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EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU de prestigiu
ale constructorilor

RECUPERAREA RESTANTELOR, hidrocentralei

PENTRU REALIZAREA PLANULUI
de pe Lotru

LA TOATE SORTIMENTELE!
In ansamblu, bilanțul realizării 

sarcinilor de plan pe cele unsprezece 
luni din acest an este favorabil în 
industria județului Dolj. Planul pro
ducției globale a fost depășit cu 
114,2 milioane lei, iar planul pro
ducției marfă vîndutâ și încasată cu 
28,4 milioane lei. Din diferite unități 
industriale ale județului au fost li
vrate suplimentar economiei națio
nale transformatoare de forță însu- 
mînd peste 98 000 kVA, opt locomo
tive Diesel elec
trice, 205 tone bu
tanol, 43 mașini 
agricole, mobilă 
în valoare de 
peste 2,6 milioa
ne lei șl alte pro
duse.

Totuși, datele 
statistice arată că, 
îri' industria ju
dețului, din cele 
principale care se 
rativ, planul s-a realizat integral, 
în perioada amintită, numai la 18. în 
acest fel, economia națională nu a pri
mit, în cantitățile prevăzute, anumite 
sortimente. Este vorba, între altele, 
de motoare electrice însumînd o pu
tere de peste 63 000 kW, 18 000 mc 
prefabricate din beton și confecții în 
valoare de peste 1,4 milioane lei. 
Drept consecință a nerealizării inte
grale a planului la toate sortimente
le, 523 de contracte nu au fost res
pectate.

Or, economia națională are absolu
tă nevoie de toate sortimentele pre
văzute în plan. Ca atare, în aceste 
ultime săptămini ale anului, se cere 
să fie depuse toate eforturile pentru 
recuperare* rămînerilor în urmă, în- 
cît planul anual să fie îndeplinit 
integral, la toate sortimentele, în fie
care întreprindere.

Să analizăm, bunăoară, cazul mo
toarelor electrice. în tot cursul anu
lui. fabrica de mașini rotative din 
cadrul Grupului de uzine pentru a- 
parataj și mașini electrice din Cra
iova a fost aprovizionată necores
punzător cu micanită și conductori 
izolați cu fibre de sticlă de către 
Fabrica de cabluri și materiale elec- 
troizolante din Capitală. Evident, 
pentru recuperarea restanțelor la 
sortimentul amintit, este necesar ca 
această chestiune să fie imediat re
zolvată.

— Cu mlcanita nu mai sînt pro
bleme — ne-a spus tov. Ion Ge- 
mescu. Inginerul șef al fabricii d;n 
Craiova. Totuși, fată de prevederile 
contractului, nu am primit pînă Ia 
10 decembrie circa 10 tone de con
ductori izolați cu fibre de sticlă.

După cum a ținut să precizeze tov. 
Ioan Diaconescu. directorul comer
cial al întreprinderii furnizoare bu- 
cureștene, în cîteva zile va fi livrată 
întreaga cantitate de conductori izo
lați. Ceea ce înseamnă că dacă a- 
cest angajament va fi — și trebuie 
să fie ! — respectat, aorovizionarea 
cu respectivele materiale nu va mai 
constitui o problemă pentru unita
tea craioveană. Rămîne ca în aceste 
zile conducerea fabricii, a grupului 
de uzine să ia măsuri hotărite pentru

îmbunătățirea colaborării dintre sec
torul de turnătorie al grupului și fa
brica de mașini rotative, a conlucră
rii și cu alte secții ale fabricii, pentru 
întărirea asistenței tehnice în schim
burile II și III și creșterea randa
mentului în aceste schimburi 
lucru. Faptul că în lunile 
brie și noiembrie, în prima decadă 
a lunii decembrie, producția 
toare electrice a crescut cu 
mativ 50 la sută, față de perioadele

de 
octom-

la mo- 
aproxi-

Ancheta economică în întreprinderi
industriale din județul Dolj

25 de produse 
urmăresc ope-

anterioare, atestă marile rezgrve de 
care dispune fabrica pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă.

O altă unitate cu restanțe : între
prinderea de prefabricate de beton 
din Craiova. Aici, în cursul anului, 
rezultatele unor secții importante de 
producție — cele de stilpi și betoa
ne — au înregistrat aproape de la a 
zi la alta diferențe de 30—60 pro
cente. Nu este de mirare de ce, în fi
nal, s-a ajuns — după cum aminteam 
mai înainte — la o restanță de 18 000 
mc de ..............................
vreme, 
oase a 
secțiile 
încarcă 
here, ci prin mai multe lopătări ma
nuale (așa cum am văzut în urmă cu 
cîteva zile), cîtă vreme utilajele din 
fabrică, din cauza opririlor acciden
tale, stăteau mai mult de o cincime 
din timpul lor de lucru planificat, 
rezultatele nu puteau fi altele.

Am putea să înșiruim și alte defi
ciențe care au influențat rămînerea 
în urmă față de plan la întreprin
derea de prefabricate din beton din 
Craiova. Ne vom opri însă aici, sub
liniind că important în această uni
tate este ca, în răstimpul care a mai 
rămas pînă la finele anului, să fie 
create toate condițiile tehnice și or
ganizatorice pentru a se lucra zi de zi 
din plin, cu întreaga capacitate de 
producție, spre a se diminua cit mai 
mult posibil și chiar lichida restan
țele față de plan.

O situație cu totul apecială am 
întîlnit la Combinatul de confecții 
din Craiova. Aici, neindeplinirea 
planului la confecții este generată 
aproape in totalitate de dificultățile 
în aprovizionarea cu materie primă. 
La 1 decembrie, fabrica de stofe 
„Argeșana**, din Pitești, cel mai im
portant furnizor al combinatului, 
consemna o restanță în livrările de 
stofă de circa 300 000 m.l. Este drept, 
la 10 decembrie, această restanță în 
livrări să micșorase cu peste 
100 000 ml.

— In jurul datei de 15 decembrie 
fabrica 
te grai 
natul 
ferm ing. Dorel Stinghie, directorul 
general al Direcției de îndrumare

prefabricate din beton. Cîtă 
datorită organizării defectu- 
muncii, pentru a aproviziona 
de producție camioanele se 
cu ciment nu direct din bun-

..Argeșana" va onora in- 
obligațiile sale către combf- 
craiovean — ne-a asigurat
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IDEE,
Cind nu ai o idee adevărată — bineînțeles din cate

goria celor nobile — stai sincer și deschis in fața lumii, 
nu-ți pune mască de profet neînțeles. Mimarea ideilor 
e un act pernicios, gangsterie cu cecuri false.

Cind nu ai o idee mare nu reinventa scaunul cu patru 
picioare, covrigul cu gaură. Cind nu ai o idee auten
tică, nu da cu praștia în păsările măiastre, nu în
tuneca prin vorbe, inabil a- 
lese, fața Giocondei.

Cind nu ai o idee mare, 
scoate-ți pălăria și ascultă 
ideile altora, poate vei fi in 
stare să contribui la finaliza
rea lor. Acesta e un rol onest 
ți necesar. A face ca o idee să

șî urmărire a producției din Minis
terul Industriei Ușoare.

Oricum, fabrica „Argeșana** din 
Pitești nu poate fi scutită de răs
pundere pentru întîrzierile în livra
rea stofelor către combinatul din 
Craiova. Măsurile luate în ultima vre
me in unitățile combinatului craio- 
vean vizează mobilizarea la maxi
mum a tuturor forțelor, folosirea 
întregii capacități de producție, lu
cru de zi și noapte cu cel mai înalt 

randament pentru 
îndeplinirea inte
grală a prevede
rilor planului. 
După rezultatele 
din ultimele zile, 
care au fost mai 
mari cu 30—40 de 
procente, se poa
te aprecia că se 
muncește din plin.

Totul trebuie subordonat în între
prinderi recuperării grabnice a ori
căror restanțe față de plan. In acest 
scop, este necesar ca în continuare 
să fie folosite din plin, cu valoare 
maximă pentru producție, fiecare zi, 
fiecare oră, fiecare minut, să se în
lăture neîntîrziat deficiențele ce per
sistă într-un domeniu sau altul, să 
se concentreze eforturile tuturor 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, pentru ca planul să fie în în
tregime îndeplinit la toate sortimen
tele, în fiecare întreprindere din 
județ.

VÎLCEA (corespondentul „Scîn- 
teii“, Petre Dobrescu). Con
structorii hidrocentralei de pe 
Lotru au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
valoric pe anul 1970. Pînă la 
sfîrșitul anului, după cum ne 
spunea ing. Gheorghe Cocoș, di
rectorul general al hidrocentra
lei, atenția constructorilor este 
îndreptată spre recuperarea in
tegrală a pierderilor cauzate de 
inundații, spre devansarea lu
crărilor înscrise în grafic. Mon- 
torii șantierului „Energo-mon- 
taj“—Ciunget au lansat, tot îna
inte de termen, cel de-al 100-lea 
tronson pe conducta forțată.

Munții Rodnel. O împără
ție de păduri și liniște. 
Undeva, la o margine de 
drum, am văzut un arbore 
retezat Sute de cercuri am 
descifrat in trunchiul lui și 
m-am gîndit la istoria com
primată înăuntrul acestor 
sute de cercuri vegetale. 
Dacă o membrană a închi
puirii noastre ar vibra, sen
sibilizată de aceste semne 
ale timpului, cine știe ce 
istorisiri fabuloase ne-ar fi 
dat să aflăm.

Poate șm auzi ceva des
pre tragica dispariție a ve
chiului oraș medieval care 
a existat aici, pe locul ac
tualei așezări cu numele de 
Rodna Veche. Am auzi su
netele tirnăcoapelor, cu ca
re sclavii scoteau, în urmă 
cu sute de ani, aurul din a- 
dîncurile acestor munți... 
Am auzi poate vuietul și 
gemetele Someșului, silit de 
năvălitori să se prăvăleas
că în subteranele orașului, 
care-i adăposteau pe locui
torii înspăimîntați... Liniș
tea ruinelor... începuturile 
unei alte istorii... ; am auzi 
lunga pastorală a Rodnei 
și, poate, am asculta și po
vestea adevărată a lui Ion 
al Glanetașului, care și-a 
trăit bucuriile și durerea în 
vecinătatea acestor munți.

In acest sfîrșit de an, 
Munții Rodnei par mai bo- 
gați, mai generoși, gata să 
îmbrățișeze un nou ciclu 
istoric, gata să înscrie 
în trunchiurile copacilor 
cercuri mai groase, mai 
largi. In norii albaștri care 
îmbracă piscurile Inăului și 
ale Pietrosului, de la un 
timp, localnicii văd ureînd, 
odată cu rouă și aburii pă
durilor, o respirație nouă, o 
fină pulbere industrială, 
particule ce prevestesc un 
nou destin. Ultimele șase 
cercuri ale copacilor din 
Rodna cuprind începuturi
le acestui nou destin ; ele 
s-au stratificat pe fondul 
unor căutări neobosite, pen
tru a fi redescoperite filoa
nele exploatate în urmă cu 
sute de ani, și pentru a se 
ști adevărata configurație 
geologică a Munților Rod
nei. Cercetările s-au dove
dit... rodnice.

Directorul întreprinderii 
de prospecțiuni și explo
rări geologice Cluj, Boris 
Țurcanu, ne informează că 
se creează aici un bazin mi
nier de sine stătător.

— Nu mai e nevoie să 
trimitem minereul pînă la 
Baia Mare. Vom parcurge 
întregul ciclu, de la exploa

Dan POPESCU 
Niitor ȚUICU

tare la prelucrare. La Înce
put am localizat un cîmp 
minier în Valea Vinului. El 
s-a extins la Blaja, Copă- 
celu, și probabil vom rea
liza o legătură și cu zăcă
mintele de la Borșa. Toți 
munții ăștia conțin o multi
tudine de mineralizații ! în 
plus, avem aici importante 
rezerve de caolin de o cali
tate excepțională. Apoi 
marmură. Apoi altele — un 
întreg potențial economic, 
care se va declanșa și va 
modifica structural viața a- 
cestor ținuturi.

ca a venit la șantierul geo
logic îndată după ce și-au 
făcut apariția primele uti
laje.

— Am și eu ceva de făcut 
p-aici ?

A fost introdus într-o e- 
chipă de mineri. în cîteva 
luni a deprins meseria.

— Noi am fost ciobani și 
tăietori de lemne din tată-n 
fiu — povestește el acum 
— dar de ce n-am putea să 
lucrăm și în industrie ? 
I-am auzit pe ingineri vor
bind despre un’ viitor cînd 
aici vor fi mine mari... Am

Viitorul oraș
așteapta
un nume

Procesul a și Început. 
S-au ivit primele instala
ții de foraj, aduse de geo
logi. Au fost zeci și zeci de 
asemenea mici șantiere, 
plasate pe virfuri de mun
te, în văi, în. poieni, pe 
coaste abrupte... O 
de mașini grele și 
re, tîrînd după ele 
ții și mașinării 
străbătea huruind 
mici de munte, se strecura 
cu mare greutate prin pă
duri, pe drumuri înguste și 
întortocheate. Marșul către 
negurile munților i-a fasci
nat pe localnici. Prevestea 
un nou viitor. Și, cum se 
întîmplă, unii dintre local
nici au și pornit să întîm- 
pine acest viitor. S-au pre
zentat la șantier. Este cazul 
minerului șef de brigadă 
Ioh Stanca.

Cu o straiță prinsă ln- 
tr-un toiag de păstor, Stan-

coloană 
tractoa- 
instala- 
ciudate, 

satele

zis să mă grăbesc și să în
văț, să cîștig timp.

Ieșind în întîmpinarea 
noului destin ce li se pre
gătește munților Rodnei, 
Ion Stanca a devenit un 
miner atît de bun, îneît i 
s-a încredințat conducerea 
unei brigăzi. Curînd, a iz
butit să întreacă perfor
manțele unor mineri cu ex
periență îndelungată (îna
intări pe galerie, de circa 
80 metri liniari pe lună). 
Cînd s-a introdus mecani
zarea încărcărilor, a depă
șit 100 de metri liniari, ci
fră rămasă și azi recordul 
înaintărilor la lucrările din 
Munții Rodnei. Brigada lui 
Stanca lucrează acum pe 
galeria 1 100, pentru deschi
derea 
nier : 
gătire 
mei 
Bleznei.

Astfel de „terenuri noi",

unui nou cîmp mi- 
sint lucrările de pre- 
pentru debutul pri- 

exploatări din Valea

umane sau geologice, ne în» 
tațișează și ion Tircoman, 
miner șef da brigadă (ori
ginar din comuna Rodna 
Veche), sau Viorel Ciurov, 
care lucrează acum pe ga
leria 5, pregătind un alt 
cîmp al viitoarei mine.

In 1972, 8 guri de mină 
vor inaugura viitorul in
dustrial ai munților Rodnei, 
Pînă atunci totul se pregă
tește in cele mai mici amă
nunte.

Pe valea Bleznei, la Co- 
păcelu, la 1 300 de metri al
titudine, între brazi 
seculari, se naște o 
așezare industrială, 
guri de mină, două 
spre adîncurile munților, se 
deschid în fiecare diminea
ță. între timp, instalațiile 
de la suprafață încep să-și 
capete conturul definitiv. 
Două construcții alăturate 
fac dovada sensului în ca
re evoluează aici lucrurile : 
vechea și noua stație de 
compresoare. Prima, un șo
pron adăpostind două mo
toare, este abandonată. Ur
mează să călătorească spre 
alt șantier, aflat în fazele 
incipiente. A doua stație — 
nici aceasta definitivă, dar 
mai puternică, mai arătoa
să — ne vorbește, cu vuie
tul ei înfundat, despre 
noile proporții ale efortului 
industrial din adîric. Dru
muri și platforme se află a- 
cum încă sub șenilele unor 
mari buldozere. O activita
te febrilă face aici să vi
breze pădurea ; luminile 
șantierului clipesc noaptea 
în munți.

Și, la oarecare distanță 
de pădure, apar locuințele.

Primul bloc a inaugurat 
aici, în creierul munților, 
istoria unei noi așezări o- 
menești. în curînd primele 
familii de mineri se vor ■ 
muta aci. Vor aduce în 
munți aromele de bucătă
rie, jocurile de copii, serile 
de familie în fata televi
zorului. Un al doilea bloc 
se află în construcție. îi vor 
urma altele. Cum se va 
numi această localitate ? 
Copăcelu ? Rodna Nouă ? 
Nu știm. Dar nu va trece 
mult și cartografii vor tre
bui să-și înmoaie penița în 
tuș pentru a-i consfinți de
numirea, locul pe hartă, 
longitudinea, latitudinea... 
Vor fi coordonatele primare 
ale unul nou bazin minier, 
înscris în istoria nouă a ță
rii.

și fagi 
nouă 
Două 
porți

Mihai CARANFIL

Secvență din cel mai disputat meci al ultimei etape, Rapid—Farul. Șase 
bucureșteni (tricouri vărgate orizontal) asaltează poarta constănțeană 
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Măsuri pentru îndreptare
ori sancțiune pentru

Represaliile împotriva criticii
o practică incompatibilă cu normele

Pe adresa conducerii Ministerului 
Finanțelor a fost primită, la 19 mar
tie a.c., o scrisoare, din care spicuim 
următoarele :

„Vă scrie salariatul Ciocan Con
stantin de la I.I.S. „Nicovala** din Si
ghișoara, care, in urmă cu un an, a 
riscat pînă și înlăturarea sa din func
ție, numai să se pună capăt raportă
rilor de date ireale și încasării unor 
valori necuvenite din vinzarea pro
duselor. Prin măsurile luate ca ur
mare a verificării faptelor de 
organele subordonate dv., s-a 
stavilă acestor practici pentru 
va luni, apărînd, către sfîrșitul anu
lui 1939, din nou reclamații de li
vrări de utilaje incomplete...** După 
ce enumeră ilegalitățile din între
prindere — pe care le semnalase ri 
cu alte prilejuri, semnatarul scrisorii 
se referă la consecințele pe care 
le-* avut de suferit în urma a- 
cestei sesizări : „...sesizarea făcută 
dv. în luna decembrie 1968 și apoi 
verificată în februarie 1969 a du« la 
o acțiune de intimidare a mea, atît 
de către directorul întreprinderii, cît

către 
pus 

cite-

1

PICĂTURA DE CERNEALA
,_  _ _ devină corp-concret, să

capete funcții materiale, înseamnă a capta, a iubi și a 
păstra inteligența, a-i deschide drum in istoria cea vie. 
Oriunde ar sclipi o idee, fii magul ei închinător.

Cind ai o idee — firește tot din categoria celor no
bile — fii bun și scoate-o in larg N-o strivi între 
dinți. O idee, știi mata, e lucru mare, poate chiar 
epocal. Nu trebuie ținută, cu egoism, sub obrocul ne-

încrederii in puterea altora de a o înțelege. Cu idei 
mari, animate de încredere in ziua de mâine, se între
ține omenirea și se propagă pini dincolo de limiteUt 
ei biologice.

Cind al o idee, îmbrac-o in haine grațioase și ieși 
cu ea in lume, să o vadă contemporanii, să-i dea o- 
norul cuvenit. Du-o pe magistrala încărcată de flori.

O idee adevărată e un te- 
zaur colectivității, chiar 
dacă virtual. Și nu uita că 
pe comori fantezia populară 
a pus să foace flăcări.

Cind ai o idee, sărută pă- 
mîntul patriei, geniul său 

generos. El iți oferă și reazem, și esență primordială. El 
te naște investit cu harul de a naște. Privește-l cu 
respect, fiindcă ideea vine din adincurile lui. Nici un 
zeu nu se compară cu ideea de valoare de care atimă, 
ca o mărgea, lacrima dulce a țărinii părintești : lacrima 
de bucurie e mamei la vederea noului născut.

și de către directorul general al Cen
tralei industriale de articole casnice, 
utilaje și piese de schimb, pendinte 
de M.I.U., tov. Mihai Ștefan, care, in 
luna octombrie 1969, m-a apostrofat 
in biroul său și mi-a spus că sesiza
rea făcută la dv. o va avea în vedere 
și mă va „ajuta** la proxima ocazie. 
Ocazia pe care a avut-o tov. direc
tor general a fost la data de 1 mar
tie 1970 cînd, la propunerea făcută 
de directorul întreprinderii, pentru 
a-i crea un post fostului contabil șef 
Mihai Nicolae (rudă cu directorul ge
neral), schimbat din funcție ca neco
respunzător, a comasat serviciul de 
prețuri, pe care-1 conduceam de 7 ani, 
cu cel de contabilitate, creînd o sin
gură funcție de șef de serviciu și nu
mind în această funcție pe contabilul 
șef destituit...**.

Firește, nu putem lua drept ade
văruri absolute toate afirmațiile fă
cute in scrisoarea din care am citat. 
Bunăoară, discuția dintre autorul scri
sorii și directorul general al centra
lei, care a avut loc între patru ochi ; 
nu există temei nici să-i dăm cre
zare semnatarului scrisorii, dar nici 
să infirmăm susținerile sale. Iar în ce 
privește schimbarea sa din funcție, 
nu avem căderea să apreciem dacă 
a fost o măsură luată în mod expres 
împotriva lui sau dictată de interesele 
întreprinderii. Reținem însă că cel 
numit în funcția de șef al serviciu
lui contabilitate-prețuri — nou creat 
— se făcea vinovat de săvîrșirea unor 
abateri grave de la disciplina de plan 
și financiară și a unor ilegalități, 
prin care s-au prejudiciat interesele 
statului și ale întreprinderii.

în continuare, să vedem, 
s-a întîmplat cu sesizarea, 
rînd grave faptele expuse,
rea Ministerului Finanțelor a trimis-o 
la 25 martie, în vederea dispunerii 
măsurilor corespunzătoare, tovarășu
lui Nicolae Enea, prim-adjunct al mi
nistrului industriei ușoare, care 
a pus pe scrisoare următoare® re

însă, ce 
Conside- 
conduce-

Eugen FRUNZA

SPORT
■ FOTBAL: Dinamo București,

campioană de toamnă
■ VOLEI Steaua s-a calificat

în turul următor al „Cupei
campionilor europeni"

fl In dezbatere: Sportul școlar
(IN PAG. A lll-a)

15 ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI

In organizația națiunilor unite
............... -...-

sesizare ?
de jos
societății noastre

zoluție, în atenția tovarășului adjunct 
al ministrului Ion Bazac : „Rog, pen
tru informarea dv., să o citiți și să 
dispuneți centralei să analizeze și să 
răspundă**. Această sesizare — în 
care era vizat direct, nominal, direc
torul general al centralei și din care 
se dasprindea ideea că acesta n-a 
intervenit cu măsuri prompte, eficien
te, pentru eliminarea neregulilor din 
întreprindere — a ajuns, la 11 apri
lie, la biroul de sesizări al centralei 
care a repartizat-o pentru soluționare 
directorului 
Trebuie 
traseul care a fost imprimat se
sizării, 
cate prevederile 
1966, care interzic cercetarea sesiză
rilor de către persoanele criticate sau 
de către cele din subordinea acestora. 
După două zile de la primire, direc
torul financiar al centralei i-a răs
puns petiționarului că majoritatea 
faptelor semnalate de el sînt înte
meiate, cu excepția afirmațiilor pri
vind oportunitatea desființării pos
tului de șef al serviciului prețuri șl 
gradul de rudenie presupus între di
rectorul general al centralei și conta
bilul șef destituit.

Revenind la faptele întemeiate, pe 
care autorul sesizării le semnalase 
nu o dată, precizăm că ele au fost 
cercetate de mai multe ori și confir
mate cu prilejul unei recente anche- ; 
te efectuate de către o comisie, al
cătuită la indicația Comitetului ju
dețean de partid Mureș, în cadrul 
Direcției teritoriale de control și re
vizie nr. 18. In concluziile acestei 
anchete se subliniază că, de-a lungul 
anilor, încă din 1967, conducerea în
treprinderii „Nicovala** din Sighi
șoara a săvîrșit o seamă de abateri 
grave de la disciplina de plan și 
financiară, privind : raportarea de

Alexandru STROE 
Gheorghe PÎRVAN

financiar, G. Porteli. 
precizat aici că. prin

s-a ajuns să fie încăl- 
Decretului 534/

(Continuare în pag. a Il-a)

O activitate intensă
in slujba țelurilor păcii

și cooperării între popoare
Se împlinesc astăzi 15 ani de cînd 

România a devenit membră a O.N.U. 
Aniversarea acestui eveniment con
stituie un prilej de evocare, desigur 
în mod succint, a activității bogate 
și constructive desfășurate de Româ
nia în acest important for interna
țional, a spiritului de inițiativă și ho- 
tărîrii de care a dat permanent do
vadă în promovarea țelurilor păcii și 
cooperării internaționale.

Atenția acordată de România acti
vității O.N.U. a pornit și pornește 
de la pozițiile fundamentale pe care 
se întemeiază politica externă a ță
rii noastre, ca stat socialist ferm a- 
tașat cauzei păcii, libertății și pro
gresului popoarelor. In conformitate 
cu aceste poziții, țara noastră a con
siderat și consideră că problemele li
tigioase ale lumii contemporane tre
buie să-și găsească rezolvarea pe cale 
pașnică, prin dezbateri și tratative 
care să conducă la reglementări po
litice, că în condițiile epocii noas
tre toate statele, toate popoarele tre
buie să se bucure în egală măsură de 
dreptul de a-și spune cuvîntul asupra 
problemelor vieții internaționale, a- 
vînd convingerea că O.N.U. îi revine 
un rol important in promovarea 
lurilor păcii și poate constitui un 
strument adecvat pentru întărirea 
galității și asigurarea securității 
ternaționale, pentru dezvoltarea 
laborării pașnice între toate națiunii» 
lumii.

După cum, este știut, Organizația 
Națiunilor Unite și-a sărbătorit nu 
de mult, în cadrul unei sesiuni jubi
liare, un sfert de veac de existență. 
Prezența la această sesiune a repre-

țe- 
in- 
le- 
in- 
co-

La toate chioșcurile si librăriile din țară

ALMANAHUL SCINTEIA 1971

zentantului celui mai de seamă al 
României, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuvîntarea de înaltă ținută princi
pială rostită în fața Adunării Gene
rale de șeful statului român, cuvîn- 
tare prin care țara noastră și-a ex
primat pozițiile de principiu în legă
tură cu problemele majore de care 
depind astăzi securitatea și progre
sul popoarelor, a pus o dată mai mult 
în lumină profundul atașament al 
României față de cauza păcii și des
tinderii internaționale, 
față de țelurile înalte 
Cartei O.N.U.

In toți cei 15 ani de 
este membră a O.N.U. 
țiune pozitivă, nu a fost principiu sau 
măsură justă în cadrul organizației 
care să nu fi fost sprijinită de țara 
noastră, ea însăși fiind inițiatoarea 
unui șir de acțiuni și propuneri da 
puternic răsunet și largă adeziune pe 
plan mondial.

Aceste acțiuni, inițiative și propu
neri s-au referit la domenii și pro
bleme dintre cele mai însemnate ca 
necesitatea întronării unui spirit nou 
în relațiile internaționale, a stabilirii 
unor raporturi de încredere și bună 
vecinătate, în baza respectării de că
tre toți și față de toți a principiilor 
dreptului internațional — suverani
tatea și independența națională, ega
litatea în drepturi, neamestecul în 
treburile interne, avantajul reciproe 
— stingerea focarelor de război și în
cordare din diferite părți ale globului 
și reglementarea diferendelor nu pe 
calea forței și armelor, ci prin trata
tive, necesitatea unor măsuri concrete 
și imediate în direcția dezarmării, 
lichidarea neîntîrziată a vestigiilor 
coloniale, promovarea unei colabo
rări șl cooperări largi, multilaterale 
între toate statele, indiferent de orîn- 
duirea social-politică. Este un tablou 
care oferă imaginea unei activități

Radu BOGDAN

fidelitatea ei 
și principiile

cind România 
nu a fost ac-

(Continuare in pag. a IV-a)
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SCENA
• La sBrșltul săptămînii tre

cute, Teatrul maghiar din Cluj 
a oferit spectatorilor săi, in 
premieră, piesa „Camera de 
alături** de Paul Everac.

• Teatrul „Mihail Emlnescu** 
din Botoșani a prezentat sîm- 
bătă 12 decembrie premiera „Cel 
doi tineri din Verona** de Wil
liam Shakespeare, în regia și 
scenografia lui Alexa Visarion.

• Joi, 17 decembrie, pe scena 
Teatrului de stat din Turda va 
avea loc premiera piesei „Este 
vinovată Corina ?** de Laurentiu 
Fulga. Regia spectacolului este 
semnată de Vlad Mugur

CONCERT OMAGIAL
DINU LIPATTI

ECRAN
Astă-seară are loc premiera 

de gală a unui nou film româ
nesc — B.D. intră in acțiune — 
realizat de regizorul Mircea 
Drăgan, care semnează și sce-, 
nariul împreună cu Nicolae Tic. 
Este un film antrenant și amu
zant totodată, pe al cărui ge
neric figurează o excelentă e- 
chipă de actori: Toma Caragiu, 
Sebastian Papaiani, Puiu Căli- 
nescu, Dem. Rădulescu, Jean 
Constantin. Iurie Darie. Ioana 
Drăgan, Dumitru Furdui, Cella 
Dima, Boris Ciornei, Ștefan Bă
nică ș.a. Imaginea — N. Măr- 
gineanu. muzica — I. Cristinoiu, 
decoruri — arh. Constantin Si- 
mionescu. ★

Alte premiere ale acestei săp- 
tămini : Șarada, reușit film de 
factură polițistă, realizat de re
gizorul Stanley Donen și jucat 
de Cary Grant și Audrey Hep
burn ; Pomul de Crăciun, în re
gia lui Terrence Young, prilej 
de a-1 revedea pe regretatul 
Bourvil intr-un film învăluit 
de tristețe și de o caldă umani
tate. Și. dacă peliculele anteri
oare din seria „Dr. Mabuse" 
n-au fost suficiente pentru a de
monstra caracterul rudimentar 
al acestei încercări de a reînvia
— într-o versiune „actualizată"
— un personaj celebru pe vre
muri (din filmele lui Fritz 
Lang), prezentarea filmului în 
ghearele invizibile ale d-rului 
Mabuse, semnat de regizorul dr. 
Harold Reinl. întregește, cre
dem, concludent, această de
monstrație...

A-l evoca personar 
Iitatea înseamnă a 
vorbi despre o neîn
treruptă preocupare și 
evoluție muzicală ce — 
atingînd de foarte tim
puriu desăvîrșirea ce 
uimise pe maeștrii săi 
ca Florica Musicescu, 
Mihail Jora, Alfred 
Cortot, Nadia Boulan
ger sau Paul Dukas — 
își găsea totuși neîn
cetate posibilități de a 
atinge noi cuhni ale 
perfecțiunii. înseamnă 
a vorbi despre omul 
care și-a înfrînt boala, 
rămînînd fidel artei 
sale pină la ultimele 
clipe ale vieții ; exem
plu de profesionalita- 
te, in cel mai nobil în
țeles al cuvîntului, de 
slujire a unui crez, 
prin toată forța resur
selor vitale. Discurile 
sale ne-au rămas ca un 
fidel ecou — și e greu 
de descris în cuvinte 
acel fluid, acea impre
sie „de viu" pe care 
o resimte ascultătorul. 
Interpretările sale sfi
dează timpul, ele ră- 
min mereu contempo
rane. Căci, pornind de 
la esența însăși a mu
zicii, geniul său a reu
șit să distingă și să 
transmită valoarea pe
renă a operelor abor
date. Raportul intre 
spiritul operei și fante
zia creatoare a inter
pretului, între arhitec
tura echilibrată și cu

lorile interioare îl pla
sează pe o linie care, 
pe drept cuvînt, se 
poate numi clasică.

In concertul omagial, 
in care personalitatea 
și arta lui Dinu Li
patti au fost cu emo
ție evocate de prof. 
Theodor Bălan, am a- 
vut prilejul să audiem 
și lucrări din creația sa 
componistică. Muzician 
prin excelență. Lipatti 
înțelegea că nu poate 
să-și desăvîrșească arta 
decît cunoscînd feno
menul în toată com
plexitatea sa. Studie
rea structurilor muzi
cale l-a condus implicit 
și spre compoziție care 
— dacă nu se situează 
pe planul deplinei rea
lizări, precum a fost 
arta sa pianistică — 
atestă însă aceeași 
sensibilitate. Sonatina 
pentru vioară și pian 
(distinsă cu premiul 
Enescu) marchează de
butul în arta sa com
ponistică, sub îndem
nul maestrului Mihail 
Jora, de a fi cit mai 
mult el însuși, compo
zitor al vremii și al 
țării sale. O autentici
tate expresivă o au și 
liedurile în spirit fran
cez. pe versuri de Rim
baud, Eluard și Va
lery, ca și ecourile neo
clasicismului tratate 
cu eleganță în lucrări 
cum sînt Concertul 
pentru orgă (uneori cu 
delicate sonorități de

„cornemuse") șl pian 
— în primă audiție, 
sau Simfonia concer
tantă pentru două pia
ne și orchestră. Dar, 
mai distincte apar mo
mente ca partea a 
Il-a din „Simfonia 
concertantă" (citată 
mai sus) — unde trans
par ecouri ale sona
telor enescierie (pe 
care le-a interpretat 
cu atîta elocvență) și, 
în deosebi cvartetul 
pentru suflători de 
lemn „Aubade" în care 
pecetea maturității a- 
pare în definirea, 
concentrarea sa stilis
tică și în structura u- 
nitară. Concertul s-a 
bucurat de concursul 
unor interpreți de 
prestigiu, ca Valentin 
Teodorian, Sofia Cos- 
ma, Cornelia Bronzetti, 
Victoria Ștefănescu, 
Horst Gehann, Virgil 
Frîncu, Ion Danie, 
Constantin Ungureanu, 
Emil Bîclea și al or
chestrei „Camerata" a 
Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu", di
rijor Dumitru Pop. Și 
este emoționant să ci
tăm în lista artiștilor 
de frunte nume ca 
Lisette Georgescu sau 
Corneliu Gheorghiu, 
legați prin prietenie, 
răminîndu-i fideli in
terpreți marelui Dinu 
Lipatti.

Myriam MARBE

Expoziția anuală 
de arte plastice 

la Miercurea Ciuc

București al P.C.R.
Duminică dimineața s-a întors de 

la Budapesta delegația Comitetului 
municipal București al P.C.R.. condu
să de tovarășul Virgil Cazacu, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., care, la invitația Comitetului 
orășenesc Budapesta al P.M.S.U., a 
făcut o vizită de schimb de expe
riență în R. P. Ungară.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost salutată de tovarășul 
Dan Marțian, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.

Era prezent Ferenc Martin, amba
sadorul R. P. Ungare la București.

(Agerpres)
MARAMUREȘ

în sălile 
de concerte
• In cadrul festivităților pri

lejuite <je BICENTENARUL 
NAȘTERII LUI BEETHOVEN, 
Valentin și Ștefan Gheorghiu 
prezintă luni 14 decembrie, la 
Sala Mică a Palatului, un recital 
de sonate pentru vioară și pian.

• Tot în cadrul anului Beetho
ven. Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii, condusă de Iosif 
Conta, ii prezintă pe pianistul 
Emil Gillels (U.R.S.S.) — joi 
17, iar pe Valentin și Ștefan 
Gheorghiu, violoncelistul Cătălin 
Ilea și corul „Rodina" din Ruse 
(R. P. Bulgaria) — duminică 20, 
în două programe cuprinzînd 
lucrări simfonice, vocal simfo
nice și cu caracter concertant, 
ale marelui compozitor clasic.
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FILME DE SCURT METRAJ
PE ECRANELE CAPITALEI

PRODUCȚII
ALE STUDIOURILOR 

„AL. SAHIA" 
și „ANIMAFILM”

Patria : Triptic bizantin ; Lucea
fărul : A doua premieră ; Festival : 
Marmura ; Capitol : Flori pentru 
Mihaela ; Grivița : Cotele apelor 
Dunării ; Bucegi : Ziduri străbune ; 
Unirea : Calomnierea calomnjei ; 
Lira : Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în jud. Mureș și Bistrița- 
Năsăud ; Drumul Sării : Orizont 
științific nr. 10/1970 ; Ferentari : 
Gardul ; Giulești : Rachete de ar
gint ; Cotroceni : Dacă ar vorbi 
pădurea ; Pacea 17 — 20 XII : Bău
tura blestemată ; Crîngași 14 — 
16.XII : Orizont științific nr. 9/70 ; 
Floreasca : Arhitectura feudală ; 
Viitorul : Mărturii ; Gloria : Acope
rișul ; Aurora : Vulcani noroioși ; 
Popular : Alba, ilustrații pentru un 
ghid ; Munca : Pe un perete ; Cos
mos : Pretențiosul consumator ; 
Tomis : Acoperișul.

„Expoziția

Cu puțin timp în 
urmă, la Palatul Pio
nierilor din București 
a fost inaugurată „Ex
poziția cutezătorilor". 
O semnalăm cititorilor 
deopotrivă pentru fru
musețea și ineditul ce
lor 2 000 de piese pe 
care le' înmănunchea
ză : obiecte de artă 
populară, costume na
ționale și broderii, ier
bare și vitrine cu roci 
și insecte, albume, fil
me și jurnale de 
„bord", culegeri fol
clorice.

Deschidem, la tntlm- 
plare un pliant pe a 
cărui copertă sint im
primate două cuvinte : 
„Oglinda expediției". 
Citim : „Echipajul
Licurici", Școala gene
rală 146 București, 
profesor comandant — 
Ioana Neață, speciali
tatea, geografie; o- 
biectivul principal — 
Țara Făgărașului ; du
rata expediției, la pes
te 500 m altitudine — 
10 zile ; membrii echi
pajului ...9 elevi din 
clasele VII—VIII, fie
care recomandîndu-se 
cu propria-t fotogra
fie, sub care citeva 
date indică virsta, me
dia școlară (de obicei 
de la 8 in sus), unita
tea de care aparține 
și... funcția : căpitan 
de echipaj, secund, 
geolog, istoric, geo
graf, botanist, speolog, 
folclorist, sanitar, bu
cătar. In aceeași „o- 
glindă" sînt schițate, 
in tuș, itinerarul, re
zultatele dobindite.

In ultima vacanță 
au luat startul 102 a- 
semenea echipaje, nu-

mărînd peste 1000 de 
„cutezători", care au 
parcurs distanța de a- 
proape... 10 000 kilo
metri (in ediția din 
vara anului 1969, pri
ma, de altfel, doar 36 
de echipaje înfruntase
ră itinerarii care au 
însumat 2 600 de kilo
metri). „Zestrea" cu 
care s-au întors expe- 
diționarii a trecut prin 
sita exigentă a juriilor 
județene ale consilii
lor pionierești și nu
mai ceea ce s-a consi
derat de valoare certă 
a fost trimis la Bucu
rești, astfel că in săli
le expoziției sint pre
zente doar 64 de echi
paje, purtind denumiri 
ca: „Aurul negru" 
(Ploiești), „Viriătoni 
lui Dragoș" (Iași), 
„Ancora" (Galați), 
„Sargedava" (Hune
doara) etc.

Dincolo de valoarea 
intrinsecă a unor o- 
biecte colecționate, ca
re definesc trăsături 
naționale specifice 
locurilor vizitate, în 
special tradiții, obice
iuri, frumuseți peisa
gistice, dincolo de ceea 
ce au primit ca „dona
ție" curajoșii drumeți 
de la oamenii pe care 
i-au cunoscut, se cu
vine relevată o altă 
trăsătură, de altminteri 
cea care dă nota do
minantă a acestei ex
poziții : inițiativa. In
tr-adevăr, virtuțile 
acestor expediționari 
au fost semnalate in 
multe scrisori de mul
țumire, unele aflate 
chiar la „Expoziția cu
tezătorilor". Iată un 
fragment doar : „Sem
nalarea descoperirii

ceramicii dacice șl a 
urmelor unor construc
ții civile pe virful Lu- 
poaia din regiunea ce
tății dacice din munții 
Orăștjei, este impor
tantă pentru viitoarele 
cercetări arheologice 
din zona amintită" — 
se spune într-o scri
soare a conducerii mu
zeului de istorie Cluj, 
datată 20 noiembrie 
1970 și adresată profe
sorului Viorel Mano- 
lescu, de la școala ge
nerală Orăștioara de 
Sus, județul Hunedoa
ra, comandantul echi
pajului „Sargedava".

Și ar mai fi de adău
gat că pretutindeni, in 
această mare drumeție 
a celor mici, îmbogăți
rea cunoștințelor la un 
obiect de studiu sau 
altul cu constatări „pe 
viu", a fost dublată de 
marea bucurie de a 
cunoaște chipul nou al 
patriei socialiste Ca 
să nu mai subliniem 
cit de binefăcător a 
fost urcușul pentru să
nătate, cit de cuceri
toare au fost popasu
rile în poienile cu 
flori, ori cit de minu
nate au putut fi buca
tele gătite de drumeții 
înșiși, lingă corturi. 
Iată pentru ce „Expo
ziția cutezătorilor" nu 
este doar un titlu-mi- 
raj, ci o realitate care 
impune atenției citeva 
elemente fundamenta
le ale educației și in
strucției celor mici, 
demne de atenția 
celor mari, mai ales 
acum, in pragul unei 
noi vacanțe.

V. VIȘINESCU

/

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE TARI

Central : Vera Kirova (R. P. Bul
garia) ; Doina : Metode (R. P. Un
gară) ; Buzești : Monolog (R. P. 
Ungară) ; Dacia : Oaspeții din Va
lea Neagră (R. P. Polonă) ; Pacea 
14—16.XII : Palatul Arhanghelskoe 
U.R.S.S. ; Crîngași 17—20.XII : La 
noi în luna mai ; Arta : Mozaicuri 
romane (R. P. Bulgaria) ; Progre
sul : Ajunul lui octombrie
(U.R.S.S.) ; Vitan : Rața (R. P. Bul
garia) ; Rahova : Flori și insecte 
(R. P. Bulgaria) ; Doina, diminea
ța, program de
animate pentru copii : Osul (R. P. 
Bulgaria) ; Circul (R. S. Cehoslova
că) ; Moș Ene pe insula Fa
rului (R. D. Germană) ; O poveste 
cu cîntec (România) ; Pomișorul 
(R. D. Germană).

filme de desene

7

ț
j***

Simpozion „Odobescu"
Filiala București a Societății 

de științe istorice organizează 
marți 15 decembrie, orele 18, 
la Muzeul de istorie a muni
cipiului București un simpozion 
„Al. Odobescu". cu prilejul îm
plinirii a 75 de ani de la moar
tea sa. Cu acest prilej, vor con
ferenția prof. univ. dr. docent 
Radu Vulpe, membru al Aca
demiei de științe sociale și po
litice. Virgil Cândea, membru 
coresp. al Academiei de științe 
sociale și politice, și Răzvan 
Theodorescu, cercetător știin
țific la Institutul de istoria artei.

Timp de 10 zile, orașul Miercurea 
Ciuc a fost gazda unei manifestări 
artistice de amploare : Salonul de 
artă plastică, un prilej periodic de 
verificare a creației artiștilor din ju
dețul Harghita. Este vorba de o am
plă expoziție județeană — 86 de lu
crări (în majoritate acuarele și pic
turi în ulei, cuprinzind insă și grafi
că. ceramică și sculptură) — care, 
pentru a rămine fidelă principiului 
confruntării cu un public cît mai larg, 
s-a redeschis acum citeva zile și la 
Odorheiul Secuiesc.

Se remarcă la artiștii plastici din ju
dețul Harghita un sentiment de res
ponsabilitate față de realitatea care-i 
înconjoară, față de oamenii care le 
privesc operele și față de opere în
seși, de puterea lor de comunicare. 
Fie că artiștii plastici apelează la as
pecte ale naturii, fie la peisaje ce 
includ eforturile creatoare ale unei 
colectivități, fie la compoziții ce au 
ca figură centrală omul surprins în 
diverse ipostaze ale vieții și muncii, 
se relevă aspirația de a exprima sen
timente de permanentă angajare în 
contemporaneitate, de a participa 
efectiv la efortul creator al întregii 
colectivități.

Peisajele, majoritatea lucrate In 
tehnica acuarelei, capătă In interpre
tarea artiștilor o anume demnitate, 
poate chiar o anume severitate, ob
ținute printr-un apel la game cro
matice care — departe de a fi rodul 
întîmplării — se leagă de o comu
niune declarată a artistului cu mediul 
înconjurător, cu tradițiile folclorice.

Lumina multora din lucrări creează 
o atmosferă fulgurantă, accentuată de 
contrastul dintre fondurile diluate, cu 
aspect de guașă, și tușele largi, ele 
însele cu contururi clare (Korăcsony 
Jânos — „Peisaj"). Uneori preocuparea 
de a da viață, căldură compoziției, 
se materializează prin utilizarea unor 
roșuri și oranjuri aprinse, placate pe 
construcții simple, ușor întrepătrunse, 
dar rămînînd stabile (Mărton Arpăd
— „Marginea satului"). Cînd peisa
jele sînt tratate în tempera sau în 
ulei, ele își pierd din spontaneitate 
ciștigînd, în schimb, în compoziție, 
în concretețe. Așa apare pînza lui 
Gaăl Andrâs — „Miercurea Ciuc *70“
— sinteză a peisajului contemporan, 
exprimînd dorința de a rezuma crea
ția cotidiană a omului.

Pe acest adevărat fundal al expo
ziției — peisajele — accente puterni
ce vin să concretizeze o altă trăsătu
ră dominantă a creației artiștilor 
plastici din județul Harghita : pre
zența omului. La Păli Lajos, pictor 
din Corund, sat vestit prin ceramica 
sa, țăranul este reprezentat muncind 
sau odihnindu-se, într-un sintetic 
ciclu de lucrări : „Mai", „Iulie", „Sep
tembrie", „Octombrie". Tratate mo
numental, în linii viguroase, amin
tind de picturile lui Ștefan Szony, 
personajele se mișcă exploziv parcă, 
pline de energii. La Păli Lajos și la 
Ughy Istvan dinamica este elementul 
ce domină compozițiile cu țărani și 
constructori. Accentului pus pe miș
care și pe gestică i se opune, in pin- 
zele unui alt expozant, S6vei Elck — 
„Țăranii", „Bătrînă", — o anume pri
oritate acordată portretului. Perso
najele acestuia sint meditative, gra
ve ; artistul insistă asupra expresiei 
feței șf asupra mîinilor puse în va
loare printr-un rafinat joc de umbre 
și lumini. Expoziția cuprinde și cîte- 
va creații inspirate nemijlocit din 
folclor — de pildă „Facerea conciu- 
lui", de Beczacy Antal, „Visul păs
torului" și „Rugăciunea păstorului" 
de Antal Imre.

O ultimă trăsătură dominantă a 
expoziției este tinerețea artiștilor, 
absolvenți ai institutelor de arte plas
tice din Cluj, Baia Mare, Tg Mureș. 
Sînt artiști în formare, mulți dintre 
ei artiști și pedagogi totodată (ma
joritatea profesori de desen) de la 
care se așteaptă noi manifestări ale 
talentului lor, confirmare a tradiției 
existente în această zonă a țării.

Preocuparea pentru sporirea valorii 
lucrărilor, efortul de configurare a 
unor distincte personalități creatoare 
sînt exigențe pe care le impune ac
tuala expoziție, exigențe ce vor fi sa
tisfăcute numai printr-o constantă 
preocupare de a înfățișa viața oame
nilor, de a surprinde cu talent noile 
realități materiale și spirituale înce
tățenite și aici, ca pretutindeni pe 
cuprinsul țării.

Aurel BONGIU

Depuneri de coroane de flori 
cu prilejul Zilei de 13 decembrie
In semn de omagiu adus eroilor 

proletariatului care, la 13 decembrie 
1918, s-au ridicat împotriva exploa
tării și asupririi capitaliste, pentru o 
viață mai bună și progres social, du
minică dimineața, delegații de oa
meni ai muncii și pionieri din Capi
tală au depus coroane de flori la 
placa comemorativă din Piața fostu
lui Teatru Național.

La solemnitate, au luat parte re
prezentanți ai Consiliului municipal 
al sindicatelor București, vechi mili-

tanți ai mișcării muncitorești, mun
citori tipografi participant la aceste 
lupte, oameni ai muncii din între
prinderile poligrafice, pionieri.

în aceeași zi, a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane la Cimi
tirul „Reînvierea", unde sint înhu
mați o parte din eroii căzuți acum 
52 de ani.

După depunerea coroanelor, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere.

(Agerpres)

„Știință-tehnicâ 
— productivitate"

în județul Maramureș au fost 
inițiate numeroase acțiuni de 
propagandă tehnică, sub denu
mirea : „Știință-tehnică-produc- 
tivitate". In unitățile din cadrul 
Centralei minelor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare, 
C.E.I.L. și Fabrica de tricotaje 
din Sighetul Marmațiel, precum 
și în alte întreprinderi din ju
deț, au avut loc sesiuni tehnico- 
științifice, simpozioane, consfă
tuiri, schimburi de experiență, 
dezbateri la masa rotundă și al
te manifestări pe teme privind 
organizarea mai bună a locu
rilor de muncă, folosirea rațio
nală a mașinilor și utilajelor, 
creșterea contribuției cercetării 
științifice și a activității inova
torilor la introducerea în pro
ducție a progresului tehnic.

(Urmare din pag. I)

date ireale referitoare la rezultatele 
obținute in producție, încasarea, in 
întregime, de la beneficiari, a con
travalorii unor utilaje livrate in
complet, denaturarea unor cheltuieli 
de producție, încasarea ilegală a u- 
nor drepturi de premiere etc. Prin
tre cei vinovați de aceste ilegalități 
se numără directorul întreprinderii, 
Ion Gheorghiță, precum și Mihai Ni
colae — vizați în sesizare. Potrivit 
recomandărilor organelor locale de 
partid, acesta din urmă trebuia des
tituit din funcție încă din luna sep
tembrie 1968 (cind fusese sancționat 
pe linie de partid cu vot de blam 
cu avertisment), deoarece se făcea 
vinovat și de săvîrșirea altor ilega
lități. De pildă, el a folosit o parte 
din fondurile alocate pentru scopu
rile social-culturale ale întreprinderii 
la construirea unei locuințe indivi
duale (în Sighișoara, pe str. M. Emi- 
nescu nr. 2), neînregistrînd în evi
dențele contabile ale unității valoarea 
acestui imobil ; de asemenea, folo
sind în scopuri personale autoturis
mul întreprinderii, l-a avariat, iar 
costul reparațiilor a fost suportat de 
întreprindere. Cu toate acestea, el a 
fost menținut în continuare în func
ție pînă în luna martie 1970. cînd 
a fost destituit spre a fi numit, din 
dispoziția centralei industriale, tot in
tr-o muncă de răspundere, aceea de 
șef al serviciului contabilitate-prețuri, 
creat o dată cu schimbarea sa din 
postul de contabil șef. Date fiind 
antecedentele sale, mai merita oare 
să i se încredințeze o asemenea mun
că de răspundere ? Evident că nu. 
Pentru că, așa cum dovedesc faptele, 
el a comis în continuare, alături de 
alții, noi abateri de la disciplina de 
plan și financiară. Astfel, s-a făcu* 
vinovat de raportarea unor cifre ero
nate privind realizarea indicatorului 
de cheltuieli Ia mia de lei producție 
marfă pe trimestrul al II-lea al a-

18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul.

18,25 Gintă Ileana Sărăroiu.
18,40 Instantanee... „Despre 4 000 

de oameni, cu unul de-al lorM 
— reportaj de Carmen Dumi
trescu șl Florin Cornea. Par
ticipă la emisiune : A. Druc
ker — Erou al Muncii Socia
liste, director general al Uzi
nei „Călan44.

19,00 Ce sînt și ce trebuie să fia 
centralele industriale ?

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
Vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Maroc.
Teatru foileton : „Războiul 
celor două roze* (VIII).
„Ocolul țării în 8 luni- —

emisiune-concurs realizată în 
colaborare cu Biroul de tu
rism al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. Participă echipele re
prezentative ale județelor 
Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți.

22.15 Dinamica1 societății româ
nești. Eficiența conducerii 
vieții sociale. Participă . 
prof. dr. Marin Rădoi, secre
tar al Comitetului municipal 
de partid București ; prof, 
dr. docent loan Ceterchi, 
vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale și politice ; 
conf. dr. Constantin Po- 
povicl, prorector la Acade
mia de învățămînt social- 
politic „Ștefan Gheorghiu- ; 
Ion Desmlreanu, directorul 
Institutului de studii șl cer
cetări pentru planificare, 
membru al Academiei de 
știlnte sociale și politice. Dis
cuția este condusă de prof, 
dr. Dumitru Mazilu, membra 
corespondent al Academiei 
de științe sociale șl politice.

>2,55 Telejurnalul de noapte. Tele- 
sport.

23.15 închiderea emisiunii.

A

BACĂU

Universități 
populare la sate

La Săucești, Parincea, Tîrgu 
Trotuș și in alte comune din ju
dețul Bacău și-au deschis cursu
rile 15 universități populare să
tești. Cele 43 de cursuri de isto
rie, medicină, astronomie, știin
țele naturii, pedagogie etc. cu
prind o tematică variată, sînt 
frecventate de sute și mii de 
țărani cooperatori. In cadrul u- 
niversității sătești din Oituz 
funcționează și un curs practic 
de pomicultură, iar la Dărmă- 
nești a luat ființă în acest an un 
curs practic de apicultură și u- 
nul de limba franceză.

PRAHOVA

IN CIT TIMP SC FACI
ÎNCONJURUL LUMII?

mai repede decît oricînd

nului 1970 — lucru pentru care... a 
plătit o amendă de 150 lei 1 Curat 
sancțiune 1

Gravitatea faptelor constatate, de-a 
lungul timpului, la întreprinderea 
„Nicovala", impunea din partea fo
rului tutelar al acesteia inlăturarea 
imediată din funcție a celor vinovați 
și sesizarea organelor de urmărire 
penală. Or, așa cum am văzut, con
tabilul șef a fost „destituit" (și nu
mit într-o altă muncă de răspun
dere !) abia în luna martie a.c., iar 
directorul întreprinderii — găsit vi
novat și sancționat, în luna aprilie

ei a fost dat în judecată, de către 
directorul general al centralei, Mihai 
Ștefan, și condamnat pentru calom
nie. Aceasta, deoarece a afirmat în 
scrisoare că fostul contabil șef al în
treprinderii, Mihai Nicolae, destituit 
din funcție ca necorespunzător și nu
mit într-o altă muncă de răspundere, 
ar fi rudă cu directorul general al 
centralei. Firește, instanța de recurs, 
căreia cel condamnat 1 s-a adresat, 
va stabili dacă acest lucru este ade
vărat, dacă în cazul acestei sesizări 
— care, în definitiv, a fost trimisă 
unui organ central al adminis-

Sancțiune pentru sesizare ?
a.c., „pentru încasarea unor prețuri 
superioare celor efective la unele u- 
tilaje, pentru lipsă de preocupare în 
ce privește gestionarea in bune con
diții și apărarea integrității avutului 
unității" etc. — a fost destituit abia 
in luna octombrie a.c. In ce privește- 
sesizarea organelor de urmărire pe
nală, acest lucru s-a întimplat abia 
in luna octombrie a. c. — și numai la 
intervenția expresă a direcției terito
riale de Control și revizie. Cine ar 
putea da, oare, un răspuns limpede 
de ce a fost întîrziată atît de mult 
luarea acestor măsuri ?

Aceasta este numai o latură a ur
mărilor pe care le-au avut sesizările 
lui Constantin Ciocan. Pentru că ele. 
și îndeosebi cea de care ne-am ocu
pat. au avut și alte consecințe. Pe 
baza scrisorii, din care am citat, la 
începutul acestor rînduri, semnatarul

trației de stat — sîntem sau nu în 
fața infracțiunii de calomnie. In a- 
celași timp, lui Constantin Ciocan i 
s-a desfăcut contractul de muncă. In 
ce împrejurări ? La 16 iunie a.c., el 
se îmbolnăvește și intră in conce
diu medical pentru 7 zile. Ca să se 
îngrijească, s-a deplasat la Iași, unde 
a urmat tratamentul indicat de me
dici, prelungindu-i-se totodată con
cediu) medical pină la sfîrșitul lunii. 
Plecarea sa din localitate a consti
tuit pentru conducerea întreprinderii 
un motiv ca să-i anuleze, fără nici 
un drept, certificatul medical și să-l 
Îndepărteze din serviciu. Astfel, prin 
decizia nr. 142 din 30 iunie 1970, i 
s-a desfăcut contractul de muncă 
pentru „absențe nemotivate de la 
serviciu" (!), începînd cu data de 16 
iunie 1970. Judecătoria locală Sighi
șoara, unde cel in cauză a contestat

0 8 8 0 8 8
legalitatea deciziei, i-a respins Insă 
contestația, nesocotind o sumă de 
adevăruri evidente și pronunțind o 
sentință nedreaptă. Analizîndu-se do
sarul la Procuratura Generală și 
constatîndu-se netemeinicia și nele- 
galitatea hotăririi judecătorești pro
nunțate, Procurorul general a decla
rat împotriva acesteia recurs extra
ordinar.

Nimeni nu poate fi, desigur, atît 
de „naiv" ca să considere drept o 
„simplă coincidență" măsura de con
cediere subită a unuia care tocmai în
drăznise să critice pe directorul în
treprinderii sale ; faptele sint aci 
prea transparente. Le-am relatat pen
tru a sublinia că asemenea procedee 
de „rezolvare" a sesizărilor adresate 
unei instituții sau alteia, prin care se 
ajunge la luarea de măsuri împotriva 
petiționarilor, contravin flagrant le
gilor și intereselor fundamentale ale 
societății noastre, indicațiilor clare 
ale partidului, care condamnă cu se
veritate orice tentative de înăbușire 
a criticii de jos, orice răzbunări și 
represalii pentru aceasta, orice încer
cări de intimidare, de cocoloșire a 
lipsurilor — care duc la perpetuarea 
și agravarea lor.

★
Ținînd seama de faptul că rezolva

rea acestei sesizări angajase și răs
punderea a doi membri din condu
cerea Ministerului Industriei Ușoare, 
am găsit de cuviință să prezentăm 
constatările noastre conducerii mi
nisterului, nu atît pentru cazul în 
sine, cît pentru concluziile care de
curg din el. Nu dorim să intrăm în 
amănunte. Este regretabil. însă. că. 
în loc să se găsească o poziție de 
analiză critică a faptelor, care ar fi 
fost în interesul bunului mers al în
treprinderii, s-a manifestat, dimpo
trivă. din plin, nu numai tendința, 
ci chiar hotărîrea de a se lua apă
rarea celor care sînt în culpă sub 
toate aspectele — juridic, moral, ce
tățenesc.

Peste
100 milioane lei 

economii
prin invenții 
și inovații

Prin aplicarea in producție a 
celor peste 1 000 de invenții, 
inovații și raționalizări în între
prinderile industriale ale jude
țului Prahova s-au obținut în a- 
cast an economii la prețul de 
cost al fabricatelor de peste 100 
milioane lei. Importanța mani
festării pe scară largă a inteli
genței și pasiunii muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și pro- 
iectanților din județul Prahova 
nu constă numai în acest suc
ces financiar, ci și în faptul că 
s-a reușit să se folosească mai 
rațional metalul și alte materii 
prime prețioase, a crescut pro
ductivitatea muncii, s-a îmbună
tățit calitatea fabricatelor.

NEAMȚ

„Zilele generației 
vîrstnice"

în municipiul Piatra Neamț se 
desfășoară în această lună un 
ciclu de manifestări cultural-ar- 
tistice intitulat „Zilele generației 
virstnice". In cadrul acestor ac
țiuni dedicate pensionarilor din 
oraș, la Casa de cultură a avut 
loc vernisajul expoziției „Mii- 
nile de aur ale generației vîrst
nice". Expoziția prezintă nume
roase lucrări de artizanat și de 
mecanică fină executate de pen
sionarii pietreni. Tot în cinstea 
pensionarilor a fost organizat un 
spectacol muzical-distractiv cu 
titlul sugestiv — „Florile recu
noștinței".

Noi construcții 
de larg interes 

cetățenesc
în aceste zile, se fac ultimele 

racorduri la noua conductă de 
aducțiune a apei potabile în o- 
rașul Zalău. Tot la Zalău s-a 
construit o nouă stație feroviară, 
care va avea un trafic sporit de 
mărfuri, mai ales materiale de 
construcție necesare șantierelor 
din oraș. Se află în stadiu avan
sat de construcție un dispensar 
urban, care va fi înzestrat cu 
cele mai moderne aparate medi
cale. De asemenea, se va da în 
curînd în folosință un complex 
al cooperativelor meșteșugărești 
cu diferite ateliere de prestări 
de servicii către populație.

im
Restaurarea 
castelului 

de la Ruginoasa
Constructorii ieșeni au înce

put lucrările de conservare și 
restaurare Ia castelul lui Ale
xandru Ioan Cuza din Ruginoasa. 
în prima etapă, ei vor reface zi
durile exterioare, ușile, ferestrele 
și acoperișul. Apoi, se va trece la 
lucrări de restaurare a interioa
relor. Castelul de la Ruginoasa 
ya deveni un valoros monument 
istoric și un punct turistic de a- 
*'acție.

(DE IA CORESPONDENȚII 
„SCTNTEII")
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SPORT•SPORT•SPORT•SPORT•SPORT•SPORT•SPORTFOTBAL
DINAMO BUCUREȘTI,

CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ
• Ieri, Dinamo a fost singura echipa care a cîștigat un punct pe teren străin • Gazdele 
au înscris 14 goluri, iar oaspeții... nici unul I • Tătaru — trei goluri într-un meci, în 

fruntea clasamentului golg eterilor, împreună cu Doru Popescu

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

în dezbatere
1
SPORTUL ȘCOLAR

Perfecționarea organizării educației fizice șl a sportului școlar preocupă în cdntinuare torurile de resort, cadrele do 
specialiști, activiștii sportivi, o mare masă de cetățeni ; inte resul acesta deosebit decurge din înțelegerea influenței favo
rabile pe care dezvoltarea fizică normală o are asupra formă rii tinerei generații.

„Scînteia" va continua să publice puncte de vedere, arti cole de experiență ale celor ce doresc să participe la dezba
terea chestiunilor privitoare ia perfecționarea activității spor five școlare.

• Steagul roșu—Dinamo București 0—0.
• Jiul—Politehnica 2—0 (1—0). Au marcat: Naidin 

(min. 6) si Kotormani (min. 90).
• „U" Cluj—Progresul 1—0 (0—0). A marcat: Stîn- 

cel (min. 60).
• U.T.A.—C.F.R. Cluj 3—0 (2—0). Au marcat: Bro- 

șowski 2 (min. 29 și 39) și Petescu (min 90).
• Universitatea Craiova—S. C. Bacău 2—0 (1—0). 

Au marcat: Hrițcu, care a deviat în propria-i poartâ 
mingea șutată de Țarălungă (min. 24), si Nită 
(min. 88).

• Steaua—C.F.R. Timișoara 4—0 (2—0). Au marcat: 
Tătarv 3 (min 5 din 11 m, min. 54 și 78) și lordănescu 
(min. 15).

• Petrolul—F. C. Argeș 2—0 (2—0). Ambele goluri 
au fost înscrise de D.incuță, în prima repriză.

• Rapid—Farul 2—2 (0—1). Meciul s-a disputat 
sîmbătă.

Dinamo București ÎS 8 4 3 26—13 20
Petrolul 15 8 3 4 20—15 19
Rapid 15 5 8 2 17—11 18
Steagul roșu 15 7 4 4 10-10 18
U.T.A. 15 8 1 6 23—15 17
Politehnica lași 15 7 3 5 26—22 17
Universitatea Craiova 15 7 3 5 12—12 17
Farul 15 7 3 5 25—25 17
Steaua 15 5 5 5 21—21 15
Spart Club Bacău 15 7 0 8 22—20 14
Universitatea Cluj 15 6 2 7 17—17 14
F. C. Argeș 15 4 5 6 19—21 13
Jiul 15 6 1 8 15—18 13
C.F.R. Cluj " 15 5 2 8 20—26 12
Progresul 15 3 4 8 10—18 10
C.F.R. Timișoara 15 3 0 12 8—27 6

Uneori, în dezbaterea problemelor 
educației fizice și sportului în școală 
sînt invocate nu atit argumente și 
date de ordin științific, cît mai ales 
sentimentale sau altele, care nu por
nesc de la cunoașterea fenomenelor 
pe care le prezintă dezvoltarea fizi
că a tinerei generații, particularită
țile acestei dezvoltări, particularități 
determinate de condiția secolului 
nostru !.

în rîndurile care urmează, am să 
mă refer tocmai la o seamă de as
pecte legate de dezvoltarea noii ge
nerații, această generație „grăbită să 
crească".

în țările cu o industrie avansată și 
cu o economie prosperă, în care se 
Îmbunătățesc continuu condițiile de 
viață materială și socială a cetățeni-

Prof. dr. doc. Adrian IONESCU

unele funcții ale organismului se 
dezvoltă mai mult și mai devreme, 
pubertatea apare mai de timpuriu.

Majoritatea oamenilor de știință 
consideră fenomenul de accelerație ca 
un factor pozitiv în evoluția biologică 
a omului. Existența acestui fenomen . 
a fost stabilită și în țara noastră de 
către diverși cercetători, deosebit de 
concludente fiind datele Institutului 
de igienă din București, care a între
prins măsurători succesive, în anii 
1950, 1957 și 1964, pe un număr im
presionant de mare de copii, de la 
sate și din orașe. Aceste cercetări au 
confirmat creșterea accelerată a unor

se și de durată mai lungă, apar, des
tul de des, mai ales la copiii din me
diul urban, anumite semne de obosea
lă, care dovedesc o scădere sensibilă 
a rezistenței fizice și o diminuare a- 
preciabilă a capacității de adaptare 
a organismului lor la efort.

Pentru a se confirma existența a- 
cestor neconcordanțe și a se preciza 
cauzele lor, au fost efectuate. în ul
timii ani, cercetări sistematice, atit 
în țara noastră cît și în alte țări eu
ropene. Spre surprinderea profesori
lor de educație fizică, testările unui 
mare număr de elevi și studenți au 
indicat rezultate destul de slabe Ia

%
la brașov: Joc frumos și rezultat echitabil

BRAȘOV (prin telefon). — Supor
terii echipei de la poalele Tîmpei au 
venit în număr nebănuit de mare (a- 
proape 15 000), pe o vreme bună de 
stat mai degrabă la gura sobei, pen
tru a o revedea, după trei etape, în- 
tr-o confruntare directă cu liderii 
clasamentului.

Formația brașoveană s-a aliniat la 
centrul terenului extrem de optimis
tă, foarte încrezătoare în propriile ei 
forțe, dornică să realizeze o nouă vic
torie. Pentru echipa bucureșteană, 
prima dificultate în abordarea parti
dei de ieri a constat în starea timpu
lui și a terenului de joc, oricum mult 
diferite față de condițiile în care și-a 
desfășurat activitatea pe stadionul

propriu (o paranteză pe această 
temă : sîmbătă la București — vre
me foarte frumoasă, cer senin, tem
peratură de primăvară ; la Brașov — 
zăpadă, ger).

Cunoscînd deci cadrul general al 
acestei partide și starea echipelor, să 
vedem cum s-a desfășurat lupta pro- 
piiu-zisă. Mai întii, trebuie făcută o 
precizare : terenul de joc s-a pre
zentat totuși în condiții destul de 
bune. Tactica de joc în primele mi
nute nu s-a diferit cu nimic de cea 
pe care o adoptă de regulă echipele 
noastre de fotbal : dinamoviștii, ju- 
cînd în deplasare, au rămas pe po
ziții retrase, doar cu Dumitrache 
„împins" ceva mai înainte, spre ca-

Steaua s-a calificat in sferturile
de finală ale C.C. E. la volei

sporturilor deîn sala 
reasca s-a 
mineața meciitî internațional mas
culin de Volei dintre echipele 
Steaua și Deltalloyd A.M.V.J, Am
sterdam din cadrul „Cupei cam-

— la Fio-! 
disputat duminică di-'

pionilor europeni".
3—0 (4, 9, 3), ca și
voleibaliștii bucureșteni s-au ca
lificat pentru sferturile de finală 
ale competiției.

Învingători cu 
în primul joc,

reul advers. Dar șl aci el s-a găsit 
deseori față în față cu cei doi fun
dași centrali, Olteanu și Jenei. Ste
garii, dimpotrivă, au mizat aproape 
totul pe ofensivă, chiar și apărăto
rii plasîndu-se foarte aproape de mij
locul terenului. Dar, n-a trebuit să 
treacă mult timp, pentru că și dina
moviștii s-au „invitat" la atac. Inte
resant de constatat că imediat după 
ce arbitrul sibian Cornel Nițescu a 
fluierat prima angajare a mingii, 
meciul a căpătat o alură serioasă, 
mai ales în ce privește forța de joc 
a ambelor tabere, duelurile directe 
dintre jucători. Am asistat, ieri, la 
o dispută aprinsă, la o angajare to
tală. fără ca totuși — și aceasta spre 
meritul jucătorilor înșiși — să se de
pășească limitele sportivității.

Și dacă din această permanentă o- 
fensivă și contraofensivă (foarte nu
meroase faze au plăcut celor prezenți 
în tribune și se poate spune i-au în
călzit, și la propriu și la figurat), nici 
una din echipe n-a reușit să înscrie 
vreun gol, cauza, după părerea noas
tră, trebuie căutată în perfecta re
plică pe care au dat-o întotdeauna 
apărările. Că greul s-a localizat, te
ritorial vorbind, în careurile de 16 
metri, o arată numărul destul de 
mare de cornere — aproape 30 — din 
care mai mult de două treimi au fost 
în beneficiul brașovenilor. De cîteva 
ori golurile au stat în putința înain
tașilor dar aceștia au ratat, brașove
nii prin Gyorffy (min. 14 și 27), Du- 
mitriu II (min. 19), Gergely (min. 49); 
bucureștenii prin Stoenescu (min. 48), 
Doru Popescu (min. 62) etc.

O remarcă specială pentru cei... trei 
portari. Adamache a avut 3—4 inter
venții de-a dreptul fenomenale. La 
Dinamo, Andrei a apărat excelent 
pînă în min. 19 cind. accidentindu-se 
la o intervenție salvatoare pentru 
echipa lui, a fost înlocuit cu tînărul 
Kavai ; și acesta, se poate spune, s-a 
comportat destul de bine.

Scorul de egalitate este, după pă
rerea noastră, perfect echitabil, deși 
după meci, și într-o tabără șl în cea
laltă, se regreta faptul că nu s-au 
putut cîștiga ambele puncte puse în 
joc.

Blocajul olandez este iarăși perforat. (Meciul Steaua—Deltalloyd A.M.VJ.
Amsterdam, din cadrul „Cupei campionilor europeni' la volei) 

Foto : M. Cioo

GENERA ȚI A
GRĂBITĂ SA CREASCA

Fenomene, nu îndeajuns luate 
în considerație, privind dezvoltarea

fizică a tineretului
lor, s-a Înregistrat în ultimele decenii 
un fapt biologic deosebit de impor
tant, cunoscut sub numele de „feno
men de accelerație a creșterii și 
voltării corpului la generațiile 
ucre“.

în ce constă acest fenomen ?
Cercetării® efectuate de către 

cialiști, pe mase mari de copii,
lescenți și tineri, arată că la noua ge 
nerație creșterea în înălțime și greu
tate se produce mai intens și mai ra
pid decît la generațiile mai vechi,

indici somato-funcțlonali, mat ales 
la copiii din mediul urban, și au a- 
dus o serie de elemente noi de cu-

dez-
ti-

spe- 
ado-

puncte de vedere

modificărilor 
de creștere, sub 

favorabile de

turor mișcărilor și chiar cu frinarea 
permanentă a reflexelor dinamice.

Pe lingă lecțiile și temele școlare, 
elevii primesc prin presă, radio și 
televiziune un mare număr de infor
mații, care necesită alte ore de imo
bilitate și alte eforturi mintale.

Pe de altă parte, crescînd densita
tea populației in orașe și mărindu-se 
numărul locuințelor, se îngustează 
spațiul destinat grădinilor și parcu
rilor sau ale terenurilor de joc și 
sport, se reduce contactul cu natura 
și scad posibilitățile de mișcare in 
aer liber.

Chiar și deplasările dlntr-un loc 
intr-altul sau ocaziile de mișcare im
puse de necesitățile vieții sînt din co 
în ce mai reduse din cauza dezvoltă
rii impetuoase a mijloacelor rapide 
și comode de transport, iar revoluția 
tehnică duce la mecanizarea și auto
matizarea muncilor grele, înlocuind 
progresiv efortul fizic și făcînd să 
scadă în același timp capacitatea de 
mișcare, cu care omul a fost înzestrat 
de la natură.

Biologia ne-a învățat că funcțiile 
de mișcare apar sub influența unor 
factori interni conduși de ereditate, 
sînt condiționate de integritatea și 
buna funcționare a aparatelor și sis
temelor organice și întreținute de 
factorii externi care asigură aportul 
plastic și energetic și exercită impul
surile Indispensabile dezvoltării șl 
perfecționării lor. Iată pentru ce, în 
perioada de școlarizare, dezvoltarea 
și perfecționarea deprinderilor și ca
lităților motrice cade în sarcina edu
cației fizice și a activității sportive.

Cum pot fi prevenite sau chiar în
lăturate neconcordanțele dintre creș
terea accelerată a indicilor somato- 
funcționali și randamentul fizic la 
copiii de virstă școlară ?

Plecînd de la constatarea că la o 
parte dintre copiii de virstă școlară
— care cresc și se dezvoltă sub in
fluența fenomenului de accelerație
— se produc unele neconcordanțe în
tre creșterea somatică și dezvoltarea 
funcțiilor de mișcare, va fi nevoie, în 
primul rînd, ca medicul școlii și pro
fesorul de educație fizică să cunoas
că exact și amănunțit situația fiecă
rui elev, incă de la începerea anului 
școlar.

Examenul medical tradițional, efec
tuat la începutul și la sfîrșitul anu
lui școlar, trebuie să 
tiv caracterul formal 
pătrundă mai adine în 
racterelor morfologice 
legate de virstă, sex și particularită
țile școlarilor examinați. Se impune 
ca acest examen să fie reorganizat 
in sensul lărgirii și întregirii lui prin 
folosirea celor mai bune mijloace și 
metode de investigație medicală, prin 
efectuarea obligatorie a unor măsură
tori antropo-flziologice esențiale și 
prin adăugarea cîtorva probe fizica 
de control. Printre altele, toate aces
tea vor conduce la o mai bună an
grenare a copiilor la ora de educația 
fizică și Ia o mai justă notare a i 
turilor lor personale...

★
încheind aș vrea să spun că 

bine ca problemele acestea ca și 
te altele care vizează concepția 
fond a educației 
școlar să facă obiectul unor compe
tente analize, care să se întemeieze 
pe datele științifice rezultate din stu
diile și cercetările cele mai moderne. 
Tot atit de necesar este, după opinia 
mea, ca, atit rezultatele acestor ana
lize, cit și eforturile pentru aplicarea 
măsurilor ce se vor preconiza, să-și 
găsească locul în cadrul tuturor mij
loacelor de propagandă, astfel îneît 
ele să pătrundă deopotrivă în unită
țile școlare și în familii. Ideea ne
cesității absolute a unei corespunză
toare educații fizice moderne a omu
lui trebuie îmbrățișată deplin de că
tre toți factorii — școală, familie, or
ganizațiile specializate.

cele mal simple probe fizice de aler
gare, săritură și aruncare. Comparînd 
aceste rezultate cu cele cunoscute 
dintr-un studiu efectuat cu 30 de ani 
în urmă pe 3500 de elevi din diferite 
orașe ale țării noastre, am constatat 
că, într-adevăr, rezultatele actuale 
sînt superioare în valoare absolută, 
dar, dacă le raportăm la indicii so- 
mato-funcționali respectivi, ele sint 
numai cu puțin mai mari la probele 
de alergare și aruncare (care sînt 
influențate probabil mai mult de 
creșterea înălțimii și greutății corpu
lui) dar au rămas in urmă la proba 
de săritură, care depinde îndeosebi 
de dezvoltarea funcțiilor neuro-mo- 
trice. Care ar fi cauzele acestor ne
concordanțe ? Există părerea că facto
rii de accelerație a creșterii și dezvol
tării corpului nu stimulează în aceeași 
măsură dezvoltarea funcțiilor motrice, 
pentru că acționează asupra organis
mului mai mult în mod static, iar 
influențele lor sînt mai mult pasive.

în realitate, rezultatele slabe obți
nute de masele de elevi și studenți, 
Ia cele cîteva probe de control, nu 
pot fi explicate decît printr-o insufi
cientă solicitare și exercitare a func
țiilor motrice, tocmai în perioada de 
formare și dezvoltare a lor.

Ne dăm cu toții seama că obligația 
actuală de a învăța carte, fiind gene
rală, iar pregătirea profesională a 
tinerelor generații necesitînd mai 
mulți ani de studii și mai multe ore 
de muncă pe zi decît altă dată, acu
mularea și aprofundarea cunoștințe
lor se face mai ales pe seama timpu
lui liber și chiar a odihnei. Activita
tea de instruire nu este posibilă decît 
în spații închise, departe de orice a- 
gitație sau zgomot, cu stăpinirea tu

piardă defini- 
obișnuit și să 
cercetarea ca- 
și funcționale,

noaștere a dinamicii 
produse în perioada 
influența condițiilor 
viață și mediu.

Sporul substanțial 
dezvoltarea corpului 
progresele realizate 
in ce privește profilaxia și terapia 
bolilor specifice vîrstei, printr-o ali
mentație mai bună, mai completă și 
mai îngrijit pregătită, o locuință mai 
igienică și metode mai noi și mai 
eficace de instruire și educare.

Fenomenul ascunde insă și unele 
aspecte mai puțin favorabile și mai 
puțin cunoscute, care pentru cerce
tători constituie un nou teren de inves
tigații. Ipotetic, ne-am așteptat ca e- 
fectele favorabile ale fenomenului de 
accelerație să se extindă în aceeași 
proporție și asupra aptitudinilor și ca
lităților fizice, iar performanțele să 
crească paralel cu parametrii somato- 

,funcționali. Realitatea dezminte însă 
această presupunere. In unele cazuri, 
cu toate că indicii creșterii corpului 
depășesc valorile medii, se constată 
scăderea forței și supleței musculare, 
reducerea vitezei și preciziei mișcă
rilor, limitarea mobilității articulare 
și chiar unele tulburări de coordo
nare. După probele fizice mai inten-

în creșterea și 
se explică prin 
in țara noastră

gheață de la Moscova 
ehoslov

LARGĂ

!. DUMITRII)

pe primul loc 
la încheierea turului
S-a încheiat prima parte a campio

natului național de rugbi. în jocu
rile de duminică au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice : Con
structorul — Agronomia Cluj 3—3 ; 
Grivița Roșie — C.S.M. Sibiu 36—3 ; 
Rapid — Universitatea Timișoara 
11—6 ; Dinamo — Știința Petroșani 
8—3 ; Rulmentul Bîrlad — Politeh
nica Iași 8—3.

Au mai rămas de disputat două 
meciuri restanță : Universitatea Ti
mișoara — Dinamo și Știința Petro
șani — Politehnica Iași, în clasament 
conduce Steaua cu 30 de puncte, ur
mată de Grivița Roșie cu 29 puncte 
și Dinamo cu 26 de puncte.

Desen de :
l. Dogar Marinescu

efor-

ar fi 
mul- 

de 
fizice și sportului

Ce perfecționări pot fi aduse 
programei de educație fizică

*
*
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0 excelentă comportare
a handbalistelor timișorence

Ieri după-amiază, în sala Treșnevka din Zagreb s-a desfă
șurat meciul retur din optimile de finală ale „C.C.E." la hand
bal feminin, dintre echipele Lokomotiv — campioana Iugo
slaviei — și Universitatea Timișoara — campioana României. 
Prestînd un joc excelent, handbalistele timișorence au obținut 
o frumoasă victorie, calificîndu-se pentru sferturile de finală 
ale competiției: 13—7 (4—4). în primul meci, disputat la 14 
noiembrie la Timișoara, campioanele noastre învinseseră cu 
12—8 (5—5).

în jocul de ieri după-amiază o comportare deosebită au 
avut portărița Simo și jucătoarele de cîmp Tereza Szekely-Popa, 
Neghină și Metzenrath.

BOX: SANATESCU, ÎNVINS 
ÎN SEMIFINALE. în semifina
lele turneului internațional de 
box de la Minsk la categoria 
grea s-au întîlnit Makouka 
(U.R.S.S.) și Ion Sănătescu (Ro
mânia). Pugilistul sovietic a ob
ținut victoria la puncte.

HANDBALIȘTII IUGOSLAVI 
VICTORIOȘI ÎN TURNEUL DE 
LA TBILISI. Turneul internațio
nal masculin de handbal de la 
Tbilisi a fost cîștigat de echipa 
Iugoslaviei care în finală a învins 
cu scorul de 29—18 (16—6) echi
pa R.S.S. Gruzine. Echipa R.F. a 
Germaniei a ocupat locul trei în- 
trecînd cu scorul de 21—19 (10— 
11) echipa de tineret a U.R.S.S.

VICTORIE A HOCHEIȘTI- 
LOR CEHOSLOVACI. Duminică 
în turneul internațional de ho-

chei pe
echipa Cehoslovaciei a învins cu 
scorul de 7—3 selecționata Fin
landei. Rezultatul pe reprize a 
fost următorul: 1—0, 4—1, 2—2. . 
Hocheiștii cehoslovaci au înche
iat turneul situîndu-se pe primul 
loc și cucerind premiul ziarului 
„Izvestia".

NATAȚIE: O NOUA PER
FORMANTĂ RĂSUNĂTOARE 
A LUI KINSELLA. Pentru a 
doua oară în decurs de numai o 
săptămînă, înotătorul american 
John Kinsella, recordman al lu
mii în proba de 1500 m liber, a 
corectat cea mai bună perfor
manță mondială în cursa de 1000 
yarzi liber (bazin mic). El a rea
lizat timpul de 9T7”6/10, perfor
manță care echivalează cu 8'30 
pe 800 m.

Astăzi, cind întregul tineret este 
cuprins, cel puțin între șase și 
paisprezece ani, intr-una din verigile 
instrucțiunii publice, in mod obliga
toriu, școala devine un element esen
țial al sistemului național de educa
ție fizică. Și, nu întîmplător, in eco
nomia planului de învățămînt edu
cația fizică are o pondere însemnată, 
rezervindu-i-se un număr de ore 
săptăminal, care din acest punct de 
vedere o situează pe locul al treilea 
după matematică și română. Este fi
rească, deci, preocuparea pentru al
cătuirea unei programe cît mai 
adecvate scopurilor urmărite în dez
voltarea și -cultivarea condiției fiziefe 
a tineretului. Programele de educa
ție fizică în vigoare, deși au suferit 
numeroase îmbunătățiri, ca și unele 
proiecte de programa, ca de exem
plu cea elaborată, de Institutul de 
științe pedagogice, pentru clasele 
V—X ale școlii generale de 10 ani 
(pusă in discuția specialiștilor, a ca
drelor didactice) nu pot fi socotite, 
după părerea mea, întrutotul cores
punzătoare.

Consider că ceea ce ar trebui de
finit, in primul rind, sînt obiec
tivele urmărite prin orele de educa
ție fizică in fiecare clasă. Or, mi se 
pare că, în programa pusă în discu
ție, formularea sarcinilor pe clase 
are un caracter mult prea general. 
De exemplu, pentru clasa a VIII-a 
se propun ca sarcini : dezvoltarea, 
în continuare, a calităților fizice de 
bază, îmbunătățirea capacității de 
coordonare a mișcărilor și de orien
tare in spațiu, 
derilor motrice 
atletismului și 
părerea mea, 
sarcini precise 
excluzind formulările 
general. Mai mult incă, gindesc că 
ar fi bine să se prevadă obiective

Conf. univ.
Tiberiu ARDELEAN

consolidarea deprin- 
specifice gimnasticii, 
jocurilor (!!!). După 

ar trebui prevăzute 
pentru fidcare clasă, 

cu caracter

aparte pentru fiecare disciplină spor
tivă, care intră în conținutul activi
tății la o clasă, diferențiate pentru 
următoarele categorii : băieți și fete, 
școli cu bună înzestrare și școli cu o 
înzestrare mai restrînsă.

Desigur, autorii programei indică 
profesorului un număr de exerciții, 
aparținînd diverselor ramuri sporti
ve, unele dintre ele avînd un ca
racter oarecum obligatoriu. Aparent, 
acest lucru îmbogățește programa și 
deci pare util. Dar, de ani și ani de 
zile, unii dintre profesorii de educa
ție fizică nu știu să interpreteze 
corect rostul exercițiilor prevăzute 
de programă. în cel mai bun ca?, ei 
le ridică la rang de sarcină de în- 
vățămint, în loc de a le considera 
ceea ce sînt : adică simple exerciții 
din cuprinsul programei, pe care 
sint datori să le aplice la condițiile 
concrete, diferite de la o școală la 
alta, de colectivul de elevi pe care-1 
instruiesc. Stabilirea mai în detaliu 
a conținutului programelor ar trebui 
să se bazeze pe valorificarea expe
rienței practice, ca și a rezultatelor 
unor cercetări cu caracter experi
mental ceea ce în prezent nu se 
prea are în vedere. Experiența prac
tică nu este suficient valorificată, iar 
cercetările 
promovate 
drept.

Vorbind 
mei de educație 
părerea mea, nu este necesar să fie 
prea dezvoltat, consider că este sufi
cient să se prevadă pentru fiecare 
clasă disciplinele sportive, elemen
tele și probele acestor discipline,

experimentale sînt puțin 
și dirijate de forurile in

despre conținutul progra- 
fizică, care, după

care intră în conținutul activități 
La stabilirea disciplinelor sportive 
a elementelor și probelor pentru fie 
care clasă, ar fi necesar — dup 
opinia mea — să se aibă în veder 
rolul formativ, eficiența lor, în ri 
port cu timpul rezervat In planul c 
învățămînt. Este o problemă cai 
preocupă, în prezent, specialiștii di 
multe țări cu educație fizică avai 
sată.

Ce trebuie să înțelegem prin i 
ceasta ? Un singur exemplu din ni 
meroasele posibile : jocul de voi 
are efect formativ numai pentru c 
care il practică la un anumit niv 
de tehnicitate. Pentru marea masă 
elevilor — in căzui cărora, atur 
cind joacă volei, mingea se află m 
mult in afară de joc, pe jos, un 
greșelile sint prezente la fieca 
pasă — efectul formativ este infi 
In ce privește timpul aferent, da 
învățarea unei probe atletice, 

. pildă, necesită jumătate sau ch 
mai mult din numărul lecții! 
dintr-un semestru, atunci proba n 
pectivă se află în contradicție 
economia planului de invățămint, 
clasa sau vîrsta respectivă.

Conținutul desfășurat, detaliat, 
activității de educație fizică școla 
ar trebui să constituie obiectul ui 
lucrări de metodică, al unor îndrun 
toare, anexe indispensabile ale p 
gramelor. Din aceste lucrări și 
putea selecta profesorii mijloact 
exercițiile pentru rezolvarea dife 
telor sarcini, în funcție de condiț 
concrete din fiecare școală. Asen 
nea lucrări sînt utile, mai ales pi 
tru proaspeții absolvenți, iar acti 
tale» suplinitorilor sau a învățătr 
lor nici nu se poate concepe f 
aceste anexe ale programelor.

Iată, așadar, cîteva probleme c 
își așteaptă rezolvarea într-un vi 
cit mai apropiat
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viața internațională
Rezoluția O.S.A. 
împotriva Cubei

trebuie
reconsiderată

Un interviu al ministrului 
de externe Uruguayan
MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 

Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.) va trebui să se întrunească 
pentru a reconsidera rezoluția adop
tată in 1964, care interzice membri
lor ei să întrețină relații comerciale 
cu Cuba, a declarat ministrul de ex
terne al Uruguayului, Jorge Peira- 
no Facio. Viitoarea reuniune a 
O.S.A., a subliniat el Intr-un inter
viu radiodifuzat, va trebui să lase 
mină liberă statelor membre să 
hotărască ele însele ce atitudine să 
adopte față de Cuba.

AGENȚIA M.T.I. DESPRE

Dezvoltarea relațiilor
ungaro-italiene

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
Luni sosește la Budapesta vicepre- 
mierul italian, Francesco de Mar
tino.

Comentînd această vizită, între
prinsă la invitația vicepreședinte
lui guvernului R.P.U. Matyas Timar, 
agenția M.T.I. relevă îmbunătățirea 
relațiilor dintre Ungaria și Italia în 
cursul ultimilor ani. Deosebit de 
favorabilă a fost dezvoltarea acestor 
relații în «nul 1970, cînd ministrul 
de externe al Italiei, Aldo Moro, a 
făcut o vizită la Budapesta, iar vice- 
premierul Timar a fost oaspete al 
guvernului italian.

în prezent, continuă M.T.I., între 
cele două țări este în vigoare acor
dul comercial pe termen lung, sem
nat în anul 1969, Italia fiind al doi
lea partener comercial al Ungariei 
dintre țările capitaliste europene. In 
ultimii zece ani, volumul schimbu
rilor comerciale bilaterale a crescut 
de trei ori, ajungînd în anul 1969 la 
2 miliarde forinți valută, față de nu
mai 522 milioane forinți valută în 
anul 1961. Totodată, întreprinderile 
ungare au stabilit legături cu firme 
italiene și au purtat convorbiri în 
vederea dezvoltării unor forme de 
cooperare.

CHILE TUNIS CONGRESUL P.C DIN URUGUAY

0 activitate intensă

si cooperării între popoare
(Urmare din pag. I)

rodnice, bogate, ilustrare vie a poli
ticii externe a țării noastre, pusă în 
slujba unor țeluri ce exprimă intere
sele majore de pace, colaborare și 
progres ale tuturor popoarelor lumii.

Viața a dovedit cu prisosință că în 
zilele noastre cînd avîntul luptei po
poarelor pentru o existență de sine 
stătătoare schimbă literalmente har
ta politică a. lumii, respectarea prin
cipiilor egalității suverane a statelor, 
ale dreptului sacru ale fiecărui popor 
de a dispune de propriul său destin, 
de a-și alege în mod liber calea dez
voltării politice, economice și sociale 
potrivit voinței și intereselor sale, 
constituie cerința primordială pentru 
statornicirea unui climat da încrede
re intre state,'pentru menținerea și 
intărirea păcii bazată pe echitate și 
dreptate. în concordanță cu aceste 
deziderate majore ale contempora
neității, România, prin întreaga sa 
politică externă, prin activitatea de
pusă la Națiunile Unite, a acționat 
perseverent pentru înrădăcinarea 
trainică a normelor de legalitate în 
relațiile între state. Ea a adus o con
tribuție importantă la codificarea în 
cadrul O.N.U. a principiilor de drept 
internațional, care trebuie să stea la 
baza relațiilor interstatale.

Dintre propunerile noastre la 
O.N.U., eu un larg răsunet mondial, 
se cuvin a fi menționate cele vizind 
normalizarea și intensificarea rapor
turilor multilaterale dintre state, pro
ces care a primit un impuls pozitiv 
prin adoptarea de către Adunarea 
Generală a O.N.U. în 1965, a impor
tantei rezoluții inițiată de țara noas
tră și avind drept coautoare alte opt 
state, intitulată : „Acțiuni pe plan 
regional in vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate între 
statele europene aparținind unor 
sisteme social politice diferite". Se 
impune, de asemenea, amintită re
zoluția referitoare la „Declarația cu 
privire Ia promovarea in rindurile 
tineretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și ințelegere intre po
poare".

Militînd pentru excluderea forței 
in relațiile Internaționale, România 
se pronunță cu fermitate șl constan
ță pentru înfăptuirea unor măsuri e- 
ficace de dezarmare, în primul rind, 
în domeniul armelor nucleare. Do
rind să dea un nou impuls negocie
rilor pefitru dezarmare și spre a se 
ajunge la măsuri pentru curmarea 
cursei Înarmărilor, România — mem
bră în Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva — a propus la actuala 
sesiune rezoluția referitoare la Con
secințele economice și socialo ale 
cursei înarmărilor, rezoluție aproba
tă, după cum se știe, in unanimitate 
de Adunarea Generală a O.N.U.

în spiritul tradiției sale de luptă 
pentru libertate și independență na
țională, țara noastră s-a pronunțat șl 
se pronunță în favoarea desființării 
totale a sistemului colonialist pentru 
aplicarea pînă la capăt a Declarației 
cu privire la independența țărilor și 
popoarelor coloniale. Ea acordă spri
jin deplin tuturor măsurilor inițiate 
în cadrul O.N.U. în vederea accele
rării procesului de decolonizare — 
condamnînd cu toată puterea politica 
de discriminări rasiale și apartheid, 
ca și practicile neocolonialiste, de re- 
dobîndire, pe alte căi, a vechilor pozi
ții de dominație.

O deosebită atenție a acordat Ro
mânia la O.N.U. și în instituțiile ei 
specializate problemelor dezvoltării 
și diversificării cooperării economice 
și tehnico-științifice între toate sta
tele. Izvorîte din această preocupare, 
inițiativele prezentate de țara noas
tră, uneori împreună cu alte sta
te, s-au concretizat în valoroase 
rezoluții, cum ar fi Declarația a- 
supra ’ cooperării economice inter
naționale, punerea in valoare și 
utilizarea resurselor umane, re
zoluția privind cooperarea indus
trială, rezoluția privind cooperarea in 
lomeniul științei și tehnicii, cea refe- 
•itoare Ia folosirea calculatoarelor e- 
ectronice în vederea promovării dez
voltării economice etc. Pornind de la 
narea însemnătate ce o are azi ști- 
nța și tehnica, cit și cooperarea eco- 
lomică și tehnico-științifică, Româ- 
îia a inițiat la actuala sesiune o re
voluție în acest sens care a întrunit 
:onsensul unanim al Adunării Gene
rale.

în vederea creșterii eficienței în- 
regil activități a O.N.U., pentru spo
irea autorității acestei organizații. 
>entru ca ea să reflecte cu fideli- 
ate realitățile lumii de astăzi și să 
fere cadrul de manifestare activă a

tuturor statelor la promovarea scopu
rilor pentru care organizația a fost 
constituită, România este o sprijini
toare fermă a ideii universalității Na
țiunilor Unite. Denunțînd faptul cu 
totul anormal că unul din membrii 
fondatori ai O.N.U. — marele po
por chinez — este împiedicat să-și 
ocupe locul cuvenit în organizație, 
țara noastră s-a pronunțat cu fermi
tate, constant, pentru necesitatea ab
solută a restabilirii drepturilor legi
time ale R. P. Chineze in O.N.U., 
pentru reprezentarea în această or- 

. ganizație a tuturor statelor care mai 
sint încă arbitrar împiedicate să-și 
exercite dreptul lor suveran de a 
participa la activitatea acestui for 
mondial.

Prin realizările sale pe plan intern, 
prin politica sa externă, care cores
punde întrutotul aspirațiilor de pace 
și progres ale poporului nostru, Ro
mânia și-a cucerit un binemeritat 
prestigiu internațional, Un loc de 
cinste în lume. O expresie a acestui 
prestigiu, a rolului crescînd pe care 
îl joacă țara noastră în organizațiile 
internaționale este și alegerea minis
trului de externe al țării noastre ca 
președinte al celei de-a 22-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., ca si 
frecvența alegerii altor reprezentanți 
români în conducerea diferitelor or
ganisme ale O.N.U.

La un sfert de secol de la înte
meierea O.N.U. nu se poate ignora 
faptul că pe planeta noastră mai 
persistă încă mari probleme nerezol
vate. în diferite regiuni ale lumii 
războiul provoacă pierderi și sufe
rințe popoarelor, sînt menținute pri
mejdioase focare de război, cursa 
înarmărilor a luat proporții imense, 
dominația colonială nu a fost total 
lichidată și în zone întinse ale glo
bului precumpănește subdezvoltarea. 
Incumbă tuturor statelor lumii să 
contribuie, pe calea unor eforturi 
sporite, conjugate, la soluționarea a- 
cestor mari probleme. Ca for de co
laborare internațională a națiunilor 
O.N.U. este chemată să acționeze 
mai intens in acest sens. Așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea sa la -sesiunea jubiliară 
din acest an, „Organizația Națiunilor 
Unite ' ■
127 de state 
joace un rol 
tribuie rr-i 
dintre state, 
de pace și destindere, acționînd în 
același timp mal ferm pentru preîn- 
tîmpinarea războiului, pentru zădăr
nicirea oricărei agresiuni, pentru so
lutionarea litigiilor dintre state pe 
cale politică, pentru apărarea princi
piilor Cartei O.N.U.... Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să asigure 
cadrul de manifestare activă a tutu
ror statelor la solutionarea proble
melor vieții internaționale, în intere
sul colaborării între popoare, al des
tinderii și păcii".

Fidelă principiilor care stau la te
melia politicii sale externe, România 
va rămîne și în viitor o particiDantă 
stăruitoare la activitatea O.N.U., fi
ind hotărîtă să-și dea întreaga con
tribuție la reușita tuturor acțiunilor 
pe care le va întreprinde Organiza
ția Națiunilor Unite pe linia aștep
tată de popoare, a promovării idea
lurilor de pace, progres și colabo
rare . ale umanității.

care reunește, în prezent, 
ale lumii — trebuie să 
mai important, să con- 
eficient la apropierea 
Ia promovarea politicii

Campania contra 
analfabetismului

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager- 
pres). — In Chile a fost format Co
mitetul național pentru lichidarea a- 
nalfabetismului. Din comitet fac 
parte reprezentanți ai oamenilor de 
artă și cultură, ai federației studen
ților, ai sindicatelor și organizațiilor 
de Ia sate.

Această acțiune de marș impor
tanță se va desfășura în două etape, 
în prima, care va începe în ianuarie 
1971, membrii comitetului, ajutați 
de colective formate în acest sens, 
vor lua în evidență persoanele ne
știutoare de carte din toate localită
țile țării. In același timp, un număr 
de 300 de profesori cu pregătire u- 
niversitară vor pregăti circa 
de instructori voluntari. In etapa 
doua, care urmează să Înceapă 
luna mai 1871, se va trece direct 
munca de alfabetizare.

Președintele Bourguiba 
l-a primit pe ministrul 

român pentru 
problemele tineretului

MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 
La Montevideo au început lucrările 
celui de-al XX-lea Congres al Par
tidului Comunist din Uruguay. Parti
cipă peste 800 de delegați, aleși în 
cadrul conferințelor departamentale 
ale partidului comunist și numeroși 
oaspeți străini.

Din partea Partidului Comunist

Român participă o delegație condusă 
de Dumitru Balalia, membru al C.C. 
•1 P.C.R., președintele Comisiei Per
manente a M.A.N. pentru consiliile 
populare și administrația de stat.

Raportul la Congres 
tat de primul secretar 
din Uruguay, Rod ley

a fost prezen- 
al C.C. al P.C. 
Arismendi.

30 000
a

In 
la

TUNIS 13 (Agerpres). — Ion Ilies
cu, ministrul român pentru proble
mele tineretului și prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist din România, aflat, 
în prezent, intr-o vizită oficială la 
Tunis, a fost primit de președintele 
Habib Bourguiba, cu care a conferii 
in legătură cu probleme de interes 
comun.

La întrevedere au participat Tahar 
Belkhodja, ministrul tunisian pentru 
problemele tineretului, precum și 
Petre Bălăceanu, ambasadorul Româ
niei la Tunis.

b a fi B ■ a

Proiectele britanice privind politica
v . <

la est lie Suez din nou incerte
13. — Corespondentul

transmite :
LONDRA

Agerpres, N. Plopeanu,
„Malayesia a cerut amînarea tratati
velor privind crearea unei forțe de 
apărare în Extremul Orient", scrie 
„Guardian". Este vorba, după cum
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agențiile de presă transmit
Forțele patriotice cam

bodgiene au doborîț sîmbătă un 
avion supersonic american „F—100“ 
în provincia Kompong Cham. Știrea 
a fost confirmată de comandamen
tul american de la Saigon.

Georges Morchois,Becretar 
general adjunct al P.C. Francez, și-a 
încheiat vizita pe care a întreprins-o 
în Republica Arabă Unită, la invi
tația Uniunii Socialiste Arabe. In 
timpul șederii sale Ia Cairo, el a avut 
convorbiri cu conducători ai parti
dului Uniunea Socialistă Arabă pri
vind posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor de colaborare între cele două 
partide.

Ca urmare a grevei de 24 
de ore declarată sîmbătă de 
ziariștii italieni, la chemarea 
„Federației naționale a presei", du
minică în Italia nu a apărut nici un 
ziar. Lucrătorii din presă și-au în
trerupt activitatea în urma refuzului 
editorilor de ziare de a purta trata
tive în vederea semnării unui nou 
contract colectiv de muncă.

Cea de-a 21-a conferință 
ministerială a Organizației 
țărilor exportatoare de pe
trol (OPEC). Întrunită la Cara- 
balleda (Venezuela), a adoptat o ho- 
tărire în favoarea ridicării prețuri-

lor la produsele petrolifere. Se apre
ciază că măsurile adoptate vor per
mite o creștere substanțială a pre
țurilor, iar aplicarea acestor măsuri 
va bloca manevrele companiilor pe
troliere.

Peste 600 de tineri ame
ricani, de origine portori- 
COnă, au organizat în fața Pentago
nului o demonstrație de protest îm
potriva transformării Insulei Cule
bra in poligon militar al S.U.A. Mi
nisterul Apărării al S.U.A. folosește 
această insulă ca poligon de antre
nament pentru forțele militare ma
rine și aeriene.

„Cosmos-385" este noul sa- 
telit artificial al Pămîntulul, lansat 
in Uniunea Sovietică, la 12 decem
brie. După cum transmite agenția 
T.A.S.S., el este destinat continuării 
explorării spațiului cosmic, potrivit 
programului anunțat. Aparatele de 
la bordul satelitului funcționează 
normal.

Sotelitul de construcție a- 
mericană „Explorer", lan
sat de oamenii de știință 
italieni de pe o platformă din 
Oceanul Indian, s-a plasat pe orbita 
prevăzută, a anunțat un purtător de 
cuvînt al N.A.S.A. Stațiile terestre.au 
recepționat semnalele transmise de 

satelit — primul lansat de Italia. A-

BONN „Festivalul BeethovenH

paratura instalată la bordul satelitu
lui va permite efectuarea unor cer
cetări asupra energiilor Înalte din 
galaxia noastră.

La Heidelberg i fost inaugu
rat noul sediu al Centrului vest- 
german de cercetări in domeniul 
cancerului. Laboratoarele cen
trului. sint dotate cu aparate ul
tramoderne, printre care un or
dinator electronic și un ciclo- 
tron, adaptate cercetării și tera
piei anticanceroase. Centrul de 
cercetări împotriva cancerului 
din Heidelberg, care coordonea
ză activitatea a 25 <}e institute 
oncologice, este deservit de 800 
de specialiști, fiind in prezent 
cel mai mare institut medical de 
acest fel din lume.

Inundațiiîe și alunecările 
în Insuleie Sangir Talaud, 
din cadrul arhipelagului indonezian, 
produse la începutul lunii decem
brie, au provocat moartea a 82 de 
persoane și rănirea altor 31. Peste 
26 000 de locuitori au rămas fără a- 
dăpost.

Avionul supersonic de 
pasageri „Concorde 001" ■ 
efectuat sîmbătă un zbor de încer
care de două ore deasupra Parisu- 

, lui, Mării Nordului și Inșulelor bri
tanice. Pentru prima oară, la bordul 
avionului s-a aflat, în afara pilotu
lui de încercare, Andră Turcat, mi
nistrul de stat Însărcinat cu apărarea 
națională a Franței, Michel Debrâ.

se știe, de tratativele preconizate hi 
urma vizitei lordului Carrington, mi
nistrul englez al apărării, în unele 
țări din Extremul Orient, tratative 
care urmăresc să înjghebeze „o orga
nizație de apărare a Commonwealth- 
ului", în spatele căreia Anglia să 
mențină trupele la est de Suez după 
1971. „Guardian" scrie că întîlnirea 
la care trebuie să participe miniștrii 
apărării ai celor cinci țări — Anglia, 
Australia, Malayesia, Noua Zeelandă 
și Singapore — urma să aibă loc la 
mijlocul lunii decembrie. Deocamda
tă, ea a fost aminată pentru luna 
viitoare. Deși, după cum arată zia
rul, Malayesia a Invocat sărbătorile 
de «flrșit de an, la mijloc par a fi 
alte motive. După părerea ziarului 
„Guardian",
promoveze o politică de reconsidera
re a relațiilor «ale cu țările din 
Asia.

Malayesia ar dori să

GRAVE INUNDAȚII

BONN 13 (Agerpres). 
— Cu o punere în 
scenă originală a sin
gurei opere a lui 
Beethoven, „Fidelio", 
a fost deschisă vineri 
seara la Bonn cea 
de-a treia fază a 
Festivalului interna
țional Beethoven. Im
presionanta montare 
a operei a fost semnată

Karlde regizorul 
Pempelfort. Conduce
rea muzicală a apar
ținut dirijorului Vol
ker Wangenheim. Pu
blicul, potrivit agen
ției D.P.A., a fost en
tuziasmat de interpre
tarea rolurilor prin
cipale, în care au a- 
părut Ingrid Bjoner 
(Eleonora) și cîntăre-

țul român Ludovic 
Spiess (Florestan).

Festivalul, care a 
început la 2 mai, se va 
încheia la 17 decem
brie, cu prezentarea 
monumentalei lucrări 
„Missa Solemnis", a lui 
Beethoven, de la a că
rui naștere se împli
nesc 200 de ani.

La Universitatea din Amster
dam a avut loc simbătă o reu
niune a studenților care studiază 
limba română în cadrul ' 
telor de romanistică ale 
sitățllor din Amsterdam 
ningen.

Lectorul universitar ___
Alexandrescu, șeful catedrelor 
de limbă română de la cele două 
institute, a prezentat comunica
rea „Aspecte ale literaturii ro
mâne contemporane". In cadrul 
simpozionului s-a efectuat un 
larg„ schimb de păreri in legă
tură cu metodele de predare și 
însușirea limbii române de către 
studenții olandezi.

IN COLUMBIA
institu- 
univer- 
și Gro

Sorin

R- F- p- Ripostă hotărîtă dată
organizațiilor de extremă dreaptă

BONN 13 — Corespondentul Ager
pres, M. Moarcăș, transmite : în 
cursul după-amiezii de simbătă, la 
Bonn a avut loc o demonstrație or
ganizată de mișcarea „acțiunea de 
rezistență", 
național democrat, de orientare neo
nazistă, împotriva politicii cabinetu
lui Brandt de normalizare a relații
lor cu țările socialiste.

După ce mișcarea neonazistă a 
fost interzisă la începutul săptămî- 
nii trecute de către prefectura po
liției din Bonn, Tribunalul admi
nistrativ din Koln a anulat această 
interzicere, considerînd-o ca fiind 
„contrară prevederilor constituțio
nale".

Față de acțiunea neonaziștilor, 
care și-au propus să-și desfășoare 
manifestația pe străzile de pe malul

emanație a Partidului

drept al Rinului, Partidul Comunist 
German, sindicatele și organiz i iile 
socialiste de tineret au organizat o 
puternică contrademonstrație. Pentru 
evitarea incidentelor de natura celor 
care au avut loc recent la Essen, a- 
ceastă manifestație anti-neonazistă 
s-a desfășurat pe malul sting al Ri
nului.

Spre dezamăgirea organizatorilor 
manifestației neonaziste, care anun
țaseră că la demonstrația lor vor lua 
parte 5 000 de persoane, ea nu a în
trunit decit cîteva sute de partici- 
panți. Manifestanții neonaziști au în- 
timpinat o rezistență fermă din par
tea populației.

Demonstrația forțelor democratice a 
întrunit mii 
fășurat sub 
bara drumul

de persoane și s-a des- 
lozinca „Democrația va 
nazismului".

BOGOTA 13 (Agerpres). — Puter
nice alunecări de teren s-au produs 
în 70 de puncte din vestul Colum
biei, ca urmare a gravelor inundații 
provocate de ploile deluviene ce au 
căzut in ultimul timp asupra Co
lumbiei. Intre localitățile Pintada șl 
Supia, căile de comunicație au fost 
acoperite de mii de tone de pâniînt. 
Un tren de marfă cu opt vagoane 
a dispărut complet sub nămolul a- 
dus de ape. Numeroase automobila 
și autocare, ce transportau turiști, 
sint data dispărute.

Alunecarea de teren, care a barat 
riul Cauca, a provocat inundarea mai 
multor sate. Datorită condițiilor ex
trem de vitrege, în prezent este difi
cil să se stabilească numărul exact 
al Victimelor și al pagubelor mate
riale. Operațiunile de salvare se des
fășoară cu greutate, datorită deterio
rării tuturor căilor de comuniaațle 
din regiunea sinistrată.

*
QUITO. — Președintele Republicii 

Ecuador, Velasco Ibarra, a vizitat re
giunile afectate ds cutremurul de 
pămint ce t devastat miercuri pro
vinciile Loja și El Oro. Aproximativ 
150 000 de persoane din aceste re
giuni au rămas fără adăpost. Mi
nisterul Sănătății a întreprins mă
suri de urgență pentru trimiterea da 
alimente și medicamente In zonele 
sinistrate. Au fost luate măsuri pen
tru vaccinarea masivă a populației 
împotriva epidemiilor.

Formarea Secretariatului
C. C. al Organizației

procesului dede Eliberare

al lorda- 
convorbiri

Frontului 
eliberarea

în prezent 
a sosit du
de la New 
In Franța, 
avea între-

★
Vineri, primul ministru 

niel, Wasfi Tall, a avut 
cu John Reaney, reprezentantul co
misarului general al UNRWA (Ofi-

a Palestinei
AMMAN 13 (Agerpres). — Cotidia

nul „Al Fatah" a anunțat simbătă 
formarea Secretariatului Comitetului 
Central al Organizației de Eliberare 
a Palestinei. Secretariatul, care are 
misiunea de a asigura conducerea 
organizației, este format din Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Cen
tral al O.E.P., George Habache, con
ducătorul Frontului popular pentru 
eliberarea Palestinei, și Nayef Ha- 
watmeh, conducătorul 
popular democratic pentru 
Pales tineL

Rolul O.N.U. in promovarea 
cooperării internaționale

«j domeniul cercetărilor spațiale
Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru 

problemele politice și de securitate
NEW YORK 12. — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : In Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al 
Adunării Generale s-au încheiat 
dezbaterile în problema folosirii in 
scopuri pașnice a spațiului extra
atmosferic. Luind cuvîntul în cadrul 
acestor dezbateri, reprezentantul ro
mân Nicolae Micu a subliniat că 
amploarea mereu crescîndă a activi
tăților spațiale, creșterea rapidă a 
numărului de state care participă la 
opera de explorare a spațiului, ca și 
extinderea continuă a sferei de apli-

care a tehnicilor spațiale in folosul 
dezvoltării reclamă o contribuție 
sporită din partea Organizației Na
țiunilor Unite la, promovarea coope
rării internaționale in acest domeniu.

In legătură cu elaborarea proiectu
lui de Convenție asupra răspunderii 
pentru eventualele daune cauzate 
vreunui stat de obiecte lansate în 
spațiul extraatmosferic, vorbitorul a 
afirmat că acesta trebuie să conțină 
prevederi clare, a căror aplicare să 
poată garanta despăgubirea deplină 
și promptă a oricărui stat recla
mant.

ciul O.N.U. pentru ajutorarea popu
lației palestinene), în legătură cu 
dificultățile financiare prin care tre
ce acest organism. După cum a a- 
nunțat postul de radio Amman, pre
mierul iordanian a cerut reprezen
tantului UNRWA să mențină servi
ciile UNRWA pentru ajutorarea re- 
fugiaților palestineni.

Pe de altă parte, la Cairo s-a a- 
nunțat că Liga Arabă a hotărît să 
trimită în Iordania 27 tone de medi
camente și alimente pentru ajuto
rarea victimelor incidentelor 
luna septembrie.

REGELE HUSSEIN 
A SOSIT LA PARIS

PARIS. — Regele Hussein al Ior
daniei, care întreprinde 
un turneu în străinătate, 
minică la Paris, venind 
York. In timpul vizitei 
suveranul iordanian va 
vederi cu președintele Georges Pom
pidou. cu primul ministru, Jacques 
Chaban Delmas, și cu ministrul afa
cerilor externe, Maurice Schumann, 
consacrate situației din Orientul A- 
propiat și relațiilor dintre cele două 
țări. Regele Hussein este însoțit de 
numeroase oficialități iordaniene. 
printre care ministrul afacerilor ex
terne, Abdallah Salah, și ministrul 
informațiilor, Ednan-Abou Aoudeh.

PREMIERUL SIRIEI
S-A ÎNAPOIAT la damasc
DAMASC. — Generalul Hafez El 

Assad, președintele Consiliului de 
Miniștri și ministru al apărării al 
Siriei, a sosit simbătă după-amiază 
la Damasc, venind de la Cairo, unde 
a avut întrevederi cu președintele 
R.A.U., Anwar El Sadat. Șeful gu
vernului sirian a făcut, timp de mai 
multe zile, un turneu in Libia, R.A.U. 
și Sudan, In cursul căruia a discutat 
cu șefii acestor state probleme pri
vind relațiile bilaterale, precum si 
posibilitățile de realizare a proiecta
tei uniuni cvadripartite — R.A.U., Li
bia, Sudan, Siria.

Ample acțiuni de protest împotriva
la Burgos

MADRID 13 (Ager
pres). — Agențiile in
ternaționale de presă 
relatează că, de la 
proclamarea stării ex
cepționale — 4 de
cembrie — în Spania 
au fost arestați circa 
200 de patrioți basci. 
Aceleași surse anunță 
că 40 de funcționari 
ai băncii din Biscaya, 
interpelați sîmbătă, 
pentru că au partici
pat la o grevă de pro
test de cinci minute, 
au fost arestați.

Pe de altă parte, în 
numeroase țări euro
pene continuă mani
festațiile și demon
strațiile împotriva în-

studențești 
a fost or- 
miting de 

Partici-

scenării judiciar* de 
la Burgos, contra ce
lor 16 militanți pro
gresiști basci.

La Helsinki, din ini»- 
țiativa organizațiilor 
politice, sindicale, de 
tineret și 
finlandeze, 
ganizat un 
solidaritate.
panții la miting au a- 
doptat in unanimitate 
o rezoluție prin care 
se cere punerea ime
diată în libertate a 
patrioților basci. Re
zoluția a fost înainta
tă ambasadorului Spa
niei în capitala Fin
landei.

Numeroși locuitori

din

pa
su-

ai Romei au organizat 
o demonstrație pe scă> 
rile Obeliscului din 
Piazza del Popolo, 
condamnînd procesul 
intentat patrioților 
basci (fotografia 
stingă).

La Frankfurt 
Main, circa patru
te de muncitori spa
nioli lucrînd în R. F. 
a Germaniei au par
ticipat la o demonstra
ție asemănătoare, în 
fața Consulatului Spa
niei, manifestindu-șl 
solidaritatea cu cei 16 
inculpați și condam- 
nind înscenarea judi
ciară de la Burgos, 
(fotografia de jos).
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