a- 
nului trecut — al Departamentului 
de Stat al S.U.A. — privind ridica
rea unor restricții în comerțul cu 
R. P. Chineză, fără a se renunța, însă 
la embargoul asupra comerțului di
rect dintre cele două țări. După cum

sînt măsuri cu caracter 
ele exprimă un început, 

opinia publică înain- 
America și din alte părți 
îl cere să fie dus pînă la

cu regimuri 
Este vorba
din politica 

state

se vede, 
pozitiv j 
pe care 
tată din 
ale lumii ,
capăt. în acest sens a fost notată 
recenta declarație a ministrului co
merțului al S.U.A., Maurice Stans : 
„Sîntem ferm convinși că liberali
zarea substanțială a comerțului Est- 
Vest trebuie să devină o parte com
ponentă a îmbunătățirii generale a 
relațiilor Est-Vest". Este 
care, tradusă în fapte, nu 
cît sluji unui curs pozitiv 
tindere șl cooperare.

Lipsa de perspective a

o poziție 
poate de
spre des-

. __  . . . practicilor
restrictive tn comerțul internațional 
a apărut, de altfel, cît se poate de 
evidentă în ultima parte a anului și 
In lumina altor evenimente. Așa, de 
pildă, se știe că la Bruxelles, celt 
șase țări membre ale Pieței comune 
vest-europene au convenit să elimi
ne contingentărlle (limitările canti
tative) la importul a aproximativ 400 
de produse din țările socialiste eu
ropene. Este o măsură menită să le
galizeze, în fond, o situație existen
tă de facto, in pofida îngrădirilor 
comunitare, tn domeniul comerțului 
„celor șase" cu țările socialiste. Pe 
de altă parte, trebuie menționată ac
tivitatea grupurilor de lucru, create 
de curînd, în cadrul G.A.T.T. (Acor
dul General pentru Tarife și Co
merț), care și-au propus inițierea u- 
nor negocieri de natură să permită 
Identificarea modalităților de elimi
nare a obstacolelor netarifare ce 
continuă să frîneze cursul favorabil 
al legăturilor comerciale interstatale.

Cadrul favorabil Introducerii în via
ța economică internațională a cu
rentelor de aer proaspăt este com
pletat, de asemenea, de Intensifica
rea vizitelor și contactelor bilatera
le, de creșterea numărului de acor
duri și tranzacții comerciale Est- 
Vest.

Faptele consemnate mai sus par a 
fi, desigur, de bun augur pentru a- 
nul care Începe, cînd, potrivit inte
reselor majore ale consolidării păcii 
șl dezvoltării cooperării internațio
nale, este de așteptat o inten
sificare a comerțului Est-Vest. Fi
rește, se impune eliminarea comple
tă a practicilor discriminatorii care 
continuă încă să frîneze progresul 
relațiilor economice internaționale, 
Iar în acest sens elementele mențio
nate sînt revelatoare, arătînd că 
ldeea dezvoltării libere, fără bariere 
artificiale, a relațiilor comerciale 
dintre state cîștigă tot mai mult te
ren. Totodată ele demonstrează rea
lismul, luciditatea propunerii Iniția
te de țările socialiste europene de a 
Înscrie ca punct pe ordinea de zi a 
viitoarei conferințe asupra securității, 
europene amplificarea relațiilor co
merciale, economice și tehnico-știin- 
țifice pe baza egalității în drepturi. 
Participarea la un larg circuit de 
valori materiale și spirituale oferă 
tuturor țărilor o pîrghie Importantă 
a progresului, a dezvoltării. Pe de 
altă parte, tot mai puternic devine 
ecoul colaborării economice interna
ționale în sfera realității politice a 
continentului nostru. Viața, practica 
relațiilor internaționale au confirmat 
pe deplin adevărul că acolo unde se 
dezvoltă legături comerciale se risi
pesc norii de neîncredere șl suspi
ciune tacilitîndu-se înțelegerea între 
popoare.

Cu și mal multă vigoare se ma
nifestă această cerință a vieții in
ternaționale în prezent, cînd lărgirea 
relațiilor comerciale, cooperarea pe 
plan economic, tehnic și științific 
intre state au devenit o necesitate 
obiectivă, în condițiile revoluției teh- 
nico-științifice și ale adîncirii divi
ziunii internaționale a muncii. Ni
meni nu-și poate permite să se izo
leze, fiecare țară simte nevoia să o-

fere și să primească în acest circuit 
neîntrerupt de valori.

In cadrul eforturilor generale ale 
popoarelor de promovare a cooperă
rii și progresului social, România își 
aduce o contribuție substanțială la 
realizarea acestor deziderate vitale 
ale omenirii. Punînd în centrul ac
tivității sale economice pe plan ex
tern intensificarea și perfecționarea 
continuă a colaborării cu țările so
cialiste, România se pronunță con
secvent pentru dezvoltarea legături
lor comerciale și de cooperare cu 
toate statele, ca un deziderat ma
jor impus atît de rațiunile economi
ce obiective, cît și de cerințele fun
damentale ale păcii și destinderii. 
Dezvoltarea unor raporturi de bună 
vecinătate, extinderea relațiilor co
merciale, colaborarea largă în dome
niile economic, tehnico-științific și in 
alte domenii intensificarea contacte
lor atît pe plan bilateral, cît și 
multilateral, alcătuiesc, în concepția 
țării noastre, esența politicii de des
tindere, de creare a unui climat pro
pice instaurării încrederii între 
state.

Concretizarea acestui obiectiv, re- 
prezentînd o constantă fundamenta
lă a politicii externe a României, în
seamnă statornicirea pe plan inter
național a acelor relații sănătoase, 
care să pornească de la recunoaș
terea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta și care să 
se bazeze pe respectarea principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile 
terne ale altor state, egalității 
pline în drepturi și avantajului 
ciproc. Numai într-un asemenea 
dru se poate afirma spiritul de 
lucrare și echitate în raporturile din
tre state, se poate cultiva apropie
rea și prietenia între popoare, în 
scopul asigurării păcii și securității 
pe glob.

La Dakar “ deschide azi cel 
de-al X-lea congres al Asociației chi
rurgilor din Africa de vest. Pe ordinea 
de zi se află înscrise probleme referi
toare la pregătirea cadrelor medicale 
în țările din Africa de vest

Un grup de necunoscut! 
OU atacat m noaPtea d® 2 ianua
rie cazarma unul regiment de infan
terie argentinean, staționat în locali
tatea La Plata. Un violent schimb do 
focuri a avut loo între asediatori șl 
ocupanții cazărmii. Nu se cunoaște nu
mărul victimelor acestui incident, de
oarece pînă în prezent autoritățile ar- 
gentinene nu au difuzat nici o infor
mație în legătură cu atacul. (A.F.P.).

Cursa aviatică Londra- 
SydnOy * 'uat ‘fi1?11 duminică pa 
aeroportul Backstown din marele oraș 
australian, undo toate cele 59 de a- 
vioano participante au aterizat la In
terval de 12 minute unul de celălalt 
Primul a trecut linia de sosire echipa
jul australian Jack Masling-Georgo 
Williams, urmat de norvegianul T. K. 
Tjonteit și de englezul T. E. Lampitt. 
Clasamentul neoficial indică echipajul 
englez F. Buxton-W. Bright drept cîș- 
tigător al cursei desfășurate pe un tra
seu de 19 200 km.

Vicepreședintele S.U.S, a 
avut convorbiri cu primul 
ministru tailandez, Thanom 
Kittikachom, și cu ministrul afacerilor 
externe, Thanat Khoman. După între
vederi, Khoman a declarat că Spiro 
Agnew a dat asigurări că Statele 
Unite „nu-și vor schimba politica față 
de Tailanda și pactul S.E.A.T.O."

Vahil de frig care s-a abătut 
în ultimele zile asupra Italiei a deter
minat o scădere accentuată a tempe
raturii. în regiunea Bolzano, termo
metrul înregistra sîmbătă seara minus 
20 de grade, iar la Triest minus 15 
grade. Datorită ceții și gerului, haitele 
de lupi flămînzi au devenit tot mai 
agresive, făcînd adevărate ravagii în 
rîndul turmelor de oi coborîte la iernat 
în regiunea Avellino.

Viorel POPESCU

Din ccuza crustei groase de gheajă 
care acoperă apa, navigația pe rîul 
Weser din P.F. a Germaniei a de

venit foarte dificilă
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