
DE ZIUA MARII SĂRBĂTORI A PARTIDULUI
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S MAI,
constructorii
hidrocentralei
de pe Lotru
au raportat
îndeplinirea
angajamen
tului lor

Aici, la Malaia, la capătul galeriei de fugă, apele Lotrului se vor reîntilni cu lumina zilei

GALERIA DE
FUGĂ A FOST
STRĂPUNSĂ!
VOINEASA, prin .telefon de 

la corespondentul nostru.
7 mai 1966—8 mai 1971. Două 

date esențiale în istoria Lotru
lui. Două date, între care sînt 
cuprinși 5 ani plini de eforturi 
pentru cele două colective de 
constructori de pe șantierul 
l.C.H. Lotru, oare au realizat 
sîmbătă străpungerea galeriei de 
fugă — cea mai mare magistrală 
subterană de pe firul subteran.

La 7 mai 1966 brigada de mi
neri veniți de la Rotunda de 
pe Argeș, condusă de Tudor 
Moraru, a dat primul atac la 
portalul galeriei de debușare de 
la Malaia, aici organizîndu-se și 
primul lot în ^cadrul marelui șan
tier de azi. Mai târziu, din fron
tul opus, pornind din centrală, 
oamenii maistrului principal Vic
tor Codreanu, cei care constituie 
lotul G 100, după ce escavaseră 
puțul orb de la accesul secundar, 
galeria de acces de la conducta 
forțată și conducta forțată, casa 
vanelor sferice și a distribuitori
lor, au atacat galeria de fugă din 
centrala.

Astfel, constructorii celor două 
loturi, s-au angajat plenar în- 
tr-o muncă care solicită întreaga 
lor experiență pentru a putea 
străpunge o galerie de 6 530 ml 
cu un diametru de 5,60 m, fără 
puțuri, caracteristici care-i dau 
dreptul de unicat la noi în țară. 
Sîmbătă la orele 12, ultima ex
plozie declanșată de tovarășul 
Nicolae Ionescu, secretar al co
mitetului județean de partid, care 
a răsunat la borna 4500, străbă
tând întreaga galerie, a semnifi
cat pentru ortacii loturilor res
pective încununarea eforturilor 
lor, a victoriei pe care au pregă
tit-o timp de 5 ani zi de zi, 
răbdare și îndîrjire.

Acum, cînd pășesc alături 
sub bolta deschisă de ei, pe 
drum reconstituit de mii de 
cu fiecare intrare și ieșire
schimb, bucuria izbînzii alungă 
amintirea momentelor grele ale 
încercărilor.

Nici unul dintre oamenii de la 
G 100 nu va spune că acesta a 
fost cel mai greu lot din șantier, 
cu foarte multe zone dificile con
cretizate prin rocă slabă și viituri 
mari de ape. Reușiseră, prin in
troducerea mecanizării și prin 
numeroasele măsuri organizato
rice adoptate, să obțină lunar 
90 m l, la escavații față de 
40 ml și 100 ml la betonate, 
ceea ce reprezintă un record pe 
șantier, și erau hotărîți să nu 
coboare sub această cifră.

Și dacă azi maistrul Victor Co
dreanu afirmă cu modestie 
„mi-arn realizat în fiecare lună 
planul" trebuie să înțelegem că 
minerii din schimburile lui Nico
lae Aldea, Viorel Moldovan și 
Constantin Trifescu, betoniștii lui

Ludovic Cucinschi, Traian Rusu 
fi llie Ioana și-au respectat nea
bătut angajamentul. De cealaltă 
parte a frontului au răspuns cu 
aceeași constanță oamenii lui 
Gheorghe Ciofrîngeanu, Constan
tin Stroie și Constantin Miha- 
lache. Constituirea brigăzilor de 
tineret a aprins și mai mult în
trecerea între schimburi și loturi.

VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ
DE COMITETUL CENTRAL AL P.C.R.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a ofe
rit în ziua de 8 mai o masă 
tovărășească 
centenarului 
nist Român.

La masa 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, 
Ceaușescu,
Maurer,
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, llie 
Verdeț, Maxim Jlerghianu, 
Florian Dănălache; Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi-

cu prilejul semi- 
Partidului Comu-

tovărășească au

cu soția, Elena 
Ion Gheorghe 

cu soția, Elena

ca, Vasile Vilcu, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Constantin Bă- 
bălău, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Aurel Duca, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
loniță, Carol Kiraly, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Mihai 
Telescu, Iosif Uglar, Richard 
Winter, împreună cu soțiile.

Au luat parte membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat, ai guvernului și ai 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, par
ticipant la crearea partidului 
și alți veterani ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
din toate județele țării, primii 
secretari ai comitetelor jude
țene ale P.C.R., conducători

ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, fruntași 
în muncă din industrie și a- 
gricultură, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință și 
cultură, numeroși alți repre
zentanți ai vieții politice, eco
nomice și social-culturale.

Adresîndu-se tuturor celor 
de față, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a spus :

Dragi tovarăși.

Proletari din toate țările, uniti-vă I
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ÎN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT:

fcohe Ceaușescu
SEMICENTENARUL 

GLORIOS AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN 

EXPUNERE 
LA ADUNAREA 

SOLEMNA 
OIN CAPITALA — 
7 MAI 1971

Doresc să exprim satisfac
ția conducerii noastre de par
tid și de stat pentru felul în 
care întregul nostru popor a 
sărbătorit acest minunat jubi
leu al Partidului Comunist Ro
mân. Intr-adevăr, putem spu
ne că in anii glorioasei 
sale activități, partidul nostru 
comunist s-a identificat întru 
totul cu năzuințele întregii 
națiuni, că el reprezintă astăzi 
tot ceea ce are mai bun po
porul român. In felul în care 
va acționa in viitor partidul 
nostru stă chezășia realizării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a societății co
muniste, înflorirea continuă a 
națiunii noastre socialiste. (A- 
plauze puternice).

Doresc, de asemenea, să ex
prim satisfacția conducerii de 
partid și de stat pentru faptul 
că in activitatea lor, membrii 
partidului nostru — în ciuda 
nenumăratelor greutăți — atît 
în anii ilegalității, cit și în 
anii construcției socialiste, au 
știut să găsească drumul întă
ririi continue a partidului 
nostru, a legăturilor lui cu po
porul. In aceasta constă, după 
părerea mea, esența activității 
partidului nostru ; aceasta ex
plică de altfel de ce Partidul 
Comunist Român a putut să 
obțină asemenea mari reali
zări în toate domeniile de ac
tivitate, să se bucure de spri
jinul întregului nostru popor. 
(Aplauze prelungite).

Este o plăcere pentru noi că 
astăzi, în ziua in care acum 50 
de ani a luat ființă partidul 
nostru, ne-am adunat la a- 
ceastă masă tovărășească, că 
sînt aici cei care au participat 
la primul Congres de consti
tuire a partidului, activiști 
care in decursul deceniilor au 
avut munci de răspundere in 
partid și au desfășurat o ac
tivitate susținută în diferite 
domenii, precum și cei care, 
după 23 August, au contribuit 
la marile realizări dobîndite 
în, construcția noii orînduiri, 
cei care astăzi realizează pro-

gramul de dezvoltare multila
terală a societății noastre. 
Este aceasta o îmbinare mi
nunată a trecutului, a pre
zentului și, aș putea spune, a 
viitorului partidului și patriei 
noastre. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Consider că deplina unitate 
in care am sărbătorit semi
centenarul partidului nostru 
este atit rezultatul politicii 
inaugurate după Congresele al 
IX-lea și al X-lea ale parti
dului, cit și o dovadă a hotă- 
ririi intregului popor de a da 
viață programului măreț de 
dezvoltare a societății noastre 
socialiste — societatea cea 
mai umană, cea mai democra
tică. (Aplauze puternice).

Doresc să ridic un pahar, in 
primul rind pentru minunatul 
nostru popor care a urmat și 
urmează cu Încredere partidul 
nostru comunist și realizează 
in viață politica partidului. Ii 
urăm multă sănătate și o via
ță fericită.

Doresc, de asemenea, să toas
tez pentru cei peste 2100 000 
de membri ai partidului nos
tru, pentru cei aproape 
2 400 000 de membri ai U.T.C. 
— care de fapt se socotesc tot 
comuniști — deci pentru cei 
peste 4 milioane și jumătate 
de comuniști din România. Le 
doresc tuturor multă sănătate 
și mari succese în întreaga lor 
activitate.

Doresc să toastez pentru ac
tivul nostru de partid, pentru 
secretarii și birourile organiza
țiilor de bază și comitetelor 
de partid, pentru comitetele 
județene de partid, pentru ac
tivul central de partid, pentru 
Comitetul Central al Partidu
lui nostru care iși îndepli
nește, împreună cu întregul 
activ, cu toți membrii parti
dului, minunatul rol de orga
nizator al activității de cons
trucție socialistă in România. 
(Vii aplauze).

In final, doresc să ridic un 
toast pentru întregul nostru 
activ de partid, din ilegalitate 
și de astăzi, prezent aici, să vă 
urez tuturor noi succese în ac
tivitatea dumneavoastră, mul
tă sănătate și fericire. (Aplau
ze puternice, prelungite).

In timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători ai partidului și 
statului schimbă felicitări șl 
se întrețin tovărășește cu ve
teranii mișcării muncitorești, 
cu reprezentanții oamenilor 
muncii veniți din toate jude* 
țele patriei. (Agerpres).

EXPRESIA PROFUNDELOR SENTIMENTE
DE DRAGOSTE, RECUNOȘTINȚĂ 

Șl MULȚUMIRE ALE POPORULUI NOSTRU
Telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul celei de-a 50-a 

aniversări a Partidului Comu
nist Român, al conferirii titlu
lui de „Erou al Republicii So
cialiste România" și ordinului 
„Victoria- socialismului" tova
rășului Nicolae Ceaușescu, nu-

ALE
EXIGENTE

RECICLĂRII
(Citiți tn pagina a doua relatările redactorilor noștri)

Ce pretinde de la
profesor modernizarea
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LUCRETIA LUSTIGI
(Continuare în pag. a Il-a)
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• CROSUL TINERETULUI și-a desemnat campionii pe anul 1971
• BOX: Cei „11" pentru Madrid • Clarificări la HANDBAL
• întrecerile atleților juniori de la Constanța • O întrebare 
pentru reprezentativa de baschet: încotro ? • FOTBAL : Candi

datele la titlu pierd teren

învățămîntului ?

Sîmbătă și duminica, în atmosfera sârbâtoreascâ ce a ca
racterizat întreaga țară, tinerii de pe tot cuprinsul patriei au 
participat la numeroase acțiuni dedicate sărbătoririi semicen
tenarului Partidului Comunist Român, alăturîndu-și astfel gîndul 
și inima și întregul elan tineresc la suita de ample activități 
prin care oamenii muncii au cinstit această glorioasă ani
versare.

La casele de cultură și cluburile tineretului, pe stadioane sau 
pe scenele căminelor culturale, au avut loc numeroase mani
festări cultural-educative, manifestări care au întrunit, datorită 
bogatului și variatului lor program, o tot atît de numeroasă

participare. Ceea ce a unit însă această bogăție și varietate 
de acțiuni într-un ansamblu armonios, conferindu-i o notă 
dominantă, a fost sentimentul de recunoștință fierbinte față 
de partidul părinte, făuritor al României socialiste, adeziunea 
deplină a tinerilor la politica P.C.R.

Pretutindeni, acolo unde am fost prezenți, la aceste mani
festări ale tineretului, am desprins o concluzie unică, un an
gajament pe care îl putem subsuma tuturor : „NE VOM STRĂ
DUI SA FIM LA ÎNĂLȚIMEA GRIJII SI ÎNCREDERII ACORDATE 
DE PARTID !"

meroase organizații de partid, 
obștești și de tineret de pe în
treg cuprinsul tării au adresat 
telegrame C.C. al P.C.R., se
cretarului general, cxprimîn- 
du-și deosebita bucurie pen-

tru înaltele distincții ce î-au 
fost acordate, hotărîrea lor 
fermă de a-și aduce contribu
ția la înfăptuirea Directivelor 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului.

CATEDRA
EMINESCU

de CONSTANTIN CRIȘAN

Dinamo 23 12 6 5 37—18 30
Rapid 23 10 10 3 25—14 30
U.T.A. 23 11 4 8 32—25 26
Farul 23 10 6 7 33—32 26
Steaua 23 9 7 7 30—24 25
U. Cv. 23 10 5 8 19—18 25
Petrolul 23 9 7 7 26—25 25
S. roșu 23 10 5 8 18—18 25
Poli. 23 10 4 9 35—29 24
U. Cluj 23 8 6 9 22—22 22
F.C. Ag. 23 8 6 9 30—30 22
S.C. Bc. 23 9 2 12 28—33 20
CFR CI. 23 7 6 10 27—36 20
Jiul 23 8 3 11 19—26 19
Progr. 23 6 5 12 19—28 17
CFR T. 23 5 2 16 15—37 12

La o conferință de presă 
care a avut loc cu mai mult 
timp în urmă, ministrul în
vățămîntului relata că i s-a 
pus întrebarea: și în trimestrul 
al doilea va continua acțiunea 
de modernizare a învățămîntu- 
lui ? Relatarea are tîlcul ei. Ne 
place ori nu, sînt destui acei 
care își imaginează procesul 
modernizării școlii ca o mo
dă care se poartă un tri
mestru, două, ca o campa
nie cu finalizare la o anu
mită dată. Se pare însă că, 
lăsîndu-i de o parte pe cei ca
pabili să pună o întrebare de

genul celei mai sus notate, 
școala a receptat bine cum se 
prezintă lucrurile în acest do
meniu și acționează ca atare.

Cînd s-a spus că, astăzi, un 
profesor hotărăște în școală 
mai mult decît ministrul în- 
vățămîntului, nu s-a formu
lat o vorbă de duh, ci un 
adevăr. Un adevăr care tre
buie nu numai recunoscut, ci 
și transformat în 
La ora actuală, 
deține învestitura 
tuturor problemelor ce țin de 
înaintarea școlii pe calea 
perfecționării și cuplării ei 
permanente, în mers, la ce-

rințele contemporane. Coor
donate există ; documentele 
școlare elaborate la nivelul 
întregului învățămînt, prin 
care i se fixează obiectivele 
prezente și de perspectivă îl 
călăuzesc pe profesor 
sensul acesta ; programa 
manualul, supuse îmbunătă
țirii continue, fac același lu
cru. Există creat și climatul 
favorabil integrării profeso
rului în circuitul unui învă
țămînt pe care el să-1 diri-

► Cîte mari spirite ale culturii românești au așteptat un <*
► asemenea eveniment?! Gala Galaction, de pifdâ, într-o <£
► cărticica plină de lirism dedicată marelui poet la 25 de ani S
J de la moartea lui, deci în 1914, se întreba consternat unde
► este „biografia Eminescu* și cine o va scrie. Viitorul a adus « [
► vibranta... „nepereche" biografie eminesciană a lui G. Căli- < ► 
J nescu, ediția monumentală a lui Perpessicius, cel de curînd <*
► plecat dintre noi. Dar marii noștri eminescologi, pătrunși de «[
► adîncă venerație și nestinsă dragoste pentru Poetul national, < > 

cei doi pomeniți, la care am putea adăuga pe Tudor Vianu
► — deasupra capului căruia a stat nelipsit pînă la moarte, în ' k 
, birou, portretul Luceafărului — și alții, n-au mai apucat J ►
► ceea ce visau : un Institut, o Catedră Eminescu... Ea s-a 4 J
► născut în cursul acestor zile, în preajma acelui mare ove-
, niment, sărbătorit de poporul întreg, venind aproape ca un < ►
► simbol a tot ceea ce, în anii noștri, s-a făcut și se face
J pentru cultura românească. în anul semicentenarului Parti- < J
► dului și a jubileului de patru veacuri și jumătate de la
► întîiul monument al culturii românești (învățăturile lui Nea-
* goe Basarab), s-a înființat, pe lîngă Universitatea din Bucu-
► rești, Catedra Eminescu. Prin crearea acestei catedre s-au
► pus bazele, pentru prima oară la nivel național și în mod
J instituționalizat, coordonării exegezei eminesciene, activi- <►
► tătii de cercetare și documentare privind viața si opera ma- < ►
► relui poet, precum și a continuării acțiunii de editare a
I scrierilor lui. , S
► Realizarea unor monografii Eminescu și a unei ediții corn- < ►
► plete a operelor lui, la nivelul exigențelor contemporane,
J va constitui, credem, o preocupare fundamentală pentru <►
► noua Catedră. Tot Catedrei Eminescu i-ar reveni predarea < ►
► vieții și operei marelui poet prin cursuri speciale și făcui- < J 
I tative, urmărind cunoașterea aprofundată a creației Lu- >
► ceafărului de către tinerele generații și formarea unor spe- < ►
* cialiști competenți în acest domeniu.
► Am extras cîteva din ideile directoare cuprinse în „ideo- S
► grama" de inaugurare a Catedrei Eminescu comunicată, < ►
► făcută publică, zilele trecute de către , conducerea Mi- < J
► nisterului învățămîntului, atît de permeabilă inițiativelor de S
► (Continuare în pag. a H-a) < ►
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Facerea lumii66 Bogate manifestări
Realizat într-un termen re

cord pentru cinematografia 
noastră (record egalat nu
mai de alte două filme : „Din
colo de barieră" și „Reconsti
tuirea", FACEREA LUMII 
după romanul lui Eugen Bar
bu și în regia lui Gheorghe 
Vitanidis, a încheiat cu succes 
o manifestare de prestigiu, re
velatoare pentru momentul 
actual pe care-1 străbate cine
matografia noastră.

Plecînd de la un bun roman 
dedicat anilor în care puterea 
populară își consolida sub con
ducerea partidului forța orga
nizatorică și de conducere, fil
mul FACEREA LUMII este o 
ecranizare corectă în care 
vom reîntîlni într-o corectă 
expresie cinematografică o vi
guroasă narațiune.

Există în acest film două 
acțiuni paralele. Una a mun
citorului tipograf Filipache și 
alta a fiicei lui. Doua acțiuni 
aparținînd unor personaje 
care se întîlnesc în primul 
rînd, ca și în ultimul, pe o fi
liație familială. în timp ce Fi
lipache, reîntors din temnițe
le în care fusese închis de re
gimul antonescian, se dedică 
cu fervoare luptei pentru so
cialism, fiica sa, Eva, trăiește 
o cumplită rătăcire existen
țială.

Ca film, FACEREA LUMII, 
este unul de acțiune, de ro
luri și deloc de divagații ima
gistice. Un film în accepția 
clasică a înțelesului ca și sce
nariul după care a fost reali
zat. Ar prima ca și în roman, 
fiind mai spectaculoasă, po
vestirea de dragoste, vinovată, 
eșuată, aproape absurdă din

tre tiica muncitorului Filipa- 
che și Manicatide, un vîrstnic 
afacerist, proprietar de cai care 
se aruncă, agățat ca înecatul 
de un fir de pai, într-o ultimă 
aventură erotică unde mai 
poate oferi acele aparențe ale 
unei lumi aflate în decadență. 
O decadență morală, alta poli
tică, și — în sfîrșit — la el, la 
Manicatide, una biologică.

Indirect, 1 se opune Filipa- 
che, comunistul care partici
pă cu frenezie la facerea noii

ZILELE
FILMULUI 

ROMÂNESC

omenește e recuperabilă, își 
trăiesc cu demnitate o dra
mă, iar Anghel, acum pre
ședinte de sindicat, fost ilega
list, abdică de la învestitura 
clasei căreia îi aparținea, cla
sei muncitoare, lăsîndu-se a- 
măgit de atracția ieftină, de 
fascinația crepusculară a ce
lor condamnați de istorie.

După un lung șir de filme 
care nu ne-au spus mare lu
cru, Gheorghe Vitanidis se 
pare că a reușit, începînd cu 
„Răutăciosul adolescent" și 
continuînd acum cu FACE- 

v REA LUMII să confirme o în
credere răbdător acordată. Du
pă părerea noastră, meritul 
principal rămîne însă în acest 
ultim film al său actorilor și, 
mai ales, imaginii semnate de 
reputatul operator Ovidiu Go
logan aflat pentru prima dată 
la un film tehnicoîor. Distri
buția trebuie citată în între
gime : Colea Răutu, Irina Pe
trescu, Virgil Ogășanu, Liviu 
Ciulei, Matei Alexandru, Mar- 
ga Barbu, Toma Caragiu.

cultural-artistice
• BUCUREȘTI

lumi. Greșește el, atunci cînd 
prins în viitoarea evenimente
lor ce transformă din temelii 
o țară, își neglijează din lip
să de timp familia, ori asta 
nu înseamnă decît faptul că 
încrederea acordată cu gene
rozitate i-a fost trădată de că
tre fiica lui ? Ocolind răspun
surile, deși pune atîtea între
bări, filmul FACEREA LUMII 
nu ocolește însă prezentarea 
unei societăți în plină efer
vescență revoluționară. O 
lume în care el, Filipache, a- 
lături de atîția alții, își împli
nește idealurile, o lume pen- 

care tînărul comunist Ma- 
își sacrifică conștient via- 
Alții ca Eva, deși logic,

ÎNTÎLNIRE CU VECHII MEI 
PRIETENI

Mirel Ilieșu, unul dintre cei 
mai buni realizatori ai docu
mentarului românesc, cel care 
a fost încununat în urmă cu 
doi ani la Cannes cu „Palme 
d’or“ pentru „Cîntecele re
nașterii", se reîntîlnește cu 
eroii unor mai vechi docu
mentare ale sale realizate în 
urmă cu 10—15 ani în acest 
„Intilnlre cu vechii mei prie
teni".

Este vorba de o învățătoare, 
eîțiva constructori ai uzinelor 
de tractoare de la Brașov, un 
excavatorist și eîțiva cercetă
tori științifici. Proiecția în pa
ralel a vechilor filme și con
fesiunile la zi ale eroilor în
scriu un reportaj cinematogra
fic emoționant. Demn de rele
vat, finalul deschis al filmu
lui, în care Mirel Ilieșu ne pro
mite o nouă întîlnire cu ace
leași personaje peste un de
ceniu.

TUDOR STĂNESCU

GAL

• Studenților bucuresteni li 
s-a oferit la Student-club un 
program de recitări de poezie 
patriotică și un spectacol de re
vistă intitulat „Varietăți studen
țești", în interpretarea viitori
lor actori.

în sala de spectacole a Casei 
de cultură a studenților din Ca
pitală, Ansamblul folcloric stu
dențesc „Doina" a dat o repre
zentație cu jocuri și cîntece 
populare românești.

Duminică dimineața s-a des
chis în același local, expoziția 
pictorului student Vlad Poenaru. 
Exponatele, grupate în trei ci
cluri — „Partidului", „Laudă 
neputinței", și „întoarcerea fiu
lui risipitor" — cunoaște o largă 
audiență de public. în progra
mul de duminică al Cenaclului 
literar a fiigurat un ciclu 
poezii închinate partidului.

• Sub egida cenaclului tinere
tului din cadrul Uniunii artiști
lor plastici. în holul Teatrului 
„Ion Vasilescu". a avut loc ver
nisajul expoziției pictorului pro
fesor Dinu Petre. Sînt expuse 
picturi reprezentînd momente 
din istoria patriei, peisaje in
dustriale. portrete. Rețin aten
ția cele două pînze sugestiv 
intitulate : „La arme" și „Ziua 
cea mare". în care sînt imorta
lizate aspecte ale insurecției de 
la 23 August 1944.

Subliniind rolul pe care l-a a- 
vut Partidul Comunist Român 
pentru dezvoltarea artelor și cir- 
cumscriind în acest cadru des
chiderea expoziției, prof. dr. Al. 
Tohăneanu a vorbit despre per
sonalitatea și pictura lui Dinu 
Petre. Elevii țliceului „23 Au
gust" au fost primii și cei mai 
entuziaști admiratori ai operei 
profesorului lor.

• La Clubul “ *, 
muncitori de la „Timpuri noi". 
Fabrica de ace, întreprinderea 
„7 Noiembrie", „Select" și „Stă
ruința" le-a fost oferită o seară 
distractivă cu un program va
riat.

• Tinerii de la Uzinele „23 
August". FMUAB, FCM, FRB. 
„Progresul" și „Electroaparataj" 
și-au dat întîlnire la Clubul „U- 
niversal" al Sectorului 3 unde 
au fost prezenți la o seară dis
tractivă cu participarea cunos
cutului solist de muzică ușoară 
Dorin Anastariu. Momentele ve
sele au fost asigurate cu succes 
de Nucu Petrescu, într-o pauză, 
au asistat Ia vernisajul exoozi- 
tiei de pictură a elevului Mihai 
Cojan. amenajată in sala mică 
a clubului.
• Casa de cultură „Petofi

Sandor" a organizat pentru ti
nerii ce-o frecventează un reu
șit spectacol cu piesa lui Moricz 
Zigmond „Pepenii1* și un pro
gram de cîntece și recitări în
chinate partidului.

• La Casa de cultură a Secto
rului 6, actorii Gabniel Penciu- 
lescu, Ariana Olteanu și Diduța 
Polizu, de la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale*', au fost oaspe
ții tinerilor de la „Electromag- 
netica**, „Vulcan", „Tînăra gar
dă", „Tricodava" etc., cu un mi- 
crordcital de poezii închinate 
partidului.

AL. DOBRE

• TIMIȘOARA

de

T 4, tinerilor

Ziua de 8 Mai a fost marcată 
în județul Timiș de o amplă 
manifestare cultural-sportivă la 
realizarea căreia au contribuit 
Comitetul municipal U.T.C., 
Consiliul municipal al pionieri
lor, Inspectoratul județean de 
învățăimînt și Consiliul munici
pal pentru educație fizică și 
sport.

Sîmbătă la ora 9, tribunele 
stadionului 1 Mai au fost arhi
pline, peste 30 000 de oameni 
urmărind ampla demonstrație 
sportivă a celor 15 000 de elevi 
și studenți care în chenarul 
verde al stadionului — prin 
grația exercițiilor prezentate, 
alinierea perfectă și sincroniza
rea matematică a mișcărilor — 
au dovedit că reprezintă o forță 
de nădejde, puternic unită, gata 
oricind să slujească și să apere 
cuceririle revoluționare ale po
porului nostru. Șapte reprize, a 
cîte 800 de tineri fiecare, au 
convins pe cei prezenți de a- 
ceastă forță în vreme ce alte 
zeci de mii realizau din trupuri
le lor, pe una din tribune iniția
lele partidului, ale țării sau su
gerau într-o variată gamă colo- 
ristică motive inspirate din ac- I 
tivitatea de constructor și fău
rar a poporului nostru.

Finalul a fost o adevărată a- 
poteoză de slavă a partidului, la 
realizarea căreia au contribuit 
toți cei 15 000 de tineri, o apo
teoză îndelung aplaudată de că
tre cei prezenți. După masă, pe 
scena Parcului de cultură și o- 
dihnă sute de artiști amatori și 
profesioniști din oraș și județ I 
și-au dat întîlnire cu miile de 
spectatori veniți să-i asculte și I 
să-i aplaude. 5

I. DANCEA

• RM. VÎLCEA

EMINESCU

(Urmare din pag. 1)

„Lupta* pentru dobîndirea fa
nionului de brigadă fruntașă a 
fost îndirjită. „Cred că cei de la 
G 100 vor cîștiga; au rezultate 
frumoase, își exprima opinia 
maistrul V. Codreanu, secretarul 
comitetului de partid pe lot- 
uzină. Cei care aveau să se 
bucure de această onoare au fost 
„adversarii* lor direcți, brigadierii 
lui Aurel Ciripan de la Malaia. 
Dar lupta nu fusese abandonată. 
La începutul lui februarie tinerii 
de la galeria de fugă din cen
trală au format schimbul de o- 
noare, deciși să întreprindă to
tul pentru respectarea angaja
mentelor luate în întâmpinarea 
semicentenarului partidului. Nu 
numai acest schimb a ajuns să se 
situeze pe primul loc în cadrul 
lotului respectiv, dar prin atmos
fera creată a determinat ridica
rea întregului colectiv la nivelul 
celor mai bune rezultate. Si pre
viziunea inițială a maistrului Co- 
dreanu s-a adeverit acum — fa
nionul de brigadă fruntașă încu
nunează munca perseverentă a 
tinerilor de la G 100. Dacă reți
nem chiar și numai acest aspect 
înțelegem cum a fost posibilă 
străpungerea galeriei de fugă cu 
12 zile mai de vreme față de an^ 
gajamentul luat. „Străpungerea 
aceasta — una dintre cele mai 
însemnate realizări ale construc- 
tordor lotreni semnifică — cum 
remarca Alexandru Mușetoiu, co
mandantul detașamentului Ciun- 
vet —. confruntarea celor mai 
bune brigăzi de tineret din cadrul 
șantierului național*. Cît de dlrză 
1 fost această confruntare ne-o re
levă însăși perioada ultimelor 
zde, dnd condițiile geologice au 
impus chiar în zona de întîlnire 
eforturi deosebite. Pe o porțiune 
de circa 20 de metri roca a fost 
foarte slabă, „cenușă* cum spun 
minerii, presiunea foarte puter
nică. A fost nevoie de susțineri 
ou cintre, plasă și fier beton și 
msțineri suplimentare. Și totuși 
tcum a fost înregistrat cel mai 
mare avansament.

...7 mai 1966—8 mai 1971... 
6530 ml. Un itinerar de timp șt 
spațiu definitoriu pentru desti
nele constructorilor zilelor noas
tre, geniul acestor anonimi făuri
tori de țară nouă. Inginerul Radu 
Dinescu, șeful lotului Malaia a 
ajuns datorită calităților sale, șe
ful întregului șantier-uzină. A- 
celași argument a pledat pentru 
alegerea în funcția de șef de lot 
a inginerului topometrist Ion 
Stingă. Constructorul de locuințe 
Nicolae Văsi s-a dovedit printre

cei mai destoinici maiștri de mi
nă, dulgherul Constantin Tri- 
fescu a ajuns unul dintre re- 
numiții șefi de schimb ai 
minerilor. Numai la lotul G 100 
s-au calificat 20 de tineri mineri. 
Minerul Gheorghe Mîndrilă de la 
Malaia conduce azi cu autoritate 
lucrările brigăzii de la lotul aduc- 
țiune-uzină. Astfel de oameni sînt 
autorii străpungerii de ieri, ai 
atâtor împliniri, garantează suc
cesele viitoare.

...8 mai 1971...
Cele doua colective au dorit 

cu orice preț să realizeze stră
pungerea galeriei de fugă în 
cinstea aniversării semicentena
rului partidului. Și au reușit îm
plinind acest deziderat chiar în 
dimineața acestei memorabile 
zile, ca un omagiu, ca o supre
mă dovadă de atașament față de 
partid a tuturor constructortlot 
de pe marele șantier al Hidro
centralei de pe Lotru.

(Urmare din pag. 1)

jeze cu unelte moderne. Ne 
gîndim, de pildă, că numai 
acest an a solicitat lumea 
școlii în dezbateri, finaliza
te la nivelul țării, privind 
metodica modernizării învă
țămîntului, cercetarea inter- 
disciplinară în învățămînt : 
că o expoziție la nivel națio
nal a încercat să ofere cadre
lor didactice modele pentru 
ca ele înșile să facă apel la 
tehnologia perfecționată a în
vățămîntului. Meritul lor 
esențial rămîne acela de a fi 
creat o atmosferă, de a fi soli
citat profesorul să-și pună pro
blema ca atare.

Dacă toate aceste elemente 
există, atunci ce lipsește ? Ne 
amintim că inspectorul gene
ral școlar al județului Sucea
va — tovarășul A. Pleșca — 
ne-a răspuns odată : ne lip
sește, ori mai degrabă avem 
nevoie de autentici domni 
Trandafiri. De acord. Dar tot 
cu domnia-sa și cu alți colegi 
din alte județe — Bacău, Bra
șov, Ilfov — am convenit că, 
da, este nevoie de un domn 
Trandafir, însă al zilelor noa
stre, al deceniului opt al a- 
cestui secol, căruia să-i poți 
încredința prerogativul de a 
hotărî — prin ceea ce face la 
catedră și dincolo de ora de 
clasă — mai mult decît minis
trul învățămîntului — soarta 
viitoare, profesională și de 
viață, a generațiilor de elevi.

S-ar putea da replica: dar

(Urmare din pag. 1)
prestigiu. Catedra Eminescu nu va întruni numai eforturile 
universitarilor bucuresteni dar —- idee salutara și, iarâși 
cu totul noua — ea va convoca pasiunea, competența și 
altor specialiști, de la instituții de învâțâmînt superior, sau 
din afara învdțâmîntului, din țarâ și din strâindtate, cu- 
noscuți prin preocupârile lor eminesciene. în acest caz, în
seamnă că, într-un fel, toată suflarea intelectualității ro
mânești care va avea ceva demn și pertinent de spus în 
această privință, va fi invitată să contribuie. Deci impli
cit, și acei pasionați tineri botoșăneni, despre care scriam 
nu de mult tot aici.

Și aș mai face o sugestie : se știe că marele nostru poet 
nu dispune încă de o versiune integrală într-una din ma
rile limbi ale lumii. Pînă la realizarea ei, sub înalte, cu 
mari putințe și sclipiri intelectuale, s-ar putea pregăti o 
ediție a numeroaselor versiuni ale acelorași poeme exis
tente, de pildă, în franceză, limbă în care unele poezii 
eminesciene beneficiază de 10—15 sau chiar 30 de variante ; 
o colaborare deschisă a Catedrei cu editurile românești și 
străine în acest sens ar fi mai mult decît binevenită. Edi
tarea, apoi, a unei bibliografii complete Eminescu ar fi, deo
potrivă, o datorie de cinste a Catedrei Eminescu ; din ea 
nu ar putea lipsi studiile monografice ale unor importanți 
eseiști străini, studii care ar merita traduse și puse la dis
poziția publicului românesc. în afară de „Stilul poetic al 
fui Eminescu" scris direct în română de savantul maghiar 
Gâldi Lâszlo, și apărut la noi, mă gîndesc la valoroasa ope
ră a Rosei del Conte : „Eminescu o del’Assoluto", la eseul 
francezului Alain Guillermou : „La Gendse interieure des 
poesies d’Eminescu" și încă altele...

Dar în sfîrșit, ce nu ar putea face, întru mai dreapta 
și neîncetata cinstire a memoriei marelui poet, Catedra 
Eminescu ?

cerința asta e veche de cînd 
școala-i școală ; ce are de a 
face cu modernizarea învă- 
țămîntului ?

Are, și în mod esențial.
In deceniul din urmă, para

lel cu dezvoltarea școlii, învă- 
țămîntul și-a mărit efectivul 
său de dascăli cu mai mult de 
50 000 de tineri profesori. Unii 
dintre aceștia însă, deși dețin 
o foarte bună pregătire de 
specialitate, au urcat la cate
dră, într-un procent deloc ne
glijabil, doar în ultimă instan
ță, fără a fi pregătiți psiholo-

cerința expresă a școlii ca în- 
vățămîntul superior, — nu nu
mai cel pedagogic de trei ani 
— universitățile — și, în pers
pectivă, chiar și institutele 
tehnice, pentru formarea pro
fesorului liceului de speciali
tate — să-și profileze secțiile 
sale distincte pentru formarea 
cadrelor didactice, tncepînd, 
am spune, cu concursul de 
admitere în facultate, care 
ar trebui să includă fie pro
be de aptitudine pedagogică, 
fie teste. In modul acesta, nu 
s-ar mai recurge la soluția : 
devine profesor acel 
avînd o medie mai

care, 
mică, n-a

O amplă evocare omagială în
chinată semicentenarului parti
dului a avut loc în piața Ca
sei municipale de cultură Rm. 
Vîlcea, 800 de oameni — for
mații corale ale sindicate
lor învățămîntului, ale licee
lor din oraș, fanfare, elevi, 
pionieri, membri ai gărzilor pa
triotice, brigadieri de pe Lotru, 
artiști amatori și profesioniști, 
recitatori etc. — au contribuit 
la realizarea unui impresionant 
spectacol de sunet și lumină, su
gestivă imagine a istoriei revo
luționare a P.C.R. Prin folosirea 
mijloacelor spectacolului mo
dern într-o magistrală combi
nație ilustrînd un text de o pro
fundă vibrație patriotică, cei 
peste 7 000 de spectatori vîl- 
ceni au avut prilejul rememo
rării principalelor evenimente 
din istoria celor 50 de ani de 
luptă a partidului nostru, suc
cesele poporului condus de I 
partid pe drumul edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Sub lumina puter
nică a reflectoarelor, într-un 
imn de cîntec și vers, sub un cer 
aureolat de jocul simbolic al 
celor 50 de salve de artificii și 
a sutelor de licurici ai lanterne- I 
lor aprinse pe dealul Capela, a 
izbucnit spre cer coloana de foc I 
brâncușiană, coloană a infinitu- I 
lui continuată printr-o flacără I 
vie — simbol al luptei neîn- I 
trerupte pe drumul mereu vic- I 
torios deschis de partid. Tovară- I 
șui Petre Dănică, prim-secretar I 
al comitetului județean de I 
partid Vîlcea și ceilalți membri I 
ai comitetului județean de I 
partid și municipal, au felicitat I 
călduros pe realizatorii acestui I 
spectacol pentru reușita evocării I 
omagiale. [

R. VASILE

1 Sintetizînd 
I calendaristică I ței de stat a __I Victoriei popoarelor asupra faș- 
I cismului, 9 Mai este sărbătorit 
I de poporul nostru în contextul 
I de adîncă și înălțătoare semni- 
I ficație a jubileului de 50 de ani 
I al Partidului Comunist Român. I Istoria însăși a poporului 
I român reprezintă un necon- I tenit efort pentru apărarea 
I ființei sale, împotriva domin a- I ției străine, pentru cucerirea I neatîrnării și a libertății. Nă- 
I zuința spre independență a I animat generații întregi și ea 
I s-a accentuat după ce, înce- I pînd de la mijlocul secolului 
I al XVIII-lea, s-a format na- 
I țiunea modernă română, a a- I părut conștiința națională și 
I a fost făurit obiectivul con- I stituirii unui stat unitar mo- 
I dern și independent românesc. I Pline de adîncă semnificație 
I au răsunat în 1848 cuvintele 
I lui Nicolae Bălcescu : ,,Să nu I uităm că sîntem datori a apăra I naționalitatea și drepturile 
I noastre de vom fi nevoiți, chiar 
I vărsînd sîngele nostru. De vom I cădea în această luptă sfînfă, 
I să cădem încai bărbătește. ast- I fel cum au trăit părinții noștri- . 
I Unirea Principatelor, primă 
I etapă pe drumul realizării sta- 
I tului unitar român, a deschis I un proces istoric ireversibil, im- 
I punînd pentru deceniile urmă- I toare atît desăvîrșirea unității I statale, cit și cucerirea indepen- 
I deniei depline. Nu întîmplător 
I ministrul de externe al Imperiu- 
I lui habsburgic nota alarmat în 
I 1861 : „Este evident că Unirea 
I nu face decît să deschidă dru- 
I mul spre o completă indepen- 
I dență a Daco-României". Desfă- 
I șurînd o politică externă dem- 
I nă, afirmînd cu dîrzenie depli- 
I na autonomie a Principatelor

Unite, Alexandru Ioan Cuza a 
pregătit pe plan politico-diplo
matic dobîndirea Independenței, 
silințele sale pentru pregătirea 
militară modernă a țării contri
buind. de asemenea, la pregăti
rea eliberării naționale. De a- 
ceea, în 1866, în anul brutalei 
sale înlăturări de la domnie, se 
consemna într-o broșură că „in
dependența României este acum 
o chestiune înscrisă în dreptul 
public european și Europa tre
buie să se pronunțe în această 
privință".

Redeschiderea problemei ori
entale în 1875 prin puternicele 
insurecții din Bosnia și Herțe- 
govina a creat cadrul favorabil 
concretizării năzuinței spre ne- 
atîrnare a României. în primă
vara anului 1877 la 4/16 aprilie, 
a fost încheiată o convenție ro- 
mâno-rusă, în baza căreia Ru
sia „se obliga a menține și a 
face a se respecta drepturile po
litice ale Statului Român". Cîte
va săptămîni mai tîrziu în
tre România și Imperiul Oto
man a fost declarată starea 
de război, iar la 9/21 mai, atît 
Adunarea deputaților cît și 
Senatul au proclamat indepen
dența țării. „Așadar, d-lor de- 
putați, spusese Kogălnioeanu, 
nu am cea mai mică îndoială și 
frică a declara în fața Repre
zentanței Naționale că noi sîn
tem o națiune liberă și inde
pendentă**.

în vara anului 1877, oștile ro
mâne au trecut Dunărea pentru 
a consfinți, prin jertfa lor pe 
cîmpul de luptă, independența 
ce fusese proclamată. Ostașii și 
ofițerii români s-au acoperit de 
glorie în grelele lupte date în
deosebi pentru cucerirea puter
nicului sistem fortificat al Plev
nei. Cucerirea la 30 august —

într-o unică dată 
Ziua Independen- 
României și Ziua

11 septembrie 1877 a redutei 
Grivița a relevat în fața Euro
pei curajul și eroismul ostașilor 
români. „Niciodată — scrisese 
atunci corespondentul ziarului 
„Bund" — nu as fi crezut să 
văd atîta bravură la o trupă. 
Astăzi am ferma convingere că 
armata română merită să fie 
pusă lingă orice altă armată a 
Europei".

După căderea Plevnei, opera
țiile forțelor aliate ruso-româ- 
ne au impus în scurtă vreme 
capitularea Imperiului Otoman, 
încheind armistițiul și apoi pa
cea de la San Stefano, Imperiul 
Otoman a recunoscut Indepen
dența României. Cîteva luni 
mai tîrziu. Congresul de la Ber
lin, la care au participat toate 
marile puteri europene, a sanc
ționat și el noul statut interna
tional al statului român. Rezul
tat al dîrzeniel, luptei $1 jertfe
lor poporului român cucerirea 
Independenței României a re
prezentat o pagină glorioasă în 
istoria patriei și un moment de 
însemnătate deosebită în viața 
poporului, deschizîndu-i noi 
perspective de progres, pentru 
afirmarea în mod liber și suve
ran în viața internațională.

Steagul independenței, al* lup
tei pentru cucerirea 
libertăți a poporului 
fie preluat și dus cu 
departe, în anii care
de către clasa muncitoare, care 
încă de la apariția sa pe scena 
istoriei s-a afirmat ca cea mai 
înaintată forță a progresului 
societății noastre. în marile bă
tălii sociale împotriva claselor 
exploatatoare, a politicii lor de 
infeudare a țării puterilor im
perialiste. clasa muncitoare îm
preună cu toate forțele progre
siste ale poporului, sub condu
cerea gloriosului Partid Comu
nist Român, au înscris în anii 
întunecați ai dictaturii fasciste 
și ai înrobirii țării de către 
Germania hitleristă pagini de 
eroism legendar; organizînd 
mișcarea de rezistență antifas
cistă, coalizînd pe platforma 
luptei pentru eliberarea patriei 
cele mai diverse forțe sociale, 
P.C.R. a inițiat și condus înfăp
tuirea insurecției armate din 
august 1944 — eveniment care 
a deschis larg calea poporului 
spre cucerirea realei și deplinei 
Independențe naționale, spre 
înfăptuirea aspirațiilor de de
mocrație și progres social.

9 Mai mareînd și Ziua vic
toriei definitive asupra fascis
mului, biruință a forțelor anti
fasciste din întreaga lume • are 
pentru poporul nostru o adîn- 
că semnificație, România

mărîndu-se printre țările care 
și-a adus la această victorie o 
contribuție de cinste prin jert
fele sale umane și prin grelele 
sale sacrificii materiale. întor- 
cind armele împotriva hitleris- 
mului, alăturîndu-se coaliției 
largi a statelor antifasciste, Ro
mânia a contribuit printr-un 
substanțial aport la victoria a- 
supra fascismului. însăși insu
recția armată, organizată și 
condusă de gloriosul Partid Co
munist Român a reprezentat un 
moment de seamă nu numai în 
viața poporului român ci în 
însăși desfășurarea celui de-al 
doilea război mondial, gră
bind prin loviturile date ar
matelor hitleriste, sfîrșitul 
conflagrației. Deosebit de im
portantă a fost masiva anga
jare a forțelor armate românești 
în ofensiva generală declanșată 
împotriva Germaniei hitleriste. 
Peste o jumătate de milion de 
ostași români au luptat împo
triva forțelor fasciste In vara 
anului 
ției și 
iului.
români
cot la cot cu armata sovietică — 
teritoriul național și au contri
buit la eliberarea teritoriilor Un
gariei și Cehoslovaciei. Jert
fa de sînge a 170 000 de oa
meni și decorarea a peste 
300 000 de ostași și ofițeri mar
chează In mod pregnant erois
mul armatei române și eviden
țiază însemnătatea angajării 
României în operațiile care au 
dus la înfringereâ forțelor fas
ciste. „Acum, la a 50-a aniver
sare a partidului nostru, în 
preajma Zilei Victoriei — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la adunarea 
solemnă consacrată aniversării 
semicentenarului Partidului Co
munist Român — aducem un 
fierbinte omagiu si prinosul re
cunoștinței întregului nostru 
por, fiilor patriei care an 
vîrșit fapte de vitejie, au 
dovadă de înalt devotament,
precupețindu-și nici viata pen
tru eliberarea tării șl înfrânge
rea fascismului*.

9 Mai, îmbinînd calendaristic 
amintirea a două mărețe
mente ale istoriei, simbolizează 
sensurile în care s-a încadrat în 
evoluția sa istorică poporul ro
mân, iar cele două momente pe 
care le evocă constituie puter
nice temelii ale României so
cialiste libere și independente, 
ale cuceririlor poporului pe 
drumul său ascendent spre cul
mile civilizației pe care II con
duce gloriosul său Partid Co
munist.

1944, în zilele insurec- 
pînă la sfîrșitul războ- 
Luptînd eroic, ostașii 
au eliberat — luptînd

adevăratei 
avea să 

cinste mai 
au urmat,

po- 
s&- 
dat 
ne-

mo-

DAN BERINDEI

GBmema

gătire permanentă și, mai ac
tual, reciclarea. Depinde însă 
cum se va realiza. Inspectoa- 
rea generală a inspectoratu
lui școlar județean Bacău — 
tovarășa Maria Vicol — era de 
părere că perfecționarea ca
drului didactic trebuie să de
țină o particularitate distinc
tă. Nu numai privitor la re
ciclare, dar chiar și referi
tor la etapele pe care le par
curge el de la gradul de
finitiv la gradele didactice. 
Dacă pornim de la principiul 
că profesia... profesorului 
este, prin excelență, de în
vățătură continuă, de între-

EXIGENTE ALE RECICLĂRII
gic, în studenție, că se vor de
dica carierei didactice. Pentru 
școală aceasta constituie un 
rău. Răul de a avea la catedră 
destul de mulți profesori 
care oficiază orele la modul 
„am învățat, dau ce am în
vățat", fără a-și pune pro
blema și cum anume, fără a 
face o chestiune de etică 
profesională dacă elevul a 
înțeles și și-a însușit ceea ce 
i-a dat. Rămîne să accep
tăm ideea acelor pedagogi, — 
directori de școli ori inspec
tori — care ne spun că pre
feră să aibă profesori mai 
puțin „plini de carte", dar cu 
chemarea catedrei, capabili 
să-i facă pe elevi să înțe
leagă și să asimileze cu inte
res tot ceea ce profesorul știe 
și le dă. Nu acceptăm, fi
rește, ci punem în atenție

lista cuputuf alege de pe 
posturile oferite, o funcție în 
afara învățămîntului. Ar de
veni profesori acei care au 
străbătut cinci ani de studen
ție în climatul propice formă
rii lor ca dascăli.

Știm, din nou s-ar putea 
spune : și cu asta am rezol
vat problema domnului 
Trandafir al zilelor noastre ? 
De bună seamă, nu. Pentru 
că cei care se formează acum 
ori se vor forma să devină 
profesori, avînd atuul unor 
cunoștințe la zi, deținînd 
limbajul unui învățămînt 
modern. — sînt mult mai 
puțini față de marele grup 
pe care-1 constituie corpul 
nostru profesoral în exerci
țiul funcțiunii. Lui ce-i ofe
rim ? Răspunsul ar fi: o pre-

gire a bagajului de speciali
tate pe căile care-1 solicită 
mai întîi individual, atunci 
cursurile de perfecționare, 
concursurile de grad și reci
clarea presupun, obligatoriu 
familiarizarea cadrelor di
dactice cu limbajul învăță
mîntului modern, însușirea 
noilor tehnologii ale învăță
turii. Zadarnic vom spune: 
avem nevoie de laboratoare 
școlare moderne, de ateliere ; 
clasa trebuie să devină un 
loc de învățătură multi
funcțional, banca înlocuin- 
du-se cu masa de lucru care 
să se adapteze la practica de 
laborator 
de fizică, 
proiecția 
cabinetul 
șirea limbilor străine — pro-

— la experiența 
la cea de chimie, la 
filmului didactic, la 
audio pentru însu-

fesorul mutîndu-se de la ca
tedră alături de elev, pentru 
a lucra cot la cot cu el, fo
losind aparatul simplu ori 
mai complicat de verificare a 
cunoștințelor, mînuind ar
mele învățămîntului progra
mat. Pentru aceasta avem ne
voie, mai întîi, de acel profe
sor care să vehiculeze, însu
șit, și nu ca o modă, limba
jul modern al învățămîntu
lui, să stăpînească aparatura 
modernă, să știe să ceară 
această aparatură, să fie ca
pabil să-și conceapă un la
borator, un cabinet, un ate
lier, să nu aștepte întreprin
derea de material didactic 
cu proiecte și aparate, inves
tiții complicate, și costisi
toare ca timp și bani, ci să 
poată dirija singur o acțiune 
de aufcodotare a școlii.

Așadar, profesorul aflat la 
catedră nu are nevoie neapă
rat de noi cursuri de specia
litate pentru completarea cu
noștințelor 
acestea k 
oameni de 
alimentăm 
fesională; noul în 
tate stă în sarcina lui perso
nală să-1 afle și să-1 însu
șească. Trebuie să-i rămînă 

a
cu 
de

>r —, chiar dacă 
le fac renumiți 

știință. Să nu-i 
comoditatea pro- 

speciali-

reflexul de a învăța, de 
studia, de a ține legătura 
facultatea, cu societatea 
specialitate, ca o condiție 
existenței sale de profesor. 
Cursul de perfecționare, reci
clarea să-i dea altceva — să-1 
introducă în tehnica învăță
mîntului valabilă pentru 
acea etapă dar și pentru per
spectivă, să-i dea cunoștințe 
paralele în domenii înrudi
te specializării, mergîndu-se 
chiar pînă la dobîndirea unei 
duble specializări.

LUNI, 10 MAI 1971

SERATA : rulează la Patria 
(orele 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Capitol (o- 
rele 9,30; 11,45; 16,30;), GALA FIL
MULUI. CHEIA (ora 20), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Grădina Capitol (ora 19,30), 
Grădina Modem (ora 20).

EU FRANCISK SKOR1NA : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

EVOCĂRI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,45 în continuare).

PAN VOLADYJOWSKI: rulează 
la Lumina (orele 16,30; 20).

GOOL ! : rulează la Lumina (o- 
rele 9—15 în continuare).

CEAIKOVSKI : rulează la Cen
tral (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la București (ore
le 9; 12,30; 16,30; 20), Luceafărul 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Favorit 
(orele 9,15; 12,30; 16; 19,30), Grădi
na Doina (ora 20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Grădina Tomis (ora
20.30) .

PE COMETA: rulează la Gri
vița (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18.15; 20,30).

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

POIENILE ROȘII : rulează ia 
Buzeștl (ora 18).

KING KONG EVADEAZA : ru
lează la Buzeștl (ora 15,30), Gră
dina Buzeștl (ora 20,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 în 
continuare).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) , Grădina Bucegi (ora 19,30).

ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează Ia Flamura (orele 10; 
14.30; 19).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Pacea (orele 16; 18; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Miorița (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează 
Munca (orele 15; 19).

ULTIMA RELICVA : rulează 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

LOS TARANTOS : rulează

la

la

____    la 
Unirea (orele 15,30; 18), Volga (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30),
Grădina Unirea (ora 20,15).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează Ia Lira (orele 
15,30; 18), Grădina Lira (ora

20,30), Ciulești (orele 14,30;
20),

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30; 17,45; 20), Progre
sul (orele 15,30; 18; 20).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI 
rulează la Crîngași ' 
18; 20).

O DUMINICA ÎN 
rulează la Viitorul 
18 ; 20).

ADIO, GRANADA :
Gloria (orele 9; 11,15;
18,15 : 20.30), Arta (orele 15,30; 
Grădina Arta (ora 19,45).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Moșilor (orele 15; 17,30; 
20).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15),
Flacăra (orele 15; 17,30; 20), Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30).

CÎNTECELE MARII: rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; z: ZZ‘

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18; 20,15).

_T_ RAI : 
(orele 16;

FAMILIE : 
(orele

rulează
; 13,30;

15 ;

la 
16; 

18).

ru-

20,15).

LUNI, 19 MAI lin

Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (Sala Comedia) : COANA 
CHIRIȚA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICA DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20 ;
Teatrul Mic : FATA CARE A 
FĂCUT O MINUNE — ora 20 ; 
Teatrul „C. Tănase- (Sala Sa
voy) : BIMBIRICA — ora 19,30 ; 
Teatrul " ’ —.................   '
Studio) :
BASTRĂ _____ _.... ___
Ateneul Român — Sala Studio): 
LA MUSICA — ora 20.

,C. I. Nottara" 
CIND LUNA E
- ora 20; A.T.M.

(Sala
AL- 
(La

MUSICA — ora 20.

LUNI, 19 MAI 1971
18,00 Deschiderea emisiunii.• —_ ------------------ --------------

Ecranul. Emisiune de informație 
și critică cinematografică • 18,30 
Muzică populară interpretată de 
Valeria Colojoară, Maria Comes- 
cu și Ion Drăgoi (vioară) • 18,50 
Revista economică TV. • 19,20 
1001 de seri • 19,30 Telejurnalul 
de seară e 20,00 Film serial : Ca
valerul Furtună (VI) • 20,25 E- 
misiune-concurs : Unul din doi. 
Transmisiune directă de Ia Su
ceava. Tema : Romanul Istoric 
românesc • 21,10 Muzică ușoară 
cu Anda Călugăreanu și forma
ția Horia Moculescu • 21,30 Tele
jurnalul de noapte • 21,45 Fot
bal : R. D. Germană — Ivjos’a- 
via (campionatul european). în
registrare de la Leipzig.

n. D.
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„Nedreptățile fotbalului ATLETISM

< Pe pământ sint multe nedreptăți. Dar cele mai multe Ie are 
«fotbalul. Cînd se părea că titlul e asaltat de un număr mare
< > de echipe, iată că unor pretendente serioase le fuge terenul
* ► de sub picioare : U.T.A. pierde la Timișoara în fața unei for-
< ► mâții care s-a consolat deja cu detronarea din fotoliile de or-
► chestră și trecerea ei în stalul unu. Ciudat, pocinoage la fel a
< J făcut și Vagonul unor echipe cu veleități înainte de a părăsi 
C prima divizie. Farul n-a putut trece, ia Bacău, de o formație 
<► care la această oră trăiește mai mult printr-un singur jucâ- 
’ ► tor — Dembrovschi. Și gîndurile, nădejdile Progresului, C.F.R. 
i ► Cluj, Jiul, acolo erau. Steaua pierde și ea etapa „de acasă“

* și astfel Dinamo și Rapid scapă, văzând cu ochii, de „duș- 
k mani" periculoși. In celelalte partide din provincie ne reține
► atenția draw-ul de la Cluj. Băieții de pe Someș se au de
► bine. Studenții mai ciupesc un punct pentru feroviari la Pe-
► troșeni, fac acasă un egal și uite așa se serie istoria.
‘ „Nedreptățile", dacă e să le numim așa, s-au produs mai
► evident la București. Intr-o partidă vitală pentru soarta ei, 
, Progresul pierde, deși joacă mai bine, domină mai mult de-
► cit partenerul său, Rapid, care a avut o evoluție ștearsă, poate
► cea mai ștearsă din acest campionat. Sîmbătă s-au abătut asu- 
b pra băieților din dr. Staicovici toate ghinioanele. In cîteva

rânduri, dar nu de prea multe ori, Năstase, Kassai, Dudu
► Georgescu, au ratat ocazii clare. Și cît de bine le-ar fi prins î
► Fără să se supere Rapidul și inforații lui suporteri, 
» Progresul ar fi meritat cel puțin un meci nul după lunga pe- 
r rioadă de dominare, insistentă, autoritară. îmi pare rău de 
r Năstase, Sandu Ion, Tănăsescu, Dudu Georgescu, ca și de 
r ceilalți juniori — amenințați să părăsească arena eu marele 
C public unde și talentul și afirmarea, ascensiunea, se văd și 
£ se urmăresc mai bine. Mi-ar pare rău. Sint sigur că ș{ Pro- 
f greșul ar urma același proces ca și Steaua, care după o pe- 
r rioadă mai grea datorită curajului în procesul de întinerire a 
C cunoscut un declin temporar și iată, astăzi, e ceea ce e...

Jucătorii Progresului — și antrenorii, bineînțeles — au gre- 
: Bit tactic în acest meci. Ei au încercat pătrunderile spre
► poartă aruneînd mingea în sus în careu, acolo unde Dan —
► cel mai bun, cel mai în fermă apărător al țării la ora actuală 
►. — Lupescu și, în ultimă instanță, Răducanu — inspirat dar 
b și norocos — au înlăturat pericolul, e drept că uneori cu 
, eforturi supraomenești, dar ce mai contează cum.
► Și totuși, Progresul mai poate spera !
î » • necrezut, dar și ieri, în celălalt derbi bucureștean —

un joc de o buna factură tehnică, cu momente electrizante.
k YP veritabil spectacol fotbalistic, dacă ne ?îndim că s-a des-
► f aș urat pe un teren moale, ca o arătură proaspătă — situația
► s-a repetat aproape identic. Echipa care a dominat, care a
► controlat și a jucat mai bine — ultima repriză a avut-o la
* S.xSxCre*ie a Părâsit terenul învinsă. Balonul „lucrat" de

► Titani, lordănesou, Vigu, Dumitriu III a refuzat cu perfidie 
k să intre în poarta lui Constantinescu, extrem de util și
► prompt în intervenții. Steaua începe furtunos, leagă bine ac-
► țiu mie, și exact cind se aștepta materializarea superiorității
► sale, S&lceanu înscrie dintr-o lovitură liberă pe care o exe-
* cută Lucescu. Coman și în această fază — ca și în altele 
k —ni s-a părut nesigur și cu un plasament defectuos.
► Unde a greșit Steaua? In construirea acțiunilor cu pase
* multe, pe spații restrînse, în loc ca să adopte o tactică adec- 

vată dată fiind lipsa de stabilitate, de echilibru a jucătorilor
► — și anume pasa lungă și șutul neiertător la poartă. Tocmai
► la acest capitol dinamoviștii au fost mai buni. Deși s-au
► apropiat mai rar de poarta lui Coman, au fost mult mai peri-
► culoși. Ei au jucat precis, economic, apărarea a fost mult 
J mai mobilă în repliere, nedîndu-i ocazie adversarului să-și
► creeze poziții ideale de șut, ceea ce, de data asta, n-a făcut
► Steaua. In aceste condiții victoria echipei Dinamo este pe
► deplin meritată. Pentru neșansa steliștilor nu-i nimeni vino-
► vat. Capriciile fotbalului. v cABULEA

TENISMENII 
ROMANI 

ÎNVINGĂTORI
Turneul internațional de 

tenis de Ia Madrid a luat sfâr
șit cu un frumos, succes al ju
cătorilor români. în finala 
probei de simplu mascu
lin, Ion Țiriac l-a învins cu 
7—5, 6—1, 6—0 pe Ilie Năsta- 
se. Proba de dublu bărbați a 
revenit cuplului român Ilie 

» Năstase-Ion Țiriac învingător 
cu 0—3, 7—5, 3—6, 6—3 in fața 
perechii braziliene Edson 
Mandarino-Thomas Koch.

In Capitală, pe terenul Dinamo, 
cei peste 2 500 de devotați iubi
tori ai handbalului au fost răs
plătiți pentru stoicismul cu 
care au îndurat ploaia.

în primul joc s-au întâlnit 
Steaua si Politehnica Timi
șoara, furnizând un meci de o 
dârzenie rară. Studenții atacă 
în trombă încă de la începutul 
meciului și obțin, după primele 
cinci minute, un avantaj de 
două goluri. Campionii se în
călzesc foarte greu, așa că sint 
nevoiți să se vadă conduși în. 
continuare, cu o diferență care 
amenința eă se mărească (min. 
10 : 1—3, min. 18 : 2—5. min. 22:
2— 6 !). Din acest moment jucă
torii militari își revin și reduc 
din handicap : 3—6, scor cu
care ia sfîrșit prima repriză. 
După pauză, ei egalează — gra
ție unui plonjon suiperb al lui 
Cristian Dieter — și preiau 
conducerea. în min. 34, printr-o 
„ghiulea” bine țintită de Gruia: 
7—6. Meciul este în continuare 
extrem de echilibrat, dar stu
denții se resimt după eforturile 
din prima repriză așa că vor 
încheia partida cu trei puncte 
în urma adversarilor lor ; deci 
Steaua — „Foii" Timișoara: 
13—10 (4—6).

Așteptat cu justificat interes, 
derbiul acestei etape care a 
opus formațiile bucureștene Di
namo și Universitatea, a fost 
de-a dreptul fantastic ! Di- 
namoviștij deschid scorul în 
primul minut prin Papp, pen
tru ca, peste câteva secunde, 
Bădău să aducă egalarea echi
pei sale. Trei minute mai târ
ziu Dinamo ia din nou condu
cerea prin același Papp, și se 
distanțează, în min. 12, cînd 
Moldovan înscrie din nou :
3— 1 ! La pauză scorul e 4—2. A 
doua parte a meciului debutea
ză sub auspicii întunecate pen
tru Universitatea, intrată în pa
nică. Chicsid și Cosma ratând 
iarăși lovituri de la 7 ml! Di- 
naanoviștii sânt calmi în atac, 
înscriu din nou prin Moldovan 
și se apără atent, însă mult 
prea dur. în minutele 48 și 53 
studenții reușesc să reducă din 
diferență, datorită transformării 
unei lovituri de la 7 m (Chircu) 
și a unui șut de la distantă 
(Bădău) : 5—4. Cu trei minute 
înainte de fluierul final dina- 
moviștii înscriu prin Dan Marin 
(7 m) ultimul gol al partidei: 
6—4.

Iată și celelalte rezultate în
registrate : Dinamo Brașov 
Știința Lovrin 22-8 (11-3) ; Poli
tehnica Galați — „U“ Cluj 11-8 
(6-4) ; S.C. Bacău—Voința Bucu
rești 19-10 (9-2).

HORIA ALEXANDRESCU

PROGRESUL—RAPID 0—1 
(0—1), Giuleșteniii au jucat 
slab și... au cîștigat. Progre
sul a dominat marea majo
ritate a timpului, a avut pa
tru mari ocazii de gol. dar 
singurul punct al meciului a 
fast marcat de Neagu, în 
minutul 22.

STEAGUL ROȘU—PE
TROLUL 2—0 (1—0). Brașo
venii au reușit o răzbunare 
de... 50 la sută, căci în tur, 
se știe, ploieștanii au cîști
gat cu 4—0. Autorii goluri
lor : Pescarii (min. 17 — din 
lovitură liberă din afara ca
reului) și Gydrfi (min. 51).

„U" CLUJ—CFR CLUJ 1—1 
(1—0). Pentru studenți a 
marcat Dorin Mocanu (min. 
5) — pentru CFR-iști Cojo- 
caru (min. 88 — din lovitură 
de la 11 metri).

CFR TIMIȘOARA—U.T.A. 
2—0 (0—0). Jucînd din nou 
fără Flavius Domide, U.T.A. 
a pierdut surprinzător în 
fața CFR-ului din Timișoara, 
echipă care spre lauda ei 
și-a apărat în mod corect 
șansele. Este pentru a doua 
oară în decursul ultimilor 
ani cînd arădanii sînt stopați 
din cursa pentru titlu de 
„lanterna roșie". Vă amintiți, 
în primăvara lui ’68, Vago-

Etapa

nul învingea U.T.A. cu 1—0... 
Golurile timișorenilor au fost 
marcate de Floareș și Periat.

UNIV. CRAIOVA—POLI
TEHNICA 1—0 (1—0). Deși 
Gil Mărdărescu a prezentat 
o echipă „cîrpită" — Stoices- 
cu și Pal fiind suspendați —. 
meciul a fost .echilibrat și un 
rezultat de egalitate ar fii fost 
poate mai just. Să notăm că 
în min. 32 și 52 oaspeții au 
ratat două mari ocazii de goi 
prin Incze și Cuperman (a 
șutat în bară). Golul victo
riei a fost înscris de Niță 
(min. 25).

S. C. BACĂU—FARUL 
2—1 (0—0). Băcăoanii și-au 
ameliorat situația în clasa
ment, mulțumită acestei vic
torii extrem de prețioase. Au 
marcat : Pană (min. 51). Ru- 
giubei (min. 52) respectiv O- 
logu (min. 71).

F. C. ARGEȘ—JIUL. 1-0 
(0—0). Oaspeții s-au apărat 
foarte bine timp de 80 de mi
nute și visul lor numit „un 
punct" era cît pe-aci să se 
împlinească. O combinație 
între Roșu și Frățilă a prins 
pe picior greșit defensiva pe- 
troșenenilor și Stan a fost 
nevoit să scoată mr.ngea din 
plasă, cu 10 minute înainte 
de final.

viitoare
SIMBATA, 22 MAI

Farul—F.C. Argeș, U.T.A.—Dinamo, Politehnica-y-C.F.R. Cluj,
Steaua—Univ. Craiova, „U" Cluj—S.C. Bacău, Rapid C.F.R. Ti
mișoara, Jiul—Steagul roșu, Petrolul—Progresul.
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ȘI-A DESEMNAT
CAMPIONII PE ANUL 1971

S. N. Oltenița-Politehnica 
Galați 2—1, Poiana Cîmpina- 
Metalul București 2—1, Me- 
trom Brașov-Portul Constan
ța 0—0, C.F.R. Pașcani-Du- 

nârea Giurgiu 1—0, A.S.A.
Tîrgu Mureș-Metalul Tîrgo- 
viște 2—1, F. C. Galați-Ceah- 
lăul Piatra Neamț 1—0, Pro
gresul Brâila-Flacăra Moreni 
4—1, Sportul Studențesc-Ști- 

ința Bacău 3—2.

U.M. Timișoara-C.S.M. Si
biu 3—0, Gaz metan Mediaș- 
C.F.R. Arad 1—0, Electropu- 
tere Craiova-Crișul Oradea 
0—1, Olimpia Satu Mare-Po- 
litehnica Timișoara 1—1, Va
gonul Arad-Corvinul Hune
doara 0—0, Olimpia Oradea- 
Minerul Anina 1—0, Minerul 
Baia Mare-Gloria Bistrița

Pe un timp schimbător, dar 
într-o excelentă organizare, sîm
bătă, populara și prestigioasa 
competiție sportivă de masă — 
Crosul tineretului — și-a înche
iat ediția a IV-a în parcul craio- 
vean. Cei mai buni dintre cei un 
milion și aproape două sute de 
mii de participanți la faza de 
masă, muncitori și studenți, elevi 
și tehnicieni, țărani cooperatori, 
mecanizatori și ingineri „pe un 
traseu ideal" — cum aprecia se
cretarul general al Federației ro
mâne de atletism, prof. Victor 
Firea — au luptat cu dîrzenie, 
fără menajamente, pentru titlul 
de campion național. Publicul, 
cîteva mii de spectatori, i-a în
curajat pe concurenți și i-a a- 
plaudat pe cîștigători.

Primul foc al starterului a

DUPĂ DESEMNAREA
CAMPIONILOR NAȚIONALI

După o săptămînă de gale finale —- în care am vizionat nu 
mai puțin de 77 de meciuri — boxul nostru și-a desemnat sîmbă
tă seară, în fața a 10 000 de spectatori — campionii. Protagoniștii 
au aruncat totul în luptă — forță, mai ales forță, tehnică și inteli
gență — atîta de cît sînt capabili. Antrenorii, acești anonimi 
din colț, și-au văzut și ei visurile împlinite sau năruite. în 
sport nu pot fi numai învingători. Doi campioni europeni — 
Ciucă și Cuțov — au coborît treptele „careului magic" învinși, 
lăsînd altora dreptul la speranță, la, glorie. Diriguitorii acestw* 
sport au încheiat și ei un capitol important al activității lor. 
Dar adevăratul examen, promovarea, în vederea unui bilanț 
de progres, de succese, de realizări în acest sport, pentru spor
tivi, antrenori și deopotrivă pentru Federație, va avea loc peste 
exact o lună la Madrid. In funcție de modul cum va fi re
prezentat boxul românesc la 
aprecia calitatea muncii tuturor, 
ce ne-au relevat meciurile finale,

competiția continentală vom 
Pînă atunci — ceva despr*» 
evoluția campionilor.

pentru „Europene^
așteptat de puternic în A. Mo- 
raru, el a mizat pe contre 
exact cînd trebuia, temperîn- 
du-și adversarul cu lovituri va
riate. Meciuri dure, în caro 
s-au schimbat lovituri năprazni- 
ce, meciuri care ne-au ținut cu 
sufletul la gură, cu situații in
certe și finaluri neașteptate, au 
fost Pometcu—Amăzăroaie, Do- 
brescu—Cuțov, Năstac—Stumpf. 
Ele au dat cîștig de cauză pri
milor, care reprezintă, intr-un 
fel, noul val de pretendenți la 
afirmare și ascensiune. De aici 
se desprinde înfrângerea cam
pionului european. NU ca o sur-

Din ansamblul de aspecte des
prinse la actuala ediție a cam
pionatului național de box, să 
ne oprim, pe scurt, asupra câ
torva, pe care Ie menționăm 
din perspectiva prezenței noas
tre la C.E. de la Madrid. Am 
observat la pugiliștii noștri ur 
bun spirit dc luptă, multă vi
talitate, ambiție, dar ce folos că 
forța primează asupra cunoștin
țelor tehnice și tactice, din care 
cauză nu-și pot pune în valoa
re nici chiar propriile calități. 
Ne este greu să sperăm în 
succese răsunătoare atîta timp 
cit boxerii noștri posedă într-o

CONSTANTIN GRUESCU GABRIEL POMETCU

ANTONIU VASILE

ALEC NĂSTAC
Miza mare a fiecărei partide 

finale — determinată de dorin
ța fierbinte a combatanților de 
a cîștiga titlul național și de 
a-și asigura un pașaport pentrv 
Madrid — a făcut să nu vedem 
un spectacol pugilistic împlinit 
la cotele așteptate de frumusețe. 
Deși extrem de activ și deci»’ 
prin stilul său, de data aceasta 
Mihai Aurel a fost mai reticent 
și de-abia în repriza a doua și 
a treia a punctat mai mult și 
mai clar, pentru că adversarul 
său, Ștefan Boboc, și-a ținu* 
prea mult dreapta la cutie, aș-

O

PAUL DOBRESCU

ION MONEA
teptind clipa favorabilă. Cei doi 
steliști, Gruescu și Ciucă, au fă
cut un meci frumos, nu s-au 
menajat deloc. Din această în
cleștare dramatică, stimulată df 
o rivalitate de tradiție și nu în 
ultimul rînd de ambiție, zelul 
lui Gruescu a învins experien
ța, rutina campionului european 
C. Ciucă, aflat la această oră 
intr-un declin de formă și de... 
forță, determinate poate și d*- 
vîrstă. Celălalt campion euro
pean, Aurel Dumitrescu, a mar
cat cea mai bună evoluție în 
finală. Având un adversar ne-

AUREL DUMITRESCU

VICTOR ZILBERMAN

ION ALEXE
priză pentru că de mai multă 

• vreme Cuțov nu mai e... Cuțov
Regretabil refuzul lui de a par
ticipa la festivitatea de premie
re, etalînd fumuri de vedetă 
nedreptățită. E singurul învins 
nemerituos. Antoniu a cîștigat 
mai greu decât ne-am așteptat, 
pentru că a amînat prea muit 
declanșarea loviturilor, în vre
me ce tînărul său adversar, 
Ciochină, i-a opus o rezistentă 
dîrză. In celelalte meciuri, Zil- 
berman, Monea și Alexe au cîș
tigat fără probleme, iar Gydrf1 
fără... adversar.

ION GYORFI

a
e mal

măsură arta de 
a „se bate* 
în cazul lor — de-

mai mare 
lupta — de 
corect spus — —__ — 
cît arta de a se apăra, din care 
rațiune se parc că s-a născut 
însuși boxul. Ei primesc cu 
duiumul lovituri grele, care le 
diminuează vizibil forța, capa
citatea de luptă fără să se preo
cupe să le evite prin eschive 
și scăderi de nivel inteligente. 
Principalul, în acest sport, e să 
primești cît mai puține lovituri. 
Aceste carențe — asupra cărora 
trebuie să-și îndrepte atenția 
factorii de răspundere — au de
terminat înlocuirea, în mult4* 
cazuri, a boxului stilist, cu ori
zont, a boxului spectacol, cu 
lupta acerbă, fără perspectivă, 
cu boxul „bătaie". Aș vrea să fiu 
un prooroc mincinos, dar cu o 
asemenea manieră de practica
re a boxului — la care trebuie 
să adăugăm și precara pregăti
re fizică la unii — nu vom 
face pași noi în ierarhia conti
nentală, nu vom gusta din cupa 
succeselor internaționale, nu 
vom confirma bunul renume 
dobândit in acest sport.

C. VASILE

lansat în întrecere fetele din gru
pa 15—16 ani. Distanța : 800 
metri. Se pleacă tare. După 200 
de metri se produce prima eva
dare. Sînt concurentele cu nu
merele 54, 43, 5 și 7. Aveau un 
avans de 10—12 metri cînd 
antrenorul clubului sportiv O- 
limpia București, maestrul eme
rit al sportului, Dumitru Tălma- 
ciu, îmi spunea: „priviți în spa
tele celor patru, blonda cu nu
mărul 53, ce elegant aleargă ’ 
Pariez că va cîștiga..." Și ochiul 
specialistului nu s-a înșelat. „53" 
a atacat irezistibil și a cîștigat 
detașat. Numele campioanei ce a 
înaintat prin forță și dăruire, 
prin maniera de a controla 
cursa ? Tatiana Bălan, elevă la 
Școala generală nr. 8 din Ro
man.

La aceeași grupă de vîrstă — 
băieți. Capul de afiș. Marian 
Tetcu, de la Grupul șcdlar „Elec- 
troputere^. Tribuna îi scandează 
numele. îl vor campion I Startul 
este dat. Sînt 1 500 de metri de 
parcurs. Petcu se află în frunte. 
La un moment dat, avea 50 de 
metri avans. „A pornit cam 
tare", remarca specialistul Cursei, 
Dumitru Tălmaciu, după ce își 
privise cronometrai. în plus îl 
atacă nr. 79. Recuperează dis
tanța ultimilor 10 metri, dlergînd 
umăr la umăr. Un ultim efort și 
cel ce condusese 1490 de metri 
se vede depășit cu „un piept'* 
chiar pe linia de sosire de către 
Constantin Bebereche, elev la 
Școala profesională „23 August"- 
București. Sînt chemate la start 
fetele din grupa 17—19 ani. 
Printre concurente o veche cu
noștință : Margareta Nagy, de la 
Liceul nr. 14 din Cluj, prezentă 
pe podium la ediția 1969 și 1970, 
cînd de fiecare dată a ocupat 
locul de vicecampioană. Se în
călzește conștiincios, apoi își 
caută un loc convenabil în grun. 
O urmăresc pe toată distanța. 29, 
numărul ei de concurs, a putut fi 
mereu citit. Era în față!

— De data aceasta n-ai mai 
ratat primul loc...

— M-am pregătit mult mai a- 
tent. 4 ore pe zi. Visez să ajung 
o mare campioană...

Pentru băieți încep cursele 
grele de 2 000 și 3 000 metri. La 
început se aleargă grupat, apoi 
cursele se animă. Cîștigă cei mai 
rezistenți, mai bine antrenați. La 

. 2 000 metri, elevul de liceu 
Gheorghe Rînja din Drăgănești- 
Olt, iar la 3 000 m. strungarul 
Kauffmet Gerhardt de la Uzina 
„Rulmentul" din Brașov, ambii 
pasionați ai... fotbalului.

Cel de al 6-lea titlu de cam
pion a revenit județului Vaslui, 
prin viitoarea tehniciană agricolă, 
Tudora Proca de la Liceul de 
specialitate din Huși, poate cea 
mai talentată dintre toți cei 480 
de concurenți care au putut fi 
văzuți sîmbătă la Craiova.

După trei ore de vie și pasio
nantă întrecere, i-am solicitat to
varășului Victor Fireă', ^'odlniile 
despre această a lV-a ediție a 
Crosului tineretului.

„Această ediție, spunea d-sa, 
este ediția performanțelor, a des
coperirii a cel puțin 30 de au
tentice talente, a victoriei atletis
mului din județele fără tradiție, 
Vaslui, Neamț, Olt, Covasna, ca 
să amintesc doar cîteva, asupra 
municipiilor : București, Timișoa
ra, Constanța și a altora, consi
derate puternice zone atletice 
ale țării. Din toate punctele de 
vedere, ediția de anul acesta se 
situează deasupra celorlalte. Este 
un cîștig pe care avem datoria 
să-1 punem în folosul atletismu
lui românesc".

Câștigătorilor le-au fost înmî- 
nate premii, cupe, plachete și 
numeroase suveniruri din partea 
Asociațiilor sportive și a unități
lor economice craiovene. Echipa 
județului Dolj a primit Cupa o- 
ferită de CNEFS pentru cea mai 
bună comportare.

★

La ediția din anul acesta a 
participat și un grup de alergă
tori din R.S.C.

Ploaia, frigul și vîntul au fost 
adversarii cei mai puternici ai 
participanților ta concursul re
publican de primăvară al juni
orilor I. Pista, transformată în- 
tr-un adevărat lac, a provocat 
dificultăți mari, care s-au o- 
glindit în primul rînd în per
formanțele realizate. Totuși, mai 
ales în probele de fond și de- 
mifond, tinerii atleți au oferit 
un spectacol de o dîrzenie deo
sebită. Astfel, la 800 m. băieți 
— unde se întâlneau actualul 
recordmen al probei Gheorghe 
Ghipu și cu fostul recordmen 
Emil Gale — rezultatul a fost 
dat de abia după consultarea 
fotografiei, dînd cîștig de cauză 
primului (2 :01,2). Și în probele 
fetelor pe aceeași distanță, Cor
nelia Holub a reușit doar pa 
ultimii metri să întreacă pe 
Victoria Ticu. Sosiri strânse au 
fost și în probele de 1500 me
tri băieți (Andrei Dinescu 
4 :05,l, Nicolae Onescu 4 : 05,9) 
și în aceeași probă a fete
lor unde Dumitra Drăgan 
(4 :48,5) a reușit să întreacă 
pe Cornelia Holub (4:48,7) 
doar pe ultimii metri ai cursei. 
Ținând seama de asperită
țile timpului, cîteva rezul
tate de la probele de sărituri 
pot fi socotite excelente : la 
înălțime Constantin Cîrstea, ju
nior mic, a bătut pe toți favo- 
riții probei cu 2,04 m, iar la 
fete Roxana Vulesou. a trecut 
pe o ploaie torențială 1,64 m. 
Remarcabile sînt și performan
țele lui Mihail Calimente la 
triplu salt (14,84 m.) și Dorina 
Catineanu (cu 5,65 m.) la lun
gime. Dintre aruncători am re
ținut dubla victorie a lui Marin 
Iordan la greutate (16,32 m.) si 
disc (44,68 metri). Aceeași pro
bă la fete a fost cîștigată de 
Cristina Slașomeanu cu 40,34 m. 
Meritorie este si victoria tînă- 
rului Viorel Munteanu din 
Gura Humorului la aruncarea 
suliței : 63,40 m, ceea ce repre
zintă un nou record pentru ju
niorii II. De altfel, în acest 
concurs în majoritatea probelor 
pentru primele locuri juniorii 
mici s-au bătut de la egal cu 
juniorii mari, reușind adesea 
să-și cîștige probele (G. Ghipu, 
N. Onescu, C. Cîrstea).

Fiind condiții impracticabile 
pentru aruncarea ciocanului, a- 
ceastă probă se va desfășura în 
cursul săptămînii la București.

SILVIU DUMITRESCU

P. S. Marți. 11 mai. va avea 
Ioc, la Constanța, întîlnirea at
letică masculină între repre
zentativele României și Norve
giei.

I

t

CH. FECIORU

CiȘTIGĂTORII :

800 metri : BALAN TATIANA,Categoria 15—16 ani fete: — -------- -------._
județul Neamț; băieții 1 500 metri: BEBERECHE CONSTAN
TIN, municipiul București ; categoria 17—19 ani fete : 1 000 m : 
NAGY MARGARETA, județul Cluj. Băieți 2 000 m : RÎNJA 
GHEORGHE, județul Olt; categoria peste 19 ani fete 1 000 m: 
PROCA TUDORA, județul Vaslui; băieți 3 000 m: KAUFFMET 
GERHARDT județul Brașov.

Sportivii omagiază
semicentenarul partidului

...Duminică ora 16,10.
In sunetele unui marș intonat de fanfară, pe pista stadionului 

Republicii, gazdă ospitalieră a atîtor manifestări sportive, își fac 
apariția purtătorii emblemelor Republicii Socialiste România și 
Partidului Comunist Român, urmați de un grup de stegari care 
flutură cele două flamuri inseparabile : tricolorii! țării și steagul 
roșu al partidului. Apoi, în incintă pătrund reprezentanții marilor 
cluburi bucureștene, Dinamo, Rapid, Constructorul, Voința, Olim
pia. Progresul, Metalul și Steaua care într-o perfectă aliniere 
defilează prin fața tribunelor și apoi își ocupă locurile în aștep
tarea sosirii ștafetei închinate aniversării semicentenarului.

In sunetele unei frumoase melodii populare, pe poarta stadio
nului își face intrarea ultimul schimb al mesajului pornit din 
cele patru zări de țară. Cinstea de a ne face cunoscut conținutul 
acestuia revine maistrului emerit al sportului Gheorghe Gruia, 
care, de pe podiumul special instalat, dă citire rândurilor ce ex
primă gândurile care-i animă în aceste zile de glorioasă ani
versare pe sportivii țării.

Mesajul este înmînat apoi tovarășului Anghel Alexe, pre
ședintele C.N.E.F.S., pentru a fi înaintat conducerii partidului, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

Apoi, în aplauzele asistenței, își fac apariția 400 de mili
tari care instalează obstacolele și marchează „pe viu" tra
seul ștafetei militare, în care 180 de ostași ai forțelor noastre ar
mate. reprezentând vânătorii de munte, grănicerii, infanteriștii, 
marinarii, aviatorii și tanchiștii, demonstrează îndemânarea, dis
ciplina, forța, viteza și curajul ostașilor noștri, înmănuncheate 
în cursa desfășurată pe un traseu de 3 000 m, cu cincisprezece 
schimburi duble de ștafetă.

După cursa de 1 500 m, disputată în cadrul întâlnirii de atletism 
București—Praga, manifestarea dedicată aniversării semicente
narului ia sfîrșit cu tradiționala întâlnire de fotbal Dinamo— 
Steaua, derbiul etapei de ieri și poate al acestui campionat.

S. UNGUREANU

BASCHET
Teribil de necohcludent acest penultim test al reprezentativei 

masculine de baschet, aflată în 
faza finală a pregătirilor pentru 
turneul de calificare de la Kato- 
wice (ÎS—23 mai) ! ! Deși parte
nera de întrecere, echipa Albaniei (aflată, la rtndul et, în pregătiră 
pentru unul din turneele de calt- 
llecare ale campionatelor euro- pene) s-a prezentat destul de mo
dest, jucătorii români s-au impus 
greu : 69—63 (30—28). după ce au 
fost chiar conduși lungi perioade 
de timp. Cauzele ? Jocul apatic, 
somnoros chiar, prestat de echi
pierii naționalei, neatenția în a- 
părare, imprecizia paselor și, mai 
grav, a aruncărilor la coș. Foarte slab au evoluat în special pivoții 
(Oțelac, Tarău, Cîmpeanu șl
Georgescu ni s-au , părut moleșiți — de ce oare T) în timp ce, 
dintre ceilalți jucători, numai 
Albu și, parțial, Dlaconescu merită aprecieri favorabile. N-am 
vrea ca aceste rînduri să fie în
țelese altfel decât ca o invitație 
fermă, sinceră pentru jucătorii și 
antrenorii reprezentativei, de a 
privi cu maximum de seriozitate pregătirile în zilele care au mat 
rămas pînă la Katowice. In tur
neul din Polonia vom întîlni ad
versari redutabili, care vor lupta pe viață și pe moarte. în aseme
nea condiții calificarea depinde 
în cea mai mare măsură de com
bativitatea sportivilor noștri, 
combativitate care, cel puțin în 
testul devieri, a fost absentă. Nu 
juc!ndu-ne de-a păsărelele somnoroase putem ajunge în turneu! 
final al campionatelor europene t

OVIDIU PĂUN

Sîmbătă și dumnică a avut loc, 
în Saia Dinamo din București, fi
nala Campionatului republican 
individual de judo rezervat co
piilor. închinată celei de a 5Q-a 
aniversări a partidului, prima edi
ție — organizată excelent de fe
derația de specialitate în cola
borare cu Revista „Cutezătorii» — 
s-a bucurat de o mare popu
laritate. La turneul final au luat 
parte peste 160 de judoka. Bun 
prilej de trecere în revistă a 
speranțelor noastre, campionatul 
a fost un adevărat festival al co
piilor judoka, care prin evoluțiile 
lor au delectat numeroșii specta
tori ce i-au răsplătit cu aplauze 
la scenă deschisă. Urmărind cele 
113 întîlniri, am observat cu 
multă satisfacție numărul mare 
de procedee tehnice executate 
uneori aproape de măiestria ma
rilor campioni. Federația de 
judo, care a organizat acest cam
pionat al copiilor între 8—12 ani 
are un merit deosebit : România 
este acum a doua țară din lume, 
după Japonia, care a organizat 
întreceri pentru această grupă de 
vîrstă. Iată campionii României 
la copii :

COPII MICI : SO kg — I. Nls- 
tor (Casa copilului Miercurea- 
Ciuc) ; 35 kg — A. Daniel (Mier- 
curea-Ciuc) ; 40 kg - c. Chircu 
(Șc. sp. Gh. Gh.-Dej) ; 45 kg — 
D. Enică (Casa pionierilor Galați); 
+ 45 kg — Tudor Șetran (Gloria 
— „Cutezătorii») ; Locul III Con
stantin Ilie („Cutezătorii"). CO
PII MARI : 35 kg — I. Marton
(Miercurea-Ciuc) ; 40 kg — I. Pa- 
clurcă (Se. sp. Gh. Gh.-Dej); 
4j kg — A. Otvos (Miercurea-Ciuc); 
50 kg — M. Sima (Galați) ; loc. II. 
Constantin Kiru ; loc III, Viorel 
Rauț (ambii de la Gloria „Cute
zătorii») ; 55 kg - i. Szanes
(Miercurea-Ciuc) ; 60 kg — D. Io- 
nescu (Sibiu) ; + 60 kg — s. Ra
du (Flacăra Roșie) București.

ILIE GHEORGHB
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ORIENTUL
APROPIAT

După vizita
lui W. Rogers

Secretarul de stat american, 
William Rogers, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să la Roma, că vizita sa în 
regiunea Orientului Apropiat 
a fost „utilă". William Ro
gers a adăugat că „este încă 
prematur să se afirme că pers
pectivele sînt excelente, dar 
credem că acestea au fost îm
bunătățite într-o oarecare mă
sură*. Secretarul de stat ame
rican și-a exprimat speranța 
că noile convorbiri pe care le 
va avea adjunctul său pentru 
problemele Orientului Apro
piat, Joseph Sisco, aflat în 
prezent la Cairo, vor contri
bui la apropierea punctelor de 
vedere ale părților asupra 
condițiilor redeschiderii Ca
nalului de Suez.

In cursul vizitei sale la 
Roma, secretarul de stat a- 
merican, William Rogers, 
a avut întrevederi cu pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Italiei, Emilio Co
lombo, precum și cu mi
nistrul de externe italian, 
Aldo Moro. Cu acest prilej, 
șeful diplomației america
ne și-a informat interlocu
torii asupra contactelor pe 
care le-a avut cu autorită
țile arabe șl israeliene în 
cursul turneului său în O- 
rientul Apropiat. Convor
birile dintre William Ro
gers și oficialitățile italie
ne au prilejuit, de aseme
nea, un schimb de opinii 
privind apropiata reuniune 
de la Lisabona a N.A.T.O. 
și criza monetară interoc- 
cidentală.

Secretarul de stat ameri
can a fost primit, de ase
menea, la Vatican de papa 
Paul al VI-lea. O subunitate a patriotilor întorcîndu-se spre baza, după un atac 

încheiat cu succes.

I

ACTUAL Șl MODERN 
ÎN ÎNVĂJĂMiNTUL POLONEZ

Waldemar Winkiel, adjunct al ministrului educației
și invățămintului din R.P. Polonă, vorbește „Scinteii tineretului'*

Printre problemele care preocupa astăzi omenirea fenomenul 
instruirii tinerei generații se situează pe unul din primeje pla
nuri. lată de ce o convorbire pe această temă îmbracă ime
diat haina stringentei actualități. Prin amabilitatea cu care tova
rășul WALDEMAR WINKIEL — adjunct al^ministrului educației 
și învățămîntului superior din R.P. Polona, a acceptat să răs
pundă cîtorva întrebări, am pătruns în problemele esențiale 
ale învățămîntului mediu din țara vecină și prietenă.

Joseph Sisco, asistent al secre
tarului de stat american pentru 
problemele Orientului Apropiat, 
care l-a însoțit pe 'William Ro
gers în vizita sa în această regiu
ne, a sosit sîmbătă la Cairo. In 
timpul vizitei sale în R.A.U., 
Joseph Sisco va conferi cu pre
ședintele Anwar Sadat și minis
trul egiptean al afacerilor ex
terne, Mahmoud Riad, cu privire 
la problema redeschiderii Cana
lului de Suez. „îl voi informa 
personal pe președintele Sadat 
despre rezultatul convorbirilor pe 
care secretarul de stat, William 
Rogers, le-a purtat cu repre
zentanții guvernului israelian", a 
declarat Joseph Sisco la sosirea 
în capitala R.A.U,

peste
Dar al guvernului român

oferit 0. NI. S

• IN CAPITALA Libanului 
a avut loc o reuniune a Comi
tetului Central al Organizației 
„Al Fatah", desfășurată în pre
zența lui Yasser Arafat, pre
ședintele C.C. al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Po
trivit agenției M.E.N., reuniunea 
a fost consacrată examinării si
tuației din cadrul» organizației 
„Al Fatah* și a rezistenței pa
lestiniene, în general, în lumi
na vizitei în Orientul Apropiat 
a secretarului Departamentului 
de Stat al S.U.A., William Ro
gers.

La sediul central al Orga
nizației Mondiale a Sănătății 
din Geneva a avut loc cere
monia instalării bustului prof, 
dr. Ioan Cantacuzino, oferit 
în dar de guvernul român Or
ganizației Mondiale a Sănă
tății.

în alocuțiunea rostită cu 
prilejul transmiterii statuii, 
dr. Mihail Aldea, adjunct al 
ministrului sănătății, a evocat 
în fața asistenței personalita
tea prof. dr. Ioan Cantacu
zino.

Activitatea științifică valo
roasă a lui loan Cantacuzino 
a fost dublată de marile sale 
calități umane, de trăsăturile 
nobile ale spiritului și sufletu
lui său, de înaltul umanism și 
erudiția vastă — trăsături 
care și-au găsit expresia cea 
mai concludentă în activitatea 
pe care a desfășurat-o în ca
drul Comitetului de cooperare 
intelectuală a Ligii Națiuni
lor, la a cărui președinție a 
fost recomandat în mod căl
duros de Paul Valery.

în continuare, vorbitorul 
s-a referit la realizările remar
cabile obținute în anii socia-

lismului de școala și practica 
medicală românească, subli
niind rezultatele însemnate ale 
activității ‘ Institutului „Prof. 
dr. loan Cantacuzino" din 
București.

în cuvîntul său, dr. Marco- 
lino Candau, director general 
al O.M.S., a exprimat grati
tudinea conducerii Organiza
ției Mondiale a Sănătății față 
de darul oferit de guvernul 
român.

• ÎN NOUL oraș Havirov 
din R. S. Cehoslovacă a a- 
vut loc o zi a culturii ro
mânești consacrată aniver
sării semicentenarului Par
tidului Comunist Român. 
Cu acest prilej, s-a deschis 
o expoziție de fotografii 
„România în imagini" și au 
fost prezentate filme docu
mentare. De asemenea, a 
avut loc o adunare la care 
au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat, conducători de 
întreprinderi din bazinul 
carbonifer Ostrava-Karvina, 
locuitori ai orașului și 
membri ai ambasadei 
României la Praga.

A iNCETAT
DIN VIATA
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MILENTIE POPOVICI

Declarația Frontului
Național Unit al Cambodgiei Mișcarea grevistă a cuprins numeroase domenii de 

activitate, printre care și transporturile aeriene. în imagine, 
greviști de la aeroportul international Fiumicino.
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Agenția Taniug anunță că la 
8 mai a încetat subit din via
ță tovarășul Milentie Popovici, 
președintele Skupștinei Fede
rale, membru al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Milentie Popovici s-a născut 
la 7 iulie 1913 la Țrna Trava, 
lîngă Leskovaț. Din 1939 este 
membru al Partidului Comu
nist din Iugoslavia. în perioa
da războiului de eliberare 
națională îndeplinește diferite 
funcții politice și militare. în 
perioada postbelică a fost ales 
deputat al Skupștinei Federa
le în toate legislaturile și a în
deplinit diferite funcții de 
stat. Din octombrie 1966 a 
fost ales membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., iar la Con
gresul al IX-lea este ales 
membru al Prezidiului U.C.I. 
Milentie Popovici a fost, 
de asemenea, secretar ge
neral al Conferinței Federale 
a U.S.P.M.I., membru al Con
siliului Federației și al Consi
liului Apărării Naționale. Din 
1967 a îndeplinit funcția de 
președinte al Skupștinei Fede
rale.

în legătură cu încetarea din 
viață a lui Milentie Popovici 
a fost format un comitet pen
tru funeralii în frunte cu pre
ședintele Josip Broz Tito. Fu
neraliile vor avea loc luni 10 
mai.

PEKIN 9 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Chi
na Nouă, Biroul Politic al Co
mitetului Central al Frontului 
Național Unit al Cambodgiei 
(FUNK) a dat publicității o 
declarație în legătură cu criza 
în care se află regimul de la 
Pnom Penh. Declarația subli
niază că victoriile obținute în 
toate domeniile de poporul 
khmer, strîns unit în jurul 
FUNK și al șefului statului 
cambodgian, Norodom Sianuk, 
și de forțele armate populare 
de eliberare au adus adminis
trația de la Pnom Penh într-o 
situație de anarhie politică, 
militară, economică, financia
ră și socială. Contradicțiile 
puternice existente în cadrul 
administrației de la Pnom 
Penh din cauza rivalităților 
dintre reprezentanții acesteia 
— se spune în declarație — 
g-au agravat, manifestîndu-se 
prin incidente sîngeroase în 
capitala khmeră și chiar prin- 
tr-o încercare de lovitură de 
stat. înapoierea lui Lon Noi

la Pnom Penh nu a făcut decît 
să accentueze aceste contra
dicții, menționează declarația. 
Criza politică acută în care se 
află regimul de la Pnom Penh 
a demonstrat clar izolarea ex
tremă a acestuia și neputința 
sa de a infringe puternica miș
care de eliberare. „Cu o înde
lungată și bogată tradiție de 
luptă împotriva agresiunii și 
dominației străine, poporul 
khmer, strîns unit sub condu
cerea FUNK și a Guvernului 
Regal de Uniune Națională, 
este hotărît să-și împlinească 
destinul și să ducă un război 
de rezistență fără compromis, 
indiferent de dificultăți și sa
crificii, împotriva imperialis
mului american și a aliaților 
acestuia, să înlăture adminis
trația trădătoare de la Pnom 
Penh, pentru a redobîndi su
veranitatea și integritatea te
ritorială a țării și pentru a e- 
difica o Cambodgie indepen
dentă, pașnică, neutră, demo
cratică și prosperă", conchide 
declarația.

Ravagiile inunda
țiilor din Peru

• ÎNTR-O declarație făcută la 
sosirea din Londra, unde a între
prins o vizită oficială de cîteva 
zile, Miklos Aytai, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, a declarat că tra
tativele pe care le-a avut în 
Marea Britanie pentru dezvolta
rea relațiilor economice, indus
triale și comerciale ungaro-en- 
gleze au avut rezultate favora
bile. S-a hotărît. a declarat vice- 
premierul ungar, ca în anul 
1972, cînd va expira actualul a- 
cord comercial între cele două 
țări, el să fie înnoit, astfel încît 
să exprime liberalizarea oomer- 
țului dintre cele două țări, des
ființarea barierelor cantitative 
și necesitatea extinderii co
operării industriale bilaterale.

• DUPĂ cum relatează agen
ția P.A.P., s-a încheiat vizita la 
Washington a delegației Comi
tetului pentru știință și tehnică 
din R.P. Polonă, condusă de Jan 
Kaczmarek, președintele Comi
tetului. în S.U.A., delegația a 
purtat convorbiri cu autorități 
americane în legătură cu dez
voltarea colaborării științifice 
bilaterale, precum și cu posi
bilitatea extinderii relațiilor e- 
conomice polono-americane.
• LA Sofia a sosit o delegație 

economică franceză, care va 
face o vizită în .Bulgaria, la in
vitația 
După 
B.T.A., 
vorbiri
rea comerțului bilateral.

• PESTE 50 000 de locuitori 
din regiunea peruană a Amazo
nului au avut de suferit de pe 
urma gravelor inundații din ul
timele săptămâni — a declarat 
prefectul departamentului Loreto, 
Leon Velarde. Ca urmare a re
vărsării apelor, culturile din a- 
ceastă zonă au fost distruse a- 
proape în întregime, drumurile 
au devenit impracticabile, iar 
casele au fost avariate în mare 
parte.

Pentru început, . v-am 
ruga sâ informați citi
torul nostru, foarte inte
resat de tot ce privește 
progresul școlii în lume, 
asupra liniilor pe care le 
urmeazâ procesul de mo
dernizare a învâțâmîntu- 
lui de culturâ generală 
din țara dv.

— în ultimii 10 ani atît șco
lile generale cît și cele medii 
au trecut prin transformări e- 
sențiale. Anul acesta învăță- 
mîntul preuniversitar dă primii 
absolvenți care au beneficiat 
de acest program de reforme. 
Cîteva caracteristici ale progra
mului amintit: s-a introdus cla
sa a Vlll-a în școala generală 
și obligatorie ; s-au păstrat^ pe 
mai departe 4 ani de învăță- 
mînt liceal ; în clasele liceale 
s-a pus un mai mare accent pe 
studiul disciplinelor reale — 
matematica, fizica, chimia — 
în timp ce științele umaniste 
au fost aduse „la zi* atît în 
ceea ce privește fenomenul lite
rar, cît și cel istoric; în sfîrșit, 
deși nu în ultimul rînd, s-a 
stabilit un echilibru între for
mația de cultură genera
lă pe care o capătă liceeni și 
cea a elevilor școlilor medii 
tehnice, încît, în final, și aceștia 
din urmă să dispună de o pre
gătire echivalentă din acest 
punct de vedere.

Dar nu poți vorbi de mo
dernizarea învățămîntului ig- 
norînd factorul determinant al 
întregului proces și anume — 
cadrul didactic. în fond, mo
dernizarea nu fine atît de de
cizii bune cît de mobilitatea 
profesorului față de nou, de 
capacitatea acestuia în a asi
mila rapid și total cuceririle 
contemporane pentru a le putea 
transmite nu oricum, ci creator 
și stimulînd creativitatea, lată 
de ce noi am reformat, într-un 
fel, și învățămîntul pedagogic 
concepînd un sistem de infor
mare și perfecționare a corpu- 
Jui profesoral pe un plan foarte 
larg și avînd ajutorul radioului 
și televiziunii.

Tot în această noțiune de 
modernizare — foarte încăpă
toare, în dreptul căreia poți în
scrie și lucruri mari și lucruri 
mici, toate- însemnate — se cu
prinde și dotarea școlii, cores
punzător cerințelor contempo
rane față de produsul ei finit. 
Aici ar fi multe de spus, mă voi 
mărgini însă la cîteva enunțuri 
mai generale. Vrem să mărim 
gradul de funcționalitate al 
clasei, în sensul de a o învesti cu 
calități de cabinet de studiu și 
de laborator. în altă ordine de 
idei, am alcătuit două liste cu 
necesarul didactic — una obli
gatorie, în curs de onorat la 
toate școlile generale, și alta 
mai largă, vizînd, în special do
tarea utilă * însușirii științelor 
reale pe baza căreia se înzes
trează atît școlile generale cît 
și cele medii. De asemenea, 
sîntem pe cale să slujim mai 
bine învățămîntul prin inter
mediu! televiziunii. Se experi
mentează cîteva programe de 
tele-școală — pentru fizică, 
chimie, istorie, educație cetățe
nească, care, începînd cu anul 
școlar viitor, vor figura obli
gatoriu în orar.

Ați afirmat câ noțiunea 
de modernizare este 
foarte largă, ceea ce mi 
se pare perfect adevâraț. 
S-ar putea include aici, 
din unghiul acesta de 
vedere, și „disputa" dacă 
studiile medii trebuie sâ-i 
ofere tînârului baza cul
turii generale, așa cum 
a făcut-o liceul de cînd 
există, sau vremurile pe 
care le trăim impun o 
specializare timpurie ? 
Cu alte cuvinte, este su
ficient, astăzi, să dai so
cietății un absolvent de 
liceu, în sensul clasic al 
cuvîntului, fără a-1 cîștiga 
paralel și pentru o pro
fesie anume?

— Liceul polonez are o tra
diție umanistâ. El este însâ ba
zat pe ceea ce au creat înain
tașii noștri. Dar dacâ în seco
lul XVIII era de ajuns câ școala 
forma doar iluminiști, alta e

chimie-biologie a fost aleasă 
de 28,2 la sutâ dintre liceeni, 
cea de matematicâ-fizicâ de 
26,8 la sutâ, la grupa limbilor 
s-au înscris 22,8 la sutâ, la geo- 
grafie-economie 12,6 la sutâ. 
Doar circa 10 la sutâ s-au în
dreptat spre grupa care-i pre
gătește în profesiunile la care 
m-am referit și care, de regulă, 
prezintă mai mică atractivitat® 
pentru tineret.

De la trimisul nostru

la Varșovia,

MARIETA VIDRAȘCU

menirea școlii contemporane. 
De aceea, la un moment dat, i 
s-au adresat școlii poloneze 
critici serioase pentru insu
ficienta receptivitate la vertigi
noasa dezvoltare a matematicii, 
fizicii, chimiei, biologiei, la ro
lul acestor științe în evolufia 
societății.

într-adevâr, absolventul de 
liceu care nu se poate încadra 
din punct de vedere profesio
nal prezintă astăzi o imagine 
anacronică, lată în ce mod am 
încercat sâ corectăm acest 
neajuns.

Pentru ultima clasă a școlii 
medii am introdus cursuri care 
au în vedere pregătirea elevilor 
nu pentru o profesie ci în niște 
domenii de naturâ sâ le ușureze 
alegerea unei profesii pe care 
sâ și-o poată însuși, după ab
solvire, tie prin intermediul stu
diilor superioare, fie direct, în 
producție, într-un timp relativ 
scurt. Aceste domenii se gru
pează astfel : chimie-biologie, 
matematicâ-fizicâ, limba polo- 
nezâ-limbi străine, geografie- 
economie și inițierea în înde
letniciri ce se practică în apa
ratul administrativ cum ar fi 
contabilitatea, operațiunile fi
nanciare, stenodactilografia etc. 
Opțiunea pentru a urma 
cursurile unei grupe este facul
tativă ; odată aleasă grupa, 
cursurile, cu o durată de 4 ore 
săptămînal, devin obligatorii. 
Pentru că, deocamdată, într-o 
școală nu funcționează decît 
cel mult două grupe, elevul 
poate opta, după preferințe, și 
frecventa cursurile dintr-o școa
lă

Tn încheiere, v-aș ruga 
sâ răspundeți la o între
bare de anticipajie : cum 
va arăta, în viziunea dy» 
școala viitorului ? A vii
torului apropiat, ca . sâ 
spunem așa, a celui ți- 
nînd de următoarele 
douâ, trei decenii^.

— Cu plăcere. E relativ ușor 
să faci pronosticuri. Cu atît mai 
mult cu cît, de bună seamă, nu 
eu voi mai răspunde atunci de 
mersul școlii... Lăsînd glumita 
o parte, întrebarea dv. nu m-a 
surprins. Ca om legat de lumea 
școlii nu s-a putut să nu mă 
gîndesc și să nu-mi doresc ca 
această instituție să dobîn- 
dească, mai devreme decît 
celelalte instituții, calitățile pe 
care le transferăm societății 
perfecționate.

Așadar,
școala viitorului va face să 

dispară „pata neagră" ce pla
nează asupra învățămîntului 
contemporan î cultivarea me
moriei. Va fi o școală care' se 
va îngriji ca elevul să știe, să 
cunoască, dar nu abstract, ci 
să învețe să se folosească în 
viață de tot ce-a cîștigat în anii 
de învățătură ;

școala viitorului va ști să se 
servească mai bine de zestrea 
științifică și culturală a ome
nirii, colectată și înmagazinată 
în biblioteci. Prețuind timpul, 
ea nu-i va mai obliga pe elevi 
să revină asupra acelorași va
lori de cîte două, trei ori în 
timpul școlarității, așa .cum se 
petrec lucrurile azi, prin învă
țămîntul concentric ;

școala viitorului va dispune 
de un profesor pe măsura sa
— un organizator al fanteziei 
celor tineri, un stimulator al 
spiritului lor de creație și in
ventivitate, un coordonator al 
timpului lor pentru a-și putea 
satisface curiozitatea practic 
nelimitată la anii tineri;

școala de peste cîteva decenii 
va opera o inversare a mijloa
celor didactice — locul I îl va 
ocupa televiziunea — la rîndu-i 
Inimaginabil de perfection, ată
— locul II, filmul în competiție 
cu laboratorul și atelierul, și 
abia pe unul din ultimele locuri 
se va situa manualul ;

școala viitorului va manifesta 
mâi multă înțelegere față de 
omul tînăr, lăsîndu-i mai mult 
timp la dispoziție, ajutîndu-l să 
creeze, să-și dezvolte înclina
țiile artistice, să trăiască în aer 
liber, să cunoască lumea, încîf 
raportul său cu societatea să se 
statornicească firesc, fără în
grădiri „tabu*...

învecinată...

...,i cum s-au stratificat 
preferinfele elevilor ?

— Foarte interesant. Grupa

Nu atribuîțî „școlii vii
torului" ceea ce-i lipseșft 
școlii de azi ?

— Poate câ da. Spre o ase
menea școala se tinde de azi. 
Și cred câ jot de azi îi pregă- 
tim premisele. Sînt convins deci 
câ și generațiile noastre o vor 
cunoaște, chiar dacâ de benefi
ciat vor beneficia nepoții, sau 
strănepoții...

MARIETTA VIDRAȘCU

Camerei de Comerț, 
cum relatează agenția 
oaspeții vor avea con- 
în legătură cu dezvolta-

Eisleben este un mic orășel din regiunea 
Halle. La prima vedere, o localitate neînsem
nată, undeva în sud-vestul R.D. Germane. 
Dar acesta este sediul unuia din cele mai 
importante combinate de obținere și prelu
crare a metalelor neferoase. Eislebenul este 
cunoscut mai mult sub denumirea de Mari
sfeld, după numele unor familii de nobili, 
care încă în anul 1525 exploatau aur și ar
gint în această zonă.

„Combinatul chimic Mansfeld" — cu nu
meroasele sale uzine — cu un număr total 
de salariați apropiindu-se de 20.000, extrage 
circa 32 de elemente printre care cupru, a- 
luminiu, aur, seleniu, sulf, livrind la sutele 
sale de clienți o gamă foarte variată de pro
duse incluzînd laminate și aliaje de cupru și 
aluminiu. O însemnată parte a produselor fi
nite sînt exportate în țări socialiste, în Olan
da, R.F. a Germaniei, Franța, în state din 
Orientul Apropiat etc. După o scurtă vizita 
la sediul comitetului de partid al combi
natului ne îndreptăm spre una din cele mai 
vechi și mai importante unități din subordi- 
nea combinatului. Părăsim Eislebenul, stră
batem apoi o zonă agricolă. Prim-planul la
nurilor de griu cedează, în curînd, locul unui 
peisaj aproape selenar. Munții cenușii-gri, 
încearcă, parcă, să înghită firul subțire al 
drumului. „Văile" înălțimilor, la început ro
șii, își schimbă mereu culoarea. Un indicator 
marchează, simplu, locul în care am intrat t 
Helbra.

întreprinderea siderurgică „August Bebel" 
din Helbra a început să producă în anul 
1910. Uzina are ca sarcină de producție con
centrarea minereurilor cuprifere, prin îrnbo- 

j gățirea în conținut, cu metal roșu, de Ia 25

la 45 la sută. Parcurgem principalele secții. 
Complicatul proces tehnologic — în mare 
parte mecanizat și automatizat — este con
dus de muncitori cu înaltă calificare. Tova
răși din conducerea uzinei ne-au vorbit cu 
mîndrie despre eforturile continue 
micșorării cît mai mult a eforturilor 
muncitorilor. Exemplul edificator

pe linia 
fizice ale 
în acest

A

înnoiri
la Helbra

Note de drum 
din R. D. Germană

cusens îl constituie faza de încărcare — 
cocs, minereu și calcar — a cuptoarelor 
înalte.

Un imens tablou de comandă marchează, 
cu precizie, drumul pe care-I parcurg căru
cioarele încărcate, stadiul de umplere al gu
rilor, parcă înfometate, ale cuptoarelor. în
cărcarea automată a furnalelor, prin elabora
rea și punerea în aplicare a unui nou sistem 
de transport — rodul muncii creatoare a co
lectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni

ai uzinei — a avut ca efect, printre altele, 
reducerea costurilor de producție, economisi
rea forței de muncă, crearea unor noi posi
bilități de redistribuire a salariaților, prin re
calificare, în alte sectoare ale combinatului 
în care se resimțea lipsa de muncitori. în pa
ralel, prin îmbunătățirea continuă a gradului 
de înzestrare a uzinei, capacitatea de topire 
a crescut. Comparativ cu anul 1939, în anul 
trecut cuptoarele au topit o cantitate dublă 
de minereuri. Unul din obiectivele principale 
ale întrecerii socialiste îl constituie reduce
rea consumului de cocs pe tona de minereu 
topit. Astfel, dacă în anul 1955 se ardeau 
circa 250 kg. de cocs pentru fiecare tonă de mi
nereu topit, în prezent consumul s-a micșo
rat ajungînd la 140 kg. cocs. Obiectivul pro
pus în perioada următoare este atingerea u- 
nei limite de consum de 120 kg. cocs pe to
na de minereu topit. Rezultatele obținute — 
ni s-a explicat la Helbra — se datoresc în 
parte numărului important de salariați care 
participă la mișcarea de inovații și raționali
zări. în luna aprilie, circa 38 la sută din to
talul colectivului lua parte la aceasta mișca
re, aducîndu-și contribuția la creșterea ren
tabilității, Ia îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

La ora înserării, cînd părăseam Helbra, 
împrejurimile uzinei sugerau parcă și mai mul
te imagini extraterestre. Dar zumzetul funi- 
cularelor, zgura topită, șuerul scurt al loco
motivelor uzinale, te readuceau Ia realitate. 
Șarjele scoase din furnale purtau însemnele 
unor noi carate : ale hărniciei și priceperii.

• LA INVITAȚIA Universită
ții din Urbino, prof. 
Vrînceanu, scriitor, a făcut o 
amplă prezentare a noutăților 
literare românești. în acest ca
dru el a analizat caracteristici
le poeziei lui Eugen Jebeleanu, 
căruia i-au apărut recent două 
volume in Italia și i s-a acor
dat premiul internațional de 
poezie „Etna-Taormina“.

Au participat rectorul univer
sității, prof. Carlo Bo, numeroși 
membri ai corpului didactic, 
studenți și elevi, precum și 
public dornic să cunoască dez
voltarea literaturii în România 
contemporană.

lărgire a comerțului sovieto-
Dragoș francez — anunță agenția

TASS. Industriașii francezi re
prezintă întreprinderi și firme 
din sectoarele siderurgic, elec
trotehnic și al construcțiilor de 
mașini.

APEL AL DIRECȚIUNII 
P.C. ITALIAN

• DIRECȚIUNEA Partidului 
Comunist Italian a adresat un 
apel membrilor de partid, mun
citorilor, cetățenilor pentru a 
contribui activ la ampla cam
panie de sprijinire a presei co
muniste, lansînd o subscripție 
de trei miliarde de lire. „P.C.I., 
se spune în apel, este conștient 
de faptul că cere un mare efort 
și un mare sacrificiu, dar a- 
cesta este necesar. Fără auto
nomie financiară nu există 
partid și nici ziare care să poată 
fi cu adevărat autonom și de
mocratic. Bătălia pentru presa 
comunistă constituie un moment 
esențial al luptei generale pen
tru apărarea și dezvoltarea de
mocrației, pentru a face să îna
inteze unitatea și cuceririle 
muncitorilor italieni".

P.C.I. cere activiștilor săi să 
asigure o largă difuzare a pre
sei comuniste în fabrici, bi
rouri, școli și în zonele rurale.

IOAN TIMOFTE

• LA INVITAȚIA Camerei 
de Comerț a U.R.S.S., la Mos
cova a sosit o delegație de in
dustriași francezi în vederea 
prospectării posibilităților de

GREVE ÎN SPANIA
• DUPĂ cum relatează zia

rul „Informaciones", în ora
șele Madrid, Bilbao, Barcelona, 
Sevilla, se află în grevă me
dicii din 14 spitale, care pro
testează împotriva concedierii

avut convorbiri cu reprezen
tanți ai organelor de comerț 
exterior, a părăsit Budapesta, 
în cursul vizitei, delegația a 
prospectat posibilitățile extin
derii colaborării economice un- 
garo-japoneze.

F
20 de colegi și cer îmbuna-'a 

tățirea condițiilor de lucru.
Timp de 48 de ore s-au aflat 

în grevă profesorii din școlile 
medii de stat și particulare din 
Madrid și din alte orașe.

De asemenea, aproximativ 
2 000 de mineri din provincia 
Leon au declarat grevă, cerînd 
încheierea unor contracte de 
muncă, care să țină seama 
mai bine de interesele oameni
lor muncii.

• DELEGAȚIA comercială 
japoneză, care a făcut o vi
zită în R.P. Ungară, unde a

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scinteii*, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fa® la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.

OSMAN OLCAY A 
SOSIT LA PARIS

• MINISTRUL turc al aface
rilor externe, Osman Olcay, a 
sosit sîmbătă Ia Paris pentru 
pregătirea începerii imediate a 
convorbirilor dintre ambasadorii 
în Franța ai Republicii Populare 
Chineze și Turciei, în vederea 
stabilirii de relații diplomatice 
între cele două țări.

ASASINATE POLITICE 
ÎN GUATEMALA

• O PERSOANA a fost ucisă 
și alte opt grav rănite de mem
brii unei organizații guatema
leze de extremă dreaptă care a 
deschis focul în plină zi asu
pra unui grup de cetățeni în lo
calitatea San Jose din Departa
mentul Jutiapa. Agențiile de 
presă relatează că, în ultima 
vreme, numărul asasinatelor po
litice în această țară este în 
creștere.

SCRISOAREA LUI 
SUFANUVONG

• TIAO SOUK VONGSAK, 
reprezentantul personal al prin
țului Sufanuvong, președintele 
C.C. al Frontului Patriotic din 
Laos, a sosit la Vientiane pentru 
a înmîna prințului Suvanna 
Fuma, șeful guvernului regal al 
Laosului, o scrisoare conținînd 
o nouă inițiativă de pace, for
mulată de Frontul Patriotic. 
Tiao Souk Vongsak a declarat 
în cadrul unei conferințe de 
presă că are misiunea de „a 
proceda la un schimb direct de 
păreri cu prințul Suvanna 
Fuma asupra noii inițiative de 
pace", cuprinsă în scrisoarea pe 
care i-o va remite.

Concomitent, într-un comu
nicat dat publicității se mențio
nează că Frontul Patriotic va 
continua să militeze pentru so
luționarea pașnică a problemei 
laoțiene, în spiritul propuneri
lor sale în cinci puncte din 6 
martie 1970.

„MARINER-8" A EȘUAT
Autoritățile NASA au anunțat 

că lansarea sondei „Mariner-8“, 
care urma să fie plasată în ju
rul planetei Marte, a eșuat la 
numai cinci minute de la aprin
derea motoarelor, datorită ne- 
funcționării etajului al doilea 
al rachetei purtătoare.

Un purtător de cuvînt al 
NASA a precizat că primul etaj 
al rachetei a funcționat normal 
timp de patru minute. Al doilea 
etaj nu a funcționat deciît un 
minut, în loc de șapte minute și 
jumătate.

Costul realizării celor două 
misiuni „Mariner" se ridică la 
153 600 000 dolari.

COSTUL VIEȚII ÎN 
ARGENTINA

• ÎN CURSUL primului tri
mestru al acestui an, costul 
vieții în Argentina a crescut 
cu 10,8 la sută. în timp ce in
dicele creșterii prețurilor în 
țară în aceeași perioadă a a- 
nului trecut a fost de 4,1 la 
sută, scrie ziarul argentinian 
„Opinion1*. Datorită creșterii 
prețurilor, salariul real a scă
zut cu 6 la suta.
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