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Planul pe 1974 bate la ușă:

ESTE TIMPUL NOMINALIZĂRII 
PRECISE A PRODUCȚIEI

Concomitent cu eforturile stărui
toare pentru îndeplinirea integrala 
a planului pe acest an. in centrul 
preocupărilor factorilor de condu
cere din întreprinderi, centrale in
dustriale si ministere se situează 
acum pregătirea judicioasă a tu
turor condițiilor organizatorice sl 
tehnico-materiale necesare realiză
rii ritmice a producției pe anul vi- 

' itor. în cadrul acestor pregătiri, o 
deosebită însemnătate are nomina
lizarea cu maximă precizie, opera
tivitate si cu inaltă răspundere, de 
către fiecare întreprindere si cen
trală Industrială in parte, a sarcini
lor valorice de plan în cantități fi
zice, pe produse și sortimente. în
cheierea in cel mai scurt timp a 
acestei acțiuni prezintă cu atit mai 
mare importanță cu cit concretiza
rea in unități fizice a producției 
prevăzute în plan este necesară 
pentru o bună organizare internă, 
pentru folosirea rațională a capa
cităților de producție, a forței de 
muncă și a timpului de lucru ; tot
odată. aceasta permite stabilirea 
unor grafice de livrare ritmică a 
producției și a unor programe ri
guroase de aprovizionare cu mate
rii prime și materiale.

O analiză a stadiului în care se află 
această acțiune arată că în muite 
centrale și întreprinderi producția 
planificată a se realiza in anul 1974 
a fosț în cea mai mare parte no
minalizată in cantități fizice, pe 
produse și sortimente. $1 pe aceas
tă bază au fost perfectate contrac
tele economice de desfacere. Se 
cuvin remarcate în această privință 
unitățile economice și centralele 
Industriale din cadrul Ministerului 
Industriei Metalurgice — care, 
avind nominalizată aproape In to
talitate producția prevăzută prin 
plan pentru anul următor, se află 
în prezent In fază avansată de fi
nalizare și detaliere a programelor 
de fabricație — ca și cele din sub- 
ordinea Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con
strucții. în același timp insă în- 
tr-o serie de alte întreprinderi se 
impun măsuri ferme în vederea in
tensificării și încheierii cit mai re
pede a acțiunii de nominalizare a 
producției și de perfectare a con
tractelor de desfacere pe piața in
ternă și la export. Este cazul unor 
unități economice și centrale in
dustriale din industria construcții-< ____

lor de mașini grele, din industria 
construcțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii ș.a. Mai mult. «Ini 
destul de frecvente situațiile in 
care, deși producția este in cea 
mai marc parte nominalizată, 
totuși, in ce privește încheierea 
contractelor de desfacere, so con
stată serioase râmineri in urmă. 
Intr-o astfel de situație se află 
îndeosebi unele întreprinderi pro
ducătoare de utilaje destinate In
vestițiilor din cauză că beneficia
rii acestor produse nu au precizat 
in detaliu. în cgdrul planului de 
Investiții. întreaga listă a utilajelor 
necesare.

Conducerea partidului a subliniat, 
in repetate rinduri, cerința ca fie
care intreprindero să producă ceea 
cc s-a stabilit prin plan, in canti
tățile și in structura sortimentală 
prevăzute. Cu alte cuvinte, să se 
realizeze produsele fizice necesare 
activității altor Întreprinderi, fon
dului pieței și exportului. în lu
mina acestei cerințe nu trebuie 
admisă, sub nici un motiv, intro
ducerea in fabricație a unor pro
duse fără desfacere asigurată ; 
unicul criteriu ce trebuie avut în 
vedere la acoperirea cu contracte a 
capacităților de producție consii- 
tuindu-1 respectarea cu strictețe 
a prevederilor planului de stat. 
Orice abatere de la aceste cerințe 
majore, orice tendință de „a alege“ 
din sortimentul planificat acele 
produse ce asigură în primul rind 
valoarea producției globale, orice 
încercare de a renunța la comenzi 
mai complexe in favoarea celor 
ușor de realizat, trebuie categoric 
curmate. în strinsă legătură cu no
minalizarea sarcinilor planului de 
producție, o problemă de primă în
semnătate ce trebuie' să preocupe 
colectivele din întreprinderi o con
stituie accelerarea procesului de 
înnoire și modernizare a producției. 
Definitivarea. în cadrul planului, 
a structurii producției noi si mo
dernizate este o condiție esențială 
pentru intocmirea unor programe 
de fabricație precis conturate și 
stabile.

Pe baza nominalizării producției, 
cunoașterii detaliate — pină la ul
timul sortiment — a cerințelor be
neficiarilor. este necesar să se 
treacă neintirziat Ia programarea 
internă a fabricației, in întreprin
deri, pe decade, luni șl trimestre.

— urmărindu-se folosirea cu ran
dament superior a mașinilor si uti
lajelor, utilizarea completă șl cit 
mai productivă a timpului de lucru 
și forței de muncă. Sincronizarea 
perfectă a fabricației cu termenele 
de livrare a produselor nu poate 
fi posibilă decît pe baza unei ase
menea programări interne judi
cioase, capabile să garanteze pe 
întreg parcursul perioadei de plan 
o desfășurare normală și riguroasă 
a producției, corespunzător con
tractelor economice Încheiate cu 
beneficiarii interni și clienții ex
terni. Evident, o atare programare 
științifică trebuie să țină seama, 
totodată, de prevederile contracte
lor perfecte cu furnizorii de ma
terii prime și materiale, fără de 
care nu se poate realiza producția 
planificată. Or, un sondaj efectuat 
recent în 12 mari întreprinderi 
constructoare de mașini — ..Auto
buzul", ..Laromet", întreprinderea 
de pompe din București. ..Tracto
rul" din Brașov ș.a. — a relevat 
faptul că mai mult de o treime 
din numărul lor nu încheiaseră 
practic nici un contract cu furnizo
rii, în timp ce restul aveau con
tractat doar între 5 și 40 la sută 
din necesarul de materii prime și 
materiale. Iată de ce. este necesar 
un sprijin direct și imediat din 
partea forurilor de resort din cen
trale si ministere în rezolvarea 
problemelor privind aprovizionarea 
tehnico-materială a întreprinderi
lor.

Definitivarea nominalizării pro
ducției în unități fizice și. in ne
mijlocită legătură cu aceasta. în
cheierea grabnică a tuturor con
tractelor de desfacere și aprovizio
nare tehnico-materială sint sarcini 
de primă importanță și urgentă 
pentru conducerile de întreprinderi 
și centrale, pentru ministerele eco
nomice. Dată fiind importanța în
deplinirii acestor sarcini pentru 
asigurarea unei temeinice șl cu
prinzătoare pregătiri a producției 
anului viitor, organele și organi
zațiile de partid sint chemate să 
le acorde întreaga atenție, inter
venind cu promptitudine și fer
mitate pentru soluționarea proble
melor ineît să se asigure din vre
me condițiile organizatorice și ma
teriale necesare unui puternic de
maraj al producției, lncepînd din 
prima zi a anului viitor.

J

Au .îndeplinit planul 
pe primii trei ani 

ai cincinalului
Numărul Întreprinderilor din 

județul Brașov care au Îndepli
nit planul la principalii indica
tori pe primii trei ani ai actua
lului cincinal a ajuns la 16. 
Printre acestea se află între
prinderile ..Tractorul" șl ..Rul
mentul" din Brașov, întreprin
derea de utilaj chimic din Fă
găraș. Fabrica de scule de la 
Rișnov. industria locală și al
tele. ★

Nouă mari întreprinderi in
dustriale din județul Bacău — 
printre care fabrica de elemen
te de asamblare a mașinilor, 
fabricile de postav de la Bacău 
si Buhuși. fabrica de spirt, bere 
și drojdie, unitățile de indus
trie locală st forestieră din ju
deț — și-au îndeplinit sarcinile 
de plan aferente primilor trei 
ani ai cincinalului, realizind o 
producție suplimentară in va
loare de peste 350 milioane lei.

(Agerpres)

SATUL 
STRUGURENI 

600
Idri, locuitorii satului Strugu- 

reni din comuna Chiochiș, ju
dețul Bistrița-Năsăud, au ani
versat împlinirea a 600 de ani 
de La intiia atestare documen
tară a localității loî.

A fost aniversarea unui sat 
bătrin și totuși foarte tinăr. Ti- 
năr pentru că 117 din cele 137 
de case ale satului sint con
struite îp ultimii douăzeci de 
ani, pentru că tot in acești ani 
au fost construite și școala ge
nerală și grădinița, și căminul 
cultural. Tinăj, pentru că bă- 
trina lampă cu gaz a fost de 
mult uitată — astăzi în fiecare 
casă strălucește lumina becului 
electric.

Cu mic. cu~- mare, toti sătenii, 
români și maghiari, in minu
nate straie de sărbătoare, au 
participat la o adevărată paradă 
a portului local, care a precedat 
inaugurarea expoziției de artă 
populară deschisă in cinstea 
aniversării la căminul cultural. 
In continuare s-a desfășurat o> 
adunare festivă, căreia i-au ur
mat spectacole folclorice

I. ANGI1EL

Uzino mecanică — Timișoara. Echipa de trasatori condusă de tovarășul Alb Alexandru, din secția me
canică prea, executa trasajul la tamburul macaralei pentru poduri rulante de 50 tone Foto : E, Dichiseanu

Multiple și mereu reîn
noite cu fiecare generație 
sint problemele tinerilor. 
Nu mai puțin complexă și 
greu de definit este tine
rețea. Este greșită defini
rea tinereții ca o perioadă 
în existenta omului. Se 
știe că în decursul dezvol
tării noastre parcurgem 
mai multe perioade succe
sive, de la copilărie la ma
turitate si bătrinete. între 
aceste trei perioade există 
etape de tranziție. Un in
divid poate fi tinăr indis
cutabil la adolescentă si in 
primele decenii ale peri
oadei de maturitate. Ne 
apare, așadar, de Înțeles 
de ce problematica tine
retului este nu numai 
complexă, dar diferită in 
interiorul unul grup de 
populație tinără, pentru o 
generație și cu particulari
tăți pentru fiecare individ. 
Cea mai interesantă prin 
amplitudinea si natura fe
nomenelor este fără îndo
ială etapa cuprinsă între 
15—25 de ani pentru că 
include adolescenta si în
ceputul perioadei adulte. 
Toti acei care participă la 
educația tinerilor, de la 
membrii familiei DÎnă la 
profesori si organizațiile 
de tineret, știu ce înfăți
șări are problematica a- 
cestel perioade, ce impre
vizibile sint unele mani
festări pozitive sau nega
tive si cit de dramatice 
sint unele evenimente de
terminate de dinamica for
mării personalității.

Am avut posibilitatea să 
cunosc ceva din aceste fe
nomene prin . faptul că am 
Intrat de timpuriu în in- 
vătămîntul universitar si 
am trăit cel puțin frag
mente de viată în contact 
direct cu generații de ti
neri si adeseori în colecti
vități tinerești. Am fost 
totdeauna uimit si adine 
interesat de intensa viată 
interioară, de frămîntările 
sufletești unice ce le stră
bateam uneori împreună. 
Cu acumularea experienței 
personale, am constatat, 
ceea cO» știe de- mult.- 
că nu se poate vorbi de 
un tineret ca de un lot 
global nici măcar pentru

o generație, datorită parti
cularităților imprimate 
prin educație In perioada 
școlară și familială, la care 
se adaugă diferențele so
ciale, de epocă, precum și 
diferențele de sex. Fără 
îndoială că unele greșeli șl 
pierderi umane le dato
răm ignorării sau minima
lizării acestei configurații 
complexe a ceea ce pare a 
fi „tineretul".

Dar oricare ar fi aceas-

Idealul are un rol decisiv 
în dezvoltarea morală și 
intelectuală a tineretului. 
Formarea unul ideal nu 
este spontană, ci rezultatul 
unui proces activ realizat 
de fiecare tinăr sub in
fluența mediului de viață. 
Tocmai dc aceea, apelul ge
neros adresat tineretului, 
Întregului popor, de secre
tarul general al partidului, 
în mai multe rinduri și în
deosebi in expunerea la

TINĂRUL- 
un univers 

deschis
Opinii despre probleme ale educării tinerei ge

nerații de acad. prof. Ștefan MILCU

tă diversitate. In adlncime 
apare fondul comun uman, 
care poate avea expresii 
mai mult sau mal puțin 
evidente.

Tinărul ebută un drum 
propriu, printr-o firească 
necesitate de afirmare. In 
acest proces rolul mediu
lui de viată. înțeles in
tr-un sens foarte larg, 
poate fi hotăritor pentru 
calitatea personalității in 
formație și pentru gradul 
viitoarei integrări sociale.

In aceste momente criti
ce apare necesitatea unui 
Ideal capabil să cpnfere o 
tensiune creatoare existen
tei ■ personale, să devină 
-programul Interior din care, 
izvorăsc comenzile ce vor 
decide motivarea atitudini
lor și comportamentelor.

Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, de a ne mo
biliza toate resursele spiri
tuale in scopul cultivării 
celor mai inalte idealuri și 
transpunerii integrale In 
practică a acestora repre
zintă un moment hotăritor 
în procesul general de cu
noaștere. în educația socia
listă a maselor, în stră
duința întregii națiuni de 
a așeza totalitatea relațiilor 
societății noastre pe baza 
principiilor eticii și echită
ții socialiste și comuniste.

A fost instituit cu acest 
prilej un climat general de 
formare a tinerelor gene
rații in spiritul celor mai 
înalte .aspirații naționale și 
sociale ale poporului ro
mân. iar in această ambian
tă, intens educativă, școala,

familia, organizațiile de ti
neret, întreaga noastră so
cietate au început sistema
tic și perseverent să-și e- 
valueze posibilitățile de 
perfecționare și in raport 
de modul in care reușesc 
su-l formeze pe marii cu
tezători vizionari ai zilei 
de miine, pornind de la rea
litățile și cerințele arzătoa
re ale zilei de azi. de la 
concluziile, generalizate pe 
plan teoretic, ale experien
ței de ieri și de azi. Iar 
realizările sint, ca in ori
care alt domeniu al acti
vității noastre, cu adevărat 
remarcabile, și tocmai de 
aceea avem datoria să pri
vim cu ochi atent, lucid 
ceea ce avem incă de făcut 
și, tot astfel, modul in care 
avem ceva de făcut.

Și, pentru că am ajuns 
astfel să vorbim despre mo
dalitățile practice de culti
vare a unor inalte idealuri 
In rindurile tineretului, a 
devotamentului exemplar 
față de patrie șl partid, se 
cuvine amintit mai întii că 
nu se poate discuta despre 
un ideal In general ca de o 
recomandare sfătoasă, ci 
tinărul trebuie ajutat 6ă 
și-1 formeze . asemenea 
sculptorului care dintr-o 
masă amorfă reușește să 
detașeze forme semnifica
tive. Cunoscut fiind faptul 
că măsura în care un tinăr 
a reușit să-și formeze și să 
adopte un ideal este in a- 
celași timp măsura liber
tății Iui umane, pentru că 
în această operație a făcut 
opțiuni intr-un sens sau 
aitul și a conferit conștiin
ței sale capacitatea de a 
decide în relațiile ce s-au 
constituit între individ șl 
societate. Că în alegerea șl 
formarea unui ideal, opera
ție în care participă și se 
reflectă personalitatea tî- 
nărului, mediul de viață 
este decisiv, prin tot ce-i 
oferă ca model și posibili
tate de opțiune. Acest ul
tim aspect este caracteristic 
pentru că el conferă idea
lurilor trăsături morale. Nu

(Continuare in pag. a 11-a)
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Răspunderi sporite privind 
educația fizică si activitatea 

y y

Două imagmi din peiscjul citadin al orașului Petroșani : noile construcții de locuințe (stingă), Casa de cultură (dreapla)

sportivă ale elevilor

In industria lemnului 
Importante unități 
date in exploatare

în industria lemnului s-a con
semnat finalizarea lucrărilor de 
construire a 15 fabrici și secții 
de producție, precum și de mo
dernizare și dezvoltare a 40 de 
întreprinderi existente. Astfel, 
de la începutul anului și pină 
in prezent au intrat in funcțiu
ne fabricile de plăci aglomerate 
din lemn de la Comănești, 
Sebeș. Sinnicolau Mare și l oc- 
șani. cea de cherestea de la 
Tirgoviște și unitatea industria
la de parchete de la Vernești- 
Buzău. De asemenea, s-au În
cheiat lucrările care au vizat 
perfecționarea proceselor tehno
logice și sporirea capacității la 
întreprinderile specializate In 
producerea mobilei de la Bra- 

Cluj. Arad, Timișoara și 
Drobeta Turnu-Severin. Mai 
bine de 80 la sută din echipa
mentul necesar realizării acestor 
investiții a fost furnizat de uzi
nele constructoare de mașini 
din țara noastră.

Prin astfel de măsuri ee înre
gistrează o continuă sporire ?i 
diversificare a producției, ceea 
ce duce la satisfacerea intr-un 
grad sporit a preferințelor cum
părătorilor.

(Agerpres) ,

în toamna aceasta liniștită, 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului — uriaș izvor energe
tic al țării — cunoaște rit
mul trepidant al unei activi
tăți de mare anvergura, des
fășurată pe două fronturi : 
onorarea, la cote superioare, 
a obligațiilor, a producției 
de cărbuni planificate pentru 
acest an, care nu peste mult 
timp se va încheia și pregă
tirea minuțioasă, din mers, 
a condițiilor materiale și 
tehnice impuse de cerințele 
planului pe anul 1974. In 
sprijinul acestei activități se 
concentrează acum gindirea 
tehnică și profesională a co
lectivelor de mineri din Va
le-a Jiului, întreaga lor capa
citate de muncă, elanul tu
turor. Efortul neobosit, spiri
tul de întrecere, cu atit de 
vechi tradiții aici, se fac 
simțite la fiecare orizont de 
mină, în fiecare abataj.

Iată, ne aflăm In diminea
ța aceasta a începutului de 
noiembr.e, In adincurile ex
ploatării carbonifere Lonea, 
unde comuniștii au organizat 
binecunoscutele brigăzi de 
producție și de educație. 
Despre succesele acestor bri
găzi, despre exemplara lor 
activitate se vorbește tot mai 
mult, dc la un capăt la altul 
al Văii Jiului. Am cunoscut 
aici pe membrii brigăzii lui 
Ion Miclea III. am făcut cu
noștință cu preocupările lor 
de acum. Brigada a fost îm
părțită in trei schimburi o- 
mogene, bine echilibrate din 
toate punctele de vedere, 
astfel Incit In fiecare schimb

rezultatele muncii să fio cit 
mai bune cu putință.

Se dă aici, acum, o adevă
rată bătălie pentru urgenta
rea aplicării unei noi soluții 
tehnologice de exploatare a 
cărbunelui din stratul al trei
lea — cel mai prețios filon 
al bazinului. Este vorba des
pre metoda exploatării zăcă-

— Minerii de aici, de De 
cele două Jiurl, au Îmbrăți
șat întotdeauna, in anii so
cialismului, tot ce a interve
nit nou In tehnica mineritu
lui, dornici totdeauna să 
scoată Ia lumină cit mai mult 
cărbune — piinea industriei, 
cum i s-a spus.

Un alt eveniment impor-

derne de exploatare a căr
bunelui in Valea Jiului, ală
turi de eforturile minerilor, 
imprimă activității și vieții 
Văii Jiului ritmuri noi, des
chide noi perspective.

La Lupeni — principala 
mină furnizoare de cărbune 
cocsificabil — veștile bune 
se succed cu repeziciune, in-

însemnări din Valea Jiului-file despre hărnicie 
și conștiinciozitate
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mlntirlui cu banc de cărbune 
subminat. Minerii de aici, ca 
și specialiștii minei iși pun 
mari speranțe in rezultatele 
aplicării acestei metode. Ea 
promite o creștere a produc
tivității munci: cu 30—40 la 
«ută față de nivelul atins 
prin metodele folosite pină 
acum.

Ion Miclea ne-a vorbit cu 
înflăcărare despre efortul lor 
de a pregăti toate condițiile 
trecerii la acest gen nou de 
exploatare a straturilor de 
cărbuni.

tant reține și el atenția mi
nerilor de la Lonea, in a- 
ceste zile. Se lucrează intens 
la introducerea și montarea 
In subteran a unui modern 
complex de susținere meca
nizată a abatajelor. Prin pu
nerea in funcțiune a acestui 
complex, conjugată cu me
canizarea transportului în a- 
bataj, productivitatea muncii 
va crește pină la dublu. Se 
obțin acum 6 tone de cărbune 
pe post. Se vor obține 12 
tone. Faptul acesta, urmare 
& introducerii tehnicii mo-

șuflețlnd Întreaga atmosferă 
a orașului. Crește continuu, 
de pildă, numărul brigăzilor 
de mineri care se înscriu In 
eșalonul de onoare al minei. 
Ne vorbește despre asta in
ginerul Arcadie Fodor de la 
Centrala cărbunelui Petro
șani :

— Brigada comunistului 
loan Sălăjan de la Lupeni 
ne-a uimit, pur și simplu, 
prin rapiditatea cu care a 
deprins mlnuirea instalației 
de susținere hidraulică. Bri
gada lucrează intr-un abataj

frontal de mare capacitate șl 
s-a dovedit foarte dibace in 
gospodărirea mijloacelor teh
nice moderne, pe care le uti
lizează cu maximum de ran
dament. Minerii acestei bri
găzi obțin mereu sporuri de 
producție, intr-o întrecere cu 
ei înșiși. Depășirile lor de 
producție ajung lunar la 300 
și chiar la 600 tone de căr
bune.

O vizită în galeriile și a- 
batajele -minei de la Lupeni 
prilejuiește intilniri cu 
nume de autentică notorieta
te printre minerii din Valea 
Jiului. Brigada lui loan Gir- 
cea ne intimplnă cu vestea 
unui nou record de înaintare 
In lucrările de pregătire a 
noilor abataje. Puțin mai 
tirziu, o intilnire cu ortacii 
din brigada Eroului Muncii 
Socialiste Petre Constantin, 
care de ani și ani de zile iși 
păstrează cu fermitate locul 
fruntaș Intre minerii Văii 
Jiului, ne pune'in contact 
cu o atmosferă de muncă 
fără preget, de organizare 
riguroasă a producției, de 
inaltă exigență față de fie
care gest din timpul orelor 
de șut. Responsabilitate pen
tru fiecare minut de produc
ție, corectitudine și perseve
rență, lată zestrea morală cu 
ajutorul căreia obține suc
cesele brigada aceasta. Fără 
nici o excepție, brigada rea
lizează lunar o producția su-

Sabln IONESCU 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare in pag, a HI-a)

în actualul an de Invățămînt, edu
cația fizică — obiect didactic — se 
prezintă Investită cu responsabilități 
sporite, pe măsura sarcinilor ce re
vin întregii noastre școli in etapa 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. în acest sens, la Mi
nisterul Educației și învățămîntulul 
au fost' inițiate și elaborate o serie 
de norme generale și măsuri, dintre 
care unele se aplică în școli începlnd 
cu această toamnă.

în primul rind asupra educației fi
zice ca disciplină de invățămînt sa 
evidențiază orientarea cu prioritate 
a obiectivelor instructiv-educative 
prevăzute de programele în vigoare, 
spre creșterea capacităților motrice 
și funcționale, amplificarea influen
țelor formativ-biologiee, dar și mo- 
ral-caracteriale, realizate cu ajuto
rul exercițiului fizic asupra întregii 
populații școlare.

In același timp, descărcarea pro
gramelor — preocupare, de altfel, a 
tuturor obiectelor de invățămînt — 
a avut în vedere și scopul de a în
zestra pe elevi cu capacitățile motri
ce fundamentale, cu tehnica de bază 
din structura unor sporturi cu in
fluență formativă complexă, pentru 
a le permite, prin activitate inde
pendentă, practicarea exercițiilor fi
zice și sportului tot timpul vieții.

Direct legat de eficiența procesu
lui didactic și inedit ca prezență se 
instituie, din acest an școlar, sistemul

S P O R T
FOTBAL - Etapa a 

Xl!-a n campionatu
lui diviziei A. Rezul
tatele meciurilor din 
divizia 3.

RUGBI - Pregătirile e- 
chipei reprezentative 
pentru partida cu e- 
chipa Franței.

CARTING — A doua edi
ție a campionatelor 
naționale.

Alte știri și rezultate 
sportive In pagina a 111-a

unitar de verificare și apreciere a 
gradului de pregătire fizică și spor
tivă a elevilor.

Normele unice stabilite pentru 
probele care testează nivelul de dez
voltare a calităților motrice — pre
lucrate cu ajutorul tehnicii moderne 
de calcul și diferențiate pe cele 3 
cicluri (primar, gimnazial și liceal- 
profesional) — determină pbntru 
fiecare clasă, în raport cu dezvdlta- 
rea anatomo-fiziologică a elevilor, 
anumite valori cantitative. Acestea 
se propune a sta la baza sistemului 
de notare In acest an școlar a elevi
lor la educație fizică, reținîndu-se 
însă și faptul că, in vederea stabili
rii mediei trimestriale, se va ține 
seamă, totodată, de progresul reali
zat și interesul manifestat pentru 
aceasta de elevi, de particularitățile ‘ 
individuale morfofuncționale și mo
trice.

în scopul ridicării gradului de pre
gătire fizică prin folosirea frecventă 
a cadrului și factorilor naturali, se 
impune organizarea în fiecare uni
tate școlară a lecțiilor de educație 
fizică șl a celorlalte activități spor
tive In aer liber In tot timpul anului 
școlar. Chiar și unitățile școlare care 
posedă spații închise pentru desfă-

Prof. Gh. DRAGOMIR 
inspector în M.E.I.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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actualitatea culturală
EXPOZIȚII

• GALERIILE „APOLLO", Calea 
Victoriei nr. 56 — Expozițiile Ilea
na Micodin, Wanda Mihulcac, Ovldiu 
Bubă.

• GALERIILE „GALATF.F.A" 
E x poziția de pictură Pa vei B oboi a.

• GALERIILE „ORIZONT — Ex- 
poz;ția de pictură Viorica Vclescu 
Ilic.

• GALERIILE „SIMF.ZA" — Expo- 
z țiilo Dita Finii și Elena Petragfu — 
pictură.

• GALERIILE ..AMFORA". str. 
M hai Vodă nr. 2 — Expozițiile pic
torilor cenaclului Suceava : Ion 
Carp Fluierici. Veronica Gridinoc. 
Mircea V. Hrișcă. Dimitrie Loghin, 
Dumitru Rusu.

• Ml zi UI s XTUl UI. Sos. K1«O- 
leff nr. 28 — Expoziția „Imbrăcâmin- 
tea de iarnă a poporului român".

• La CAS % CORPULUI DIDAC
TIC. Bd. Gh. Ghonrghiu-Dej 
32 — Expoziția de pictură prof, 
fan Bucataru.

nr
Ște-

FO-• ASOCT ATI \ ARTIȘTILOR
TOGR \Fl din Republica Socialistă 
România prezintă ccl dc-al 9-lea 
Salon international dc artă fotogra
fică al Republicii Socialiste Româ
nia, in sala de expoziții a Institutu
lui de arhitectură „Ion Mincu", str. 
Biserica Enei nr. 1.

• Cu prilejul inaugurării noilor 
'Mi do expoziții d n cunoscuta colo- 
:■ e a pictorilor din Baia Maro (stra- 
ci.i Victoriei nr. 21). filiala locală a 
Uniunii artiștilor plastici a deschis 
o amplă expoziție sub genericul 
..Drum in istoric", incluzind lucrări 
de pictură, sculptură, grafică, artă 
d--coralivă. ale unui mare număr de 
artiști maramureșeni, realizate in
tr-o mare diversitate de stiluri și 
modalități artistice.

• Tn organizarea U.A.P. — CENA
CLUL DIN SF. GHEORGHE — in 
sala de expoziții a Muzeului jude
țean din Sf. Gheorghe s-a deschis 
Expoziția de gravură a artistului Gy 
S-nhă Bela si cea dc pictură a lui 
FERENCZY IULIA.

ÎN SĂLILE
DE CONCERT

i; cui• S mfonicul Radiotei •'viziunii, joi 
8. va f: dirijat de Paul Popescu : so- 
1 stă Sofia Cosma. Programul cuprin
de lucră-, de Andricu. R. Strauss. 
CeaikovskL

o Astă-seară. ora 20. la Sala 
..George Enescu" a Conservatorului 
bucureștean se prezintă „Pagini ale- 

vocală a secolelorse din muz: 
' XIII-XVIII-

isici

i eseuri 7. H Ateneul 
ează orchestra de 
: Lucenses" — Italia.

Român-' 
cameră

R, Societatea Muzica 
l ..Si

• .Toi 
de c:ch 
sala Grupului școlar I.O.R.

deschi-
!-?m muzica" in

• Publicul bucureștean a ascultat 
i-! reluare, ieri 4 noiembrie, pe scena 
Onerci Române. capodopera lui 
Claude Debussy ..Pelleas și Mâlisan- 
de". Lucrarea va ma: f: prezentată 
în această stagiune, in snectacolele 
extraord:na-e d.n : 29 noiembrie, 6 
și 15 decembrie.

• Vineri 10. ora 17.30. in rolul lui 
Don Basilio din ..Bărbierul dir. Se- 

’la" va aoărea celebrul bas Miro
slav Ceangalovici (R.S.F. Iugoslavia).

//

în confruntare

TEATRUL MARE ACADEMIC DE DRAMĂ 
GORKI" LA BUCUREȘTI„MAXIM

Tncoplnd de azi, 
TEATRUL MARE A- 
CADEMIC DE DRA
MA „MAXIM GOR
KI" DIN LENIN
GRAD. condus 
G. A. Tovstonogov, 
tist al poporului 
U.R.S.S., laureat 
„Premiului Lenin" 
de stat.

Zilele cărții 
social-politice

fs
X

de 
ar
ai 
al 
și 

ansamblu

care Întreprinde un 
turneu in țara noastră, 
va prezenta 
spectacole 
rești. după 
mează :

— ..Micii

mai multe 
la
cum

Bucu- 
i ur-

__ burghezi"
de M. Gorki (azi 5 și 
miine. 6 noiembrie, ora 
20. la Opera Romnră).

— ..A treia gardă"

de G. Kapraloc ?i S. 
Tumanov (miercuri 7 
și joi, 8 noiembrie, ora 
20, la Teatrul „Ciu
lești").
- „Opinia publIH- 

de A. Bnranga (vineri 
9 noiembrie, ora 20. 
lot la Teatrul ..Ciu
lești").

SCENA
Premiere teatrale

TEATRUL TV prezintă premiera 
..Dincolo de zare" de Eugene O’Neill. 
In distribuție : George Mottoi, Cati- 
ța Ispas-Bcrceanu, George Buznea. 
Sandina Stan. Toma Dimitriu, Lilia
na Țicău. Dimitrie Dunea. Cornel 
Girbea. Candid Stoica. Regia de mon
taj : Elena Wald. Imaginea : Beatrice 
Drugă. Scenografia : Vasile Rotaru. 
Adaptarea pentru televiziune și re
gia : Nicolae Motric. (marți. 6 noiem
brie).

• TEATRUL RADIOFONIC și-a 
programat premfora : „Casandra" de 
Nicolae lorga. Adaptare și regie : 
Mihai Zirra (azi, orele 20.30. progra
mul I).

• TEATRU, NATIONAL „VASII.E 
ALECSANDRI" DIN IAȘI a prezen
tat in deschiderea stagiun.i premiera 
..Istoria ieroglifică", dramatizare 
după opera lui Dimitrie Cantcmir de 
Cătălina Buzoianu și Mircea Filip. 
Regia : Cătălina Buzoianu. Sceno
grafia : Mihai Mădescu.

• TEATRUL DE DRAMA Șl CO
MEDIE DIN CONSTANTA și-a des
chis stagiunea din acest an cu pre
miera Rizvan și Vidra" de B. P. 
Hasdeu, in regia Iui Mihai Dimiu si 
scenografia Elenei Forțu. In rolurile 
principale : Sandu Simfonică și A- 
gatha Nicolau.

• TEATRUL DE STAT DIN TÎR- 
GU-MUREȘ a înscris printre primele 
noi spectacole ale acestei stagiuni :

Premiere cinematografice
• 100 DE LEI — producție a stu

dioului cinematografic ..București". 
Scenariul : Horia Lovinescu. Regia : 
Mircca Săucan. Imaginea : Gheorghe 
V orei Todan. Aranjament muzical : 
Theodor Mi tache — după muzică de 
Richard Oschanitzky, Decoruri : Ște
fan Marita n. Cu : Dan Nuțu. fon Di- 
ch.seanu. Ileana Popov ici. 
Andrei.

• NUNTA — producție a
rilor poloneze, in regia lui _____ u
Wajda. Tn distribuție : Ewa Zietek, 
Daniel Olbrvchski. Malgorzata Lo- 
rentowicz, Maja Komorovska. Film 
distins cu Scoica de argint — San 
Sebastian 1973.

O OPERAȚIUNEA „ATOMUL 
MARCAT" — producție a studiouri
lor Lenfilm. Film de spionaj, pre
zentat cu Drilejul ..Zilelor filmului 
sovietic". R^gia : Igor Go^tev.

• ULTIMELE ȘASE MINUTE — 
producție a studiourilor engleze, In 
regia lui Michael Tuchner. Film po
rt ist. Cu : Barry Newman. Suzy 
Kendall. John Vernon.

• BUNA SEARA. DOAMNA 
CAMPBELL — oroducție a studiouri
lor americane. Regia : Melvin Frank. 
O comedie de situații avind in frun
tea distribuției pe Gina Lollobrigida 
și Philippe Leroy.

Violeta

sludiou- 
Andrzej

P A R A D I S U L"
Regizorul John Hus

ton este cunoscut mai 
ales ca autor al unor 
,,western“-uri deveni
te opere de referință 
pentru acest gen tra
dițional aJ cinemato
grafiei americane. 
Maestru al filmelor 
de tensiune și de 
atmosferă, cineastul 
s- mnează acum „Para
disul" — un film con
sacrat realității con
temporane. expresia 

atitudini lucide 
de anumite as- 

dezumaniza- 
ale acestei rea- 

0 meditație 
condiția o- 

simplu strivit 
in angrenajul impla
cabil al societății ca
pitaliste. de consum. 
Este un film dur „Pa
radisul" — dar alt 
gen de duritate decit 
aceea proprie în
deobște crc-atiei reali
zatorului său. Intrind 
in sala dt- proiecție, 
ar trebui să fii aver
tizat. recunosc, că in 
acest orășel califor- 
n.an cu atmosferă de 
colonie penitenciara — 
ales de John Huston 
pentru filmul său — 
nu vei întâlni mei di
vertisment, nici ac
țiune intempestivă. 
Desigur, această pre
dispoziție este sti
mulată șl in cazul 
de față — ca un 
reflex condiționat de 
peisajul copt de soa
re. arid, prăfuit, de 
așezarea cu nume e- 
xotic. cu populația el 
cosmopolită, cu figu
rile tăbăcite de trudă, 
suferință si lipsă de 
bucurie. Dar in acest 
film al lui Huston de
corul natural este o 
simplă poartă ce se 
deschide spre culisele 
unor existente oare
care : foste glorii de 
o clină aflate acum 
pe drumul ratării, 
foste speranțe de-o 
elină Intrate pe a- 
celași drum — in totul.

o lume care nu priveș
te prea des nici soa
rele, nici cerul, care 
zimbește rar și atunci 
zimbetul pare stingâ- 
cie. dacă nu expresii 
a tristeții sau grimasa 
unui alcoolic.

Pe Huston îl obse
dează perpetua stră
danie omenească spre 
traiectoria speranței, 
această luptă neobosi
tă de a scăpa de a- 
tracția aproape irezis
tibilă a ratării, a de
gradării umane, Ni-

cinematografic

meni în acest Fat- 
Cit.v (căci acesta este 
numele filmului, care 
ar semnifica „orașul 
obez", cu tot ce su
gerează un asemenea 
nume, adică îmbuiba
re dar și sordid, sli
nos, chiar tenebros), 
nimeni in această 
lume de lumpen- 
proletari ai ringului 
nu urmărește gloria, 
ci doar supraviețuirea. 
Nimeni nu urmărește 
bogăția, ci doar dem
nitatea. și ceva incă. 
ceva care dă o mare 
noblețe unor chipuri 
peste care s-a așter
nut marca brutalității, 
durerii si deznădej
dii : nimeni nu vrea 
altceva decit să se 
depășească pe sine. 
să-5i dovedească sieși 
că este în stare s-o 
facă fără a-și pierde 

că
loti acești boxeri din 
film nu sint niște ve
dete ale ringului, ei 
nu evoluează in imen
se arene. El evoluează 
in sărmane spectacole 
de cartier, in săli

omenia. Pentru

proape sordide, 
spectatori care 
acolo ca sâ-și omoa
re plictisul, ca să-și 
ațițe curiozitatea pen
tru viață, să-și satis
facă Instinctele sau 
poate pofta de răfuia
lă cu tot ce este in 
jur. cu lumea, cu o 
societate prost alcă
tuită. Meciul de box 
este doar o acro- 
șare a soartei, o ră
fuială cu ea și cu sine. 
Pare o lume care-șl 
caută o altă matcă, 
trudindu-se să scape 
de implacabila ratare, 
de căderea in dispe
rare. in beție, non
sens și degradare. 
Este. aici, ceva din u- 
niversul lui O’Neil, al 
iul Hemingway și al 
lui Faulkner, este o 
undă de tragedie 1119- 
demâ.

Este un film de ex
cepție acest „Paradis" 
(și ar fi trebuit, dacă 
tot l-am botezat asa, 
măcar să fi dus ra
iul acesta intre ghili
mele). Este rodul ob
servației pertinente a 
unul artist asupra lu
mii in care trăiește, 
este o operă de de
nunțare a unei socie
tăți strimb alcătuite. 
Precedat de renumele 
autorului său. dar fiind 
altceva decit ceea __ 
promitea, in mod o- 
bișnult un
Huston. „Paradisul" a 
avut pretutindeni o 
ciudată primire : l-au 
prețuit cițiva. a tre
cut aproape neobser
vat pentru multi, ca 
o peliculă de rind. și 
a trezit apoi reveniri 
elogioase. Este 
film care merită 
fie văzut și 
cărui sensuri — 
demnlnd la reflecție 
— sint reliefate vi
brant

cu 
vin

ce

film de

un 
să 

ale 
in-

a-
Mircea 
ALEXANDRES CU

DESPRE COMBATEREA POLUĂRII

Corespondenții 
„Scinteii" transmit

„Cine ucide dragostea ?" de Petru 
Vi utilă (la secția maghiară) șl „Pu
terea șl adevărul" de Tltus Popovlci 
la secția română.

• TEATRUL DE STAT „VALEA 
JIULUI" DIN PETROȘANI și-a invi
tat recent publicul la soectacolul 
inaugural al stagiunii cu piesa lui 
Alfonso Sastre „Cornada".

• TEATRUL DE TAPUȘI DIN 
BACAU. a cărui scenă a fost recent 
renovată, și-a deschis stagiunea cu : 
„Punguța cu doi bani" — dramatizare 
de Veronica Porumbacu și Veronica 
Filipoiu. după I. Creangă. Regla : 
Petru Valter : scenografia : Val. Prl- 
secaru : muzica : Liveo Bellegante.

Teatrul și școala
TEATRUL NATIONAL DIN TIMI

ȘOARA. împreună cu INSPECTOR A
TUL ȘCOLAR JUDEȚEAN, a reînce
put ciclul de manifestări „Teatrul și 
școala". Debutul va fi făcut prin pre
zentarea montării recente cu „Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară" de Eu
gen Barbu, urmată de discuții, 
participarea realizatorilor și sub con
ducerea lui Valeriu Râpeanu.

Prezențe românești 
peste hotare

Intre 9 și 16 noiembrie, Bucu- 
reștiul va găzdui „Zilele cărții so-z 
clal-pollllce" — prestigioasă mani
festare Culturală organizată de Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al municipiului. Centrul dc 
librării București in colaborare cu 
editurile Politică, Academiei. Știin
țifică și Enciclopedică. Cu acest pri
lej, librăriile bucureștene vor găz
dui expoziții de carte social-polltlcă. 
lntllnirl 81c redactorilor din edituri 
cu publicul cititor, lansări dc carte 
din acest domeniu. Astfel de Intil- 
niri vor mai avea loc in diferite în
treprinderi și instituții din Canitală: 
Uzinele Chimico Române. „23 Au
gust". „Electronica". „Steaua roșie". 
„Suveica A“, Institutul dr. I. Canta- 
cuzino, Fabrica de elemente auto
matizate. Universitate, Academia de 
Studii Economice etc. Printre alte 
manifestări amintim consfătuirea cu 
tineretul a reprezentanților edituri
lor amintite mai sus pe tema : „Con
tribuția literaturii social-politice la 
formarea conștiinței socialiste a ti
neretului". ce va avea loc la „Ate
neul tineretului".

cu

Intre 5 și 12 noiembrie a.c.. TEA
TRUL DRAMATIC DIN GALATI 
întreprinde un turneu in R.S.F. Iu
goslavia cu „D-ale carnavalului" de 
I. L. Caragiale. in regia lui Valeriu 
Moisescu și „Avarul" de Moliăre, in 
regia Letiției Popa.

I.icepind de astăzi, Capitala 
duioșie o manifestare ce promite să 
intre in tradiție : „Festivalul artei și 
culturii tineretului bucureștean". or
ganizat de ---- ‘.'.X-l -----
U.T.C. Aflat la prima ediție, festi
valul se va desfășura între * ” 
noiembrie și este conceput ca o am
plă suită de acțiuni culturaUartistice 
de masă, menite să stimuleze activi
tatea tinerilor artiști amatori. să 
creeze publicului o imagine cit mai 
completă asupra potențialului acestei 
mișcări artistice. Vor particip^ peste 
2 000 de tineri interpreți din între
prinderi. instituții și cluburi.

Primul Festival al artei și culturii 
tineretului bucureștean va fi găzduit 
de cluburile tineretului in fiecare zi 
a acestei săptămini intre orele 16—22.

comitetul municipal
5—11

De la bătrini pentru urmași
Un festival folcloric constituie (sau 

ar trebui să constituie) prin exce
lență locul unde creația populară cu
noaște un maxim moment al valori
ficării ei. Valorificare in care auten
ticul reprezintă criteriul princi
pal. O recentă manifestare de acest 
tip oferă noi argume'nte în pledoaria 
contra poluării folclorului. Zilele tre
cute. la Tirgu-Mureș a avut loc 
„Festivalul dansului bătriucsc". din 
județul Mureș, organizat din iniția
tiva comitetului județean de cultură 
și educație socialistă și a centrului 
județean de 
populare și a mișcării 
masă.

Ne-am oprit atenția asupra lui da
torită unor elemente cu totul ine
dite. care marchează un pas înainte 
pe linia promovării autenticului. Este 
vorba despre depășirea fazei de scoa
tere la lumină, cu ocazii festive, a 
faptului folcloric autentic, numai 
pentru a-1 așeza cu fast într-o expo
ziție. pentru ca. apoi, să fie lăsat din 
nou in uitare. La Tirgu-Mureș au 
fost, de pildă.-aduse in festival o se
rie* dc costume populare din iudei, 
vechi de cîteva sute de ani. în care

îndrumare a creației 
artistice de

florile brodate pe catifea neagră, 
maramele de dantele vorbesc expre
siv despre frumtftețea artei mureșe
ne. Prezentate intr-o paradă a por
tului popular, ele nu vor rămine pie
se de muzeu, ci vor deveni modele 
pentru noile costume ce șe lucrează 
aici. •

O altă inițiativă valoroasă o con
stituie aducerea pe scenă a unor 
dansuri bătrinpști. Ele pun in valoa
re forme vechi coregrafice, care. îrf 
unele sate, nu mai sint cunoscute 
decit de cițiva bătrini. Și iată că 
aceste veritabile documente artistice 
vor fi de acum inainte prezentate 
copiilor, la școală, in țgod organizat, 
unde ei vor învăța dansul și cinte- 
cele de acompaniament.

La festival au participat formații 
artistice din 31 de sate. Există așa
dar in județ 31 de centre potențiale 
de valorificare autentică a folcloru
lui. Piesele cu totul remarcabile pre
zentate aici (aparținînd populației 
române, maghiare și germane din 
zonă) probează incă o dată vita
litatea unei creații milenare care tre
buie apărată de falsificare.

A. POPESCU

MANIFESTĂRI CULTURALE JUDEȚENE
• ALBA IULIA (Corespondentul 

„Scinteii", Ștefan Dinică). — Tn ca
drul manifestărilor cuprinse în pro
gramul festivalului județean „Co
morile Albei", in municipiul Alba 
Iulia a avut Ioc constituirea Asocia
ției folcloriștilor și etnografilor din 
județul Alba. Asociația iși propune 
investigarea științifică a vetrelor 
folclorice și etnografice din cuprin
sul județului, valorificarea creației 
autentice în activitatea culturaJ-ar- 
tistică și în mișcarea artistică de 
amatori, sprijinirea cadrelor de cul
tură, cluburilor și căminelor cultu
rale în înființarea de cercuri folclo
rice, constituirea de arhive de fol
clor, publicarea unor culegeri de 
folclor etc. • BUZĂU (Coresponden
tul „Scinteii". Mlhal Bâzu). 
scena noii 
catelor din 
de-a 6-a

_____ ___  _____ Pe 
case de cultură a sindi- 
Buzău s-a desfășurat cea 

ediție a Festivalului

(Urmare din pag. I)
orice ideal este pozitiv in 
perspectivă personală și 
socială. In formarea tui 
munca are un rol bine cu
noscut de educatori. Nu in- 
tlmplător, așadar, ideile de 
perfecționare a invățămin- 
tului, derivate In bună mă
sură din prevederile plena
rei amintite, configurează o 
nouă și puternică educație 
in spiritul muncii conștien
te. Și nu întimplător tine
retul este antrenat în dife
rite acțiuni constructive în 
perioadele școlare șl de va
canță. în acest fel se pot 
face legăturile directe între 
glndire și acțiune, intre 
concepte șl fapte. Se poate 
stabili acea unitate intre 
gîndire și comportament și 
promovarea concretului ca 
modalitate de verificare a 
adevărului. Inevitabil se 
evidențiază trăsăturile mo
rale ale unui ideal propus 
tineretului.

Ar fi util să concentrăm 
atenția noastră asupra „mo
delului" care poate ajuta 
un tinăr în formarea si 
alegerea unui mod de via
ță El poate fi găsit In an
turajul imediat sau 
piat Sondajele de 
au arătat realitatea acestui 
fenomen și diversitatea lui. 
Tinărul se poate modela 
pe două căi diferite calita
tiv. Modelarea inconștientă 
egalează imitația și condi-

apro- 
opinii

Gazele trec, 
insomnia rămîne

Tn numele mat mul
tor salariați ai uzine
lor „Republica" gare 
locuiesc in apropierea 
unei secții a între
prinderii „Metaloglo- 
bus", din ștrada Mâr- 
cuța nr. 43. Cezar Flo- 
resou ne aduce la cu
noștință că de la a- 
ceastă unitate se răs- 
pindesc in jur praf de 
azbest, gaze rău miro
sitoare, nemaivor- 
bind de zgomotele ce 
tulbură liniștea cartie
rului. O sesizare ase
mănătoare am primit 
.și dintr-o altă parte 
a Bucureștiului : Aurel 
Bucur, din str. Ghiță 
Nedelcu nr. 17. recla
mă efectele nocive 
provenind de la ate
lierul din DeaJul Spi- 
rii ce aparține Cen
tralei construcții C.F.R. 
— Șantierul 16 insta
lații.

Direcția sanitară a 
municipiului București, 
căreia i-am trimis 
cele două scrisori, ne 
răspunde că, in urma 
controlului de specia
litate. iustetea sesi
zărilor a fost confir
mată. In consecință, 
celor două întreprin
deri li s-a pus in ve
dere să ia măsurile 
necesare pentru redu
cerea poluării, stabl- 
lindu-se si termenele 
de remediere a situa
ției semnalate. Se 
oare însă că unele 
dintre aceste termene 
nu au fost respectate, 
deoarece locatarii din 
str. Mărcuta ne-au 
trimis din nou o sesi
zare in care arată că. 
este drept. Doluarea 
aerului s-a maj dimi
nuat. dar zgomotele 
amintite continuă să 
se audă cu aceeași in
tensitate. nu numai 
ziua, dar si noaptea, 
impiedicind cetățenii 
să se odihnească.

Bolta cea rece 
și liniștită

Din răspunsul pri
mit din partea Direc
ției generale comer
ciale a Consiliului 
popular al municipiu
lui București la sesi
zarea lui -Gh. 
cu privire 
aiunsurile
■locatarilor __ __
Cinipia Turzii nr. 62 dc 
către, unii salariați și 
consumatori de la bu
fetul „Bolta rece" se 
desprinde că, in ur
ma unei analize, la 
care au fost invitați și 
reprezentanți ai loca
tarilor din imobilul

Săvu, 
la ne- 

orovocate 
din str.

respectiv, 8-a putut 
ajunge la concluzii și 
măsuri acceptate de 
comun acord, menite 
să șasigure funcționa
rea civilizată a loca
lului. liniștea șl odih
na familiilor din bloc. 
S-a modificat orarul 
unității de Ia 9 la 21. 
insistlndu-se asupra 
respectării orei de în
chidere a localului etc. 
S-a hotftrlt, de aseme
nea, ca să nu se de- 
Eoziteze neglijent am- 
alajele în fata locuin

țelor, să nu se mal 
ti rașca lăzile, evitln- 
du-sc astfel o sursă 
frecvență de zgomote.

Promisiuni 
zgomotoase 

și... neonorate 
Puse față în față cu 

sesizările primite la 
redacție, unele răs
punsuri ale autorită
ților trezesc, din pă
cate. nedumeriri. Așa 
se intîmplă, de pildă, 
in cazul referitor la 
statia de betoane din 
str. Ramuri-Tei. a că
rei mutare a fost pro
misă de mai multe ori 
de către Direcția ge
nerală de constructii- 
monta.i a Consiliului 
popular al municipiu
lui Bucutesii. dar 
promisiunea a rămas 
doar ne hirtie. ..La în
tocmirea proiectului de 
mutare a stației — se 
arată în răspunsul nr. 
706/726 din 9 oct. 1970 
al acestei direcții, pu
blicat în ziarul nos
tru din 21 iunie 1972 

’— s-a avut în vedere 
și dirijarea mijloace
lor de transport folo
site pentru transpor
tul betonului pe un 
traseu nou-, in scopul 
evitării zgomotelor și 
prafului... Intrucît con
structorul nu 
posibilități in 
1970, lucrările 
putut fi 
cursul ____
întreprinderea __
structoare va ataca și 
această lucrare în 
vederea executării 
complete. conform 
proiectului". Dar 
cum, in toamna 
’73 ? După cum ne 
sizează din nou 
mi telul asociației 
locatari din str.
Văcărescu 145, și acest 
angajament' a. rămas 
neonorat.

O reacție asemănă
toare este aștepta
tă si în cazul 
zătilor repetate 
cititorului nostru 
meo Chivescu, 
str. Șiret nr. 67. 
privire la 
provocat de

„Pells" pentru debi
tat țagle și de podu
rile rulante din ca
drul secției Grivița a- 
parținind uzinei de 
țevi „Republica". El 
ne scrie că repre
zentanți ai Inspecți
ei de stat pentru pio- 
tecția muncii din Mi
nisterul Muncii, Mi
nisterul Sănătății, Mi
nisterul Industriei Me
talurgice, 
râtului de 
muncii al municipiu
lui București, Împreu
nă cu conducerea u- 
zlnei. au analizat, la 
fața locului, situația 
semnalată, au stabi
lit măsurile necesare, 
dar. din păcate. înde
plinirea acestora in- 
lirzie. Foarfecă ghilo
tină funcționează de
seori în afara progra
mului stabilit, n-a 
fost revizuită : la fel 
si nodurile rulante, 
care circulă cu barele 
demontate, provocind 
un zgomot infernal, 
ziua si noaptea.

Mi-

Inspecto- 
protectia

Concis, la obiect

t V
PROGRAMUL T

a avut 
anul 

____ nu au 
începute. Tn 

anului 1971, 
con-

a- 
lui 
se- 
co- 
de 
B.

sesi- 
ale 

Ro
din 
cu 

zgomotul 
foarfecă

• Inspectoratul mu
nicipiului București 
al Ministerului de 
Interne : „Pentru re
ducerea la minimum 
posibil a zgomotului 
produs de autovehicu
le pe str. Puișor, s-a 
luat legătura cu
ful garajului de au
tocamioane I.T.B. — 
Paraschivescu Ilie — 
și cu controlorii I.T.B. 
de la capătul liniei au
tobuzului 33, — * -
Puișor, cărora li 
pus în vedere să 
tragă atenția 
lor să se 
astfel ineît să nu 
producă zgomot peste 
normal".

• Consiliul popular 
al sectorului 3 : „Pe 
măsura executării lu
crărilor de sistemati
zare a șoselei Pante- 
limon, construirii an
samblului de locu
ințe Dobroiești-Fun- 
deni, sistematizării zo
nei industriale Obor, 
cit și a asanării lacu
lui Pantelimon. noci
vitățile din zonă vor 
fi eliminate".^

• Direcția sanitară 
a municipiului Bucu
rești : „în ceea ce' 
privește sirena uzi
nei „Vulcan", întru- 
cît determinările ’ de 
zgomot făcute de or
ganele noastre au ară
tat depășirea de ma
xime admise, s-a im
pus conducerii uzinei 
să scoată din uz a- 
ceastă sirenă".

Piața 
s-a 
a- 

șoferi- 
comporte 

ineît să

Aurelia GOLIANU

toamnei. Manifestare Intrată tn tra
diția vieții artistice buzoiene, festi
valul a reunit in concurs. 60 de so
liști vocali și instrumentiști de mu
zică populară din 23 județe ale tării.

• CLUJ (Corespondentul ..Scin
teii". Atex. Mureșan). — „Seri clu
jene" se intitulează ciclul de ma
nifestări culturale organizat de Co
mitetul de cultură și educație socia
listă al municipiului Cluj, Universi
tatea populară și muzeul de 'artă. 
Ultima acțiune, desfășurată in pre
zența unui numeros public, oameni 
de cultură și artă, studenți. a avut 
ca temă „Răscoala de la Bobîlna și 
conducătorii ei — Budai Nagy An
tal, Mihai Valahul și magistrul loan 
din Cluj". Au vorbit cu acest prilej 
prof. univ. Ștefan Pascu, membru’ 
corespondent al Academiei, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai", și conf. 
dr. Iosif Paraki.

ționarea la factorii și con
dițiile de mediu. Modela
rea de acest tip corespun
de mai curind copilăriei. 
La adolescentă trebuie 8ă 
intervină modelarea con
știentă. Alegerea conștientă 
a unui model 6e poate rea
liza după oamenii exem
plari ai istoriei. culturii, 
artei și științelor. De aici

mo-

17.30 Curs de limba franceză. Lecția 67.
18.00 Telex.
18.05 La ordinea zilei. Azi, Jude

țul Maramureș.
13.20 Căminul.
18.40 Selecțiuni din operete 

derne.
19.00 Scena — emisiune de actua

litate și critică teatrală.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Creionașul fermecat.
19.30 Telejurnal A Cincinalul îna

inte de termen, 1973 — an 
hotfiritor.

20,00 Cîntecui săptămlnll : 
noi".

20,05 Ancheta TV : Ce doriți dum- 
. neavoastră ? Comerțul. in

dustria ușoară și bunul gust.
20.40 Patrie, partid. Program pre

zentat de corul șl orchestra 
de studio ale Radiotelevlzlu- nil.

i,La

și concepțiilor proprii, ne 
conduce pe căile fecunde 
ale unui program conștient 
de dezvoltare și perfecțio
nare. Există in această mo
dalitate și riscul unei con
tradicții cu realitatea vieții 
personale și sociale. Evita
rea acestei situații drama
tice se face prin muncă 
6au orice altă activitate

20.55 Revista llterar-artisticâ. TV 
— Literatura și Istoria.21,35 Publicitate.

21.40 Roman foileton : „Tinerele". 
Producție' a studiourilor 
televiziune engleze. “ 
zare după romanul 
rei Louise Alcott.
II.

22.30 24 de ore.
PROGRAMUL U

__ de Ecranl- 
scrlitoa- 
Episodul

20.00 Film seria) : ..In 
minut". Producție a 
rtlor de televiziune ___
ne. Regia Ruggero Deodato. 
Episodul III : „Urmărire continuă".

20,S5 Publicitate.
20.40 Teleenciclopedla • Hemin

gway d) • Breviar • Core
grafie.

21,20 Cintece din Muntenia Inter
pretate de Georgeta “ ' 21.35 Telex.

21.40 viața economică 
lei.

22,00 Refrene muzicale 
ția „Romanticii".

22.15 Cărți șl idei, o discuție asu
pra colecției „Făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate".

ultimul 
studiou- 

Italle-

Ghinea.
a

cu
Caplta-
forma-

mul spre vastul orizont al 
culturii umane și prin par
ticiparea la activitatea so
cială constructivă. în acest 
fel construind, se constru
iește la rindul lui. conto- 
pindu-se in trăirea perso
nală cu _____
reflectă concepția despre 
propria '
gramul

idealul in care se

existentă și pro- 
prospectat al rea-

• In orașul BACAU a Început 
construcția unul mare șpltal și 
a unei policlinici pentru adult 1. 
Avind o capacitate de 700 dc 
paturi și o dotare tehnică moder
nă. noul spital va fi dat in fo
losință la sfirșitul anului vii
tor. Un alt spital modern, cu 400 
de paturi, se află in construcție 
la Moinești. • La FOCȘANI a 
fost dat in folosință primul 
grup școlar profesional, unde 
vor fi pregătiți anual peste 
1 000 muncitori constructori și 
metalurgist! pentru noile obiec
tive care se inalță in prezent 
pe platforma industrială a ora
șului. Construit Intr-un timp 
record, grupul școlar este pre
văzut cu 30 săli de clasă, 3 că
mine cu un graa ridicat de 
confort, ateliere-scoală si labo
ratoare. • La SI1N/1IA &e exe
cută importante lucrări pentru 
mărirea debitului de apă pota
bilă. Pină in prezent, prin mun
că patriotică, s-au săpat 9 km. 
de șanțuri pentru Îngroparea 
conductei. De asemenea, echipe 
de sudori formate din muncitori 
pensionari ăjută la grăbirea lu
crărilor de specialitate. La sfir
șitul acestui an, lucrările se vor 
încheia. Debitul de apă pota
bilă in Sinaia va spori cu 50 la 
sută. • In Piața Unirii din SI
BIU, care se conturează de pe 
acum ca o mare și modernă 
zonă comercială și social-cultu- 
rală • a municipiului, a început 
construcția unui hotel turistic 
cu 15 niveluri. Noul hotel va dis
pune de 350 de locuri de ca
zare, un restaurant, o terasă și 
bar de z|. • La HOREZU a fost 
dat in folosință un nou și mo
dern complex al rețelei coope
rației meșteșugărești destinat 
în exclusivitate renumiților ce- 
ramiști din această zonă. Com
plexul dispune de Încăperi spa
țioase și lurftinoase și de două 
cuptoare de ardere a vaselor. 
Pe lineă Policlinica nr. 2 din 
CLUJ a luat ființă un cabinet 
de acupunctură, condus de dr. 
Traian Crăciun. • La SATU 
MARE a inceput construcția 
unui cămin-spital de bătrini cu 
o capacitate de 312 locuri. • 

DEVA s-a organizat un curs 
de pregătire în domeniul mar
ketingului a cadrelor de specia
litate din întreprinderile județu
lui Hunedoara, care au relații 
comerciale cu parteneri de peste 
hotare. • Cetățenii orașului 
LUDUȘ au realizat in acest an, 
prin muncă patriotică, lucrări 
in valoare de aproape 7 milioa
ne lei, depășindu-și propriile 
angajamente cu 40 la sută. In
tre altele, s-au executat mo
dernizări de străzi și au fost 
amenajate o seră și o pepinie
ră. • Tn cartierul „Crișan II" 
din SLATINA a fost recepțio- 
naf uri nou bloc de locuințe cu 
100 aoartâmente, care au fost 
puse la dispoziția noilor loca
tari. De la începutul anului 
și pînă acum, în acest modern 
cartier au fost date in folosin
ță peste 600 apartamente. • Sub 
titlul „Nova ’73", Trustul de 
construcții industriale CON
STANȚA a organizat un coloc
viu pe tema „Metodâ moderne 
de conducere și tehnologii noi, 
sub semnul dublării productivi
tății muncii în următorii ani", 
în cadrul căruia specialiști și 
cadre de conducere au susținut 
mai multe referate privitoare la 
aplicarea șl generalizarea noilor 
cuceriri ale «tiintei si tehnicii 
în domeniile construcțiilor si 
organizării producției. • în ora
șul INEU a luat ființă o filia'ă 
a Casei corpului didactic din 
Arad, menită să contribuie la 
perfecționarea activității cadre
lor didactice de toate gradele, 
precum și la intensificarea acti
vității științifice. • O experien
ță pozitivă : ’ ' '
schimbukji_JI_ 
orașul 
acest

introducerea 
în creșele din 

MIERCUREA CIUC. Tn 
fel se asigură îngri- 

de la amiază pînă a 
zi dimineața a copiilor, 

municipiul DROBETA 
TURNU-SEVERIN s-a inaugu
rat o modernă construcție a 
„Casei agronomului". Ea este 
amplasată în apropierea noului 
cartier de locuințe Crihala. • 
La PAȘCANI a fost dată în fo
losință o nouă conductă de apă 
potabilă. In lungime de 12 km, 
ceea ce va face ca debitul de 
apă al orașului să sporească de 
peste 5 ori, • în noul cartier 
de locuințe care se înalță pe 
malul canalului Peța, din ORA
DEA, s-a construit o modernă 
și spațioasă Casă a copilului.

ideal de viață, alegerea 
viitoarei forme de muncă 
decurge firesc din progra
mul existenței. Dar nume
roase discordante între 
imaginea posibilităților per
sonale și realitate pot ge- 
nera deziluzii, nu rareori 
drame, și pierderea entu
ziasmului tineresc.

O cunoaștere mal apro-

TÎNĂRUL -un univers deschis
decurge necesitatea parti
cipării culturii spirituale 
la formarea superioară a 
omului, necesitate care își 
află o elevată și mobi
lizatoare expresie în cu
vintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu potrivit cărora 
avem datoria supremă să 
creștem un tineret cu un 

. larg orizont spiritual. înar
mat cu tot ceea ce a creat 
mal bun omenirea în do
meniul cunoașterii, cu cele 
mal noi cuceriri ale știin
ței universale.

Alegerea unul model su
perior de existență umană 
ne obligă la o comparație, 
la autocritica atitudinilor

care ne pune în contact cu 
înfățișările realității obiec
tive. sub a cărei influență 
diferitele componente ale 
programului Ideal sint rec
tificate fără a trăda esen
țialul. Procedind în acest 
fel se pot căpăta răspun
suri la întrebările tulbură
toare ale sensului existen
tei noastre.

Tineretului patriei noas
tre i se oferă Idealul for
mării unei personalități 
complexe și a unei existen
te constructive umane și 
sociale, prin Încadrarea în 
procesul de învățare care-1 
înarmează cu fondul de cu
noștințe |i îi deschide dru-

lizării lui în timp. Un ase
menea ideal nu se poate 
realiza fără un efort susți
nut. optimist și niciodată 
descurajat, capabil să dea 
un sens existenței noastre, 
al cărei potențial de rea
lizare se 
rețe.

Direct legată de însuși
rea unul ideal de viață se 
situează alegerea unei pro
fesii care să permită înca
drarea în producție cores
punzătoare aspirațiilor și 
pregătirii tinerilor. Este o 
preocupare a oricărui tînăr 
care se apropie de sflrșitul 
adolescenței. Dacă tîn&rul 
a reușit să-și formeze un

creează în tine-

piață a studenților în me
dicină ne-a arătat cit da 
necesară este cunoașterea 
dimensiunilor acestei pro
blematici. Ne apare ca in
dispensabilă necesitatea 
unei formații organizata 
în participarea conștientă 
la pregătirea pentru viitoa
rea profesie. Ne putem re_- 
feri astfel la asimilarea 
fondului de cunoștințe ce 
s-ar putea numi funda
mentale, a metodelor de 
învățare și de regăsire ac
tivă a informațiilor, la in
tegrarea cunoștințelor de 
specialitate intr-un minim 
de cultură generală. Este 
■ugestivă replica dată de

un virstnic unui tînăr des
curajat de insuccesul acti
vității Iui sociale într-una 
din piesele unui dramaturg 
contemporan : „Ca să reu
șești în viață trebuie să te 
pregătești In acest scop".

Dar în formularea atît de 
generală a pregătirii pen
tru viață se include un 
proces îndelung și exigent. 
O asemenea calitate nu se 
obține „în asalt" și în pe
rioade efemere de efort 
ci, dimpotrivă, printr-o 
muncă intensă, cît mai sis
tematizată posibil, care să 
permită o asimilare temei
nică a cunoștințelor și a 
deprinderilor tehnice. în 
acest fel facem din timp 
aliat fidel, cu ajutorul că
ruia zi de zi se încorpo
rează datele noi în struc
tura mentală preexistentă. 
Am dori prin această 
exemplificare sublinierea 
uneia dintre problemele ce 
trebuie rezolvate de fiecare 
tînăr și în care mediul de 
formație are un rol tot 
atît de însemnat Dar ori- 
cit de favorabile ar fi con
dițiile și factorii ce-i oferă 
acest mediu, ele trebuie 
asimilate și această asimi
lare necesită o evoluție 
personală conștientă care 
Implică un ideal șl un pro- 
iram in axiatență.
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Sport fi voie buna I Start la crosul studenților politehnicieni, ieri peste 2 000 la număr în probele băieților și, 
respectiv, ale fetelor Foto : E. Dichiseanu

TENIS: La Paris, o finală intre ași!
ILIE NĂSTASE — STAN SMITH 3-2
Turneul de la Paris pentru ..Tro

feul Becker" a primit un Interes 
special prin citeva dueluri intre 
vechi rivali din tenisul mondial, a- 
iungîndu-se. in cele din urmă, la 
unul dintre cele mai senzaționale 
meciuri finale : Ilio Năstase — Stan 
Smith ! Pină la această partidă de 
încheiere. Năstase avusese două o- 
cazii spre a ne arăta că e intr-o 
creștere de formă după un sezon 
mediocru. Mai infii, tenismanul ro
mân il infrinsese pe Tom Okker, a- 
cela care-1 făcuse să închine stea
gul de nu mai puțin trei ori în a- 
cest an ! Apoi, intr-o partidă semi
finală de dublu, perechea lui fiind 
spaniolul Juan Gisbert. întrecuse un 
cuplu nordamerfean faimos : Stan 
Smith—Tom Gorman.

Ieri, pe terenul din sala ..Pierre 
de Coubertin", contau in întrecere 
nu atit cele 40 și, respectiv, 30 de 
puncte — destinate ciștigătorului și 
finalislului Ia un turneu F.I.L.T. do 
categoria B — cit o victorie, pur și 
simplu, care'să dea avantaj unuia 
dintre ași in acel „scor general" de

6—6, al ..meciului" vechi de atiția 
ani : NAsta.se—Smith. După cum ați 
văzul la televizoare, primul set a 
dat ciștig „metronomului" Smith, in 
dauna fanteziei lui Năstase : 6—4. A 
urmat replica românului, Intr-adr- 
vAr plină de fantezie, marcată șl de 
fair-play, la greșeli de arbitraj, Nft«- 
tase impunind un scor net : 6—1 !
în continuare, un ghem al măies
triei — lung de 14 mingi — și un 
altul al rezistenței — 20 de mingi ! 
— setul al treilea revenind lui 
Smith : 6—3. Am notat apoi un alt 
răspuns magistral al lui Năstase, cu 
scor fără drept de apel pentru 
Smith : 6—0 !

Setul al cincilea, nu numai decisiv 
pentru soarta partidei, dar și o cul
me a întregului spectacol, desfășurat 
in ovațiile publicului parizian, s-a 
încheiat cu’ un rezultat favorabil ro
mânului : 6—2. Bravo Ilie pentru 
acest „7—6“. dobîndit în cea de-a 
13-a intilnire Năstase — Smith !

V. M.

RUGBI ECHIPA REPREZENTATIVĂ ÎN PREGĂTIRE

fotbal: Universitatea Craiova - trei puncte avans
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

PENTRU MECIUL CU FRANȚA
I

CONSTANTIN DONCEA ]

F.C. ARGEȘ — POLITEHNICA IAȘI : 5—2 (3—1). Au marcat : Dobrin 
(min. 7). Jcrcan (min. 19), Radu (min. 24. 63. 78). iar pentru ieșeni : Lupulescu 
(min. 34) și Simionas (min. 87 din lovitură de Ia 11 m).

UNIVERSITATEA CLUJ — STEAUA : 1—0 (0—0). A marcat : Coca 
(min. 55).

A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. PETROLUL : 1—0 (0—0). A marcat : Bolttni 
(min. 50). în minutele 60 și 87 au fost eliminați de la F.C. Petrolul : Zamfir 
si. respectiv. Istrătescu

POLITEHNICA TIMIȘOARA — STEAGUL ROȘU : 1—1 (1—0). Au marcat: 
Păltinișanu (min. 33) și. respectiv, Gergely (min. 89).

SPORTUL STUDENȚESC — F.C. CONSTANTA : 3—2 (1—0). Au marcat : 
1. Constantin (mm. 44 și 78) și Ciocirlan (min. 71), iar. pentru oaspeți : Măr- 
culescu (min. 62 și 67).

JIUL — S.C. BACĂU : 1—0 (1—0). A marcat : Rosznai (min. 35). In 
această partidă arbitrul l-a eliminat pe băcăuanul Catarglu (min. 20).

Simbătă s-au disputat partidele :
UNIVERSITATEA CRAIOVA — C.F.R. CLUJ : 5—0 (1—0). Au marcat : 

Bălan (min. 26. 46 și 71) și Marcu (min. 49 și 85).
C.S.M. REȘIȚA — DINAMO : 2—1 (2—0). Au marcat : Florea (min. 15) 

și Pușcaș (min. 38) și. respectiv. Luccscu (min. 82).
RAPID — U.T.A. : 2—1 (1—1). Au marcat : Neagu (min. 12) și Pelreanu 

(min. 85), respectiv. Domide (min. 25) pentru oaspeți.

Univ. Craiova 12 8 3 1 24-10 19
F.C. Constanta 12 7 2 3 22-13 16
C.S.M. Reșița 12 5 4 3 20-14 14
Univ. Cluj 12 6 2 4 13- 9 14
F.C. Argeș 12 6 2 4 21-18 14
Dinamo 12 6 2 4 18-15 14
Steaua 12 5 2 5 16-14 12
A.S.A. Tg. Mureș 12 5 2 5 16-21 12
Sportul stud. 12 5 1 6 19-15 11
Poli. Timișoara 12 4 3 5 9-11 11
Steagul roșu 12 4 3 5 9-11 11
Rapid 12 4 3 5 14-16 11
Poli. Iași 12 5 1 6 11-15 11
Jiul 12 4 2 6 13-14 10
C.F.R. Cluj 12 4 2 6 J5-26 10
S.C. Bacău 12 4 1 7 14-20 9
U.T.A. 12 4 1 7 12-19 9
F.C. Petrolul 12 3 2 7 12-17 8

ETAPA VIITOARE
C.F.R. Cluj — F.C. Argeș ; F.C. 

Constanța — Politehnica Iași ; C.S.M. 
Reșița — Politehnica Timișoara ; Di
namo — Steaua ; S.C. Bacău — Uni
versitatea Craiova ; U.T. -Arad — U-, 
niversitatea Cluj ; Rapid — Sportul 
studențesc ; Jiul — A.S.A. Tg. Mu
reș ; Steagul roșu — F.C. Petrolul.

Rugbiștii noștri fruntași au făcut 
ieri dimineață un ultim meci de ve
rificare înaintea partidei de la Va
lence (11 noiembrie) cu reprezenta
tiva Franței. Apropiatul test anual, 
un adevărat examen de maturitate la 
finele fiecărui sezon, este așteptat cu 
atenție și totodată cu răspundere de 
jucătorii și tehnicienii cluburilor 
noastre de rugbi, pentru că in fond 
„cei 15“ care vor îmbrăca tricourile 
naționale reprezintă tot ce este mai 
bun la acea’stă oră in rugbiul româ
nesc. Deși au fost unele greutăți — 
mai mult sau mai puțin obiective — 
selecția și pregătirea celei mai bune 
echipe naționale pentru meciul cu 
Franța s-au desfășurat corespunză
tor. Opinia tov. Jean Oncescu, vice
președinte al Federației române de 
rugbi. este că antrenorii Cosmănescu 
și Irimescu au reușit să rezolve pro
blemele legate de alcătuirea unei for
mații redutabile, in stare să facă față 
— cit mai onorabil ! — examenului 
ce o așteaptă. In partida de ieri a 
impresionat jocul pachetului de îna-- 
intași. in mod deosebit talonerul 
Munteanu. Dumitru (din linia a Il-a), 
Pop și Fugigi (din linia a III-a). De

altfel, datorită mai ales vervei spe
ciale a înaintării s-au înscris marea 
majoritate a punctelor (peste 60). 
I-am fi vrut ceva mai hotăriți și pe 
jucătorii din linia de trei-sferturi. 
Oricum, in general, forma echipei a- 
pare in continuă creștere, sperind să 
atingă apogeul la Valence. In acest 
meci de verificare, „15“-le cu care 
s-a început jocul, caye s-ar putea să 
constituie formația pentru Franța, a 
fost următorul : Dinu, Munteanu, 
Ciornei — Șerban. Dumitru — Fu
gigi-, Pop, Postolache — Mateescu, 
Niculescu — Dragomirescu. Marica, 
Constantin. Nica — Durbac. Au mai 
fost folosiți : Atanasiu. Motrescu, 
Cioarec. Florescu.

Interlocutorul nostru a mai făcut 
o remarcă : ..Lotul ce va face de
plasarea cuprinde jucători destul de 
diferiți ca virstă și experiență com- 
petițională : unii sint la începutul 
carierei, alții cam la sfirșitul ei. 
Constatăm că, totuși, acest lucru nu 
se resimte in jocul echipei, sudarea 
dintre compartimente, ca si legă
tura sufletească (lucru foarte im
portant) sint. aș zice, aproape per
fecte".

I. D.

TNCEPÎNP DE MIINE LA GALAȚI

A patra ediție a „Criteriului 
tineretului44 la box

Iată că întrecerea pentru pugilișții 
adolescenți „Criteriul tineretului", 
competiție organizată de ziarul 
..Munca" și F.R. Box. a ajuns la cea 
de-a IV-a ediție a sa. De miine, la 
Galați, 96 de luptători vor urca pe 
ring cu gindul de a ciștiga primele 
irofee importante ale proaspetei lor 
cariere sportive și de a păși astfel 
pe poarta consacrării pugilistice. 
Pilda cea mai vie in fața tuturor ti
nerilor pugiliști ce vor fi miine pre- 
zenți pe ringul de la Galați rămine 
campionul nostru Simion Cuțov, cu 
a sa evoluție fulgerătoare Dină la 
titlul european al categoriei . semi- 
ușoare. Nu mai departe de cît anul 
trecut, la „Criteriul tineretului". Si
mion Cuțov ciștiga primul loc la ca
tegoria sa, ca apoi, la scurt timp, să

\ —
DIN TOATE

VOLEI
în derbiul campionatului național 

de volei (feminin). Dinamo Bucu
rești a învins echipa Penicilina lași 
cu 3—0 (15—13, 15—3, 15—12).

JUDO
în etapa a IV-a a campionatului 

național de judo s-a disputat in Ca
pitală triunghiularul I.E.F.S. — Uni
versitatea Cluj — Dinamo. Rezulta
tele : I.E.F.S. — .,U“ 4—1 ; Dinamo 
— I.E.F.S. 4—1 ; Dinamo — ,.U“ 4—1. 
în clasament conduce, pe mai de
parte, echipa Dinamo.

ȘAH
!n turneul internațional feminin de 

șah de la Halle, după 9 runde se 
menține lideră maestra româncă 
Margareta Juncu — 6.5 puncte și o 
part:dă întreruptă, urmată de Kasa- 
brișvili (U.R.S.S.) 6 puncte, (D-
Hofmann (R.D.G.). 6 puncte. Just
(R.D.G.) 5.5 puncte. Bottcher
■ R.D.G.) 4.5 puncte (1). In runda a 
9-a Hofmann a ciștigat la .Neste
rova, iar Winter a remizat cu Hol- 
zlein. Restul partidelor printre care 
și cea dintre Juncu și Honfi. s-au 
întrerupt

Turneul internațional de șah de la 
Xovl Sad a continuat cu partidele 
rundei a 13-a. Ciociltea a întrerupt 
cu avantaj pozițional la Dezze. Ma
rele maestru sovietic Anatoli Lein, 
învingător in partida întreruptă cu 
Dezze, este din nou lider al clasa
mentului cu 9,5 puncte (1), urmat 
de Matulovici 9 puncte (1), Janov- 
sevizi 8,5 puncte (1), Buljovcici 9.5 
puncte, vioriltea și Adorian 7,5 
puncte (1) etc. ★

După consumarea a 13 runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Manila In fruntea clasamentului ae 
află marele maestru danez Benl 
Larsen cu 10 puncte și o partidă În
treruptă. urmat de Liubomlr Liubo- 
jevici (Iugoslavia) 9 puncte (2). 5a- 
histul român Florin Gheorghiu o- 
cupă locul 7 cu 7 puncte ei două 
partide Întrerupte.

devină și campion european la tine
ret. Iar. in primăvara acestui an, 
Simion avea să devină, la Belgrad, 
campion euronean chiar la seniori ! 
A fost atit de rapidă ascensiunea 
tinărului pucilist incit centura tri
coloră și titlul de campion național 
n-a avut timp să le cucerească decit 
abia de curind. in toamna aceasta ! 
Exemplul lui Simion Cutov va fi. 
fără îndoială, motiv de ambiție spre 
afirmare pentru cei 96 participanti 
la ediția a IV-a a „Criteriului".

Primele gale vor avea loc miine 
de la ora 15 și, respectiv, 18 : 
miercuri sint programate, de aseme
nea, două reuniuni, urmin'd ca joi 
să se dispute semifinalele, iar sim
bătă finalele.

SPORTURILE
PATINAJ ARTISTIC

Tineri patinatori din Cehoslovacia, 
Finlanda, R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. au participat la concursul 
internațional de patinaj artistic de 
la Leningrad. La masculin, victoria 
a revenit lui Vladimir Kovalev 
(U.R.S.S.). Mircea Ion și Atanasie 
Bulele au ocupat locurile 7 și, res
pectiv, 11. în competiția feminină, 
pe locul intii s-a situat Tatiana Ole- 
neva (U.R.S.S.). Gabriela Voica s-a 
clasat pe locul 11.

RUGBI
Continuindu-și turneul in Marea 

Britanie, reprezentativa de rugbi a 
Australiei a jucat la Newport cu o 
selecționată a Țării Galilor. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
19—11 (7—0).

HOCHEI
Disputat la Tampere, meciul inter

național de hochei pe gheață dintre 
selecționatele U.R.S.S. și Finlandei 
s-a terminat la egalitate : 4—4 (2—1, 
0—1, 2—2). Cele două echipe se vor 
intiini in joc revanșă la Helsinki,

*
Intr-un meci internațional amical 

de hochei pe gheață, reprezentativa 
R. F. Germania a intîlnit pe teren 
propriu selecționata Elveției. La ca
pătul unui joc echilibrat, hochelștii 
vest-germani au terminat învingători 
cu scorul de 5—4 (2—1, 1—2, 2—1)
prin golurile marcate de Hlnters- 
tecker (2), Langer, Berndaner și 
Philipp. Punctele oaspeților au fost 
realizate de Dubois (2). Duerst și 
Berger.

CICLISM
Cursa cicliști de 6 zile, desfășu

rată pe velodromul acoperit din 
Grenoble, s-a încheiat cu victoria 
perechii Eddy Merckx, Patrick Sercu 
(Belgia), urmată la un tur de Mou- 
rioux, Van Lancker (Franța), Gi- 
mondi (Italia), Karstens (Olanda), la 
11 tururi de pistă de Moneyron 
(Franța). Des met (Belgia). Danguil- 
laume (Franța), Stevena (Belgia).

DIVIZIA B
Seria 1 : Victoria Roman — Vii

torul Vaslui 0—0 : C.S.M. Suceava — 
Progresul Brăila 3—1 ; Celuloza Că
lărași — Petrolul Moinești 1—0 ; 
Constructorul Galați — Delta Tulcea
1— 0 ; Metalul Mija — Metalul Plo- 
peni 2—1 ; Ceahlăul — Oțelul Ga
lați 1—1 : C.S.U. Galați — C.F.R 
Pașcani 2—1 ; Gloria Buzău — Știin
ța Bacău 4—1 ; Caraimanul — F.C. 
Galați 3—0.

Seria a Il-a : C.S.M. Sibiu — Car- 
pați Brașov 3—0 ; Metrom Brașov — 
Dunărea Giurgiu 3—0 : Progresul 
București — Dinamo Slatina 1—1 ; 
Flacăra Moreni — S.N. Oltenița
2— 0 ; Minerul Motru — Autobuzul 
0—1 ; C.S. Tirgoviște — Nitramonia 
Făgăraș 3—0 ; Metalul Drobeta — 
Chimia Rm. Vilcea 1—0 ; Metalul 
București — Elect.roputere Craiova 
1—0 ; Gaz Metan Mediaș — Trac
torul Brașov 0—0,

Seria a III-a : Textila Odorhei —S 
Minerul Cavnic 3—2 ; Metalurgistul 
Cuglr — C.F.R. Timișoara 4—1 ; 
Olimpia Oradea — Industria Sirmii 
1—0 ; Vulturii Lugoj — Corvinul 
Hunedoara 2—0 ; Minerul Bala Mare 
— Arieșul Turda 2—0 ; Victoria Că
rei — Minerul Anina 2—0 ; U.M. Ti
mișoara — F.fc. Bihor 2—1,; Mureșul 
f)eva — Unirea Arad 2—0 ;< Olimpia 
Satu-Mare — Gloria Bistrița 1—0.

(Urmare din pag. I)

șurarea educației fizice, în anotimpul 
rece vor efectua lecții in aer liber, 
mai puțin zilele total nefavorabile. 
Evident, nu este exclusă posibilita
tea desfășurării in aer liber — in 
funcție de condițiile atmosferice,— 
numai a unor momente din lecție.

Componentă însemnată a activită
ții educative din școală, activitatea 
sportivă de masă a elevilor trebuie 
să stea mai mult in atenția inspec
toratelor școlare județene, a condu
cerilor de școli, a profesorilor de e- 
ducație fizică și a diriginților. în a- 
ceastă activitate trebuie atras un 
număr mare de elevi, lecțiile res
pective — pe clase și grupe — tre
buind să contribuie la crearea obiș
nuinței practicării exercițiilor fizice, 
a diferitelor sporturi. Fie că se des
fășoară in școală sau pe baze spor
tive apropiate, acțiunile se vor or
ganiza atit in timpul săptăminii, cit 
și la sfirșitul ei.

Unul din obiectivele stabilite de 
conducerea Ministerului Educației și 
învățămintului privind profilul blo- 
motric al absolventului ciclului gim
nazial este ca. la sfirșitul a opt clase, 
fiecare elev să știe să înoate. Pentru 
aceasta, organele județene de invătă- 
mint, conducerile de școli vor crea 
condițiile ce se Impun pentru ca 
atit in timpul anului școlar, cît și 
in vacanțe, profesorii de educație fi
zică să poată rula la cursuri 
pentru învățarea înotului toți e- 
levii școlii. O fișă anexată car
netului de elev va indica obli
gațiile acestuia privind pregătirea 
fizică și participarea la acțiuni 
sportive de masă șl aplicative pe 
parcursul celor opt ani ai lnvățămîn- 
tului general.

Inițiată cu scopul de a echilibra 
prin mișcare și exercițiu fizic volu
mul de activitate la clasă și produc
tivă depus de elevii școlilor profe
sionale, liceelor de specialitate și ai 
oelorlalte unități școlare, măsura 
prevede activizarea gimnasticii de

Cartingul în plină viteză
Pe o vreme admirabilă siv.jn en

tuziasmul general (al concurentiior. 
al spectatorilor si al organizatorilor), 
la Giurgiu — pe pista specială din 
Parcul de circulație auto al pionie
rilor și școlarilor — s-au disputat 
finalele pe anul în curs ale campio
natelor nationale de carting. TimD 
de două zile, la antrenamentele ofi
ciale sau la manșele contind centru 
concurs, cei aproximativ 100 de con- 
curenti si concurente, mecanicii și 
antrenorii ce i-au însoțit au trăit e- 
motiile firești ale luptei pentru in- 
tiietate. dar si ale... neprevăzutului. 
A fost, desigur, foarte interesant de 
urmărit cum. în timpul cursei sau 
cu citeva minute înainte de start. 
..ghinioniștii" căutau să găsească și 
apoi să elimine, intr-o adevărată în
trecere contracronometru. cauzele 
Danelor micilor lor cilindree. Ceea 
ce a concentrat atentia tuturor a fost 
insă capacitatea concurentilor de a 
conduce ..miniautomobilele". de a le 
dirija. în cît mai mare viteză, prin 
numeroasele (poate prea numeroa
sele !) viraje ale traseului.

O veritabilă demonstrație de „stru- 
nire" a cartului în condiții de con
curs a furnizat foarte tinărul Cris
tian Șilimon (14 ani), elev în clasa 
a VIII-a a Școlii generale nr. 2 din 
Brașov. Micul brașovean a ciștigat 
detașat finala probei de 50 cmc, 
menținîndu-se din start la sosire pe 
primul plan al plutonului. Spre deo
sebire de mai toți ceilalți competi
tori de virstă lui. Cristian a impre
sionat prin calmul și precizia la lua
rea virajelor, prin foarte puținele 
schimbări ale vitezelor.

Celelalte finale (pe carturi de a-

ceeași capacitate său mai mări — j23 
și 175 cmc) au avut, de asemenea; 
momente spectaculoase, mai ales că
— la fel de bine pregătiți și cu ma
șini puse la punct — concurenții 
n-au cedat lupta decit după trecerea 
liniei de sosire. Iată numele cîștigă- 
torilor : clasa 50 cmc : pitici (10—14 
ani) — Paul Vasiliu („Tricolorul" 
Călărași) ; copii (14—16 ani) băieți
— Cristian Șilimon (C.S.U. Brașov),
fete — Mihaela Ceacu („Tricolorul 
Călărași) : juniori (16—18 ani) — 
I. Bobocel (liceul „M. Sadoveanu" 
București) ; seniori (peste 18 ani) 
clasa 50 cmc — Gh. Urdea (C.S.U. 
Brașov) : 125 cmc — Oct. Baicu 
(..Semănătoarea" București) : 175
cmc — Gh. Stanciu („Semănătoarea" 
București).

Protagoniștii campionatelor au fost 
alergătorii de la C.S.U. Brașov. Aska- 
lin București. Semănătoarea. Ni se 
pare, totuși, demn de relevat faptul 
că, indiferent de pozițiile ocupate 
în clasamentele finale, majoritatea 
concurenților (deci și cei de la „Te
merarii" — Școala generală nr. 179 
București, ..Tricolorul" Călărași. Ca
sa pionierilor din Giurgiu, liceul 
„M. Sadoveanu" București, „Vultu
rii" Cimpulung Muscel. „Cibinium", 
..Cometa", „Dacii" și „Voința" din 
Sibiu) s-au străduit (și au reușit) să 
dea strălucire campionatelor unuia 
dintre cele mai atractive și fru
moase sporturi tehnico-aplicative. 
Este, intr-adevăr, o răsplată pentru 
munca depusă pină acum, dar si o 
obligație ca forurile responsabile să 
dea curs interesului ce-1 suscită car
tingul in rîndul pionierilor și șco
larilor.

I. DUM1TR1U

-Tovarășul Constantin Doncea s-a 
născut la 26 septembrie 1904. in co
muna Cocu, județul Argeș, cunoscind 
de timpuriu condițiile grele in care 
trăiau țărănimea, oamenii muncii din 
tara noastră, năzuințele lor de drep
tate socială șl libertate. Din fragedă 
tinerele se angajează ca muncitor la 
Depoul C.F.R.-Pitești, iar apoi la 
Atelierele C.F.R, „Grivița" din Bucu
rești.

Atras de forța și adevărul ideilor 
comuniste, el a luat legătura cu miș
carea revoluționară, legindu-și desti
nul de lupta celor mai Înaintate for
țe ale națiunii noastre, activînd cu 
înflăcărare in rindurile Partidului 
Comunist Român, al cărui militant 
devotat a fost pină la sfirșitul vieții.

în anul 1931 intră in rindurile Par
tidului Comunist Român, in celula de 
partid de la Atelierele „Grivița". în 
perioada eroicei lupte ilegale a par
tidului Împotriva exploatării și opri
mării oamenilor 
muncii, a perico
lului fascist și 
a infeudării ță
rii monopoluri
lor străine. Con
stantin Doncea a 
îndeplinit, cu ab
negație și spirit 
de răspundere, 
toate sarcinile în
credințate de 
partid. în anii 
premergători lup
telor ceferiștilor 
și petroliștilor, fe
roviarii din Bucu
rești îl aleg ca 
președinte al co
mitetului sindical, 
alcătuit din ele
mente revoluțio
nare, care iși pro
punea întărirea 
muncii de orga
nizare a viitoa
relor bătălii de clasa. In fe
bruarie 1933, Constantin Doncea 
a făcut parte din comitetul de 
acțiune și comitetul de grevă de 
la Atelierele „Grivița". partâcipind 
activ la organizarea și conducerea 
luptei ceferiștilor din Capitală. El 
s-a aflat in fruntea delegației de 
muncitori care a prezentat conducerii 
atelierelor revendicările economico- 
sociale ale ceferiștilor.

Pentru activitatea sa revoluționară, 
Constantin Doncea a suferit repre
siunile organelor de stat burghezo- 
moșierești, fiind arestat in mai multe 
rinduri și întemnițat la Jilava și 
Craiova. La procesul înscenat cefe
riștilor și petroliștilor participant la 
grevele din 1933 Constantin Doncea 
s-a comportat cu demnitate și curaj, 
manifestindu-și cu tărie voința de 
luptă pentru triumful idealurilor so
cialismului. A fost condamnat la 
muncă silnică pe viață, pedeapsă care 
a fost apoi comutată la 20 de ani de 
muncă silnică.

La scurt timp după întemnițarea 
sa, partidul a organizat evadarea din 
închisoarea de la Craiova a unui nu
măr de militanți comuniști, intre care 
se afla și Constantin Doncea. La 
apelul Partidului Comunist Român, 
alături de alți militant antifasciști 
români, Constantin Doncea se înro
lează in brigăzile internaționale, lup- 
tind pe pămintul spaniol, pe Ebru și 
in Catalonia, pentru apărarea Spa- 

■ niei republicane. în timpul luptelor 
• din Spania și-a îndeplinit cu cinste 
misiunile primite, atit ca simplu sol
dat. cit .și în posturile de comandă 
care i s-au încredințat succesiv in 
toată perioada războiului.

Izbucnirea celui de-al doilea război 
mondial îl găsește pe Constantin 
Doncea în primele rinduri ale luptei 
inițiate și conduse de Partidul Co
munist Român împotriva fascismului 
și a mașinii de război hitleriste. Din 
însărcinarea partidului, el a organi
zat și condus în munții Gorjului un

grup de partizani care au luptat cu 
arma in mină împotriva ocupenților 
hitleriști.

După 23 August 1944, Constantin 
Doncea participă la lupta dusă de 
partid, aducindu-și contribuția la de
mocratizarea țării, cucerirea puterii 
politice de către clasa, muncitoare, 
făurirea orindulrii socialiste.

în anii de după eliberarea țării, 
Constantin Doncea îndeplinește cu 
aceeași pasiune care il caracterizează 
diferite sarcini in organele de partid 
și in aparatul de stat. A fost mem
bru al Comitetului regional de par
tid București și secretar al Comite
tului Frontului Național Democratic 
din județul Ilfov. La Congresele al 
VI-lea șl al VII-lea ale Partidului 
Comunist Român este ales membru 
suoleant al C.C. al P.C.R.

în noiembrie 1946 a fost ales de
putat in primul parlament democra
tic al țării, iar ulterior deputat, 

în mai multe le
gislaturi, in Marea 
Adunare Națio
nală.

Tovarășul Con
stantin Doncea a 
desfășurat o bo
gată activitate in 
aparatul de stat, 
contribuind la de
mocratizarea a- 
cestuia. la întă
rirea puterii cla
sei muncitoare in 
alianță cu țără
nimea. în ca
drul municipali
tății bucurestene 
a Îndeplinit func
ția de vlceprl- 
mar al Capitalei. 
Apoi el a Înde
plinit munci de 
răspundere în 
cadrul unor mi
nistere economi

ce, în rîndul forțelor noastre armate. 
A deținut funcții de general, co
mandant al apărării antiaeriene teri
toriale. ministru adjunct al construc
țiilor, ministru al colectărilor, pre
ședinte al Comitetului de stat pen
tru valorificarea produselor agricole, 
consilier cu rang de ministru la Con
siliul de Miniștri, precum și alte 
munci de răspundere.

Partidul și statul nostru au dat o 
Înaltă apreciere activității revoluțio
nare a lui Constantin Doncea, luptă
tor comunist care și-a închinat viața 
slujirii cu devotament a clasei mun
citoare. a poporului, progresului șl 
înfloririi patriei, triumfului socialis
mului in România. El a fost distins 
cu titlul de Erou al Muncii Socialis
te. cu numeroase ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România. 
Pentru activitatea desfășurată in anii 
celui de-al doilea război mondial, i 
s-au conferit, de asemenea, înalte 
distincții ale Uniunii Sovietice.

In întreaga sa activitate. Constan
tin Doncea a luptat cu pasiune și dă
ruire pentru afirmarea rolului con
ducător al partidului în societate, 
pentru întărirea rindurilor sale și a 
unității de acțiune, manifestindu-se 
ca un înflăcărat comunist devotat 
cauzei partidului, poporului român.

Prin dispariția lui Constantin Don
cea, mișcarea muncitorească din țara 
noastră pierde un luptător neobosit 
pentru înfăptuirea înaltelor idealuri 

<de libertate socială și națională, un 
patriot devotat cauzei socialismului 
pe pămintul României. în inimile 
oamenilor muncii va rămîne lumi
noasă amintirea lui Constantin Don
cea. a vieții sale demne de militant 
de seamă al partidului si statului 
nostru. ’

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA

Secretul graficului ascendent
(Urmare din pag. I)

pllmentară de 500—700 tone de căr
bune cocsificabil. încercind să ne 
explice secretele . acestui rezultat. 
Petre Constantin ne spune :

— Lucrul cel maj important este 
să știi ce vrei și să nu faci nici o 
economie de efort și de voință ca să 
realizezi ce ti-ai propus. Asta-i tot 
secretul. Noi știm cit de mult este 
așteptat cărbunele nostru la Hune
doara. acolo unde se fabrică atit de 
prețiosul cocs. Cocșarii lucrează cu 
„foc continuu". Am zis că putem să 
lucrăm și noi ca ei și să le furnizăm 
continuu cantități mari de cărbune 
cocsificabil de care industria noas
tră are atita nevoie.

Din aceste citeva secvențe și din 
multe altele pe care le întilnim in 
abatajele minelor din Valea Jiului 
se clădește imaginea impresionantă 
a luptei pe care o duc minerii cu

timpul pentru a face ca inima uria
șului bazin carbonifer să bată ln- 
tr-un ritm mai alert. Și pentru a 
materializa, prin aceasta, prețioa
sele indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în timpul vizitei 
de lucru în Valea Jiului din toamna 
anului trecut. Indicațiile acestea se 
refereau, in principal, la sporirea 
producției de cărbune pe seama me
canizării și modernizării muncii în 
abataje. Este tocmai ce se intîmplă 
acum in Valea Jiului. Trebuie amin
tit in acest sens efortul făcut de co
lectivul întreprinderii de utilaje mi
niere din Petroșani în conceperea și 
realizarea unor utilaje și mecanisme 
de mare tehnicitate și. desigur, de 
un real folos muncii minerilor.

Valea Jiului ni se înfățișează, 
așadar, în acest sfirșit de toamnă, 
cu un aer primăvăratic, înnoitor. 
Să le urăm si noi minerilor tradl* 
ționalul „Noroc bun l".

Răspunderi sporite privind 
educația fizică și activitatea 

sportivă ale elevilor
înviorare (zilnic, după deșteptare, 
10—15 minute) și desfășurarea in ca
drul fiecărui internat a unor progra
me de pregătire fizică și practicare 
a sporturilor, ce se vor efectua, 
după orele afectate studiului indi
vidual — din două în două zile — 
alternind cu acțiunile cultural-edu
cative.

Tot lnceplnd cu acest an școlar 
se îmbunătățește sistemul de apre
ciere, Îndrumare șl control al activi
tății profesorilor de educație fizică 
din lnvățămintul de toate gradele, 
inclusiv din unitățile sportive șco
lare, Legat organic de sarcinile tra
sate de partid și de stal, de preve
derile statutului cadrelor didactice 
și constituit din două categorii de 
criterii, sistemul de apreciere se adre
sează cadrelor didactice care își 
desfășoară activitatea în lnvățămin
tul general liceal, tehnic-profeslonal 
și superior (criterii generale), dar și 
celor din unitățile școlare și univer
sitare profilate pentru pregătirea 
sportivă de performanță (criterii 
specifice).

In ansamblul lor. instituirea siste
mului unitar de verificare și aprecie
re a nivelului de pregătire fizică și 
sportivă a elevilor și de apreciere a 
activității profesorilor de educație fi
zică, ca și celelalte măsuri privind 
procesul didactic, orele de activități

sportive și activitatea sportivă de 
masă, urmăresc optimizarea întregii 
activități de educație fizică școlară, 
realizarea indicației date de partid

ca „Educația fizică, sportul, mișca
rea în aer liber să devină în mai 
mare măsură factor de o deosebită 
importanță pentru menținerea sănă
tății, pentru educarea voinței și ca
racterului, pentru dezvoltarea multi- 

v laterală a tinerei generații".
Anul școlar in curs trebuie să con

stituie începutul unei noi etape in 
ceea ce privește realizarea sarcini
lor educației fizice școlare, a locului 
acestei discipline în învățămînt. Pro
fesorul de educație fizică, verificat 
ca bun organizator și activist în an
samblul problemelor de instruire și 
educație din școală, trebuie ca, prin 
ridicarea calității activității lui de 
bază (procesul didactic al educației 
fizice), să ocupe un Ioc fruntaș, de 
mulți cinstit, în colectivul pedagogic 
din fiecare școală. Bineînțeles cu 
sprijinul total și permanent al tutu
ror factorilor educaționali amintiți. ,

în județul Alba

NOTA REDACȚIEI. — Sistemul unitar de verificare șl apreciere (și, 
deci, de influențare directă!) a gradului de pregătire fizică și sportivă a 
elevilor — elaborat, in lumina hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a.c„ de Ministerul Educației și învățămintului — se 
înscrie ca una dintre cele mai importante măsuri menite să contribuie la 
dezvoltarea educației fizice șl a sportului din țar» noastră. Chiar dacă, deo- 
cadidată, au un caracter experimental, noile reglementări solicită o totală 
șl conștiincioasă participare a cadrelor de specialitate, a tuturor sluji
torilor școlii. Este, in fond, vorba de o acțiune legată direct de sănă
tatea generației tinere, de fortificarea organismului, de formarea la 
toți copiii de virstă școlară a deprinderilor necesare și a obișnuinței 
de a practica sportul. Dar cum problema depășește cadrul strict al 
școlii — educația fizici si sportul fiind activități de interes national — 
se impune ca la aplicarea In practici a măsurilor stabilite de M.E.I. să 
acționeze cu deplină răspuudere, intr-o perfectă colaborare, toți fac
torii responsabili de creșterea, instruirea și educarea tineretului școlar: 
conducerile de școli, organele locale de invățămint. organizațiile de 
pionieri și ale U.T.C. In aceeași măsură, sint chemate să contribuie 
(o preferabil, din Inițiativă proprie !) forurile locale pentru educație fi
zică si sport, asociațiile și cluburile sportive.

Toată această largă acțiune — vizind deopotrivă selecția și pregătirea 
viitorilor performeri al sportului românesc — este necesar să se bucure 
de sprijinul organelor $1 organizațiilor de partid. Așa cum se preci
zează in hotărîrea de partid : Îndeplinirea sarcinilor importante ce stau 
in fata mișcării sportive impune să se manifeste, mal activ, rolul or
ganelor și organizațiilor de partid în conducerea șl îndrumarea Întregit 
activități de educație fizică și sport, obligate să exercita un control 
permanent în vederea ridicării acesteia la nivelul înaltelor exigențe ale 
societății noastre.

NOI UNITĂȚI 
ALE COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

In acest an. cele 11 coopera
tive meșteșugărești din cadrul 
U.J.C.M. Alba au deschis 46 de 

. noi unități prestatoare de ser
vicii către populație și maga
zine de desfacere a produselor 
realizate de cooperația meș
teșugărească. In municipiul Alba, 
au fost date în folosință, în- 
tr-o clădire modernă, un ate
lier de covoare, o curățătorie 
și o vopsitorie. Tot aici și-a 
început activitatea un complex 
meșteșugăresc cu 10 unități. La 
Ocna Mureș, cooperativa „Pres
tarea" din localitate a deschis 
unități pentru tricotaje și îm
pletituri din sirmă. iar coope
rativa ..Meșteșugarul" din Teiuș 
a înființat o secție de bobinaj. 
Alte unități au fost deschise la 
Blaj — covoare, tăbăcărie șl 
croitorie ; la Sebeș — spălat, 
călcat lenjerie ; la Aiud — cea- 
prazărie, 'cojocărie și mase 
plastice. De asemenea. Ia Alba 
Iulia s-au deschis 7 magazine 
de prezentare a produselor rea
lizate in atelierele cooperati
velor meșteșugărești. De cu
rind, in această localitate, co
operativa meșteșugărească „Pro
gresul- a Înființat un magazin 
propriu de prezentare și des
facere a produselor.

A

Ștefan D1N1CĂ 
corespondentul „Scfnteii'
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ADUNAREA GENERALĂ A O. N U. A LANSAT

„Deceniul de acțiune pentru combaterea 
rasismului și discriminărilor rasiale"

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite a lansat un „Dece
niu de acțiune pentru combaterea ra
sismului și discriminărilor rasiale", 
care va începe la 10 decembrie 1973, 
cu prilejul aniversării a 25 de ani de 
la adoptarea Declarației universale a 
O.N.U. asupra drepturilor omului.

MEXIC

Naționalizarea unei 
mari întreprinderi 

nord-americane
CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager

pres). — .Cea mai mare întreprindere 
nord-americană de conserve de ali
mente care acționează în Mexic — 
,.Heinz International" — a fost națio
nalizată printr-un decret prezidențial, 
promulgat In baza acordului semnat 
de reprezentanții guvernului mexican 
și de cei ai întreprinderii respective 
— relevă agenția Prensâ Latina. Noua 
întreprindere de stat — „Alimentos 
el Fuerte** — are un capital social de 
25 milioane de pesos (aproximativ 2 
milioane de dolari) și reprezintă, 
după cum subliniază observatorii po
litici, un exemplu concret . privind 
aplicarea politicii guvernului mexi
can de limitare a activității unor în
treprinderi cu capital străin și de 
dezvoltare a economiei țării, in spi
ritul intereselor naționale. „Dorim să 
repetăm acest exemplu de Intervenție 
a statului șl in alte sectoare ale eco
nomiei, pe tot cuprinsul țării" — a 
declarat Guillermo Martinez Domin
guez, director al organismului statal 
„Nacional Financiera** din Ciudad de 
Mexico.

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al Or

ganizației Unității Africane, 
Nzo Ekhangaki. a adresat ministru
lui algerian de externe. Abdelaziz 
Bouteflika. un mesai prin care-1 in
formează că a stabilit contacte cu 
toate statele membre ale organiza
ției. in vederea convocării unei se
siuni extraordinare a miniștrilor a- 
fricani de externe.

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor pe care președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea-Bis- 
sau. Luis Cabrai, le-a avut. în cursul 
vizitei întreprinse la Dakar, cu ofi
cialitățile Senegalului, relevă do
rința celor două părți de a-si dez
volta. în continuare, relațiile de coo
perare. Comunicatul menționează că, 
in cadrul întrevederilor, părțile au 
examinat o serie de probleme pri
vind continentul african si situația 
internațională. Senegalul si-a re
afirmat sprijinul față de lupta justă 
a poporului din Guineea-Bissau pen
tru eliberarea întregului său teri
toriu.

Președintele Nixon va taco 
cunoscute, în cursul săptăminii vii
toare. noi măsuri pentru contracara
rea penuriei de energie din Statele 
Unite. Aceste măsuri, aflate în curs 
de examinare la Casa Albă. sint. in 
principal, de natură administrativă 
și vizează reducerea. în continuare, 
a consumului de benzină, electrici
tate si alte resurse energetice de că
tre beneficiarii din industrie pi 
particulari.

Convorbiri economice iu- 
goslavo-britanice. Londra 
au avut loc. între reprezentantul 
britanic, lordul Limerick, și Emil 
Ludviger, secretar federal pentru 
comerțul exterior al R.S.F. Iugosla
via, convorbiri asupra relațiilor eco
nomice dintre cele două țări. in 
cursul discuțiilor fiind abordate și 
implicațiile apartenenței Marii Bri
tanii la Plata comună asupra comer
țului iugoslavo-britanic — relatează 
agenția Taniug. Părțile au £ăzut de 
acord asupra oportunității promo
vării cooperării industriale șl a in
vestițiilor mixte bilaterale, precum 
si a organizării cooperării pe terțe 
piețe.

Președintele Argentinei, 
Juan Domingo Peron, va întreprinde 
o vizită la Națiunile Unite, in urmă-

R. P. UNGARĂ

Creșterea producției 
industriale în primele 

trei trimestre ale anului
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Po

trivit datelor furnizate de Oficiul 
central de statistică al R.P. Ungare, 
producția globală a sectorului indus
trial a crescut, in primele trei tri
mestre ale acestui an, cu 5,9 la sută, 
comparativ cu nivelul atins in pe
rioada corespunzătoare a anului pre
cedent Ritmul de creștere a produc
ției In diversele sectoare Industriale 
ale economiei ungare concordă cu 
prevederile planului anual de dez
voltare a economiei naționale. Prin
tre ramurile care au realizat creșteri 
importante 6e numără chimia și in
dustria ușoară, construcțiile de ma
șini șl industria extractivă. Volumul 
comerțului eu amănuntul a sporit in 
aceeași perioadă cu fi 2 la sută.

Programul Deceniului de acțiune 
pentru combaterea rasismului și dis
criminărilor rasiale trasează o gamă 
largă de măsuri și acțiuni vizind 
curmarea politicii de apartheid și 
discriminări rasiale, promovată de 
Republica Sud-Africană, Rhodesia și 
Portugalia. Adunarea Generală cere 
tuturor statelor membre să prezinte, 
la fiecare doi ani, rapoarte în legă
tură cu acțiunile pe care le-au în
treprins pe linia îndeplinirii obiecti
velor înscrise în programul deceniu
lui

Conferința internațională 
în problema poluării apelor

LONDRA 4 — (De la coresponden
tul nostru). In capitala Angliei s-au 
încheiat lucrările Conferinței inter
naționale consacrate măsurilor pen
tru combaterea poluării apelor. La 
conferință au participat delegații din 
peste 70 de țări ale lumii, printre 
care și România. Cu acest prilej au 
fost elaborate și adoptate Convenția 
pentru prevenirea poluării apelor de 
către nave și Protocolul privind in
tervenția in marea liberă in caz de 
poluare. De la 1 ianuarie 1974, con
venția și protocolul vor fi puse .la 
dispoziția statelor interesate pentru 
aderare.

în cadrul conferinței și al comite
telor sale de lucru, delegația română 
a prezentat propuneri pentru decla
rarea Mării Negre drept zonă spe
cială (este vorba de crearea unei 
zone in care navele să fie obligate să 
depoziteze la bord toate hidrocarbu
rile și alte substanțe dăunătoare me
diului marin și țărmurilor mărilor și 

toarele sase săptămlni — se anunță 
într-un comunicat oficial dat publi
cității la Buenos Aires. Șeful statu
lui argentlnean intenționează să 
asiste la lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U.

Confruntată cu Inflația 
persistentă, JaPonia * devenit

Aspect din timpul unei lecții politice într-una d'.n zonele eliberate din 
Angola

Expresie a bunelor relații de prie
tenie. respect reciproc și colaborare 
româno-iranlene, vizita In Iran a 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, sur
venită la mai puțin de cinci luni de 
la semnarea, la București, a Decla
rației solemne între cele două țări, 
se înscrie în eforturile comune dea 
da un conținut tot mai rodnic și mai 
bogat raporturilor bilaterale, de a in
tensifica legătu
rile reciproce In 
domeniile politic, 
economic, științi
fic, tehnologic, 
cultural, artistic 
și uman, cores
punzător intere
selor ambelor po
poare, cauzei ge
nerale a păcii și 
colaborării inter
naționale, Se poa
te aprecia că, In 
mod indiscutabil, 
această vizită, 
prin caracterul 
său de lucru, 
marchează un moment de sea
mă pe calea traducerii in viață a 
prevederilor Declarației solemne, 
care subliniază că „in vederea exa
minării problemelor ținind de adu
cerea la îndeplinire a dispozițiilor 
prezentei declarații, Republica So
cialistă România șl Iranul vor dez
volta consultările dintre ele la toa
te nivelurile".

După cum se știe, in ultimii ani 
relațiile româno-iranlene. întemeia
te pe principiile egalității In drep
turi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburiie 
interne, avantajului reciproc — prin
cipii a căror Însemnătate este dove
dită din plin de Întreaga desfășu
rare a vieții Internaționale, repre- 
zentind cheia de boltă a bunelor ra
porturi dintre toate statele — cu
nosc un cura mereu ascendent. Ex
tinderea schimburilor economice și

Evoluția situației 
din Orientul Apropiat

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Primul ministru al Israelului, Golda 
Meir, care intreprinde o vizită ofi
cială in S.U.A., s-a întâlnit din nou, 
in scara de 3 noiembrie, cu secreta
rul de stat american, Henry Kissin
ger — informează agenția Associated 
Press. Convorbirile au fost consacra
te situației din Orientul Apropiat.

★
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Departamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat că intre secretarul de stat a- 
merican, Henry Kissinger, și minis
trul de externe egiptean, Ismail 
Fahmy, aflat de cîteva zile intr-o 
vizită la Washington, a avut loc o 
nouă întrevedere.

să le descarce în porturile de acos
tare. La rindul lor, aceste porturi tre
buie să fie dotate cu instalații spe
ciale pentru recepția substanțelor no
cive depozitate de nave).

De asemenea, delegația română a 
prezentat propuneri pentru lărgirea 
cooperării intre statele care vor a- 
dera la convenție. Astfel, s-a men
ționat necesitatea ca Organizația 
Consultativă Interguvemamentală 
Maritimă (I.M.C.O.) să promoveze și 
să sprijine schimburile de ordin teh
nologic necesare aplicării convenției, 
să sprijine părțile in realizarea noii 
tehnologii cu care vor fi dotate na
vele și să înlesnească un permanent 
schimb de idei și de informații, să 
sprijine pregătirea de specialiști în 
domeniul prevenirii și combaterii po
luării mărilor. Ca urmare a propune
rii delegației române și a altor dele
gații, a fost adoptat un ar-ticol spe
cial în convenție, intitulat „Promo
varea cooperării tehnice**.

unul dintre statele cu bugete defi
citare. moneda sa inregistrind o pu
ternică tendință de scădere, pentru 
prima dată in ultima vreme — no
tează într-un comentariu agenția 
Reuter. Sursa citată amintește fap
tul că numai la cîteva zile după ce 
s-a anunțat un important deficit al 
balanței de plăți, yenul s-a depreciat 
cu aproximativ 3.5 Ia sută.

comerciale între România și Iran, 
realizările pe tărlmul unor forme noi, 
superioare, de cooperare, acordurile 
de amplă perspectivă Încheiate îna- 
cest scop, intensificarea contactelor 
în multe alte domenii — știință, artă, 
cultură conlucrarea pe terenul a- 
firmării politicii de pace și colabo
rare internațională sînt pildă conclu
dentă a modului in care două țări, 
cu orinduiri sociale și forme de gu- 
vemămînt deosebite, pot găsi și gă
sesc căi propice pentru înțelegere șl 

UN MOMENT MARCANT IN DEZVOLTAREA 
RELATM PRIETENEȘTI ROMÂNR-IRANIENE

colaborare prietenească, reciproc a- 
vantajoasă.

Momente de cea mal mare însem
nătate in cronica raporturilor bila
terale le-au constituit întilnirile ro- 
mâno-iraniene la nivelul factorilor 
Investiți cu cea mai înaltă răspun
dere. Președintele Consiliului de Stat 
al României. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a fost în trei rindurl 
oaspete al Iranului, după cum șahin- 
șahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr a vizitat de trei 
ori România.* ultima oară in iunie 
1973, De fiecare dată aceste întil- 
niri prietenești s-au soldat cu re
zultate rodnice, lărgind continuu ca
drul cunoașterii. înțelegerii și coope
rării dintre cele două țări.

In acest context favorabil, recen
ta vizită a tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer in Iran, convorbirile oficia

PARIS 4 (Agerpres). — Mo
hammed Hassan el Zayyat. consilier 
special al președintelui Anwar Sa
dat, a sosit, duminică, la Paris, în- 
tr-o vizită oficială — transmite a- 
genția Frarfce Presse.

★
DAMASC 4 (Agerpres). — Pre

ședintele Algeriei, Houari Boumedie- 
ne. a sosit la Damasc, unde a avut 
convorbiri cu președintele Hafez 
Assad. In aceeași zi, președintele Al
geriei a sosit la Bagdad.

★
DAMASC 4 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. informează că, la invi
tația guvernului sirian, la Damasc a 
sosit Vasili Kuznețov, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice.

★
Pierre Gaillard, șef al Departa

mentului pentru Orientul Apropiat In 
Comitetul Internațional al Crucii Ro
șii, a sosit, sîmbătâ seara, în capitala 
Siriei, venind de la Geneva. Potrivit 
unor surse oficiale de la Damasc, re
luate de agențiile France Presse și 
Associated Press, el va conferi cu 
autoritățile siriene, printre altele, a- 
supra unor probleme privind prizo
nierii de război.

★
CAIRO 4 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvint militar egiptean, citat 
de agenția France Presse. a acuzat 
forțele israeliene de violări repetate 
ale încetării focului, amintind că o 
plingere in acest sens a fost depusă 
la O.N.U. El a precizat că, în cursul 
zilei de simbătă, aviația și artileria 
Israelului au intervenit de patru ori.

★
TEL AVIV 4 (Agerpres). — Un co

municat al comandamentului militar 
israelian, reluat de agenția Associa
ted Press, informează că forțele is
raeliene au respins, simbătă, o în
cercare întreprinsă de unirăți ale ar
matei a treia egiptene de a lansa un 
pod peste Canalul Suez. El a men
ționat că între forțele israeliene 
și cele egiptene au avut loc, timp de 
trei ore, schimburi intermitente de 
focuri.

In vederea dezvoltării u- 
nei agriculturi intensive, 
sector de bază al economiei națio
nale. Algeria și-*a propus irigarea 
anuală. în următorul plan cvadrie- 
nal. care va începe în 1974. a circa 
20 000 de hectare de terenuri-slab 
productive. Această suprafață este 
echivalentă cu cea irigata pe în
treaga perioadă a planului de patru 
ani, care se încheie la sfirsitul lui 
1973.

Proiectul noii Constituții 
a Birmaniei, .elab°ral dc ° «>- 
misie a Partidului Calea Birmanâ 
spre Socialism, a fost publicat la 
Rangoon. Proiectul, care prevede, 
intre altele, alegerea unui Congres al 
Ponorului, in martie 1974. va fi su
pus aprobării unui- referendum la ju
mătatea lunii decembrie a acestui 
an.

Președintele Ciprului, ar- 
hiepiscopul Makarios, aflat într-o 
vizită oficială în Etiopia, a avut 
convorbiri cu împăratul Haile Se
lassie I. Discuțiile dintre cei doi 
șefi de state s-au referit la raportu
rile bilaterale și la unele probleme 
ale situației internaționale.

Ministerul american al 
Mlincii 3 ^n^ormat că, în luna sep
tembrie. rata șomajului a fost în 
Statele Unite de 4,5 la sută din for
ța de muncă. In rindul populației de 
culoare, procentul a atins 8.3 la sută, 
iar in rindul tinerilor — 14 la sută.

le purtate cu primul ministru al a- 
cestei țări. Amir Abbas Hoveyda, cu 
alți reprezentanți ai vieții politice și 
economice iraniene au marcat con
tribuții de seamă la stimularea re
lațiilor româno-lraniene și. totodată, 
la găsirea de noi căi și mijloace pen
tru materializarea dorinței comune de 
a extinde și a diversifica 'acțiunile 
de cooperare.

Această dorință a fost reafirmată 
și cu prilejul primirii președintelui 
Consiliului de Miniștri al României 

da către șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
Oaspetele român a transmis șefului 
statului iranian, din partea președin
telui Nicolae Ceaușescu, un cald sa
lut șl cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului iranian. 
Mulțumind, șahinșahul Aryamehr a 
adresat, la rîndul său. un cordial sa
lut președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. urări de fericire 
șl noi succese în activitatea ce o 
desfășoară pentru binele poporului 
român.

Așa cum se arată și In comunica
tul dat ieri publicității, convorbirile 
oficiale dintre cel doi șefi de gu
verne au relevat ritmul Intens înre
gistrat de dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-iraniene în urma întrevederi
lor avute și botărîrllor adoptate de

în urma unei greve a muncitorilor uzinelor „Bouly" din localitatea Four- 
mies, din nordul Franței, conducerea întreprinderii a procedat la concedie
rea întregului personal. în semn de protest, împotriva acestui act, munci
torii au organizat un marș de protest pe străzile orașului, cerînd respec
tarea dreptului la muncă și anularea concedierilor. în fotografie : Aspect 

'bin timpul marșului muncitorilor de la „Bouly"

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

IRLANDA DE NORD

Licăriri de optimism 
in Stormont

începută de curind, 
sesiunea noii adunări 
legislative a Irlandei 
de Nord (Stor- 
montul) oferă presei 
londoneze motive să 
aprecieze că, în ciuda 
persistenței unor se
rioase dificultăți, via
ța politică din a- 
ceastă provincie ar 
putea fi readusă pe 
făgașul normalizării. 
Licăririle de optimism 
se datoresc faptului 
că, pentru prima dată 
în istoria ULsterului, 
reprezentanții princi
palelor trei forțe po
litice moderate. pro
testante și catolice re
prezentate in Stor
mont, și anume unio- 
niștii oficiali, parti
dul social-democratic 
și laburist și partidul 
alianței, au abordat 
împreună problema 
participări lor la crea
rea unui consiliu exe
cutiv. organ care să 
conducă treburile pro
vinciei. O asemenea 
evoluție, potrivit zia
rului „Times**, repre
zintă „un pas Înainte 
în soluționarea con
flictului".

După cum se știe, 
timp de peste 50 de 
ani, guvernul local în 
Irlanda de Nord a fost 
format fără întrerupe
re numai din repre
zentanții majorității 
protestante. Or. toc
mai politica discrimi
natoare a acestora a 
fost una din principa
lele cauze ale nemul
țumirilor răspîndite in 
rindul populației cato
lice. ceea ce a și dus 
de altfel la izbucnirea 
conflictului actual.

Desigur, simțul rea
lismului îi determină 
pe mulți observatori 
să afirme, prudenți, că 
vechile divergențe din
tre partidele politice 
ale protestanților și 
catolicilor, oricît de 
moderată ar fi consi
derată orientarea lor, 
nu vor putea fi apla
nate si soluționate ra
pid. Fapt confirmat de

altfel și de actuala se
siune a noii adunări, 
întreruptă uneori de 
confruntări serioase 
atit între- reprezentan
ții celor dou$ comuni
tăți, cit și între depu
tății moderați și cei be 
dreapta ai acelorași 
formații protestante. 
Avertizind împotriva 
unor false iluzii, ziarul 
„Guardian" scrie că 
„nimeni nu trebuie să 
se -aștepte la rezultate 
imediate". Cinci dece
nii de Încordare și 
violențe — scriu zia
rele — au lăsat urme 
care nu vor putea fi 
șterse decit cu răbda
re, calm și eforturi co
mune.

Presa londoneză sub
liniază că există unele 
semne încurajatoare și 
în ce privește posibi
litatea creării unui or
ganism al întregii Ir
lande, avînd misiunea 
de a deschide calea 
spre unificarea țării : 
se recunoaște totuși că 
pînă la realizarea a- 
cestui țel vor trebui 
învinse mari și serioa
se piedici. Potrivit 
ziarului „Financial 
Times", In această 
lună urmează să aibă 
loc o conferință tri
partită, la care să 
participe reprezentan
ții guvernelor de la 
Dublin și de Ia Lon.- 
dra, precum și repre
zentanții partidelor po
litice din adunarea 
nord-irlandeză, pentru 
a examina problema 
creării consiliului pe 
întreaga Irlandă,

•Remarcind faptul că 
In ultimul timp în Ir
landa de Nord s-a în
registrat o înviorare a 
situației economice și 
că numărul șomerilor 
a scăzut simțitor,'zia
rele londoneze sint de 
părere că ■ asemenea 
progrese ar putea 
contribui la crearea 
dințatului necesar so
luționării conflictului ; 
cu atît 'mal mult cu cit 
la originea acestuia au

președintele Consiliului de Stat al 
României și șahinșahul Iranului, au 
evidențiat satisfacția deplină pentru 
colaborarea fructuoasă dintre Româ
nia și Iran, ocupindu-se de o serie 
de aspecte concrete ale promovării 
in continuare a relațiilor bilaterale. 
In acest sens au fost explorate noi 
modalități de extindere și diversifi
care pe mai departe a acțiunilor de 
colaborare și. în mod deosebit, a coo
perării în producție, in concordanță 
cu amplele posibilități pe care leo- 

feră progresul 
continuu al eco
nomiei ambelor 
state. Factorii de 
conducere ai unor 
ministere, care 
l-au însoțit pe 
președintele Con
siliului de Miniș
tri al României in 
vizita sa oficială 
în Iran, au avut 
întrevederi cu 
conducătorii unor 
ministere și so
cietăți naționale 
economice iranie
ne, în cursul că

rora au fost oompletate și concreti
zate în .detaliu liniile largi de dez
voltare a cooperării economice ro- 
mâno-iraniene, convenite de șefii 
guvernelor celor două țări.

In timpul convorbirilor oficiale a-a 
realizat, totodată, un larg schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 
internaționale majore.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
conținutul concret al convorbirilor, 
vizita președintelui Consiliului de Mi
niștri. Ion Gheorghe Maurer, in 
Iran marchează un important aport 
la consolidarea tradiționalelor ra
porturi prietenești româno-iranlene, 
la adincirea colaborării rodnice dintre 
țările noastre, pe planuri multiple, 
spre binele ambelor popoare și în 
Interesul promovării cauzei generale 
a păcii și înțelegerii în lume.

Eugen 1ONESCU 

stat nu deosebirile re
ligioase, cl realitățile 
economice, politice și 
sociale.

Mulți se Întreabă 
acum dacă apariția 
unui șir de elemente 
pozitive pe planul vie
ții politice ar putea 
influența climatul so
cial, astfel incit să 
se ajungă la încetarea 
violențelor, care pro
voacă aproape zilnic 
victime omenești și 
serioase pagube mate
riale. Nu e ușor de 
găsit răspuns, In con
dițiile în care cercu
rile extremiste (atit 
din rîndul protestan
ților, cit și al cato
licilor) nu par dispuse 
să renunțe la activita
tea lor bazată pe vio
lență. Nu rareori țin
ta unor atacuri arma
te sau explozii este 
'mutată dincolo de li
mitele Ulsterului, in 
orașe engleze ca Lon
dra și Birmingham.

Subliniind faptul că 
o continuare a con
flictului nu poate de— 
cit să ducă la noi su
ferințe și pierderi de 
vieți, Partidele Comu
niste din Marea Bri- 
tanie și din Irlanda 
au adresat popoarelor 
englez și irlandez un 
apel în care le cere 
să intesifice campania 
pentru „realizarea u- 
nei soluții politice In 
actuala criză". Intr-o 
declarație publicată zi
lele trecute la Londra, 
cele două partide se 
pronunță pentru eli
berarea persoanelor 
internate în lagăre, 
anularea legislației re
presive, adoptarea u- 
nei Carte a drepturi
lor pentru toți cetățe
nii. retragerea trupe
lor britanice din Ir
landa de Nord. Tot
odată, declarația cere 
„să nu se pună obsta
cole In calea spre o 
Irlandă unită".

N. PLOPEANU 
Londra

PREȘEDINTELE JUfiN PERON 
DESPRE ACTIVITATEA 

SINDICATELOR ARGENTINENE
BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la sediul Confedera
ției Generale a Muncii din Buenos 
Aires, președintele Juan Domingo 
Peron a relevat importanța activită
ții sindicatelor în vederea înfăp
tuirii programului justițialist de dez
voltare a tării. El a subliniat nece
sitatea instituționalizării și democra
tizării tuturor structurilor sindicale 
din țară, pentru a menține organiza
ția unită și solidară.

Vorbind despre necesitatea întări-, 
ril colaborării pe plan sindical între 
țările latino-americane, președintele 
Peron a făcut cunoscut că guvernul 
argentinean a hotărît să desemneze 
în cadrul ambasadelor sale in străi
nătate un „atașat cu problemele 
muncitorești". Acest diplomat va a- 
vea sarcina să mențină legătura cu 
organizațiile sindicale din statele 
respective.

„Caracteristicile -fundamen
tale ale literaturii române" au 
format tema unei expuneri 
prezentate de directorul editu
rii .,Minerva". Aurel Martin, in. 
cadrul unei seri literare româ
nești, organizată la Biblioteca 
română din New York. Au par
ticipat specialiști americani în 
studiile românești, oameni de 
artă si cultură, studenti. Au 
fost proiectate documentarele 
„Călușarii" si „Litoralul româ
nesc al Mării Negre".

DE

PRETUTINDENI
CLIMA - LA ORAȘ 

Șl LA TARA

Organizația Mondială de Me
teorologie a publicat rezultatele 
unor cercetări privind deosebi
rile caracteristice dintre clima 
orașelor și cea de la țară. Po
trivit lor, temperatura medie a- 
nuală este Ia orașe cu 0,5—1 
grade C mal mare decît la țară. 
Iarna se pot Înregistra chiar di
ferențe de temperatură de 1—2 
grade C.

Clima orașelor este, în gene
ral, mai uscată decit cea din 
regiunile rurale. Umiditatea re
lativă a aerului este iarna cu 2 
la sută, iar vara chiar cu 8 la 
sută mai scăzută decit lâ țară. 
Totuși, la orașe cantitatea pre
cipitațiilor este cu 5—10* la sută 
mai mare. In orașe șe formează, 
de asemenea, mai des ceață. 
Datele înregistrate • În decursul 
unui șir de ani arată că in pe
rioada de iarnă fenomenele de 
ceață-sint de două ori mai frec
vent^ la orașe, iar vara — cu 
circa- 30 la sută decit la sate.

METROUL 
FARA CONDUCTOR

La LMle (Franța) a intrat în 
funcțiune un „mini-metrou", 
unic in lume prin originalitatea 
sa. V.A.L. (vehicul automatic 
lejer), construit de către socie
tatea Matra, este... complet au
tomatizat, fără personal la bord 
și nici in stații. Micro-metroul 
are o capacitate de transport de 
6 000 de pasageri pe oră și cir
culă timp de 20 de ore zilnic ;

este prevăzută trecerea unui 
vehicul la fiecare patru minute, 
iar in orele de virf la fiecare 
minut. Cabinele acestui metrou 

_ au un gabarit redus (13 m lun
gime și 2 m lățime), iar viteza 
este de 40 km/h.

LOCUINȚE LACUSTRE 
DESCOPERITE ÎN ITALIA

Locuințe lacustre, aflate pe 
fundul unui lac secat, sînt dez
gropate acum la aproximativ 40 
km de orașul italian Trento. 
Potrivit aprecierii specialiștilor, 
este vorba de una din cele mai 
mari așezări lacustre descoperi
te In Europa.

Descoperirea s-a produs da
torită unei întîmplări. In tim
pul lucrărilor agricole, plugul 
unui tractorist a lovit un obiect 
tare care, după cum s-a dove
dit mai tîrziu, era pilonul unei 
locuințe lacustre construite a- 
cum aproximativ 4 000 de ani. 
Grupul de specialiști care, din 
însărcinarea Muzeului de știin
țe naturale din Trento, efectuea
ză săpăturile, au găsit pină 
acum numeroase oase de ani
male, vase și statuete din tera
cotă, boabe de griu și secară, 
precum și alte obiecte. Piif* '• 
acum nu a fost descoperit în.' j 
vreun schelet urtian. Aceasta/ 
după cît se pare, datorită fap
tului că în acea epocă morții nu 
erau înhumați, ci incinerați. Se 
presupune că locuitorii și-au 
părăsit casele datorită faptului 
că nivelul lacului începuse să 
crească.

PIETONI,
NUMARAȚI-VĂ PAȘII 1

Fabrica de ceasuri din Pensa 
(U.R.S.S.) produce contoare 
pentru pași. Aparatul este de 
dimensiuni reduse, incit poate fi 
purtat In buzunar sau fixat de 
cordon. El înregistrează fiecare 
pas făcut și oferă astfel o evi
dență a distanțeloi; parcurse de 
purtător. In ceea ce privește 
construcția, el se aseamănă cu 
un ceas de buzunar : are un ca
dran, un arătător și un remon- 
tor pentru răsucirea arcului De
oarece orășenilor li se recoman
dă să parcurgă pe jos distanțe 
cit mai mari, aparatul este me
nit să acționeze și ca un stimu
lator în acest sens.

FURAJE SINTETICE
în Suedia a fost experimentat 

cu succes un nou tip de furaj, 
obținut pe cale sintetică, care 
conține o cantitate de proteină 
de 42 la sută. El este preparat pe 
baza unui amestec alcătuit din 
azotațl, potrivit unei tehnologii 
puse la punct de Institutul sue
dez de cercetări agricole, îm
preună cu un grup de savanți 
americani.

Noua substanța nutritivă, care 
conține o cantitate de proteină 
egală cu cea pe care 6 are făi
na de soia, dar este mult mai 
ieftină, a fost experimentată cu 
succes asupra a 2 500 de vaci cu 
lapte din peste 60 de întreprin
deri agricole. S-a dovedit că a- 
cest furaj sintetic nu modifică, 
în nici un fel, gustul laptelui.
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