
Proletari din toate țările, uniți-vă ’

RODNICIA
UNUI AN

DE MUNCĂ
Sintetic, în cifre și date expresive, Comunicatul cu pri

vire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială 
a României în 1970 dat publicității înfățișează tabloul dens 
al activității desfășurate de poporul nostru, sub conducerea 
partidului în ultimul an al cincinalului recent încheiat Des
fășurat sub semnul puternicelor înnoiri în organizarea și con
ducerea economiei, în perfecționarea întregii vieți sociale, 
marcat de dorința unanimă a maselor de oameni ai muncii de 
a înfăptui neabătut programul elaborat <le Partidul Comunist 
Român, anul 1970 se înscrie în cronica marilor realizări ale 
socialismului cu o importantă contribuție.

Se impun atenției, cu deosebită pregnanță, succesele în
registrate în acest an, determinant pentru bilanțul general 
al cincinalului trecut hotărîtor pentru 
în noul cincinal, în domeniul industriei, 
a economiei naționale. îndeplinirea și 
principalele ministere, organizații 
și consilii populare a prevederilor 
posibil ca pe ansamblul industriei producția globală 
să fie realizată în proporție de 100,6 la sută,
pe seama ritmului înalt de creștere de 12 la sută, fiind ob
ținut un spor de producție de 31,7 miliarde lei față de anul 
1969.

Din lectura comunicatului se detașează convingător preocu
parea oamenilor muncii din industrie, intensificarea eforturi
lor lor pentru depășirea planului, îndeosebi Ia energia elec
trică, motoare electrice, autocamioane și autoturisme, trac
toare, îngrășăminte minerale, material plastic, tricotaje, pro
duse industriale de bază, importante pentru satisfacerea ce
rințelor în economia noastră, pentru asigurarea livrărilor la ex
port. Totodată, comunicatul pune în evidență faptul că nu 
în toate domeniile de activitate, nu în toate subramurile in
dustriale rezultatele sînt la înălțimea așteptărilor. Este cazul 
unităților din sectorul industriei alimentare, singurul care 
apare cu planul anual nerealizat, al unor categorii de produse 
unde, deși apar creșteri în raport cu anul precedent, întinde
rile punerilor în funcțiune a capacităților de producție, nerea- 
lizarea în termen a parametrilor proiectați, deficiențe organi
zat» ice sau de aDrovizionare au influențat negativ nivelul ge
ne» al realizărilor.

i 1970 a fost semnat actul de naștere a unui număr de 
•'?capacități de producție noi, importantă contribuție la dez-
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oaspetele țăranilor cooperatori, al oamenilor
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Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU a fost

muncii din Ialomița. Vizita a prilejuit:
Pe tot parcursul vizitei în jude țul Ialomița oameni de toatt 

vîrstele au intîmpinat cu căldură pe inalfii oaspeți.

Dezbateri vii, concrete, privind
voltarea potențialului tehnic al industriei noastre socialiste. 
Simpla enumerare a celor mai importante dintre ele — lami
norul Slebing de la Galați, grupurile energetice de la Deva, 
instalațiile din cadrul Combinatului chimic Craiova, și multe 
altele — nu face decît să scoată în evidență o caracteristică 
esențială a dezvoltării noastre economice, creșterea producției 
în primul rînd în ramurile de bază ale industriei — energetica, 
construcțiile de mașini, cl'!m«a. metalurgia, concomitent cu 
accentuarea dezvoltării celorlalte ramuri — materiale de 
construct»', ușoară, alimentară. în această direcție, relevă co
municatul, în anul 1970 au fost realizate investiții din fondul 
centralizat al statului în valoare de 68 miliarde lei, atit ola
nul global cît si cel de construcții-montaj fiind îndeplinit 
și depășit. Față de annl precedent realizările sînt superioare cu 
9,3 la sută la investiții și cu 8,4 la construcții-montaj. Odată 
cu efortul îndreptat spre finalizarea obiectivelor cincinalului 
precedent activitatea în domeniul investițiilor a continuat in
tens pe șantierele unde în acest cincinal vor fi terminate mari 
și importante unități economice. Au avansat lucrările pe șan
tierele hidroenergetice de la Lotru și Porțile de Fier, la com
binatele siderurgice Galati și Hunedoara, la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase Slobozia, s-a început construcția . la 
Uzina de vagoane Caracal. Uzina de strunguri Tirgoviște. 
Uzina de alumină Tulcea, Fabrica de îngrășăminte cu azot 
Tg. Mureș, programul de Investiții exprimînd prin conținutul 
sătt, grija permanentă manifestată in întreaga politică a parti- 
diiîui și statului nostru pentru4 dezvoltarea economică și 
soc&lă a tuturor județelor țărit

Deși vizibil afectată do inundațiile ,Hț.ț „„ ..... „
primăvara anului trecut au provocat pierderi importante econo
miei naționale, agricultura s-a înscris în 1970 în procesul 
continuu de dezvoltare, de modernizare, volumul investițiilor 
în agricultură fiind cu 16,9 Ia sută mai mare decît în anul 
anterior — baza tehnică materială a agriculturii a crescut, 
unitățile socialiste iiind înzestrate cu noi mașini agricole 
perfecționate, primind importante cantități de îngrășăminte 
chimice. Au fost date în funcțiune în acest an un mare număr 
de capacități de producție agrozootehnice atît de 
fondurile proprii cît și pe seama creditelor asigurate de stat. 
Așa cum nrecizează comunicatul, în anul 1970 au fost a*  
menajate 105,5 mii hectare pentru irigații, din care 75 mii ha 
în sisteme mari, fără însă ca prevederile planului de ame
najări pentru irigații să fie îndeplinit. Prezentînd în detaliu 
nivelul producției agricole la diferite culturi, situația exis
tentă în sectorul zootehnic, comunicatul arată că nerealiz*-  
rile la anumite produse au fost determinate de inundații, Ge 
alte calamități naturale, dar că Ia acestea se adaugă, și unele 
neajunsuri, îndeosebi in aplicarea măsurilor agrotehnice, folo- 
sirea mijloacelor de producție, a forței de muncă.

In ansamblu, anul 1970, prin rezultatele consemnate în bi
lanțul său în toate domeniile de activitate, marchează un im
portant pas înainte în vederea sporirii potențialului economie 
?1 țării, succesele însemnate dobmdite de oamenii muncii 
din industrie, din agricultură constituind o nouă treaptă pe 
drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. A- 
ceste rezultate pe care comunicatul le anunța lapidar, aceste 
importante înfăptuiri alcătuind tabloul unui an de muncă 
rodnic, au asigurat premisele pentru ridicarea continuă a nise-

i pendant

problemele actuale ale agriculturii1-

în cursul zilei de sîmbătă, 30 ianuarie, tovarășul NICOLAE 

CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia-

liste România, împreună cu tovarășii losif Banc, Vasiie Pa- 

filineț și Ion Stănescu, a făcut o vizită de lucru în județul 

Ialomița.

Dialogul partidului 
cu țara

(Continuare în pag. a Il-a)

Anii noștri au ridicat la putere 
și aceste străvechi meleaguri, si
tuate în mănoasa cîmpie a Bără
ganului. Politica partidului de 
industrializare socialistă, de dez
voltare armonioasă a tuturor zo- 
nelor'.țărh, -4, făcut, ca țn judelui . 

pre-l 
zența “ ' mică ă ar
Rom? k specta-ț
culos prin fabricile “și combina
tele sale — înălțate mai cu sea
mă in perioada cincinalului re
cent încheiat.

Iar tradiționala îndeletnicire a 
locuitorilor — agricultura — se 
transformă și ea, devenind o a- 
devărată industrie producătoare 
de bunuri agro-alimentare, așe
zată pe temelia trainică a mari
lor prefaceri generate de politica 
partidului. Citeva date sînt con
cludente : S-au amenajat în sis
teme moderne de irigații 181 000 
hectare. întreprinderile agricole 
de stat și întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii dispun 
în prezent de 6 200 de tractoare, 
3 330 combine și de alte nume
roase mașini și utilaje. In actua
lul cincinal, s-a trecut la con
centrarea, profilarea și speciali
zarea producției agricole. în ju
deț există în prezent trei mari 
complexe de creștere și îngrășa- 
re a porcilor, cinci îngrășătorii 
pentru taurine, o îngrășătorie de 
miei, trei fabrici de nutrețuri 
combinate.

Vizita întreprinsă ieri de to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
avut ca obiectiv principal toc
mai această ramură importantă 
a economiei județului — agricul
tura.

întîlnirile conducătorului par
tidului și statului — devenite o 
practică de lucru curentă a to
varășului Ceaușescu și definite 
atit de plastic de oamenii muncii 
— marele dialog al partidului cu 
poporul — pe care le-a avut cu 
mii de țărani cooperatori, cu me
canizatori și lucrători din între
prinderile agricole de stat, cu 
specialiști și cadre de conducere, 

prilejuit nu numai o analiză

profundă a problemelor actuale 
ale agriculturii ialomițene, în 
lumina marilor sarcini care ii 
stau în față in actualul cincinal, 
ci și o dezbatere vie, dinamică, 
in sensul cel mai exact al

vîntului, asupra căilor pentru 
sporirea producției vegetale și 
animale, pentru creșterea bună
stării celor ce muncesc pe <>- 
goare.

Comunele și șalele situate de-a

lungul traseului au fost împodo
bite sărbătorește cu steaguri ro
șii și tricolore, cu covoarele 
meșteșugit lucrate, specifice a- 
cestor meleaguri.

Momente emoționante in

Slobozia se va integra repede în rindul orașelor moderne din țara noastră. Indicațiile secre
tarului general al partidului vor fi însușite de edilii orașului.Importante măsuri privind

EDOCAJLA FIZICĂ Șl SPORUL /I
imjĂMim de tom gradele

Ieri, în finala „O-

limpiadei tinerilor

•>
>/

mecanizatori"

• VASILE RADU 
— de la S.M.A.- 
Măgura a cîști- 
gat „TRACTORUL 
DE AUR"

»
i

ln sezonul atletic de sală Carol 
Corbu a debutat cu o perfor

mantă bună: 16,26 m.
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Relatări de la... 
„un mini-campio- 
nat european" de 
judo.
Atleții au ieșit la 
start.
Handbalistii de la 
Steaua n-au putut 
fi învinși...

în societatea contemporană, mai mult că ori- 
cînd, educația fizică și sportul sînt considerate 
activități sociale cu majore implicații în for
marea, din punct de vedere fizic și moral,, a 
ființei, a persoanei umane. Nici nu mai trebuie 
să demonstrăm că suportul ronusteții fizice a 
omului, a tînărUlui — absolut necesară pentru 
un randament sporit în orice fel de muncă — 
al sănătății, al echilibrului în funcțiunile or
ganismului, este sportul, educația fizică, într-un 
cuvînt — mișcarea. Educația fizică își reven
dică, potrivit concepțiilor actuale, dreptul de 
a se situa, ca importanță în procesul de dez
voltare a unei națiuni, a generațiilor tinere, 
alături de educația intelectuală, alături de ce-, 
lelaite resoarte ale muncii educative. Fără 
practicarea și valorificarea efectelor acestei 
discipline nu poate fi conceput omul modern, 
în țara noastră 4 milioane de tineri, începînd 
cu vîrsta preșcolară și pînă la vîrsta studen
ției, au dreptul legitim de a beneficia de a- 
ceastă „polivitamină miraculoasă" ce stă la în- 
demîna oricui.

Avînd în vedere importanța deosebită pe care 
o acordă partidul și statul nostru sportului și 
educației fizice ca activități sociale cu funcții 
majore în dezvoltarea echilibrată, armonioasă

a elevilor și studenților țării, în întărirea ca
pacității lor de muncă și efort intelectual, și 
pornind de la necesitatea înlăturării fenomene
lor negative și a neajunsurilor care s-au mani
festat multă vreme in acest domeniu — aspecte 
care au format nu o dată obiectul unor dezba -. 
teri și anchete ample publicate în presă, inclu
siv în ziarul nostru și finalizate cu propuneri 
și soluții valoroase — in urma ședinței de vi
neri a Colegiului Ministerului tnvățămîntului, 
la care au participat și reprezentanți ai unor 
organe și organizații ce au atribuții in acest 
domeniu, s-a adoptat un plan de măsuri privind 
îmbunătățirea activității de educație fizică 
sport din învățămîntul de toate gradele.

Și

Citiți în pag. II

Măsurile adoptate de Ministerul 
învătămîntului.
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Locul li : VASILE 
ROȘCA — S.M.A. 
Independența.

Locul III : DU
MITRU STAN — 
S.M.A. Tg, Jiu.

• MECANIZA
TORII SECȚIEI NE
GRU VODĂ au 
primit Steagul roșu 
de secție fruntașă 
pe țară.

Amănunte în zia
rul nostru de mîine.

»

muna Sf. Gheorghe, prima loca
litate de la marginea județului 
Ialomița. O mare mulțime de 
țărani cooperatori, mecanizatori 
și intelectuali, tineri și vîrstnici, 
îmbrăcați de sărbătoare, scan
dează : „P.C.R. - P.C.R.".
„Ceaușescu — P.C R.“, aplaudă 
și ovaționează. ....

în întîmpma'ea tovarășului 
Nicolae Cțjușescu, a* .‘ițejdplalti 
conducători de partid și de stat 
au venit tovarășul Marin Vasiie, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Ialomița, pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, alți- reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, Gheorghe Petrescu, prim- 
vîcepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție.

Potrivit tradiției, conducători
lor de partid și de stat li se o- 
feră pîine și sare.

Apropiindu-se de un grup de 
țărani, tovarășul Ceaușescu 
le strings mîinile. stă apoi 
de vorbă cu ei. interesîndu- 
se de rezultatele obținute a-, 
nul trecut în producția agricolă, 
de modul cum au hotărît să 
transpună în viață recentele 
măsuri elaborate de conducerea 
partidului pentru îmbunătățirea 
activității în agricultură, pentru 
stimularea țăranilor coopera
tori, mecanicilor agricoli și a 
celorlalți lucrători din acest im
portant sector de producție.

Vă raportăm: 
griul e frumosI"

Sub Un. soare de primăvară 
pretimpurie, convoiul de ma
șini pătrunde pe un drum vici
nal spre comuna Muntenii-Bu- 
zău.

în aplauzele și ovațiile a su
te de țărani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători

(Continuare în pag. a lll-a)

La radactie
A SOSIT O SCRISOARE

Nu numai cheia
căminului cultural

ne trebuie !
Ne-a sosit la redacție o scri

soare adresată de un tinăr din 
satul Baciu — comuna B’e- 
gești, județul Teleorman, în 
care se spunea, printre altele : 
„Acest sat numără doar cîte- 
va sute dă case. Printre a- 
cestea două clădiri apar mai 
pregnant noului venit: cămi
nul cultural și școala genera
lă. Căminul .cultural este a- 
șezat lingă , șosea, destul de 
bun pentru activitățile cultu- 
ral-artistice ale unor tineri 
relativ pretențioși ; după cite 
știu s-a zugrăvit în vară și 
dacă nu mă înșel s-au făcut și 
unele reparații. Cu toate chel
tuielile lacătul din ușa cămi
nului a început să ruginească.

(Aceasta arată modul judicios 
în care este folosit căminul). 
Am putea improviza o or
chestră : avem o stație, două 
chitare electrice și un acor
deon. Nu-i deloc puțin pen
tru că am fost la un bal unde 
invitația costa 5 lei iar orche
stra era compusă dintr-un a- 
cordeon! S-ar putea organi
za seri distractive, avem pica- 
puri, un magnetofon etc. dar, 
n-avem sală (deși avem că
min !). în plus ar trebui să 
dansăm cu paltoanele pe noi, 
fiindcă nu se face focul, deși

...Cind eram pe Ialomița, 
acum două zile, în dimi
neața de rece cristal, co
lorată sărbătorește cu 
steaguri tinere și scoarțe 
străvechi, cu straie de zes
tre spulberate-n amici ; 
cind eram, deci, pe Ialomi
ța într-un ceas de înaltă șî 
curată emoție pentru oa
menii din această zare a 
Bărăganului, mi-a fost dat 
să aud cum prinde sunet 
un gînd frumos și cuprinză
tor ca un miez de baladă... 
Eram pe șosea la intrarea 
in comuna Sfintu Gheor
ghe, acolo unde un grup de 
fete mîndre ca niște Chi- 
raline, inconjurind pe pri
marul comunei și pe pre- 
dintele Cooperativei agri
cole de producție, l-au 
intîmpinat pc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu după 
datina cuviincioasă a ro
mânilor, cu piine și sare, 
cu flori și cil pruncul de 
lemn frumos al ploștii cul
cat într-un ștergar de bo- 
rangic. în acel moment am 
auzit <le alături, din riadul 
oamenilor Care ovaționau, 
o mărturie rostită cu glas 
scăzut, ca un dialog cu sine 
însăși al celei care-o pro
nunța : „Așa se cuvine să-l 
intîinpinăm. Pentru că și 
dînsul aduce, pretutindeni 
in (ară, plinea dragostei de 
oameni, sarea-nțelepciunii 
conducătorului comunist !“ 

Am transcris întocmai 
gindul Gcorgetei Cotinescu, 
inginer agronom, aflată in 
al doilea an de producție, 
originară din Tirgoviște, 
absolventă a Timișoarei și 
statornicită, ca ..fermier 
de cîmp“, aici in Bărăgan, 
unde a fost primită în rîn- 
dul membrilor de partid și 
unde....n-am făcut încă tot
ce se cuvine ca să scoatem 
cooperativa noastră din 
mediocritate. Dar acum o 
vom face".

Așadar, semnificația stă
ruitoarelor vizite de lucru 
pe care conducătorul parti
dului și statului Ie între
prinde pe întreg cuprinsul 
țării proiectează reverbe
rări nu numai asupra pla
nurilor de producție ale u- 
nităților industriale sau a- 
gricole — planuri întot
deauna revizuite mai judi
cios, potrivit indicațiilor 
date la fața locului de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — și nu numai 
asupra rezultatelor produc
tive obținute, ci și asupra 
conștiinței fiecărui om al 
muncii. Căci fiecare tră
iește sentimentul, pe deplin 
justificat, că el însuși îi

PETRE DRAGU

ION MARCOVICI (Continuare in pag. a lV-a)
(Continuare în pag. a IV-a)
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lului de trai, material și spiritual al maselor. Este necesar să 
amintim așadar că în decursul anului recent încheiat, a > în 
care venitul national a crescut cu 7 la sută față de 1969, a 
fost generalizat noul sistem de salarizare, a crescut salariul 
lucrătorilor din diferite ramuri și sectoare ale economiei. De 
menționat că salariul minim a crescut Ia 800 de lei, catego
riile de salariați cu salarii mici beneficiind de scutiri, sau 
reduceri de impozite. In acest fel, prin măsurile aplicate, s-a 
ajuns ca în anul 1970 să se asigure o creștere a salariului 
real cu 8 la sută în raport cu anul precedent. Ca și în cei
lalți ani ai cincinalului au sporit cheltuielile statului pentru 
învățămînt, știință, cultură, sănătate. In 1970, menționează 
comunicatul, sumele alocate de stat pentru acțiuni social- 
culturale au fost de 35,7 miliarde lei, cu 5,5 la sută mai 
mari față de 1969. In același timp au fost îmbunătățite con
dițiile de locuit ale populației, fapt ilustrat de construcția

AN DE MUNCA
faptul că populația, în special cea de la 
din fonduri proprii circa 62 mii de lo-

1970 nu au fost deloc ușoare. Dar, așa 
comunicatului exprimat în limbajul

și darea în folosință a peste 99 mii de apartamente realizate 
din fondurile statului sau pe bază de credite acordate de 
stat, precum și de 
sate, și-a construit 
cuințe.

Sarcinile anului
cum reiese din lectura 
fără echivoc al cifrelor, ele au fost îndeplinite cu succes. 
Rezultatele obținute în 1970 sînt superioare celor anului 1969. 
Cu sentimentul încrederii în propriile forțe, cu convinge
rea nestrămutată în politica partidului, încă din primele zile 
ale noului cincinal poporul nostru, tineretul patriei și-a 
început munca dornic să alăture la înfăptuirile anului trecut 
ale cincinalului precedent, noi izbînzi, să înlăture în viitor 
neajunsurile semnalate, să asigure aplicarea în viață a pro
gramului elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român.

După încheierea fazei locale a olimpiadelor de matematică și 
fizică, ieri peste 21.000 elevi din întreaga țară s-au prezentat 
în fața comisiilor de concurs ale olimpiadei de literatură română. 
In acest an participă pentru prima oară și elevii claselor a IX-a 
și a X-a din școlile generale de 10 ani. Și tot pentru prima oară, 
elevii din rîndul minorităților naționale s-au întrecut ieri în ca
drul olimpiadei de literatură maghiară și germană. In fotografie, 
un aspect de la olimpiada de literatură română la care au parti
cipat elevii din școlile de cultură generală ale sectorului 1 din 

Capitală.
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ÎN AMERICA :UN ITALIAN ___ _
rulează la Patria (orele 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,18), ~ ’ - • • •
(orele 17,15; 20,15).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45;..............
București (orele 8; 10; 12 
18; 20; 22).

OCHI AGERI : rulează la 
na (orele 19,30; 21).

POVEȘTILE PITICULUI
BO : rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9,15—17,15 în continuare); Vi- 
tan.(ora 15,30).

SALOMEEA; 12 SECOLE DE 
ARTA ÎN SLOVACIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele 12); DIAVO
LUL ÎN BISERICĂ (orele 19: 
20,45).

CRIMA $1 PEDEAPSA : rulea
ză la Buzești (ora 18,15).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Buzești (ora 15,30).

,,Z" : rulează - — •
15,30; 18; 20,15).

B. D. INTRĂ 
lează la Lira 
20,15), Ciulești 
20,30).

AMINTIRI _______ _____ _
rulează la Vitan (orele 18; 20,15).

Sala Palatului

19; 21),
!; 14; 16;

Lumi-
BIM-

la Rahova (orele

ÎN ACȚIUNE : ru- 
(orele 15,30; 
(orele 15,30;

18;
18;

BUCUREȘTENE :

«■
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Teatrul Mic : FATA CARE A 
FĂCUT O MINUNE — ora 20; 
Teatrul „C. Tftnase" (Sala Savoy) : 
MICUL INFERN — ora 19,30; Stu
dioul I.A.T.C. : DIVERTISMENT 
’70 — ora 20.

l Ja
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. Sce
na și ecranul — Horia 
Lovinescu.

• 18,30 Muzică populară.
• 18,50 Publicitate.
• 18,55 Campionatele mondiale de

săniuțe — înregistrare de 
la Olang — Italia.

• 19,20 1001 de seri.
• 19,30 Telejurnalul de seară.
• 19,50 Agenda politică
• 20,00 România ’71 — Azi jude

țul Buzău.
• 20,30 Roman foileton : ,,Doam

na Bovary" (ultimul epi
sod).

• 21,20 Ocolul țării în opt luni.
• 22,30 Cincinalul în cifre și ima

gini.
• 22,35 Telejurnalul de noapte.
• 22,45 De la cîntec, la cîntec...

Ș/ie/no
CINCI PENTRU INFERN : ru

lează la Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21), Feroviar (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 18; 
18,15; 20,30), Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

VAGABONDUL : rulează la Fla
căra (orele 9: 12,30; 16; 19,30), Lu
mina (orele 9; 12,30; 16,15), Volga 
(orele 9,15; 12,30; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Gri vița (orele 8; 11; 13; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

PE LUCIUL GHEȚII ; rulează 
la Bucegi (orele 10; 16; 18,15;
20.30) ; Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) .

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ: rulează la Unirea 
(orele 16; 19,15).

STRĂINII ; rulează la înfrățirea 
(orele 15,30: 17,45; 20).

ȘARADA : rulează la Dacia (o- 
rele 8,30—20.45 în continuare),

Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

ȘOIMII : rulează la Drumul Să
rii (ora 20).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45).

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la Viitorul (ora 20,13).

PETRECEREA : rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomls (orele 9; 11; 
13,15; 16; 18,15; 20,30).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 17,45; 
20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

VARA DE ALTĂDATĂ : rulea
ză la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

CADAVRUL VIU : rulează la 
Pacea (orele 16; 19).

ADIO, PRIETENI : rulează la 
Crîngași (orele 16; 18; 20).

Căpitanul florian : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15).

ÎNTÎLNIRE LA BAL : rulează 
lâ Cinemateca Union (orele 10,30; 
12,30; 14,30), BORIS GODUNOV 
(ora 16,30).

...și coi șapte pitici

ASTRUL DE TOVAL
Motto :

Copiii joacă fotbal cu soarele 
Fină 11 se fac picioarele de aur.

Copil cu minge — 
copii cu soarele. O 
posibilă etichetă 
sub rama unei pîn- 
ze. Un posibil grup 
statuar. Un posibil 
titlu de poem sau 
de simfonietă.

Copil eu minge, 
pe gazonul velin 
sau printre bălăriile 
maidanului, plutind 
cu ea lingă gleznă 
pe pielea lucie de 
asfalt ori salaho- 
rind din greu prin 
noroaiele toamnei 
tîrzii, ale primăve
rii premature, prin 
pulberea verii și 
chiar prin colbul de 
argint al iernilor. 
Mereu cu minge... 
S-a mai spus : noi 
aceștia, cei de pe 
Terra veacului al 
XX-lea sintem, 
printre multe al
tele, închinători pe 
altarul Soarelui de 
Toval. Dovada o 
fac în primul rînd 
copiii. Abia descinși 
din căruciorul cu 
bilă zornăitoare de 
celuloid, de la pri
mit pași el se gră
besc să gidile cu 
botoșelul cit nuca 
sfera de piele sau 
gumă pe care le-o 
rostogolim, ca o a- 
țîțare, ca un test, 
în întîmpinarea pi
cioarelor de vată și 
crăcănate. încă 
n-au învățat să 
vorbească cum tre
buie dar știu deja 
să strige iluminați : 
Gool ! și știu să 
reclame cil mînie : 
Heenț ! sau : Faaa- 
ult ! încă n-au de
pășit stadiul gîndi- 
rii rudimentare, ne
nuanțate dar sînt 
stăpîni deplini pe 
subtilitatea driblin
gului și știu foarte

bine să transcrie 
corect principiile 
adevărului „tehnic" 
potrivit căruia o 
pasă în cruciș și 
înainte este mal 
eficientă decît una 
laterală sau înapoi. 
Astfel, astrul de 
toval se arată fer
mecat și prin aceea 
că predă neofitului, 
zi de zi și ceas de 
ceas, lecții de înțe
lepciune. Astea sînt 
lecțiile sferei vră
jite. Dar celelalte 
lecții ?

...Cu timpul, pi
cioarele de vată și 
crăcănate se fac de 
aur, devin superbe 
pîrghii de nobil 
metal, polizate la 
însuși strungul soa
relui. De aur — a- 
dică prețioase. Pre
țioase — deci ti
vind mare căutare. 
Avind mare căutare 
— adică...

Am citit de cu- 
rînd, cu stupefac
ție, un comunicat 
de pe frontul 
fotbalului nostru : 
cele mai multe, 
mai frecvente și 
mai... variate acte 
de indisciplină s-au 
îritîmplat și Se îh- 
tîmplă în Competi
ția celor mai tineri 
oficianți pe altarul 
Soarelui de toval : 
piticii și juniorii 
mici. Am citit, ne
gru pe alb, pe o 
foaie de arbitraj : 
„Jucătorul Nicuță a 
înjurat si lovit ar
bitrul". în traduce
re : un mucos în- 
cramponat a insul
tat și pălmuit un 
om care putea să-l 
fie tată. Urmarea ? 
„Jucătorul N a fost 
suspendat șase e-

tape." Deci, n-a 
fost bătut la fund 
în fața întregii tri
bune și n-a fost 
luat de ureche și 
dus, așa agățat ca 
un pisoi, pînă la 
poarta stadionului, 
cu consemn să nu 
mai calce-n viața 
lui pe-acolo I Dar 
surpriza cea mai 
mare abea urmea
ză : „Antrenorul
lui N. a depus o 
contestație, soco
tind pedeapsa dată 
elevului său prea 
aspră..." NU vă gră
biți încă să puneți 
nesfîrșitul șir de 
semne de exclama
ție care s-ar cu
veni aici. Păstra- 
ți-le pentru cele ce 
urmează. Analizînd 
activtatea puilor 
fotbalului, nemul
țumitoare se pare, 
un antrenor cărunt 
mărturisea recent 
unei gazete : „Ne
am ocupat prea 
mult să promovăm 
în fotbal numai co
pii cu note bune și 
conduită frumoa
să..." Asta e tot. 
Puneți cîte semne 
de mirare vreți — 
dacă mai aveți pu
tere.

Care va să zică 
educația era de 
vină, excesiva edu
cație...

Ce să mai spu
nem ? Vom recu
noaște și noi, ca 
poetul, că, jucînd 
fotbal cu soarele, 
copiilor 11 se fac in
tr-adevăr picioarele 
de aur... Dar, cobo- 
rînd pe pămînt, 
vom întreba : De 
ce numai picioa
rele ?

P. D.

Revelații
la ^Internaționalele" României
• Ionel Lazâr l-a învins pe campionul 

european Voloșov
Prima ediție a Campionatului 

Internațional de judo al Româ
niei pentru tineret, desfășurată 
sîmbătă și duminică la Flo
reasca, a oferit numeroase ar
gumente pentru frumusețea a- 
cestui sport. Acest mini-cam- 
pionat european s-a bucurat de 
o participare prestigioasă. Din 
selecționata Uniunii Sovietice au 
făcut parte campionii europeni 
Vakunenka și Voloșov, în cea a 
R. D. Germane, de asemenea, 
figura campionul european la 
categoria 93 kg — Weber. O evo
luție interesantă, oarecum sur
prinzătoare, a avut echipa R. P. 
Ungare care a cucerit 2 din cele 
5 titluri puse în joc.

Campionii naționali din for
mațiile Poloniei, Cehoslovaciei 
și Bulgariei n-au reușit perfor
manța cuceririi a nici unuia din 
cele 5 locuri I. în reuniunea de 
simbătă reprezentanții noștri au 
intrat emoționați pe „tatami" — 
cei mai mulți dintre ei fiind la 
prima întilnire internațională — 
poate și sub impresia valorii 
adversarilor. Totuși, după minu
tele de studiu ei au atacat în 
serii cu procedee din tehnica 
,.ashi“ (tehnica de picior) astfel

că după primul tur se califica
seră 9 români. Alaudat de su
tele de spectatori, „speranța" 
noastră. Ionel Lazăr, a elimi
nat pe rînd pe Bideac, 
I.uding, (R.D.G.) șl Miazek (Po
lonia), pretendenți la categoria 
80 kg, iar în finala de dumi
nică l-a învins cu „ippon" pe 
campionul european sovieticul 
Voloșov. La 63 kg Ștefan Pop 
a scos din competiție pe Wooloh 
(Polonia), Fiirbachen (Cehoslo
vacia) dar fără aplicarea ace
leiași tactici a atacului perma
nent pierde îtl fața maghiarului 
Jambovicl. Alți doi tineri ro
mâni, Cornel Roman (70 kg) și 
Marian Florea (80 kg) au fost, 
indiscutabil, superiori adversa
rilor lor

în recalificări, surpriza cea 
mare a fost furnizată de Ștefan 
Pop care învinge una dintre 
speranțele echipei sovietice, 
Hallem. Arbitrajele — compe
tente și corecte — au demon
strat că specialiștii noștri întru
nesc calitățile pe care le impun 
întrecerile de anvergură. Dintre 
arbitri se detașează : Laurențiu 
Vasilescu, Mihai Platon, Lucian

Grigoropol, Adrian Vulgaris 
etc.

Iată, acum, clasamentul fi
nal : 63 kg. ; cîștigător și cam
pion Jambovicl (Ungaria), locul 
II : Golghe (R.D.G.) ; locul III, 
Ian (R.D.G.) și Pop Ștefan 
(România) ; 70 kg : cîștigător 
și campion Vladimir Nevzorov 
(U.R.S.S.) locul II : Friedric 
(R.D.G.) ; locul III, Hîrșan Doru 
și Rotnan Cornel (România) ; 
80 kg : cîștigător și campion, 
Ionel Lazăr (România), locul II, 
Voloșov (U.R.S.S.), locul III, 
Miazek (Polonia) și Freudlich 
(R.D.G.) ; 93 kg : Varga Lazslo 
(Ungaria), locul II Mihalski 
(Polohia), locul III : Weber 
(R.D.G.) și Popov (U.R.S.S.) ; 
1- 93 kg : locul I Vokulenko 
(U.R.S.S.), locul II Quik 
(R.D.G.), locul III : Buzic 
(România) și Straus (Polonia).

ILIE GHEORGHE

Meridian • Meridian
• FINALA probei de simplu 

bărbați din cadrul turneului in
ternațional de tenis pe teren a- 
coperit de la Omaha (Nebraska), 
se va disputa între românul Ilie 
Năstase și americanul Cliff 
Richey. în semifinale, Ilie Nâs- 
tase l-a învins, la capătul unei 
partide de mare spectacol, cu 
6—4, 0—6, 6—4 pe brazilianul 
Thomas Koch.

• CU O RUNDA înaintea în
cheierii turneului internațional 
masculin de șah de la Adelaida, 
în fruntea clasamentului se află 
maghiarul Poftisch, care totali
zează 10,5 puncte. Urmează 
Gheorghiu (România), Browne

(Australia) și Schmid (R. F. a 
Germaniei) cu cîte 9,5 puncte. 
Matanovici (Iugoslavia) cu 9 
puncte etc. în penultima rundă, 
Gheorghiu a remizat cu Mata
novici.

• S-AU ÎNCHEIAT turneele 
Festivalului șahist din Olanda, 
în grupa marilor maeștri, victo
ria a revenit reputatului șahist 
sovietic Viktor Korcinoi, care 
l-a învins în ultima rundă pe 
Hubner (R.F.G.), și a totalizat 
10 puncte din 15 posibile.

Grupa maeștrilor a avut un fi-

HANDBAL TURNEUL DE HANDBAL
MASCULIN DE LA CLUJ

DUPĂ TREI DERBIURI ELECTRIZANTE— 
STEAUA, LIDER AUTORITAR!

Cinema

tograful

cu romanțe 
și frișca)

Marton Keleti, autorul unor 
excelente comedii „Povestea 
prostiei mele" și „Caporalul și 
ceilalți", prezintă acum VARA 
DE ALTĂDATĂ, un film dul
ceag, pe gustul desuet al melo
dramelor din anii ’30—’40 în 
care — referindu-ne strict la ci
nematografia maghiară — excela 
un cuplu de șăgalnică celebrita
te : actorii Katalin Karady — 
Javor Pal.

O poveste cu un husar, femei 
frumoase din Budapesta, plus o 
suedeză care... Muzică, cascado- 
rie sentimentală, un umor ratat 
prin glume ieftine, puține toar
te puține accente satirici 'pe- 
de anulate și ele de o i>. elep- 
ciune de romanță gen: „Cine 
n-a iubit în viața lui ?...“. Zgîrcit 
cu umorul, Marton Keleti este, 
in schimb, generos în prezenta
rea lirismului cabotin al unei 
boeme de operetă, cu of-uri, 
lăutari, patimă galantă, jurămin
te etc., etc.

Regrete pentru un cineast pe 
care îl preferăm într-o postură 
„de altădată", cu filmele mai 
sus-amintite, regrete pentru o ac
triță ca Eva Ruttkay, de nerecu
noscut aici...

pentru Îmbunătățirea activității de educație» >7

FIZICĂ SI SPORT IN iNVĂTĂMlNT
• MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI A HOTÂRÎT;

niș neașteptat : după ce a con
dus mult timp și părea învin
gător sigur, șahistul magjiiar 
Adorian a pierdut în ultima 
rundă la danezul Claussen. 
Maestrul român Victor Ciocîltea 
s-a clasat pe locurile 8—10 îm
preună cu iugoslavul Minici și 
cehoslovacul Jansa cu 7,5 puncte 
fiecare.

Turneul feminin a fost cîștigat 
de șahista maghiară Maria 
Ivanka. Elisabeta Polihroniade 
(învinsă în ultima rundă de Vok- 
ralova), s-a situat pe locul 8 cu 
4—5 puncte.

CLUJ (prin telefon). —
După trei zile de întreceri pal

pitante, în care fiecare joc a 
constituit un nou prilej de dispu
te aprige, ultimul turneu de 
handbal masculin disputat în 
sală, contînd pentru divizia A, a 
luat sfîrșit azi, în Sala Sporturi
lor din localitate. Pentru că acea
stă experimentată și puternică 
formație care e Steaua a reușit 
performanța ca pînă în final să 
nu piardă nici unul din cele trei 
incontestabile derbiuri cu „U“ 
Cluj, Universitatea București și 
Dinamo București, vom insista 
mai mult asupra acestor partide 
în care campionii noștri și-au do
vedit din nou clasa.

în primul joc, disputat în 
compania clujenilor, Steaua a 
fost condusă în permanență pînă 
în ultimul minut, cînd acest „El 
Dio” al handbalului nostru — 
l-am numit pe Gruia — a egalat 
și a înscris golul victoriei, pie
rind din teren, direct la spital 
pentru a-și trata contuzia ivită 
în urma hărțuielilor cu apărăto
rii clujeni, sub ochiul drept. Deci 
o primă victorie : 15—14 (7—8).

A urmat, apoi, jocul cu Univ. 
București, principala urmăritoare 
a campionilor Steaua, condusă 
magistral de antrenorul Oțelea 
cu un dirijor al apărării lucid și 
calm — Teodor Coasă, după noi 
cel mai bun apărător al turneu
lui — și cu doi tunari — Birto- 
lom și... Gruia — intrat de-abia 
în minutul 28, — a reușit să ob

țină o victorie neașteptat de fa
cilă în fața „universitarilor" din 
rindul cărora doar Parascbiv 
Chicid și Bădău s-au apropiat de 
valoarea lor obișnuită. Scor fi
nal : 20—14 (8-7).

în fine, ieri dimineață, a ve
nit și eternul derbi Steaua-Dina- 
mo, care nu numai că a ținut 
sala cu răsuflarea tăiată, dar a 
fost cît pe aici să ofere o, de
loc surprinzătoare, victorie a di- 
namoviștilor. /Avînd în Comei 
Penu un portar care a astupat 
aproape... ermetic spațiul porții 
și în Licu un apărător dîrz, 
(poate excesiv de dîrz 1) dinamo*  
viștii au condus de la început și 
pînă în min. 57 cînd același 
Gruia a egalat: 12—12 I Acesta 
avea să fie, de altfel, și rezultatul 
final. E drept că steliștii au ratat 
patru lovituri de la 7 m și trei 
contraatacuri dar și Dinamo a 
îondus uneori cu 3 și chiar 4 go
luri (min. 7 : 3—0, min. 8 : 4—1, 
min. 13 : 5—1)“. După acest ul
tim meci Steaua se găsește în 
fruntea clasamentului cu 30 
puncte, urmată de Dinamo 
București — 27 puncte, și Univ. 
București — 27 puncte.

Iată și celelalte rezultate înre
gistrate în ultima zi: Politehnica 
Galați-Știința Lovrin: 21—18
(10—9) ; Politehnica Timișoara- 
Voința București: 14—13 (8—7); 
Universitatea București-S. C. Ba
cău : 12—10 (8-4).

HORIA ALEXANDRESCU
1. Cu privire la planurile <ie 

invățămînt.
Incepînd cu anul școlar 1971— 

1972, se majorează numărul ore
lor pentru predarea educației fi
zice după cum urmează :

a) in învățămîntul preșcolar 
se vor organiza cîte 2—3 activități 
pe săptămînă. De asemenea, zil
nic, la toate grupele de vîrstă se 
vor organiza jocuri recreative;

b) în invățămintul de cultură 
generali — cl. I—IV, educația fi
zică se va preda în 3 ore pe săp
tămînă față de 2 ore în prezent;

c) In liceele pedagogice; Pen
tru ca xiitorii învățători și edu
catoare, să poată preda în mai 
bune condlțluni educația fizică, 
la clasele I—IV și la grădinițe, 
numărul orelor se va majora la 4 
ore pe săptămînă, față de 3 ore 
existente în prezent;

d) In învățămîntul superior se 
introduce predarea educației fizi
ce la anul II în cîte 2 ore pe 
săptămînă.

2. Pînă la sfîrșitul acestui an 
școlar se va definitiva conținutul 
educației fizice pentru toate gra
dele de învățăiiiînt, prin elabo
rarea unor noi programe.

3. Incepînd cu trim. III al a- 
cestul an școlar se va trece la 
introducerea, în mod treptat, a 
gimnasticii zilnice cu durata de 
g—10 minute, în învățămîntul ge
neral, liceal, precum șl în școli
le profesionale.

4. Din comisiile medicale con
stituite pentru recrutarea elevilor 
în liceele pedagogioe, va face par
te în mod obligatoriu un profesor

de educație fizică, în scopul de a 
urmări selecționarea unor tineri 
sănătoși, armonios dezvoltați fizic.

5. Pînă la sfîrșitul acestui an 
școlar, inspectoratele școlare vor 
analiza încadrarea liceelor peda
gogice cu profesori de educație 
fizică și vor lua măsuri ca pen
tru anul școlar 1971—1972 să fie 
numiți cei mai buni profesori.

6. în cursul trim. III al acestui 
an școlar se va crea ,,Societatea 
profesorilor de educație fizică din 
învățămîntul de toate gradele", 
în scopul stimulării preocupărilor 
metodice a cadrelor didactice, cu
noașterea și valorificarea expe
rienței pozitive.

7. Cu data de 15 septembrie 1971, 
se înființează liceele centrale ex
perimentale profilate pe gimnasti
că băieți, înot și schi. Localități
le vor fi stabilite împreună cu 
inspectoratele școlare șț C.N.E.F.S.

8. Pentru îmbunătățirea sportu
lui universitar se stabilesc urmă
toarele măsuri î

— în scopul întăririi unor dis
cipline și concentrării sportivilor 
de mare valoare, se va revizui, 
în comun cu C.NE.F.S. și 
U.A.S.R., numărul secțiilor de 
performanță pentru fiecare club 
universitar;

— se va îmbunătăți calendarul 
sportiv internațional;

— se vor da în patronarea clu
burilor universitare unele unități 
școlare;

— la nivelul centrelor universi
tare mari se vor înființa cercuri 
metodico-științif ic«;

— șeful comisiei sportive a A-

sociației studenților va fi ales 
vicepreședinte- al Clubului uni
versitar.

9. Se creează pentru elevii de 
la înxățfimîntul de zi și seral și 
pentru studenții care fac sport 
de mare performanță următoarele 
facilități :

Pentru elevi
— scutirea parțială de frecven

ță în perioada de pregătire și 
participare la competițiile ofi
ciale;

— susținerea tezelor trimestria
le, după caz, și în afara datelor 
programate de școală.

Pentru studențl
— scutirea de frecvență în pe

rioadele de pregătire și partici
pare la competițiile oficiale;

— acordarea de sesiuni speciale;
— acordarea dreptului de au

dient sportivilor de mare perfor
manță care doresc să urmeze 
cursurile universitare.

Condițiile în care se vor acorda 
aceste facilități vor fl precizate 
prin Ordin al Ministerului învă- 
țămîntului.

10. Conducerile școlilor, profe
sorii de educație fizică, precum 
și celelalte cadre didactice vor fi 
îndrumate să sprijine în mai mare 
măsură organizarea șl desfășura
rea activității sportive de masă a 
elevilor. în liceele de cultură ge
nerală și în învățămîntul profe
sional, tehnic $1 liceeal de spe
cialitate, unul din profesorii de 
educație fizică va fi normat cu 
4—6 ore pe săptămînă, pentru

sprijinirea organizatorică și teh
nică a Asociației sportive a elevi
lor.

11. Ministerul învățămîntului, 
împreună cu ceilalți factori res
ponsabili în domeniul educației 
fizice și sportului școlar, vor exa
mina și propune organizarea unui 
sistem unic de întreceri școlare.

12. Planurile și programele de 
învățămînt ale facultăților de edu
cație fizică și ale Institutului de 
educație fizică și sport vor fi re
văzute, în vederea asigurării unei 
mai strînse legături cu cerințele 
actuale ale școlii.

13. Se va mări cifra de școlari
zare la facultățile de educație fi
zică și Institutul de educație fizi
că și sport, astfel ca pînă în
1975— 1976 să se asigure, în linii 
mari, necesarul de profesori de 
educație fizică.

14. Se va constitui, pe lîngă Mi
nisterul învățămîntului, „Consi
liul pentru educație fizică, sport 
școlar și universitar" în scopul a- 
sigurării unei coordonări și îndru
mări unitare a acestei activități.

Pe plan județean, pe lingă in
spectoratele școlare, se vor reîn
ființa comisiile pentru problemele 
educației fizice și soortului școlar.

15. Ministerul învățămîntului, 
împreună cu organele și organi
zațiile interesate, va prezenta un 
studiu privind dezvoltarea bazei 
materiale necesare activității de 
educație fizică și sport a elevi
lor și studenților care să cuprin
dă eșalonarea investițiilor pînă în 
1980, pe 2 etape (1971—1975 și
1976— 1980).

Noi recorduri in primul 
campionat al anului

Primul campionat atletic 
Tin acest an s-a desfășurat, 
sîmbătă și duminică, în Sala 
le atletism „23 August" din 
București, fiind rezervat pen- 
:ru juniori I. Inaugurarea de- 
îemării titlurilor de campioni 
i coincis cu realizarea cîtor- 
za rezultate ieșite din comun, 
în afară de recordurile Roxa- 
iei Vulescu, la săritura în 
nălțime, de 1,69 m, cel de la 
săritura cu prăjina de 4,48 m 
al lui Cornel Anton și exce
lenta evoluție a „vitezistului" 
Sandu Mitrofan, care a reu
șit la 60 m plat cu 6,8 sec. 
Un nou record de juniori I, 
record care constituie tot
odată și egalarea celui de se

niori. S-au mai înregistrat 
performanțe bune la arunca
rea greutății băieți, (15,37 m 
Marin Iordan) și la 60 m plat 
fete (Eleonora Monoranu 7,7 
sec.).

Concursul s-a desfășurat cu 
aproape 300 de concurenți 
(la 60 m plat băieți s-a aler
gat în 10 serii, la lungime 
băieți au fost 26 concurenți, 
etc.), număr surprinzător de 
mare față de exigența per- 
formanțelor-barem fixate de 
federația de specialitate. Dar 
Jespre participanți, organiza
re și alte aspecte ale acestui 
compionat vom mai reveni.

S. D.

ATLETISM

in sfirșit, 
cros

După o absență nejustificată 
din calendarul competițional de 
toamnă și iarnă, crosul și-a găsit 
ieri, o reușită programare în Par
cul „23 August". Organizator a 
fost Școala Sportivă de Atletism 
din București. Inedit este faptul 
că s-au disputat și curse pentru 
copii de 11—13 ani. Cursele co
piilor au fost cîștigate de Petru- 
ța Ungureanu și Lucian Matei, 
ale juniorilor III de Doina Bur
suc și Alexandra Ioan, ale junio
rilor II de Paula Ionescu și Ni- 
culae Băluță, iar cursele juniori
lor I de Elena Sălăgean și Gheor- 
ghe Ghipu.

T. V.

Eva Ruttkay — o actriță mare 
într-un film eșuat: „Vara de 
altădată"

PE LUCIUL GHEȚII — film 
austriac în culori și pe ecran lat, 
amintește generației mele de pri
mul fUm-revistă pe gheață apă
rut pe ecranele noastre după 
război. Se numea: „Primăvara 
pe gheață". Intre timp, au mai 
apărut, tot din sursă austriacă, 
la un interval de cinci-șase ani 
alte cîteva asemenea filme ale 
căror titluri și subiecte au fost 
repede uitate. Le-a deosebit, cît 
de cît, apariția acum 15 ani a 
cinemascopului — deci schimba
rea dimensiunilor ecranului — și 
interpreții. In rest, numitor co
mun tehnicolorul imaginii, su
biectele puerile și cîteva secven
țe din spectacole de revistă... 
sur glace. (Un ansamblu „Paris 
sur glace" ne-a vizitat cu succes 
în urmă cu ani umbrind filmele 
vieneze).

Povestea din PE LUCIUL 
GHEȚII e în tradiția genului: 
un el și o ea, campioni mondiali 
la patinaj și îndrăgostiți, sînt dis
putați de impresarii a două tru
pe de spectacole, una americană 
și alta vieneză. Partenerii se des
part, ea racolată de trupa ame
ricană, el rămas acasă. Apare și 
un al treilea, fiul directoarei an
samblului american, pretendent 
asiduu la inima vedetei patinatoa
re, ajuns pentru puțin timp chiar 
și logodnicul ei... Pînă la finalul 
obligatoriu cedat unui spectacol 
de revistă, alte și alt» încurcături 
copilărești pe care nu mai e ca
zul să le amintim. Nimic non. 
Poate, „bucuria" de a vedea ase
menea filme — „înghețată cu 
frișca vieneză" cum le numea 
cineva — la o diferență aprecia
bilă de ani, pentru că patinaj ar
tistic la înalt nivel ne oferă tele
viziunea în fiecare an prin trans
misiile ei de la diferitele con
cursuri continentale și interconti
nentale unde urmărim patinatori 
care-și fac „meseria" fără a mal 
fi puși în situația de a fao» 
fără pic de succes și pe actorii.

De semnalat cu acest prilej că 
asemenea filme n-au nici măcar 
onestitatea de a fi, cum se zice, 
pelicule-conserve (spectacole fil
mate în întregime, fără nici un 
amestec jignitor de nuanță senti
mentală, comică, ori aventuroasă) 
și n-au încercat vreodată să se 
îndepărteze de șablonul de pe 
„luciul gheții". Musicalul a în
cercat și a reușit de vreo cinci- 
șase-șapte-opt ori...

La revedere, unui asemenea 
film pentru (cum spuneam) după 
1977...

«) VARA DE ALTA DATA — 
o producție a studiourilor ungare 
și PE LUCIUL GHEȚII — o pro
ducție austriacă.

TUDOR STANESCU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Numeroși locuitori ai comunei Muntenii-Buzău au înconjurat cu dragoste și căldură pe înalții 
oaspeți.

Primăvara poate veni — tractoa rele sînt pregătite (o imagine 
din timpul vizitei la S.M.A.- Andrășești).

Aveți toate condițiile pentru sporirea producției — le-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cooperatorilor din Ciochina.

(Urmare din pag. I-a) 

de partid și de stat sînt întîm- 
pinați de Gheorghe Ghîță, pre- 
ședi°4?le cooperativei agricole 
de ducție „Prietenia romăno- 
clf.A Numeroși locuitori ai
coi'-.uhei înconjoară cu dragoste 
și căldură pe înalții oaspeți, Ie 
adresează din inimă urări de 
bun sosit.

La sediul cooperativei are Ioc 
o consfătuire de lucru cu mem
brii consiliului de conducere. 
Vorbind în numele miilor de lo
cuitori ai comunei, al membri
lor cooperativei agricole, pre
ședintele C.A.P., arată că această 
unitate înființată în anul 1952 
?l-a însutit averea obștească.

Cooperatorii noștri — arată 
președintele — au trecut din pri
mul moment la aplicarea pre
țioaselor indicații cuprinse in ex
punerea dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, cu privire la 
îmbunătățirea conducerii, orga
nizării și planificării agriculturii, 
din noiembrie anul trecut. Am 
reorganizat fermele și brigăzile, 
am constituit cinci brigăzi de 
cîmp mixte, în care muncesc 
umăr la umăr cooperatorii și 
mecanizatorii. Am întocmit un 
olan de producție mobilizator 
pentru a putea pune în valoare 
toate resursele de creștere a pro- 
difcțfe! agricole. Pentru a realiza 
și depăși saroin’Te ce ne revin, 
voni; aplica acordul global, asi- , 
gurind astfel o puternică co
interesare materială a tuturor 
membrilor cooperatori. Conti- 
nuînd acțiunile începute anul 
trecut, cînd au fost scoase de 
sub inundații 400 hectare teren, 
vom efectua, in cooperare cu 
cooperativele agricole învecinate, 
noi lucrări de îndiguire, desecare 
și. mai ales, de extindere a iri
gațiilor. Vă raportăm tovarășe 
secretar general că griul e fru
mos, că se întrevede o recoltă 
bună. Cooperativa noastră face 
parte din Consiliul intercoopera- 
tist Balaciu, al cărui președinte 
sînt. Avem planuri mari. în 
Lunca Ialomiței vom extinde 
orezăriile; am trecut la o mai 
bună zonare a culturilor agri
cole, ne gîndim să dezvoltăm 
sectoarele anexe. Pe această 
bază, față de anul trecut 
cînd valoarea normei conven
ționale a fost de 31 lei, din care 
25 lei numerar, în acest an vrem 
să obținem producții și venituri 
mai mari pentru a putea vinde 
statului cantități sporite de pro

duse agro-alimentafe și a asigura 
cooperatorilor o remunerație 
corespunzătoare.

J— Ce recolte ați obținut anul 
xrtput și ce ați prevăzut in 
planul de producție pe acest 
an ? — întreabă tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

— Am realizat, anul trecut, 
la hectar 2 800 kg grîu, 3 830 kg 
porumb și 26 000 kg sfeclă de 
zahăr, spune președintele. în 
planul de producție pe acest 
an am prevăzut să recoltăm 
3 900 kg porumb la hectar și 
tot 26 tone de sfeclă.

— Este puțin — remarcă to
varășul Ceaușescu. Pe terenu
rile fertile și în bună măsură 
irigate s-ar putea obține la 
hectar peste 5 000 kg porumb, 
3 500 kg grîu și 40—50 tone de 
sfeclă de zahăr.

între secretarul general al 
partidului, cooperatori și spe
cialiști are loc un dialog viu, 
din care rezultă modalități 
practice, eficiente, menite să 
asigure dezvoltarea mai rapidă 
* cooperativei

— Care e, în prezent, supra
fața irigată și ce v-ați propus 
să realizați pînă la sfîrșitul 
cincinalului ? — întreabă tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

— Avem 872 hectare irigate

Uzina producătoare de carne
Vizita de lucru continuă Ia 

întreprinderea agricolă de stat 
— Căzănești, aflată în apropie
re, care are un complex de 
creștere și îngrășate industrială 
a porcilor, dat In funcțiune în 
anul 1965 în cele 86 de hale de 
care dispune, sînt crescuți și în- 
grășati anual 135 006 de porci 
livrați la o greutate medie de 
100—105 kg. în această adevăra
tă „uzină de carne", adăpatul, 
preparatul si administrarea 
hranei, celelalte lucrări, sînt 
mecanizate și automatizate. 

și vom ajunge la 1 000, spune 
președintele cooperativei.

Analizîndu-se posibilitățile 
reale ale cooperativei, se ajun
ge la concluzia că pot fi iriga
te suplimentar cel puțin 200 
hectare, folosindu-se mal bine 
sursele de apă existente.

în cursul discuției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat indi
cații referitoare la dezvoltarea 
mai accelerată a zootehniei și 
legumiculturii, prin folosirea 
cit mai deplină a mijloacelor 
cooperativei și, mai ales, prin 
dezvoltarea acțiunilor comune 
în cadrul Consiliului intercoo- 
peratist, din care fac parte 
cinci cooperative agricole.

- Ceea ce s-a realizat pînă 
acum este "lin înceout, spune 
secretarul general. în cadrul in- 
tercooperatist. pe 16 000 de hec
tare, puteți face o zonare mai 
bună a culturilor. Este ne
voie să creați loturi semincere 
pentru a vă asigura, cu forțe 
proprij, sămînța de grîu. de po
rumb, legume si alte culturi ne 
care să le dați în primire la cîte 
un specialist

Sînt scoase de asemenea, în 
evidență posibilitățile de a rea
liza eu investiții minime, o sec
ție de prelucrate a legumelor, 
un mic abator de care să bene
ficieze toate cooperativele agri
cole. dto,cadrul. Consiliului. Jpter- 
cooperatjst.

Un dialog însuflețit ane’ ld4 pe 
tema îmbinării sarcinilor ime
diate cu cele de perspectivă

— Cum este organizată și fo
losită forța de muncă a coope
rativei, ce activități desfășoară 
cooperatorii în aceste zile cu 
aspect de primăvară ? se inte
resează secretarul general.

Din răspunsurile primite, re
iese că se poate face mai mult.

— Aveți posibilități să lucrați 
la îndiguiri și drenaje. Ia ame
najări pentru irigații, arată to
varășul Ceaușescu. Alături de 
cooperatori pot contribui și me
canizatorii, cu tractoarele si Ce
lelalte mijloace do care dispun. 
Devansarea amenajărilor pentru 
irigații este în folosul coopera
tivei, al cooperatorilor.

Este vizitat apoi sectorul zoo
tehnic, unde are loc o discute 
privind orienta ‘ea eforturilor 
pentru creșterea mai rapidă a 
producției de carne șl lapte ta 
întrebarea cît lapte s-a obținut 
anul trecut, președintele coo
perativei răspunde :
- 1 800 litri pe vacă furajată. 

Nu n» putem lăuda cu rezultate 
prea bune

- într-adevăr, producția este 
mică — remarcă secretarul gene
ral. împreună cu Consiliul tn- 
tercooperatist va trebui să luați 
măsuri pentru ameliorarea rase
lor de vaci în fiecare coopera
tivă agricolă. De altfel, ca și în 
celelalte sectoare agricole. Con
siliul intercooperatist are posibi
lități să acționtze mai eficient. 
Pentru a'ceasta este nevoie să 
întocmiți un program de acti
vitate pentru întregul cincinal

Referindu-se la problemele 
îndrumării și sprijinirii concre
te a cooperativelor agricole, to
varășul Nicolae Ceaușescu a a- 
rătat că măsurile luate în ulti
mul timp au într» altele, meni
rea de a apropia conducerea a- 
griculturii de cooperativele a- 
grjcole, de a face ca specialiștii 
și tehnicienii să vină în coope
rative, să răspundă direct și ne
mijlocit de realizarea producției.

Vizita se transformă astfel în- 
tr-o adevărată consfătuire de 
lucru Ia care participă și cei
lalți membri ai consiliului de 
conducere,, precum și țărani co
operatori E un dialog fructuos 
între conducătorii de partid și 
de stat și țăranii muncitori, un 
dialog în care se conturează 
preocupările de moment și de 
perspectivă ale satului,

In fața unor grafice sugesti
ve, inginerul Onoriu lacomi, 
directorul complexului, arată 
că în 1970 au fost livrate peste 
14 750 tone carne. S-a obținut 
un spor mediu zilnic la îngră- 
șare de circa 550 grame. Bene
ficiile înregistrate de-a lungul 
celor 7 ani de activitate se ri
dică la aproape 90 milioane 
Iei, cu peste 11 milioane mai 
mult decît fusese planificat.

în cadrul discuțiilor care 
au loc, tovarășul Nicola*  

Ceaușescu se interesează de 
prețul de cost al cărnii livrate 
și totodată recomandă specia
liștilor de aici să folosească 
experiența dobîndită în țară si 
peste hotare pentru redwereo 
prețului de cost, pentru scurta
rea perioadei de îngrășare.

— Cum este folosit spațiul 
construit, la cît s-a ridicat in
vestiția specifică ? — întreabă 
secretarul general al partidu
lui.

Directorul complexului arată 
că fiind una din primele uni
tăți de tip industrial de acest 
fel realizate în țară, investiții
le au fost mari, ajungînd la 
1 400 lei pe cap de animai.

— Noile complexe de creș
tere a porcinelor - intervine 
în discuție tovarășul Ion 
Teșu, șeful Departamentului 
agriculturii de stat — se rea
lizează la un preț de cost mult 
mai redus, investiția specifică 
a coborît sub 800 de lei.

Grădinile artificiale
pot produce mai mult

ligm^onpl^ se face ți
coiagna Qjchiad

invitați să vi
teze serele și cei 9 000 mo de so
larii aflate în construcție anar- 
ținînd asociației intercoopera- 
tiste din Ciochina, Bord”aelu și 
Andrășești. Tng. Rodica Ciohes- 
cu arată că în primul an de pro
ducție — 1970 - din cauza u- 
nor defecțiuni d> construcție și 
condițiilor naturale nefavorabi
le, nu au fost. realizate produc
țiile prevăzute Anul acesta în
treaga suprafață va fi cultivată 
cu tomate timpurii. S-a prevă
zut să se obțină 50 tone de to
mate la hectar în solarii, lu
crează cooperatori cu experien
ță care, ca urmare a trecerii la 
aplicarea acordului vlobnl. stat 
interesați să realizeze prodtict'i 
mari și. corespunzător. venituri 
personale sporite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
discută cu cooperatoarele care 
tocmaț confecționau ghfvecele 
nutritive se interesează d» sta
diul pregătirii viitoare] recolte, 
de veniturile pe care le realizea-

Primăvara poate veni - 
tractoarele sint pregătite

Un alt popas se face la An- 
drășeștt. la stațiunea pentru 
mecanizarea agriculturii, unde 
muncitorii fac o primire entu
ziastă tovarășului Nicolae . 
Ceausescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat.

Directorul stațiunii. Dumi
tru Ene, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
oaspeți să viziteze atelierele 
mecanice. Mecanizatorii se află 
în plină activitate de pregătire 
a tractoarelor și a celorlalte 
mașini agricole cu care vor 
ieși pe ogoare. Primăvara a- 
nuntîndu-se timpurie, el au in
tensificat ritmul reparațiilor 
astfel îneît pînă acum au fost 
revizuite 95 la sută din trac

Sînt vizitate apoi hale de 
creștere și de îngrășare a por
cilor

— Care este nivelul produc
tivității muncii ?. întreabă to
varășul Ceaușescu

— Față de primii ani de ac
tivitate, cînd tona de carne se 
realiza in 224 ore'om. am reușit 
să mărim productivitatea mun
cii, în prezent revenind 43 de 
ore/om pe tona de carne.

Are loc apoi o discuție referi
toare la posibilitățile de reducere 
a cheltuielilor de producție în
deosebi a consumului specific de 
furaje combinate pe kilogramul 
de carne. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază necesitatea 
unor măsuri în vederea amelio
rării raselor de animale, și pen
tru reducerea procentului de 
mortalitate

Conducerea complexului se 
angajează să traducă în viață in
dicațiile date.

I
jooperatoarele grată.că pre- 
ile făcute apum,. îi)-tirnp'tl 
1„ anunța recolte bogate,-de 
te.". Cît. privește. Veniturile, 
au obținut 800 lei pe lună, plus 

produse în natură în discuția 
cu specialiștii tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apre"iază că este ne
cesară îmbunătățirea proiectelor 
de solarii pentru a asigura o 
rezistență corespunzătoare și 
posibilitatea mecanizării lucră
rilor Pămîntul este bun — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— surse constante de ană aveți, 
oamenii de aici sînt pricepuți 
și au o bună experiență, aveți 
decj toate condițiile pentru spo
rirea producți-d

înainte de a pleca din co
muna Ciochina, secretarul ge
neral al part’dului s-a onrit 
din , nou în mijlocul oamenilor 
veniți să-l întîmnine. strimte 
mîinile multora dintre ei. Ță
ranii cooperatori îl invită să-i 
mai viziteze, asigurînd că rea
lizările ce le vor obțin'- în 
acest an vor fi cu mult mai 
mari.

toare $i aproape toate mașinile 
agricole.

— Cum merge treaba, tova
rășe ? — întreabă secretarul
general al partidului pe meca
nicul Marin Drăgan, care toc
mai lucra la revizuirea unul 
tractor universal de 45 C P„ 
fabricat de uzina brașoveană.

— Bine, tovarășe Ceausescu !
— Cum sîntețî salarizați ?
— Potrivit noului principiu 

de retribuire, vom beneficia în 
viitor, dacă vom lucra bine, de 
cîștiguri mai mari, în bani și 
în produse, din partea coopera
tivelor cu care colaborăm.

— Este foarte bine gîndit 
noul sistem de salarizare pre
văzut pentru noi, adaugă trac

toristul Nicolae Enea. El sti
mulează atlt interesul nostru, 
cît și al cooperatorilor în exe
cutarea unor lucrări de bună 
calitate și la timp. Aceasta se 
răsfrînge direct asupra venitu
rilor noastre.

Vizita în atelierele mecanice 
a’e întreprinderii prilejuiește 
discuții intre oaspeți și gazde 
cu privire la organizarea mun
cii, la reducerea prețului de 
cost al reparațiilor și lucrări
lor agricole. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat de re
prezentanții organelor județene

Hărnicia și priceperea 
au sporit rodul Bărăganului

Situată în centru] Bărăganu
lui, cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Gheorghe 
Doja, una din cele mai puterni
ce unități din județ, deține o 
suprafață de 3 500 ha din care 
peste 70 la sută se cultivă eu 
cereale și plante tehnice Este 
ora prînzului. soarele străluceș
te ca într-o zi de primăvară ou- 
nînd.si
)U1 nou al satului M>i de tntani 
cooperator},"prar'itc loțU' loc"i- ' 
torfi comunei, au .'.tenii î’ în 
tîmpinare.’i tovarășului N'cntae 
Ceaușescu manifestîndu-șl bucu
ria de a-1 avea din nou în mij
locul țor. Președintele enone-a- 
t’vei agricole de producție Ion 
Snfitărelu, s-a ridicat din mij
locul țărănimii la înaltei" răs
punderi de membru al Comite
tului Central a! Pattldul’i' si 
membru al Constli"!"! de Stat 
în discuția care are loc b se
diul gospodăriei el informează 
pe secretarul genernj al perfi
dului că de la ultima Șa vizită 
în această localitate țărani' co
operatori au munci' to*  m’i 
bine, au aplicat sfaturile pre- 
t’oase primite atunci și. ca ar
mare, au înregistrat rezultate 
bune Anul trecut, de nfldă co 
operativa agricolă a realizat în 
medie 2 728 kg de grîu, 5 100 kg 
porumb. 2 300 kg florea-soarelul, 
33 500 kg sfeclă la hectar. De a- 
semenea cooperativa dispune de 
un puternic sector zootehnic 
care cuprinde 700 bovine 3 500 
de porci iar pînă la sfîrșitu) a- 
cestui an. numărul porcinelor 
va Spori la 5 000 Prin valorifi
carea unor cantități însemnate 
de produse vegetale și animalie
re, cooperativa a obținut veni
turi mult mai maU decît își pro
pusese inițial în loc de 14 mi
lioane lei, veniturile au repre
zentat 19 700 000 lei.

— Cum vă propuneți să vă 
desfășurați activitatea în ca
drul Consiliului intercoopera- 
tist ? — a întrebat secretarul 
general al partidului.

— Din Consiliul Intercoooe- 
ratist, fac parte patru coope
rative agricole de producție 
posedînd 12 000 hectare Am 
asigurat semințele, Iar mașinile 
și utilajele pe care le vom fo
losi în campania de primăvară 

că uzina de reparații din Ciul- 
nița, ca și alte uzine similare, 
nu lucrează cu întreaga capaci
tate.

— Este necesar, arată secre
tarul general, adresîndu-se mi
nistrului de resort, ca și uzine
lor de reparații din agricultură 
să li se încredințeze lucrări co
respunzătoare capacităților de 
producție de care dispun, ca 
și uzinelor constructoare de 
mașini. Sînt apoi prezentate și 
analizate cîteva din proble
mele acestei unități.

sînt gata de lucru. Ca acțiuni 
imediate, ne-am propus să de- 
secăm o importantă suprafață 
de teren, să plantăm 3.5 ha cu 
răchită, asigurînd astfel mate
ria primă pentru secții anexe, 
în ceea ce privește specializa
rea producției, pentru acest an 
ne propunem construirea Ia 
R.eviaa a unei sere pentru, pno- 

..dtțct’a răsudțtrilor. Tot aici 
realizăm un eorholex intercoone- 

'Wlst cu o capacitate de 100 tOflȘe 
carne de pasăre . pe an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită pe cooperatori pen
tru roadele obținute pînă acum 
si își continuă apoi vizita la 
sectorul zootehnic. în cadrul 
discuției cu brigadierii, se des
prinde necesitatea îmbunătăți
rii rasei de oi. a creșterii pr>-- 
ducțivită'îi și modernizării ac
tivității în acest domeniu — 
izvor de venituri insemr.ate 
pentru cooperatori.

în continuare, s-a vizitat 
complexul intercooperatist de 
•■•re'-te’te și îngrășare a porci
lor. cu o capac itate de 60 ooo 
de an'rmle pe an, amnlasat, în 
anron’eren comunei. Dosi înce
pute cu numai cîteva luni în 
urmă, lucrările de construcție 
sînt. avansate. în fata unei 
machete. Ing. C. Vlădulescu 
informează asupra concepției 
Si soluțiilor tehnice folosite, 
astfel îneît să se asigure ani
malelor condiții optime de dez
voltare. El arată că la realiza
rea comnlexuhiî s-au asociat 
18 cooperative agricole de pro
ducție care contribuie cu 28 
milioane lei. iar restul de 19 
milioane lei pentru acoperirea 
întregii investiții, sînt credite 
acordate de stat Complexul ur
mează să fie dat parțial în 
producție în trimestrul al doi
lea al acestui an, iar la sfîrși
tul anului viitor va produce 
cu toată capacitatea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca toate construcțiile 
de acest gen din județ să fie 
terminate cît mai grabnic, să se 
adopte soluțiile constructive cele 
mai ieftine și mai operative pen
tru ca investițiile să-și dove
dească eficiența în timpul cel 
mai scurt.

Experiența valoroasă 
trebuie extinsă

în continuarea vizitei, oaspeții 
se opresc la serele înmulțitor de 
la Perieți aparținînd I.A.S.-Slo- 
bozia, unde are loc o amplă dis
cuție asupra posibilităților de 
creștere a producției de legume 
în cadrul județului Ialomița. 
Dr. ing. Gheorghe Vîlceanu, di
rectorul întreprinderii județene 
pentru producerea și valorifica
rea legumelor, relevă că, în vii
tor, serele înmulțitor vor asigura 
răsaduri de calitate, din soiurile 
și hibrizii de mare productivi
tate, pentru toate cooperativele 
agricole. Serele însumînd 24 000 
metri pătrați, executate în regie 
proprie, au fost construite cu un 
preț de cost sub prevederile pro
iectelor inițiale. De pe acum, 
s-au avut în vedere posibilitățile 
de extindere a serelor în care 
au fost instalate suplimentar 
două cazane. Alte posibilități de 
producere a unui număr mai 
mare de răsaduri se vor crea 
prin amenajarea de solarii pen
tru repicatul răsadurilor.

— In mod concret, ce se poate 
realiza prin materializarea aces
tei iddj ?, intreatță «. tovară

șul N i <Ml . a e Ceaușescu.
— Un hectar de seră asigură 

răsadurile necesare pentru 60— 
70 hectare cultivate în Cîmp cu 
legume - spune ing. Vîlceanu ;

0 întreprindere modernă 
la început de drum

După vizitarea unităților a- 
gricole, oaspeții se îndreaptă 
spre reședința județului La in
trarea In orașul Slobozia, se fa
ce un popas la cea mai nouă în
treprindere industrială, a jude
țului : filatura de bumbac, intra
tă în producție la început de 
nou cincinal.

Este prezent aici Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoa
re. In fața unei machete, ing. 
Marin Udrea, directorul gene
ral al Combinatului Nr. 3 bum
bac București, informează că 
întreprinderea este realizată 
după cele mai noi soluții teh
nice, care asigură un înalt 
grad de mecanizare și automa
tizare a procesului de produc
ție. situînd filatura printre cele 
mai moderne unități similare.

Se vizitează apoi întreprin
derea. Procesul de producție 
începe în hala de bataj. Auto
matizarea permite ca întreaga

Este studiată urbanistica 
Sloboziei de azi și a celei de mîine

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județ se 
încheie cu o întîlnire, la sediul 
Comitetului județean de partid, 
cu edilii orașului.

Cu ajutorul unor hărți și ma
chete sugestive, inginerul Gheor
ghe Șapon. vicepreședinte al Con
siliului popular județean, pre
zintă liniile directoare ale siste
matizării orașului Slobozia și a 
altor localități din județ. Se stu
diază soluții diferite care să 
contribuie la dezvoltarea orașu
lui, corespunzător creșterii con
tinue a numărului de locuitori, 
la sistematizarea principalelor 
artere, la descongestionarea 
circulației pe străzile, principale, 
în așa fel îneît Slobozia să se 
integreze cît mai repede în rîn- 
durile orașelor moderne din țara 
noastră.

în legătură cu proiectele noilor 
blocuri de locuințe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
arhitecților să prevadă amenaja
rea la parterul acestora a unor 
magazine moderne și să se aibă 
în vedere, totodată, crearea unei 
artere comerciale a orașului, ca
racteristică centrelor urbane dez
voltate. De asemenea, subliniază 
necesitatea creării unei zone de 
agrement. în legătură cu soluțiile 
constructive folosite la înălțarea 
noilor blocuri, secretarul general 
arată că este necesar să se pună 
accentul pe utilizarea panouri
lor mari, prefabricate, ceea ce 
ar contribui la scurtarea terme
nului de execuție și la realizarea 
de economii.

Indicațiile secretarului gene

dacă se amenajează șl o supra
față corespunzătoare de solarii 
pentru repicat, un hectar de 
seră poate produce răsaduri su
ficiente pentru 100 hectare de 
legume.

— în cît timp se amortizează 
Investiția și care este eficiența 
economică. în comparație cu me
toda tradițională de producere 
a Răsadurilor ?

— Un hectar de seră înmulți
tor — spune ing. Vîlceanu — se 
amortizează, după cum s-a pre
văzut inițial, în cinci ani, dar 
noi vom obține și Cîte o recoltă 
de roșii anual, ceea ce va permi
te să reducem termenul de re
cuperare a investiției la 3 ani. 
Cît privește eficiența serelor în
mulțitor, as vrea să arăt că ră
sadurile produse costă de 5 ori 
mai ieftin decit cele obținute în 
răsadnițe încălzite cu bio-com- 
bustibil.

Apreciind rezultatele frumoa
se obținute aici, secretarul ge
neral al partidului felicită co- 
lectivyl acestei unități și, adre- 
sindu-ge j-irepr? ' nților jude- 
țului-Je.'«ecom să valorifi
ce WWRHWW® fdită, să ‘o 
extindă, să studieze posibilită
țile de dezvoltare a legumicul
turii în întregul județ, să ia mă
suri practice in această direcție.

instalație' de bataj să fie deser
vită de patru muncitori și un 
ajutor de maistru.

Oaspeții se interesează de 
calificarea cadrelor tinere, de 
perspectivele dezvoltării între
prinderii.

Apoi are loc o discuție cu 
specialiștii, cu conducerea mi
nisterului de resort în cadrul 
căreia, secretarul general sub
liniază necesitatea de a se uti
liza și la construcția unităților 
din industria ușoară prefabri
catele, care pot fi realizate în 
apropierea viitoarelor obiec
tive.

Despărțindu-se de gazde, 
care îl salută cu dragoste șl 
căldură, tovarășul Ceaușescu 
urează succes tînărului colec
tiv aflat la începutul activității 
sale într-o întreprindere mo
dernă 

ral al partidului sînt însușite d*  
edilii orașului

în timpul discuției de la Co
mitetul județean de partid, 
mulțimea de oameni adunată în 
fața sediului nu a părăsit piața, 
așteptînd să revadă pe secreta
rul general al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușest® 
apare la balconul clădirii răs» 
punzînd aclamațiilor.

*
Acum, Ia început de cincinal, 

cînd în toate sectoarele econo
miei naționale oamenii muncii 
s-au angajat cu toate forțele, cu 
întreaga lor capacitate creatoa
re, în înfăptuirea sarcinilor pla
nului pe anul 1971, vizitele de 
lucru ale secretarului general 
al partidului în întreprinderi in
dustriale, pe șantiere, în agri
cultură, întîlnirile și discuțiile 
cu muncitorii, cu specialiștii, cu 
țăranii cooperatori, au prilejuit 
un fructuos schimb de idei, de 
propuneri valoroase, au stimu
lat activitatea și inițiativa crea
toare a oamenilor muncii din 
unitățile vizitate. !
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Nu numai cheia 
căminului cultural 

ne trebuie 1
(Urmare din pag. l-a)

lemne sînt! Am ajuns în ul
timii doi ani la concluzia că 
singura utilitate a căminului 
nostru constă în găzduirea ce
lor două spectacole săptămî- 
nale, date de cinematograful 
sătesc. Este normal să fie 
așa ?'* *.

• LA ORA ClND CITIȚI 
aceste rînduri, nava cosmică 
avindu-i la bord pe cci trei 
temerari din fotografie se în
dreaptă spre Lună. Ar fi 
trebuit să fie cel de-al pa
trulea echipaj uman care să 
calce solul Selenei ; va fi 
însă al treilea. Alan B. She
pard junior, Stuart B. Roosa 
și Edgar D. Mitchell vor tre
bui să „răzbune" eșecul re
lativ al lui „Apollo-13", a 
cărui misiune a fost anulată 
la 14 aprilie anul trecut. Ni
meni nu le va urmări cu o 
mai captivată atentie pașii 
în preajma craterului Fra 
Mauro decît titularii zborului 
precedent". Nu-i pentru cine 
se pregătește, ci„.“. Vorbă a- 
mară, aici nedreaptă. Legați 
prin comunitatea aspirațiilor, 
dar și prin tribulațiile ma- 
rei lor aventuri, membrii 
familiei cosmonauților sînt, 
cel puțin pe durata misiunii, 
reprezentanții umanității in 
corpore, mereu flămindă de 
secretele universului uman. 
Apollo de abia a plecat și ii 
așteptăm întoarcerea, ameri
zarea normală, undeva „la 
sud de Pago Pago" titlul u- 
nui film vechi ca nostalgia...

(Foto 1)

• PENTRU CÎȚIVA ȘEFI 
militari din Uganda, consfă
tuirea șefilor de stat ai Com- 
monwealthului de Ia Singa
pore s-a dovedit prilejul u- 
nei lovituri de stat. Regimul 
lui Milton Obote a fost răs
turnat, noul conducător, ge
neralul Idi Amin, pe care-1 
vedeți înconjurat de aghio- 
tanți și ovaționat de simpa- 
tizanți, surîde. Cui anume ?

★
Nu, nu este normal să fie 

a,a și din această cauză am 
plecat pe urmele scrisorii, în 
satul Baciu din județul Te
leorman.

Intr-adevăr. căminul este 
văruit, împrejmuit frumos ou 
tin gard din prefabricate — 
așa cum observ la mai toate 
curțile oamenilor — pe din 
afară instituția arată bine, dar 
pe dinăuntru ?

Satul este electrificat ți co
nectat la un ax rutier mo
dern, Videle—București 1 Spre 
deosebire de celelalte institu
ții (școala, dispensarul, 
C.A.P.-ul, magazinele coope
rației) căminul cultural a ră
mas închis o zi, apoi, a 
doua zi, la fel. Citim o 
hîrtie înnegrită de ploi, afi
șată pe geam: „Toți ele
vii din prezentul borderou 
(?) vor aduce cărțile pe ziua 
de marți 10.XI (noiembrie) 
1970, între orele 8-12“.

în comuna Blejești, unde se 
află directorul salariat al că
minului cultural comunal, 
Stelian Marinescu, ar fi urmat 
să aflăm cauzele situației. 
Pentru luna în curs observăm 
că într-o singură acțiune 
(simpozion) au fost implicați, 
ca factori organizatorici — 
nici mai mult, nici mai pu
țin decît 12 cadre didactice: 
pentru pregătirea materialu
lui, pentru pregătirea recita
torilor, pentru pregătirea cân
tecelor, și, în fine, responsa
bilii cu mobilizarea. Mai mult 
decît formația unei piese de 
teatru. Deci există sprijin/și 
participare, dar altceva se în- 
tîmplă. Această acțiune cu a- 
tîția organizatori era singura 
de fapt programată pe tot

Cu pîinea dragostei,
cu sarea-nțelepciunii — 

in Cimpia Română
(Urmare din pag. V

este gazdă conducătorului 
partidului și statului, că 
.judicioasele indicații ale 
oaspetelui îndrăgit și res
pectat îi sînt adresate lui 
însuși, vizîndu-i direct pri
ceperea profesională, pu
terea de muncă, conștiința 
de comunist, spiritul ci
vic...

...La sediul Cooperativei 
agricole de producție „Prie
tenia româno-chineză“, in 
cadrul consfătuirii de _ lu
cru cu membrii consiliului 
de conducere, tovarășul 
Ccaușescu s-a interesat in 
mod expres de prevederile 
de plan privind irigațiile 
de la acest C.A.P. în noul 
cincinal. „Avem irigate
672 hectare și vom ajunge 
la 1000" i s-a raportat.
„Credeți că nu se poate mai 
mult ?“ a întrebat în conti
nuare președintele Consi
liului de Stat. „Nu, nu pu
tem, s-a răspuns în prima 
clipă, mai mult ar cere un 
volum prea mare de mun
că, de săpături". „DA, DAR 
ȘI DV. SINTEȚI MULȚI. 
Peste cinci mii. Ia gîndi- 
ti-vă : dacă fiecare om ar 
săpa zilnic numai cite un 
metru cub de pămînt 
deși, după cite știu, un om 
poate săpa cam trei metri 
intr-o zi de muncă ; ca sa 
nu mai vorbesc de faptul 
că aveți în dotare și mij
loace mecanice —, ia gin- 
diți-vă, ce rezultate ați ob
ține !“ Au urmat cîteva 
clipe de tăcere. Ca urmare 
a acestei meditații, sugera
tă de secretarul general al 
partidului, suprafața irigată 
a Bărăganului va spori, în 
perimetrul acestei unități, 
cu încă 200 de hectare. 
Sarcină care va fi chiar de
pășită. Pentru că, așa cum 
avea să ne mărturisească 
Gheorghe Ghiță, președin
tele cooperativei, „Cuvintul 
dat în fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este un 
angajament față de țară, 
față de partid, și trebuie 
împlinit cu prisosință".

Același gînd l-au nutrit 
deunăzi, deopotrivă de in
tens, specialiștii de la 
I.A.S. Căzănești, hotărîți să 
nu uite îndemnul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de a 
obține, în condițiile înaltei 
modernități tehnice ce li 
s-a asigurat, rezultate eco
nomice la nivelul țărilor 
celor mai avansate în do
meniul creșterii animale
lor. L-au nutrit, deopotrivă, 
lucrătorii din serele de la 
Ciochina și Perieți, cioba
nii și constructorii de la 
C.A.P. „Gheorghe Doja", fi
latoarele și urbaniștii Slo

cuprinsul lunii ianuarie, pînă 
Ia 21 februarie. Cu-o singură 
acțiune la o lună jumătate 
pare explicabil de ce cămi
nele culturale din Baciu și 
Blejești rămîn mai tot timpul 
cu ușile închise. Pentru a res
pecta însă adevărul trebuie 
să spunem că tinerii și-au or
ganizat cîteva reuniuni în că
minul cultural, cu îngăduin
ța omului de serviciu, purtă
torul cheilor. în privința în
călzirii localului, de la consi
liul popular comunal ni se 
spune că a fost încă din toam
nă repartizată cota de lemne, 
cade este însă stocată proba
bil , pentru alte ierni, mai as
pre. Discutînd cu tinerii, cu 
comitetul U.T-C., constatăm 
că există suficiente forțe, 
mulți amatori să anime acti
vitatea culturală; cîțiva in
terpret! vocali, o mai veche 
echipă de teatru care s-a au
todizolvat și alta de dansa
tori, cîțiva instrumentiști. Or
ganizația U.T.C. împreună cu 
localnicii din Baciu au cîști- 
gat cu cîțiva ani în urmă la 
întrecerea patriotică pentru 
înfrumusețare și buna gospo
dărire a satelor un premiu, 
în obiecte, în valoare de 
25 000 lei: televizor, radio, 
echipament sportiv, costume 
populare, un acordeon etc. 
Toate, bine venite pentru a 
susține o activitate cu bune 
rezultate. Dar aceste obiecte 
nu au fost văzute : o circulară 
greșit interpretată la Consi
liul popular județean a dus 
la ridicarea obiectelor și la 
punerea lor în vînzare- De ce 
au fost „valorificate" în felul 
acesta, astăzi nici la județ nu 
se mai știe ! Acestea sînt fap
tele și nu e greu de înțeles că 
ele sînt rodul nepăsării, al 
dezinteresului față de rolul 
instituției culturale a satului. 
Am obținut promisiunea că 
lucrurile se vor îndrepta. De 
data aceasta nu vom mai aș
tepta o scrisoare de la un tî- 
năr din Baciu și vom merge 
să vedem cum au fost respec
tate promisiunile.

boziei. Fiecare și deopotri
vă. Și eficient. Atît sub ra
port material cit și spiri
tual. Constructorii Comple
xului pentru 60 000 de por
cine de Ia „Gh. Doja" vor 
face totul spre a da 
lucrarea inainte de termen, 
acum după ce însuși con
ducătorul statului le-a ară
tat, acolo, la locul lor de 
muncă, cu argumente con
crete, că lucrul acesta este 
perfect posibil. Și. de ase
menea, legumicultorii din 
intregul județ se vor strădui 
să valorifice plenar exce
lenta experiență de la se
rele din Perieți, însuflețiți 
de faptul că însuși secreta
rul general al partidului a 
dat acestei experiențe o 
înaltă apreciere, care ono
rează, dar și obligă.

...La Filatura de bumbac 
a Sloboziei, unul dintre 
cele mai tinere obiective 
industriale ale țării, condu
cătorul partidului și statu
lui a fost intimpinat intr-o 
atmosferă de bucurie stră
lucitoare, incandescentă, 
așa cum numai reacțiile u- 
nui colectiv a cărui medie 
de virstă nu depășește 
19 ani o pot creea. Utecis- 
tele Trandafir Ioana, So- 
fronie Maria, Tudor Eea- 
terina. Dumitru Anușca, 
Iordache Paulina și cele
lalte fete investite cu cin
stea de a inmina flori oas
petelui iubit, aveau ochii 
umezi. „In casa noastră 
nouă și frumoasă, ne-a de
clarat Enache Marieta, a 
venit acum, cînd sîntem 
încă la începutul profesiei, 
cel mai iubit și respectat 
oaspete. Este un eveniment 
pe care-I vom păstra în 
inimi toată viața. Acum, 
după ce ne-a vizitat și a 
stat de vorbă cu noi secre
tarul general al partidului, 
noi, niște fete abia ieșite 
din școala profesională, 
multe venite de la țară, în
țelegem mai bine că facem 
parte din clasa muncitoare 
și ce răspundere presupune 
această calitate."

Gînduri, sentimente, re
acții spontane, omenești. 
Rezultate firești ale reali
tăților noastre diurne, ale 
practicii de lucru a parti
dului nostru, a secretarului 
său general. Pentru că așa 
cum spunea mai deunăzi un 
tinăr inginer agronom de 
pe Ialomița: întâmpinat 
pretutindeni în țară cu pîi
nea și sarea din datină, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
aduce pretutindeni cu sine 
pîinea de suflet a dragos
tei pentru oameni și sarea 
înțelepciunii conducătorului 
comunist.

Fotografului sau istoriei ? 
Nimeni n-ăr risca să dea un 

, atit de prematur răspuns.
(Foto 2)

• CHARLES MANSON, 
magul crimei, patriarhul urii, 
profetul sălbăticiei în transă, 
a fost găsit vinovat. în sfîr- 
șit ! S-ar părea că, după șașe 
luni de proces, un dosar con- 
ținind 18 000 de pagini se a- 
propie de momentul cînd va 
fi închis printr-o sentință : 
moartea sau închisoarea pe 
viață. Trebuie păstrat un 
moment de reculegere pen
tru dezamăgirea suferită ast
fel de avocatul lui Manson, 
domnul Irving Kanarek, cel 
care ceruse achitarea sărma
nului vizionar, blindul „mu
zician" al horcăielilor ago
nice.

(Foto 3)

• PREGĂTIȚI-VA foar
fecele, doamnelor și domni
șoarelor ! Casa Pierre Car
din, concepîndu-și noile mo
dele ale sezonului viitor, vă 
avizează din timp asupra re
gretabilei imprudențe — sau 
impreviziuni — cu care ați 
cedat tentației de a vă face 
o garderobă maxi. Contra
ofensiva modei adverse se 
anunță teribilă, după tempo
rara umilință suferită ; pro
ducătorii de stofe din nou in 
panică. Dar, (nu fără ames
tecul lor) s-ar putea să ve
dem și o contra-contra ofen
sivă și... E pur Si muove ! 
Sînteți sigur că bătrînul Ga
lileo, cu faimosul său aparte 
de după abjurare, n-avea 
cumva în vedere moda ?

(Foto 4)

ȘTEFAN IUREȘ

DECLARAȚIA PUR

TĂTORULUI DE CU- 

VÎNT AL R.D. VIET

NAM
HANOI 31 (Agerpres). 

— Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație 
în care se arată că în pe
rioada 25—29 ianuarie, a- 
vioane ale S.U.A. in
clusiv bombardiere strate
gice „B-52", au lansat 
bombe explozive și bombe 
cu bile asupra satului 
Houng Lop, situat la nord 
de paralela 17, în zona de
militarizată. în ziua de 27 
ianuarie, avioane america
ne au bombardat mai mul
te localități din provincia 
Quang Binh.

Condamnind. eu hotărire 
aceste noi acte de război 
ale S.U.A., declarația cere 
cercurilor conducătoare a- 
mericane să înceteze toate 
acțiunile care lezează su
veranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam.

Semicentenarul Federației 
Tineretului Comunist Italian

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la crearea Federației 
Tineretului Comunist Italian (F-G.C.L), la Casa poporului 
„Andrea del Sarto" din Florența — unde, la 29 ianuarie 
1921, marea majoritate a tinerilor socialiști au pus bazele 
F.G-C.I. — a avut loc o manifestare consacrată acestui 
eveniment

Rostind un cuvînt de salut, 
Luigi Polano, ultimul secretar 
al Federației Tineretului So
cialist și unul dintre fondatorii 
F.G.C.I., a subliniat momentele 
cele mai semnificative din is
toria celor 50 de ani de luptă 
ai Federației Tineretului Co
munist Apoi a luat cuvîntul 
Franco Borghini, secretarul na
țional al F.G.C.I., care a spus că 
federația trăiește pe deplin 
procesul de maturizare poli
tici a noilor generații șl acti
vează în rînduril» întregului 
tineret Italian pentru a-1 or
ganiza și a-1 conduce din punct 
de vedere politic, pentru a da 
continuitate luptei sale. Desfă-

Ravagiile 
ciclonului 
„Felicia"

BEIRA 31 (Agerpres), — Ci
clonul „Felicia", care a devastat 
importante suprafețe în Mo- 
zambic (teritoriu african aflat 
sub dominația colonială portu
gheză), a provocat numeroase 
victime în rîndul populației. 
Ultimele informații transmise 
de agențiile de presă relatează 
că ar fi pierit mii de persoane. 
Această catastrofă naturală este 
apreciată drept cea mai teribilă 
din cîte s-au abătut vreodată 
asupra Mozambicului. între 
orașul Laurenco-Marques și ae
roportul localității Quelimane 
contactele radio au fost resta
bilite, dar orașul și împrejuri
mile sale nu pot fi aprovizionate 
pentru moment cu alimente și 
medicamente. Plantațiile de 
ceai, copra și trestie de zahăr 
din regiune au fost complet dis
truse.

Ciclonul „Felicia" s-a abătut 
vineri asupra Mozambicului 
după 48 de ore de ploi toren
țiale, care au provocat revărsa
rea fluviului Zambezi și a 
afluenților săi. Piloții care au 
survolat orașul Quelimane și 
împrejurimile sale au declarat 
că. in aceste localități, foarte 
puține persoane au mai rămas 
în viață. Regiunea sinistrată 
oferă un spectacol dezolant — 
o vastă întindere de apă presă
rată din loc în loc de palmierii 
smulși de furia vîntului. A- 
proape întreaga parte centrală 
a Mozambicului și regiunea de 
frontieră cu Malawi este acope
rită de apă, al cărei nivel depă
șește în unele locuri 8 metri.

• UN OM GAZELA, în vîr- 
stă de aproximativ 20 de ani, 
care se hrănește cu rădăcini 
și frunze și se deplasează prin 
sărituri, trăiește în apropiere 
de Rio de Oro (Sahara Spanio
lă). Această știre a fost dez
văluită de un explorator fran
cez, Jean-Claude Armen, care 
a afirmat că a făcut „o expe
riență extraordinară și unică, 
trăind aproximativ trei săptă- 
mîhi în apropierea acestei 
ființe".

Cu părul lung, complet gol, 
tînărul se deplasează în pa
tru labe, dar nu și-a pierdut 
în totalitate ereditatea uma
nă : mîinile sale pot să apuce 
și el poate să stea în picioa
re. După cum a afirmat dr. 
Paul Rouget, director al „In
stitutului vieții" de la Geneva, 
care a analizat observațiile 
exploratorului, copilul a căzut 
probabil de pe o cămilă aflată 
într-o caravană cînd nu - a\ea 
decît două sau trei luni, fiind 
îngrijit de o gazdă. El a a- 
preciat că este Indispensabil 
ca această ființă să rămîna în 
mediul ei natural și să nu se 
încerce să fie adusă într-un 
spital sau o clinică psihiatri
că, pentru că aceasta i-ar fi 
fatal.

Jean-Claude Armen a decla
rat. că în perioada cît a trăit 
alături de acest tînăr-gazeîă. 
a putut observa „codul" pe 
care îl folosește pentru a se 
înțelege cu gazelele. Agenția 
France Presse reamintește că 
o descoperire similară a fost 
făcută cu cîțiva ani în urmă 
în India, iar în prezent se 
numără aproximativ 50 de ca
zuri de copii sSlbaHci care au 
foât crescuți de lupi, tigri, 
gazele etc.

Ultimele noutăți 
despre ,, Apollo-14"

500 000 spectatori la Cape Kennedy • 100 000 de persoane
s-au instalat de simbata in apropierea

Tn momentul în care închidem această ediție la Cape 
Kennedy nu s-a dat încă startul în marea aventură selenară 
a lui „Apollo-14". Agentile de presă ne-au transmis în cursul 
zilei de duminică numeroase știri din care redăm :

• PENTRU ULTIMA LOR 
ZI înainte de voiajul spre 
Selene, astronauții nu au avut 
în program decît activități mi
nore : Stuart Roosa, care va 
rămîne pe orbita lunară în 
timpul cît colegii săi vor ex
plora suprafața Astrului Nop
ții, efectuează un zbor de an
trenament pe un avion cu 
reacție, iar Alan Shepard și 
Edgard Mitchell trec în revi
stă manevrele cele mai difici
le din cursul misiunii.

•SE AȘTEAPTA ca lansa
rea trenului spațial să fie ur
mărită la Cape Kennedy de 
aproximativ 500 000 de spec

șurăm i— a continuat Borghini
— o activitate dificilă dar pa
sionanta : aceea de a contribui 
la făurirea unei noi unități, mai 
avansate, a tinerei generații 
italiene, care s-a atragă în pri
mele rînduri ale luptei pentru 
transformarea socialistă a țării

A rostit apoi o cuvîntare 
Carlo Galluzzi,! membru al 
Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian, care a scos în e- 
vidență contribuția tinerilor 
comuniști la desfășurarea cu 
succes a luptei P.C.I, „Astăzi
— a spus Galluzzi — sarcina 
F.G.C.I este de a reuni și a 
conduce tineretul tn mersul 
spre socialism. Din partea ti
nerilor trebuie să existe o con
tribuție originală la eforturile 
de a realiza ample acțiuni de 
masă, care să se alăture, miș
cării muncitorești. ' si ăceasța 
nu numai .în legătura cu ma
rile preocupări ale tinerilor, ,ci 
si pentru ‘toate celelalte ‘pro- 
bleme care se . află ’ astăzi în 
fața mișcării muncitorești și 
democratice".

Ziarul „E’Unită" a consacrat 
o pagină specială semicentena
rului Federației Tineretului 
Comunist Italian,

NEGOCIERILE FRANCO-ALGERIENE
La Teheran 
negocierile din
tre reprezentan
ții O.P.E.C. și 
cei ai companii
lor petroliere par 
să se fi împot
molit. în schimb, 
tratativelor fran-

""" " co-algeriene în
același nevralgic domeniu — 
petrolul — au realizat un prim 
pas înainte. După un dialog 
răbdător care s-a prelungit 
de-a lungul a aproape șase luni 
s-a ajuns la o înțelegere în 
sensul că societățile franceze 
„E.L.F.—E.R.A.P.” și „Com- 
pagnie franchise des petroles" 
să depună în zilele următoare 
echivalentul a șase milioane 
dinari drept avans pentru 
restanțele Impozitelor neplăti- 
te în anii 1969 și 1970 (1 di
nar — 1,1 franci francezi).

Această primă înțelegere nu 
rezolvă ansamblul dosarului 
dar relevă o dispoziție comu
nă către un acord. Pentru 
Franța, în fond, nu este vorba 
doar de litigiul in problema 
..aurului negru“. Președintele 
Pompidou declara cu cîteva

Protagoniștii negocierilor dintre Paris și Alger : Ortoli, 
ministrul francez al dezvoltării industriale și științifice și 

Bouteflika, ministrul afacerilor externe ăl Algeriei.

zile în urină că „problema al
geriană depășește în ochii 
noștri simplul aspect petro- 
lier“ Relațiile Parisului cu 
fosta sa colonie au trăsături 
specifice șd cuprind o sferă 
largă de domenii. De altfel, 
chiar la Alger se sublinia că 
„actualele convorbiri înglo
bează totalitatea relațiilor al- 
geriano-franceze".

Tn 1948, Algeria a produs 
48 000 000 tone de petrol. Două 
treimi din acestea (30—35 000 000 
tone) au fost extrase de com
paniile franceze „E.L.F. — 
E.R.A.P.“ și „Compagnie fran- 
faise des petroles". Acordurile 
din 1965 au stabilit modalități
le de cooperare asociind capi
talul algerian, reprezentat de 
societatea națională „Sona- 
trac.h« (creată în 1964) la lu
crările de prospectare și la 

proprietatea asupra unei părți 

tatori, printre care se vor 
afla vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, membri ai gu
vernului american, invitați de 
peste hotare. Potrivit aprecie
rii autorităților locale, peste 
100 000 dintre spectatori se 
aflau deja sîmbătă la prînz în 
apropierea rampei de lansare.

• CEI TREI ASTRONAUȚI 
care urmează să ia startul 
spre Lună s-au trezit astăzi 
la ora 9,00 dimineața (ora 
14,00 G.M.T.). După un scurt 
examen medical, ei și-au luat 
micul dejun și au fost infor
mați despre desfășurarea fără 
perturbări a numărătorii in-

Noi arestări 
in Spania

MADRID 31 (Agerpres). — 
Autoritățile franchiste continuă 
represiunile împotriva patrioților 
din Spania. La Madrid s-a anun
țat că opt basci au fost condam
nați de un tribunal special la pe
depse între un an și doi ani în
chisoare, sub acuzația de „asocie
re ilegală" și de a fi făcut „pro
pagandă interzisă".

In același timp, după cum in
formează agenția France Presse, 
un grup de avocați spanioli a a- 
dresat o scrisoare președintelui 
Tribunalului suprem în care de
nunță abuzurile comise de poli
ție. In scrisoare se subliniază că 
poliția franchistă operează, de 
peste o lună, arestări masive în 
rîndurile muncitorilor și studen
ților, îndeosebi în Țara Bascilor, 
la Madrid, Andaluzia și Catalo
nia. Semnatarii scrisorii au indi
cat că poliția se face vinovată de 
numeroase abuzuri de putere și 
încălcări ale legii, menținând sub 
stare de arest persoane puse în 
libertate de către autoritatea ju
diciară. La sediile polițiilor din 
Sevilla, Granada, San Sebastian, 
Madrid și Carthagena,îb arată 
în șcriSOfire. deținujit șînț supuși 
torturilor. A vocații au cerut ca 
cei vinovați de aceste ilegalități 
să fie pedepsiți. France Presse 
informează, totodată, că cores
pondentul din Sevilla al ziarului 
„Madrid", care a relatat despre 
scrisoarea avocaților, a fost a- 
restat.

a resurselor. Dar, cum obser
vă LE MONDE, „Algeria se a- 
propie evident cu pași mari 
de un obiectiv pe care uu-1 
ascunde : să ajungă cît mai 
degrabă la controlul resurselor 
sale petroliere în scopul obți
nerii mijloacelor financiare 
necesare unui plan de dezvol
tare deosebit de ambițios". 
Algeria încearcă să obțină 
3,08 dolari pe un baril de pe
trol în timp ce Franța ar ofe
ri doar 2,75 dolari. Jocul pro
punerilor și contra propuneri
lor ămîne, însă, învăluit de 
secret.

FRANCE PRESSE se între
ba : „De ce nu naționalizează 
Algeria imediat companiile și 
încearcă să ducă tratative cu 
Franța ? Tn esență pentru că 
ea s-a lansat într-un amplu 
plan de industrializare de pa
tru ani, care mobilizează toate 
resursele sale financiare și, 
îndeosebi, resursele sale tn 
devize. Ea nu dorește, pentru 
moment, să-și consacre banii 
indemnizărli companiilor fran
ceze și investițiilor pe care ar 
trebui să le tacă în locul a- 
cestora".

Pentru Franța, Algeria re

prezintă nu numai o sursă e- 
sențială a aprovizionărilor pe
troliere și o piață extrem de 
importantă pentru exportato
rii francezi, mai ales pentru 
cei de echipament industrial. 
Relațiile cu Algerul au o sem
nificație evidentă pentru an
samblul legăturilor Franței cu 
lumea arabă și cu „lumea a 
treia", pentru rolul pe care 
Parisul dorește să-1 joace în 
viața internațională.

Andre Fontaine scria în LE 
MONDE că „în triplul dmoe- 
n>iu al politicii, culturii, eco
nomiei. cele două țări au atî- 
tea interese comune îneît nu 
vedem ce anume ar putea îm
piedica dezvoltarea relațiilor 
din momentul în care ar dis
pare motivele de contestare 
care le îngreunează de atîția 
ani“.

rampei de lansare
verse în vederea lansării spre 
Astrul Nopții a trenului spa
țial „Ap'ollo-14".

• BULETINUL METEO
ROLOGIC difuzat astăzi la 
Houston anunță că nori de 
furtună formați în Golful Me
xicului se îndreaptă spre Est 
și ar putea atinge Cape 
Kennedy în această după-a- 
miază. Se așteaptă totuși ca 
norii să se disperseze pînă în 
momentul lansării navei spa
țiale „Apollo-14“. Meteorolo
gii afirmă că temperatura ae
rului se va ridica azi după- 
amiază la 24 grade, iar vîn- 
tul va avea o viteză de circa 
24 kilometri pe oră. Ei con
chid că se anunță condiții fa
vorabile pentru lansarea tre
nului spațial „Apollo-14“ spre 
Lună.

• „GUVERNUL IRAKIAN 
consideră că la ora actuală nu 
există condiții favorabile pen
tru organizarea unei conferințe 
arabe la nivel înalt", a decla
rat un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Irakului. *

Această declarație a fă
cută Agenției irakiene de ^for
mații cu prilejul plecărți în 
Kuweit a ministrului de stat 
pentru problemele președinției 
Republicii Irak, Al Jawari. El 
urmează să înmîneze un mesaj 
personal al președintelui Ira
kului, emirului Kuweitului în 
legătură cu problema convocă
rii conferinței arabe la nivel 
înalt.

Uganda

IDI AMIN, 
funcția de 
al statului

Dispută între 
și Sudan

• GENERALUL 
care și-a asumat 
„conducător militar 
ugandez", a declarat la postul 
de radio Kampala că trupe su
daneze au pătruns pe teritoriul 
Ugandei, pînă în apropierea o- 
rașului Kitgum — informează 
agenția France Presse.

Această știre a fost dezmin
țită în mod categoric de mini
stru] sudanez al informațiilor, 
Omar Haj Moussa, 
de cuvînt 
Sudanului, 
fuzată de 
durinan, ,

purtătorul 
al guvernului 
declarație di- 
de radio-Orh-

•s mov

oficial 
într-o 

post ui

bi<

Conflictul S.U.A. — E- 
cuador în fața O.S.A.

• REUNIUNEA MINIȘTRI
LOR DE EXTERNE AI O.S.A., 
convocată de urgență sîmbătă 
în legătură cu acuzațiile Ecua
dorului la adresa S.U.A. de a fi 
violat prevederile cartei acestei 
organizații prin suspendarea 
creditelor de ajutor ca măsură 
de represalii față de sechestra
rea navelor lor de pescuit, a a- 
doptat o rezoluție care cheamă 
ca părțile să rezolve diferendul 
prin convorbiri bilaterale sau 
să apeleze la Curtea Interna
țională de Justiție de la '2?iga. 
Rezoluția a fost adoptată cu 19 
voturi și 4 abțineri — Chile, 
Peru, Barbados și Bolivia.

După cum s-a mai anunțat, 
autoritățile navale ecuadoriene 
au sechestrat și amendat 17 
nave americane, care pescuiau 
în zona celor 200 mile marine 
stabilite ca limite ale apelor 
teritoriale ale Ecuadorului.

Chile : Senatul aprobă 
amendamentele consti
tuționale

• PROIECTUL AMENDA
MENTELOR CONSTITUȚIO
NALE menite să permită națio
nalizarea minelor de cupru a 
fost adoptat în unanimitate de 
comisia pentru probleme juri
dice a Senatului din Chile. Ac
tuala constituție nu prevede de- 
cit expropierea ca modalitate de 
preluare de către stat a unor 
bunuri particulare. Amenda
mentele introduc, între altele, 
in constituție și noțiunea de 
naționalizare, ceea ce va facilita 
adoptarea unor măsuri în vede
rea limitării intereselor mono
polurilor străine și în alte sec
toare importante ale economiei, 
chiliene.

Un proces sui generis

• IN ORAȘUL DETROIT a 
început sîmbătă un proces de 
factură neobișnuită. Organizat 
de mișcarea pacifistă „veteranii 
din Vietnam împotriva războiu
lui", acest proces, care se va 
desfășura timp de trei zile, va 
permite prezentarea de mărtu
rii și dovezi asupra crimelor 
întreprinse de militarii ameri
cani împotriva populației paș
nice din Vietnam.

La procesul de la Detroit ur
mează să se prezinte în cali
tate de martori aproximativ 
150 de veterani ai războiului 
vietnamez.
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