
IN ACESTE ZILE PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII

La timpul favorabil 
constructorii trebuie 

să adauge o excelentă 
organizare a muncii

Spre cotele ultimelor etaje

CINCINAL - ANUL DOI
• MUNCITORII Șantierului naval din Brăila au lansat prima navă a anului 1972, un șlep de 1 500 tone destinat flotei noastre comerciale.Tot în acest an va ti lansat și primul cargou de 4 500 tone dintr-o serie de nave care urmează a fi realizate după un proiect al Institutului de cercetări și proiectări navale din Galați.Șlepurile de 1 500 și 2 000 tone, care au constituit producția de bază a șantierului, ca și alte construcții navale curente — ca șlepurile împingătoare, șalupele, gabărele și altele — vor fi supuse unor operații de modernizare.

produse peste sarcinile de plan și a fost generalizat cel de-al treilea schimb de producție. în aceste zile aici au intrat în funcțiune o nouă capacitate de zdrobire a argilei, o linie de granulare a șamotei, o instalație de măcinare fină și o alta de presare.Generalizarea schimbului trei, precum și punerea în funcțiune a noilor capacități vor permite colectivului întreprinderii bi- horene să realizeze în acest an o producție cu 40 la sută mai mare față de anul precedent.

alături de constructori, la executarea terasamentelor, montarea conductelor de aducțiune a apei, la asfaltarea drumurilor de acces, precum și la construirea halelor monobloc aparținînd uzinei de strunguri, unde se desfășoară în ritm intens montajul principalelor instalații și agregate.

• Rezultatele obținute în primele zile pe șantierele bine organizate arată că în actualele 

condiții sarcinile de plan pe primul trimestru pot fi substanțial depășite

Dacă ziua bună se cunoaște de dimineață, înseamnă că în ce-i privește pe constructori noul an a debutat sub semnele cele mai favorabile. Timpul destul de călduros și stabil le poate permite desfășurarea tuturor forțelor pe toată durata unei zile de muncă, există din acest punct de vedere premisele unui ritm înalt și a unei productivități corespunzătoare la toate locurile de muncă. Sînt, de altfel, coordonatele esențiale care trebuie ur- 1 mărite cu cea mai mare exigență J pe toate șantierele acestui an,șan’ ’erele actualuluipe toate cincinal.Sarcinile toare în sînt urm-r . „pol’t’c” <•—'-tante și ferme a Partidului Comunist Român de continuare și intensificare a procesului de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare echilibrată și armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale. Ele au fost fundamentate științific în Directivele Congresului al X-lea al P.C.R., eșalonate judicios pe durata întregului cincinal 1971—1975. Numai industriei îi revin în perioada respectivă 281,2 milioane lei, sumă aproape egală cu totalul Investițiilor din perioada 1966—1970. Acest important efort financiar al statului, a întregului popor, trebuie susținut prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor din domeniul investițiilor — constructori, proiectanți, titulari de investiții, furnizori de materiale și utilaje — în sensul colaborării strînse în vederea elaborării și aplicării celor mai corespunzătoare soluții pentru reducerea investiției specifice și a costului lucrărilor de construcții, de asigurare a eficienței producției viitoare.Condiția precumpănitoare a îndeplinirii la cei mai înalți parametrii economici și calitativi a acestor sarcini este îndepli- nirea cu rigurozitate a graficelor zilnice de lucrări, a valorificării cu maxim spirit gospodăresc a tuturor rezervelor și posibilităților la îndemînă, pentru obținerea unei superioare eficiențe economice a lucrărilor. In ce măsură reflectă demarajul activității pe șantierele de investiții aceste preocupări în noul an ?Sîntem la Uzina de mecanică fină din București. Aici, înce- pînd din 1970 în vederea extinderii întreprinderii au fost atacate importante lucrări de investiții. La termenul de intrare în funcțiune a ultimului obiectiv •— capacitățile de producție vor înregistra o creștere de 3,5—4 ori mai mare decît cele existente la începutul cincinalului.— Planul valoric și fizic pe

deosebit de mobiliza- domeniul investițiilor ’1 firească, legică, a <—'"tante

eia-

L. MIRONESCU

(Continuare tn pag. a IlI-a)
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timie lonescu
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Scìnteli tinere-|

• NOUL AN A DEBUTAT la Fabrica „Refractar“ din Aștileu cu noi succese în muncă. în primele zile ale lui 1972 au fost obținute importante cantități de

• PE ȘANTIERUL național al tineretului din zona industrială „Tîrgoviște-Sud“ și-au început activitatea noi detașamente de brigadieri.în cele șapte luni care au trecut de la înființarea șantierului național, cei aproape 2 000 de tineri brigadieri au participat,

• OAMENII MUNCII din Județul Argeș au trecut să înfăptuiască temeinic prevederile noului an încă din primele zile ale lunii ianuarie. Așa, de pildă, In perioada 1—5 ianuarie, muncitorii, inginerii și tehnicienii Grupului industrial de petrochimie din Pitești au obținut, peste prevederi, 130 tone etilenă, 10# tone propilenă, 700 tone motorină, 500 tone benzine, 60 tone benzen, 50 tone polietilenă, 40 tone toluen și alte produse.
(Agerprea)

I

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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SEMICENTENARUL
UN EVENIMENT
PENTRU CARE

9 imagine sugestivă

și a prezentului
i

NICOLAE LIPSCHNERMARIN STOIANîn ianuarie se muncește parcă mai cu spor, metalul se lasă mai ușor dantelat în 
betonul zidurilor viitoare. Foto : O. PLECAN prim secretar al Comitetului 

județean Caraș-Severin 
al U.T.C.

CONSTANTIN 
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prim secretar al Comitetului 
județean Vîlcea al U.T.C.
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prim secretar al Comitetului 
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Uzina „23 August“. Pășesc pragul acestei grandioase uzine cu sentimentul o- mului care este pus față-n față cu forța, cu munca și realizările de un an întreg ale marii familii ce se numește Uzina „23 August“. Sînt 2 000 de ute- ciști aici. O parte doar dintre tinerii uzinei, care muncesc bine și care, după sfîrșitul zilei de muncă se întreabă cum își vor petrece timpul liber, care sînt acele manifestări politice, cul- tural-artistice organizate pentru ei, aici, la uzină, prelungire firească a profundei legături om- uzină, a climatului de armonie sufletească ce-i unește întru realizarea acelorași îndatoriri, încerc să găsesc un răspuns. La sediul organizației U.T.C. fac cunoștință cu mai muiți tovarăși din biroul U.T.C. Printre ei găsesc omul de care am nevoie: tov. Corcan Gheorghe, membru al biroului U.T.C. răspunde de

Cînd „acțiunile

man"
pe cele mici

activitatea cultural-educativă. Este atent la completarea unui afiș care face cunoscut că pe data de 8 ianuarie 1972 la Teatrul „I. Vasilescu“ tinerii din Uzina „23 August“ sînt invitați să vizioneze piesa „Siciliana“.Mă adresez tovarășului Cor- can cu întrebarea pe care mi-o formulasem cînd mă aflam în curtea uzinei. Mi se răspunde, pornind de la lucruri concrete ca spectacolul „Siciliana“. Foarte amabil, aduce o completare în legătură cu vizionarea de alte spectacole, organizarea de în- tîlniri cu artiști ai teatrelor bucureștene. De curînd, uzina a lansat o invitație artiștilor de la Operă. In cadrul întîlnirii care a avut loc, fiecare a făcut cunoștință cu munca din uzină, respectiv cu cea din domeniul muzicii de operă. In exclusivitate pentru colectivul de muncă de la Uzina „23 August“ a fost prezentată opera „Decebal“.

Un cuvînt de laudă pentru a- ceastă inițiativă. Tabloul activităților culturale îmi este apoi întregit de referirile direct« la excursii organizate la sfîrșit de săptămînă dar... numai pe Valea Prahovei. „O știm prea bine, dorim să vizităm și alte locuri turistice din țara noastră“ — a- ceasta ar fi doleanța tinerilor de la Uzina „23 August“. Diversificarea mai accentuată a programului de excursii al B.T.T. ar fi deci binevenită.„Avem formație de teatru, de cor, d'e taraf, de dansuri, de chitare electrice“ — spunea entuziast tov. Corcan. Nu aceeași stare de spirit optimistă am descoperit-o însă îa un alt interlocutor, tovarășul comitetului U.T.C. Vasile. El încerca
SANDA-MONICA

secretar al — Cristea prin vorbe
AVRAMIE

(Continuare în pag. a IlI-a)
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— în fiecare organizație U.T.C. din județ se desfășoară acțiuni dedicate sărbătoririi semicentenarului. Care sînt atributele principale ale acestor manifestări ?— Evocări ale vieții și activității eroilor comuniști, întîl- nlri cu membri ai partidului din anii ilegalității, cu foști brigadieri pe șantierele naționale, vizite la muzee, excursii tematice, acțiuni pentru cunoașterea mișcării muncitorești și revoluționare din țara noastră, a Istoriei partidului s-au desfășurat și pînă acum cu anumită regularitate. Caracteristic pentru manifestările de acest fel inițiate în prezent socot a fi, însă, marea

— De la stabilirea programului de acțiuni au trecut deja cî- teva săptămini. Ce rezultate pot fi consemnate în scurta retrospectivă a acestei perioade ?— Mai întîi țin să amintesc e- forturile intense pe care le-au depus uteciștil pentru îndeplinirea cu succes a angajamentelor de muncă patriotică asumate în 1971. Faptul că am realizat, în final o depășire de 180—200 Ia sută față de prevederile inițiale și că valoarea economiilor la categoria lucrărilor nefinanțate se cifrează la 50 milioane lei este concludent în acest sens. Un important procent din aceste depășiri a fost realizat tocmai în acest ultim interval. A-

— Știm, tovarășe prim secretar, că și organizațiile U.T.C. din județul Vîlcea întîmpină a- niversarea semicentenarului U.T.C. printr-o foarte largă gamă de activități menite să răspundă mai pregnant preocupărilor tinerilor. Cu ce ați început ?— Mai firesc ar fi să spun cu ce continuăm pentru că, de fapt, ceea ce întreprindem reprezintă argumentele contituită- ții în activitatea noastră educativă, dar și aceasta mi se pare a fi esențial, pe un plan calitativ superior. In acest scop, urmărim să dăm. tuturor acțiunilor un pronunțat caracter politic, să le asigurăm un conținut ale— Care sînt în principal aceste acțiuni ?măsura dezideratelor reale tinerilor.

ION CHIRIC TRAIAN GTNJU

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a Il-a)

Ne-am propus să dedicăm aceste rînduri fetelor din Măl- dărești-Vîlcea. Nu numai pentru că au ținut să-și spună și ele, ca muiți alți tineri părerea despre articolul „Cît muncești, poți să ții fruntea sus“, dar mai ales că însăși activitatea lor este un autorizat partener în „Dialogul despre demnitate“. Dacă în urmă cu doi ani, în comuna Măldărești, erau încă destui tineri care priveau cu coada ochiului munca fizică, astăzi și cei cî- țiva care nu și-au găsit încă locul în producție — și pot fi numărați pe degetele unei singure mîini — au intrat „în gura satului“ și, de voie, de nevoie, au trebuit să considere îndărătnicia lor ca ceva efemer, intolerabilă cu atitudi-

nea generală a consătenilor. Sînt cei care la insistențele familiei s-au „lăsat mai greu“ și au început să cedeze apoi în fața argumentelor organizației
teșugărești sau în gospodăriile părinților.Dar au apucat-o pe drumul convingerii și, după cum ne asigura secretarul organizației

mă — care „băteau" centrul satului, iar astăzi sînt mîndri că se pot număra în rîndul celor mai demni brigadieri de pe Lotru sau al tinerilor din
Zestrea fetelor
din Măldărești

U.T.C., a opiniei publice.. Ei nu se încadrează în categoria celor constanți ; lucrează cu „pauze“, mai mult după chef, fie în unitățile economice ale comunei, fie în echipele meș-
U.T.C., tovarășul Dumitru E- nescu, nimic nu-i mai poate împiedica să meargă pînă la capăt. Așa s-au petrecut lucrurile și cu alți tineri — absolvenți de liceu, mai cu sea-

unitățile industriei locale. Băieții —, o mare parte din ei — au plecat pe marile șantiere ale județului, în fabrici sfeu lucrează în atelierele de tîm- plărie de la Horezu, la fabrica

de cărămidă. Aici în sat, oarecum, prezența lor este mai puțin remarcată. Comparativ cu cea a fetelor. Poate și a- cesta este unul din motivele opțiunii reporterului. Fără. îndoială, cea mai frapantă prezență a fetelor este la subcen- trul I.L.F., o adevărată fabrică de deshidratare a fructelor și legumelor situată într-unul din cele mai rodnice bazine pomicole. Patruzeci și opt de cuptoare sînt gata să preia în fiecare an rodul pămîntului conservîndu-1. Dar cum cea mai mare parte din producția fructiferă a fost pînă acum a- proape... devorată, nu mai lu-
V. RÄVESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

—' înainte de toate cele cu caracter profesional adresate tinerilor din producție. De pildă, la finele anului, cursurile de calificare și ridicarea calificării și-au încheiat activitatea. A trebuit să dăm momentului cadrul pe care îl merita. împreună cu organizațiile sindicale am urmărit realizarea cu competență a acțiunilor cuprinse în „Infor- ma-tehnica Vîlcea ’71“ (mese ro-
V. R.

(Continuare în pag. a ll-a)

Răspunderea
de MIHAI STOIAN

„Răspunderea nu-i «un cartof prea fierbinte»'. Formularea 
aceasta nu-mi aparține. Am cules-o din spusele unui activist 
al U.T.C. Tînârul îmi explica, extrem de convingător, ce 
imensă putere formativă, educativă, au răspunderile pen
tru cei de vîrsta sa. Nu-i vorba — spunea el — să-l arunci 
pe tînăr în apă (ipotetic, desigur) și de pe mal să-i strigi : 
„Înoată I Dă din mîini și din picioare. Sincronizează mișcă
rile"... „Mișcările" se cer sincronizate din timp, devreme, 
adică răspunderile, binevenite la adolescență, la tinerețe, 
își au suportul în copilărie. Atunci se pun bazele ascultării, 
ale disciplinei, ale ordinei, copilul fiind îndemnat să le do
rească în mod activ, nu exclusiv prin... sfaturi, ci prin... 
fapte. Ideea că nu există om, pe suprafața pămîntului, fără 
răspunderi (aceasta încă de la vîrste foarte mici) poate fi 
piatra de temelie a unei personalități integre, bine preci
zate, a unei conștiințe noi, socialiste.

Apoi, la adolescență și la tinerețe, cînd cercul relațio
nal s-a lărgit considerabil, răspunderile .căpătate în colec
tiv devin de extremă importanță, căci funcționează acum 
nu numai auto-controlul, ci și controlul colectivului res
pectiv. Din „dialogul" acesta se consolidează amintitul simț 
de răspundere. Cine fuge de o treabă, de o sarcină șco
lară sau profesională, sau de organizație, nu este — cum 
din păcate mai cred unii, cîteodată — în... cîșfig, fiindcă 
un om puternic, echilibrat și capabil (indiferent de domeniul 
său de activitate) se formează exclusiv în acțiune, la școala 
răspunderilor de tot felul, ieșind în întîmpinarea răspunde
rilor și nu ocolindu-le, „driblîndu-le".

Greșita „teorie" potrivit căreia tinerețea ar fi o zonă... 
mai liberă de răspunderi, de obligații, nu duce la nimic

(Continuare în pag. a ill-a)
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E RET
cu privire la asigurările de statîn vederea dezvoltării sferei asigurărilor de stat și creșterii eficienței economice pe fiecare formă de asigurare șl sector de activitate, Consiliul de Stat a emis un decret cu privire la a- sigurările de stat.Actul normativ subliniază că activitatea de asigurare de stat, care exprimă relații economice de întrajutorare și sprijin reciproc, contribuie prin mijloace specifice la crearea condițiilor necesare îndeplinirii obiectivelor partidului și statului privind dezvoltarea planificată a economiei naționale, la extinderea legăturilor economice externe și a turismului. De asemenea, activitatea de asigurare aduce o contribuție la menținerea continuității procesului de producție și a integrității proprietății socialiste și personale, la educarea asiguraților în acest spirit, creează pentru populație mijloace suplimentare de prevedere și economisire, participă la finanțarea acțiunilor de prevenire și combatere a unor cazuri producătoare de pagube.Decretul prevede că în țara noastră activitatea de asigurare este exercitată de Administrația Asigurărilor de Stat, care realizează asigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă, sub forma asigurărilor prin efectul legii și facultative ; de asemenea efectuează operațiunile de reasigurare cu organizații din străinătate.Pentru protejarea victimelor accidentelor de circulație și repararea prejudiciilor suferite de acestea, prin avarierea sau distrugerea bunurilor, ori prin prin vătămarea corporală sau decesul unor persoane, s-a introdus asigurarea de răspundere civilă prin efectul legii, pentru pagubele produse terțelor persoane. în asigurare se cuprind toate persoanele fizice și cele juridice care dețin autovehicule supuse înmatriculării, cu o capacitate cilindrică de peste 69 cm cubi. Pentru orice autovehicul, cu excepția moto- ciclurilor, se plătește o primă anuală de 175 lei de către organizațiile socialiste și de 350 Iei de către cetățeni și alte categorii de asigurați, iar pentru mo- tocicluri, 40 și respectiv 80 lei.Deținătorii de autovehicule înmatriculate în străinătate care nu posedă documente internaționale de asigurare valabile pe teritoriul României, achită o primă de 100 Iei pe lună pen-

orice autovehicul, cu excep- motocicl urilor, pentru care prima este de 50 lei.în cadrul acestei asigurări, ADAS acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat, potrivit legii, să le plătească cu titlu de desdăuna- re și cheltuieli de judecată sau de arbitrare, persoanelor păgubite prin vătămări corporale sau deces, ori prin avarierea sau distrugerea unor bunuri datorate accidentelor de autovehicule care au loc pe teritoriul țării. Aceste despăgubiri se achită chiar dacă cel care conducea autovehiculul era o altă persoană decît asiguratul. Se plătesc despăgubiri și pentru cheltuielile făcute de asigurați in procesul civil. în caz de vătămare corporală sau deces, ADAS plătește despăgubiri și a- tunci cînd autorul accidentului a rămas neidentificat. De asemenea, se acoperă și prejudiciile suferite de persoane care nu au domiciliul, reședința sau sediul în țară. Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor în unul și același accident se plătesc despăgubiri pentru pagube de peste 300 lei și pînă la 100 000 lei, iar în cazul vătămării corporale sau decesului se acordă despăgubiri pentru întregul prejudiciu.Se prevede obligația organizațiilor socialiste asigurate de a recupera pentru ADAS despăgubirile plătite de aceasta, de la proprii lor conducători auto în cazul în care aceștia sînt răspunzători de producerea pagubelor. De asemenea, ADAS recuperează sumele acordate drept despăgubiri de la conducătorii de autovehicule personale sau a altor categorii de asigurați, în cazurile în care accidentul a fost produs cu intenție, ori în timpul comiterii unor infracțiuni prevăzute de dispozițiile legale privind circulația, cînd autovehiculul a fost condus fără consim- țămîntul asiguratului sau în cazul altor fapte de o deosebită gravitate.Este reglementat cadrul juridic al asigurărilor facultative care se încheie pentru bunuri, persoane ori riscuri necuprinse în asigurările prin efectul legii sau în completarea acestora.Decretul prevede unele îmbunătățiri și în ceea ce privește asigurările prin efectul legii care au Ia bază, o dată cu indemni- zarea celor asigurați, interesul economic al întregii colectivități in apărarea avuției naționale.

tru ția asigurarea culturl- pe lingă riscurile ploaie torențialăAstfel, în lor agricole, de grindină, etc., s-au inclus și cele de furtună, uragan, prăbușire sau alunecare de teren și s-a extins a- sigurarea viilor pe perioada inflorescenței. în ceea ce privește culturile agricole aparținînd cetățenilor, acestea vor putea fi a- sigurate facultativ, la cererea celor interesați, asigurarea prin efectul legii încetîndu-și astfel aplicabilitatea.Pentru a contribui în mai mare măsură la refacerea șep- telului, noul act normativ prevede ca animalele cetățenilor să fie asigurate prin efectul legii la valori majorate, echivalente cu cele care se practică Ia cooperativele agricole de producție pentru animalele de rasă comună.La asigurarea clădirilor au fost incluse, fără adaos de primă, pe lingă riscurile de incendiu, trăsnet, explozie, inundație etc., și cele de avalanșe de zăpadă, distrugeri ca urmare a măsurilor de salvare, căderea pe clădiri a unor corpuri etc.A fost majorată la 25 000 de lei despăgubirea ce se acordă accidentaților pe căile ferate, rutiere și de apă. Pentru călătorii pe căi aeriene despăgubirea se menține la 35 000 Iei.Reglementările cuprinse în decret creează cadrul necesar ca a- sigurările de stat să-și dezvolte continuu activitatea pusă în slujba făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

Anul 1873 a debutat Ia Fabrica „Temelia” din Brașov cu rezul
tate peste planul la zl. De pildă, brigada Iul Franclsc Hossu a 
realizat suplimentar 30 de tone de kltaker, Iar cea condusă de 
Ioslt Hadra — de 40 tone de ciment 9 Tinerii din județul Brăila 
șl-au depășit angajamentele anului trecut — la muncă patriotică — 
cu 500 000 de lei la acțiuni finanțate șl peste 32 de milioane de lei la 
cele nefinanțate 9 In prima zi de lucru a anului, sticlarii de la 
„Vltrometan“-Mediaș au elaborat în noul cuptor prima șarjă de 
cristal românesc 9 In acest trimestru școlar In comuna Căplenl, 
jud. Bistrița-Năsăud se va Inaugura o nouă școală 9 Pentru acest 
an tinerii din municipiul Alba Iulia s-au angajat să participe In 
timpul liber la amenajarea și construcția unor drumuri naționale 
(Sebeș-Șușag, Alba Iulla-Cîmpenl), a autogărll, stadionului din 
municipiu și a bazei sportive, turistice șl de agrement din Cetate 
9 Preluînd inițiativa argeșenilor, elevii școlilor generale din co
munele Homești și Livada, jud. Buzău, au creat două mlcro-coo- 
peratlve de producție care se află în întrecere — atît între ele, 
cît șl cu cooperativele agricole* din comunele respective 9 In bi
lanțul acestui an, tinerii Șantierului Combinatului chimic din Slobo
zia au înscris primii 35 000 lei realizați la muncă patriotică 9 La 
Piatra Neamț s-a deschis expoziția cu obiecte realizate de elevi 
în atelierele-școală ; tot aici se desfășoară „Festivalul filmului 
pentru elevi" 9 Studioul de radio Cralova prezintă săptămînal, 
din inițiativa Comitetului județean al U.T.C.. o emisiune adresată 
tineretului, Intitulată „Pagini din mișcarea revoluționară șl demo-

cratlcă din județul Dolj 9 34 de tineri de la Uzinele „Unlrea”- 
Cluj organizează un schimb de experiență la Sibiu cu tinerii de 
la „Flamura roșie” și „Libertatea- și unul la Brașov la Uzinele de 
autocamioane 9 Festivalul șl concursul formațiilor artistice de 
amatori, care începe la Iași, cuprinde spectacole folclorice, expo
ziții de costume 9 „Momente din istoria U.T.C.“ a fost tema 
dezbaterii organizate recent de clubul elevilor Liceului „Decebal” 
din Deva 9 La Suceava a avut loc etapa a Il-a a concursului 
„Tabloul României socialiste în actualul cincinal- Inițiat de elevii 
Liceului „Petru Rareș” 9 Peste 4000 de tineri brăileni participă 
la concursurile „România — țara mea de glorii“ și „Muncă în
frățită- 9 Actorii Teatrului „Al. Davilla” din Pitești se pregătesc 
pentru reîntîinirea cu publicul bucureștean, căruia îl vor prezenta 
concertul-spectacol „Cînd un ton, cînd un... trombon” 9 10 000 de 
tineri din județul Vaslui se-ntrec în cadrul Cupei tineretului de la 
sate — ediția de lamă 9 In urmă cu două zile Casa de cultură a 
tineretului și studenților din Iași a găzduit o discuție despre poe
zie, urmată de un montaj literar după cartea lui Ion Chlriac „Ră
sărit de fata mare“, în Interpretarea formației de minl-teatru stu
dențesc, condusă de Ion Mînzatu 9 150 de elevi din Iclod, Sard șl 
Turenl au vizitat Uzinele „Unirea”, Fabrica de tricotaje „Someșul” 
șl întreprinderea „Porțelanul” din Cluj. (De la corespondenții 
noștri : Angela Dragomir, Marla Jugănariu. Marla Bogdan, C. 
£J?,x?ndru’ p- Vlad, Benone Neagoe, Ionel Andrașoni, Merchea 
Clâlță, C. Sîrbu, Panalt Iuga, R. Iile, Mariana Călin, R. Constantin, 
D. Constantin, C. Ion, D. Vaslle).

100 de ani

SPORTUL DE MASĂ
IN ȘCOLI

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A PARTIDULUI
SOCIALIST POPULAR DIN DANEMARCAJoi, a sosit în Capitală delegația Partidului Socialist Popular din Danemarca, condusă de Sigurd Omann, președintele partidului, deputat în Parlamentul danez, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte Gert Petersen, Jons Maigaard, Henning Philipsen, membri ai Comitetului Executiv al P.S.P. din Danemarca, deputați în Parlamentul danez, și Anders Uhrskov, membru al

Comitetului Executiv al partidului.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- zèla Vass și Roman Moldovan, membri ai C.C. al P.C.R., Andrei Vela, membru supleant al C.C. al P.C.R., și Gheorghe Șoima, vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor Studenților din România, de activiști de partid.(Agerpres)

Opera pictorului Octav Băn- cllă e desigur inegală. Timpul nu a făcut decît să estompeze aspectele mai facile, repetițiile (întilnite mai ales în ultima perioadă de creație) și să evidențieze, pe de altă parte, lecția vie pe care istoria artei românești i-o datorează, lecție concretizată mai ales în lucrările cu caracter militant, protestatar. Este vizibil la Octav Băncilă efortul de a depăși academismul epocii, care a jucat, inevitabil, un rol important în închegarea viziunii sale (a avut ca profesori la Iași pe Panaiteanu-Bardasa- re și Stahl, iar la München’pe Gysis și Raub), efortul de a adinei observația realistă din perspectiva unor deziderate e- tice majore, de a-și clarifica propria poziție față de o societate clădită’ pe adinei inechități sociale. Este semnificativ drumul parcurs de la lucrări de juvenilă compasiune (de pildă „Caritatea“ cu care în 1893 cîș- tigă o bursă în străinătate sau numeroasele lucrări, impregnate și de pitoresc, în care evocă lumea celor, săraci, ce populau mahalaua vremii sale : „Cizmarul“, „Peticarul“, „Flămîndul“, „Telalul“, „Stănică“ ș.a.), pînă la denunțul vehement din ciclul „1907“, „Revoluția, și dreptatea“, „Pax“, „Invalizii“, „Pîinea noastră cea de toate zilele“, „Muncitorul“, „Grevistul“, „întrunirea“ ș.a. Fără îndoială nu trebuie neglijat, între altele, influența mediului în care a evoluat, legăturile cu Ion Nădejde, cumnatul său, în casa căruia a crescut, care i-a descoperit talentul și l-a îndreptat către studii artistice și care, mai tîrziu, l-a apropiat de cercul „Contemporanului“.Lui Băncilă îi datorăm cele mai convingătoare și dramatice imagini ale răscoalei din 1907 din plastica românească. Artistul care a cunoscut în mod direct atrocitățile represiunii ne-a lăsat zguduitoare mărturii ale nedreptății sociale, a dat chip unui strigăt de revoltă, într-un limbaj violent, uneori paroxis-

tic, de o intensitate necunoscută pînă la el și neatinsă de nimeni după el. Unele lucrări din ciclul „1907“ ne amintesc de monumentalitatea și factura e- popeică a picturii murale mexicane („înmormîntarea“, „Recunoaștere“). Din păcate acest ciclu compus din 15 lucrări nu ne-a parvenit decît fragmentar, multe din ele fiind probabil distruse. Ceea oe cunoaște, din ceea ce a dispărut sau a fost distrus, datorăm doar reproducerile pu- blioate în presa muncitorească a vremii (în special de „România muncitoare“). în 1909, aceste lucrări au figurat în expoziția sa de la Ateneu, expoziție închisă abuziv, după cîteva zile de vizionare de către cercurile conducătoare. Octav Băncilă, în cea mai bună și reprezentativă parte a creației sale a luptai deschis împotriva exploatării sociale, a denunțat cu curaj prin pictură și deopotrivă prin scris caracterul de agresiune al primului război mondial, a înconjurat cu stimă și dragoste lumea celor oprimați. într-un interviu acordat în 1916 ziarului „Acțiunea“ el avea să-și definească astfel crezul său artistic șl politic : „...cred că artiștii nu trebuie să îngroașe rîndurile burtăverzimii. Cu alte cuvinte socotesc că artistul nu are rolul să lucreze pentru plăcerea și distracția burgheziei, ci trebuie să urmărească un scop mai înalt, să cultive, să emoționeze, să influențeze într-o anumită direcție“...Dincolo de unele imperfecțiuni tehnice, dincolo de carențele datorate unei ușoare literaturizări, trebuie să desprindem, așa cum remarca Gaia Ga- laction încă din 1914, adevărul afirmațiilor sale, atitudinea sa civică formulată fără ezitări și întoarceri, patetismul discursului său revoluționar care fac din artă o manifestare politică, o afirmare a înaltelor idealuri de emancipare, echitate socială și progres.

de la nașterea

pictorului

OCTAV
BÀNCILÀ

Sportul de masă presupune — prin definiție am zice — ignorarea tacă „din plecare" a ideii de performanță. Și totuși performanța poate fi prezentă chiar la acest nivel, atunci cînd activitatea sportivă de masă este privită cu atenția cuvenită. Performanța constă, în acest caz, în atragerea unui număr mare de tineri în practicarea exercițiului fizic, în angrenarea lor în această importantă formă de e- ducație — cea fizică —, în apropierea lor continuă de idealul exprimat de bătrînul adagiu „mens sana in corpore sano“. Totodată, sportul de masă constituie principalul rezervor de talente, și prin prisma acestor considerente ne-am propus să constatăm în ce măsură această activitate primește atenția cuvenită într-Un centru de frumoasă tradiție sportivă, dar ale cărui rezultate se află, acum, într-un „con de umbră“ ; Ploieștiul.
Discuția purtată cu șeful sectorului sport al Comitetului municipal U.T.C., Do- rel Constantinescu, ne relevă, pe plan teoretic, unele din realizările anului sportiv 1971 : ,,In 1971, ne spune interlocutorul nostru, pași înainte au fost tăcuți pe planul îmbunătățirii bazei materiale a sportului ploieștean, organizării, ordonării activității sportive pe timpul vacanțelor elevilor la diferite ramuri de sport, îmbogățirii substanțiale a calendarului competițional, sporirii numărului acțiunilor turistice, deci, implicit și a celor „puși în mișcare" la modul cel mai propriu al expresiei. Concretizate în cifre aceste realizări ar arăta astfel : 3 noi săli de sport și 12 noi terenuri de baschet, volei, handbal, nis sau fotbal. Angrenarea fazele „Crosului Bobocilor" ale „Crosului de toamnă“

peste 8 000 de tineri, participarea la diversele acțiuni turistice a peste 9 000 de tineri ploieșteni. Totodată, este de subliniat faptul că fiecare școală are un calendar competițional propriu, mult îmbogățit față de anii pre- cedenți“.irește cifrele spun, în laconismul lor, mai mult sau mai puțin reporteruluidornic de a lua contact cu realitatea. Să pornim așadar la drum, acordând prioritate sportului școlar. Vizita făcută prin cîteva din liceele din Ploiești a constituit de fapt confirmarea practică a spuselor primului nostru interlocutor. La Liceul nr. 1 baza sportivă impresionează în mod deosebit vizitatorul ocazional. Terenul bituminat de baschet, înconjurat de amfiteatrul de piatră al tribunelor, terenul de handbal (de bituminat), pista de sectorul de aruncări, monstrează atenția cu înconjurat sportul în

C. R. CONSTANTINESCU
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asemenea atletism, toate de- oare este , ................ aceastășcoală. Iar moderna sală ce se construiește în prezent va întregi frumoasa bază a acestui liceu. „Sînt profesoară de română, ne spune directoarea liceului, Aspasia Vasiliu, dar nu puteam accepta ca în liceul nostru educația fizică să se facă „pe apucate", într-o sală improvizată. La noi sportul este o materie de bază, egală în drepturi cu matematica, de pildă." Ne gândim o clipă : dacă fiecare director de școală, de liceu; ar proceda la fel, probabil (sau sigur) că numărul scutirilor medicale ar scădea invers proporțional cu cel al... medaliilor 0- limpice. Două eventuale realizări la fel de însemnate. în linii mari situația se repetă și la Liceul nr. 2. Terenurile, pista de atletism și sala de sport erau în ultima fază a unor reparații de amploare, la sfîrșitul cărora „vor rivaliza cu cei de Ia Liceul nr. 1." — ne spune directorul

Traian Comaniciu. Frumoasă rivalitate, mai ales că în „concurs“ intră și Centrul școlar de chimie, de asemenea dotat cu o bază sportivă de excelentă calitate, produs integral al muncii patriotice prestate de elevi. în atari condiții să tot faci sport și numărul celor înscriși la colective, al celor angrenați în competițiile proprii acestor unități de învățămînt, ne arată că unul din doi elevi practică sistematic sportul. Dar cifra deși pare impresionantă — doar prin contrast cu trecutul — rămîne nesatisfăcătoare. Toți elevii trebuie să facă sport ! Am întîlnit însă și licee „corijente“ la acest capitol : nr. 4 și nr. 5. Starea terenurilor nu arăta vreo atenție acordată bazei și activității sportive. Firește și numărul e- levilor angrenați în activitatea sportivă este cu totul necorespunzător. Să sperăm, însă, că „mediile“ din următoarea perioadă a anului școlar vor compensa corijența din primul trimestru.
Sportul ploieștean pășește cu hotărîre pe drumul afirmării și intensa activitate sportivă din licee demonstrează . cu prisosință acest lucru. Păcat însă că nu a pornit la drum și ( sportul din întreprinderile plo- ;■ ieștene. Sau, dacă a pornit, a : rămas mult în urmă. Unele excursii, sporadicele competiții Interne și inter-întreprinderl, nu se pot numi activitate sportivă de masă. Este nevoie de mult mai multă injțiativă. continuitate și în acest 'sens organizațiile U.T.C. și sindicale, asociațiile sportive din întreprinderi au cuvîntul. Alături de școlari, și tinerii din întreprinderi pot și trebuie să aibă o contribuție însemnată la înălțarea necontenită a vîrfului piramidei sportului ploieștean. „Construcția“ trebuie, însă, începută de Ia bază.

1907

SORIN SATMARI

RADUCANU pedepsit... 
cu scutire de muncă !

SEMICENTENARUL U.T.C.
0 imagine sugestivă 
a isteriei 
și a prezentului

(Urmare din pag. I)lor cuprindere și forța deosebită de convingere cîștigată, capacitatea de a schimba mentalități, de a forma noi reprezentări ca urmare a înmănunche- rii lor într-un sistem complex, mai variat, mai atractiv datorită completărilor reciproce și, de ce să n-o spunem, mai emoționant. Am urmărit eu însumi cu atenție nenumărat! tineri la întîlnirile lor cu membri de partid din ilegalitate, cu foști brigadièri și mi-am dat seama că ascultînd evocările unor evenimente trăite pe viu de cei ce povesteau, a unor subiecte reale din lupta comuniștilor, ei, tinerii, trăiau în acele momente a- devărate reevaluări ale gîndirii lor, ale comportării lor. Nu se completau doar niște cunoștințe ci se completau atitudinile, se îmbogățeau sentimentele, parti- cipanții își precizau cu mal multă fermitate poziția în societatea noastră.— Putem spune, deci, că principala coordonată a manifestărilor dedicate sărbătoririi semicentenarului U.T.C. în județul Galați e aceea a acțiunilor politico-ideologice ?— Eu aș defini-o astfel : îndeplinirea tuturor măsurilor stabilite cu ocazia dezbaterii documentelor plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971. De cu- rind am declanșat o întrecere între toate organizațiile U.T.C. din județ, obiectivul principal fiind îndeplinirea și depășirea șarcinilor de producție, întărirea disciplinei, întimpinarea de

către tineri a semicentenarului cu rezultate deosebite în muncă, în prezent are loc constituirea brigăzilor de producție ale tineretului în întreprinderi și în unele C.A.P.-uri. Pe de altă parte, tinerii gălățeni vor întîm- pina semicentenarul printr-o participare masivă pe șantierele de muncă voluntar-patriotică de la Fundeni și Braniștea, pentru îndiguirea Șiretului, de la Nămoloasa și Ghidigeni, pentru e- fectuarea de desecări, pentru construirea unui club al tineretului la Galați și a unui parc 6portiv la Tecuci.
— Ce inițiative vi se par mai 

promițătoare, judecindu-le în 
perspectiva împlinirii lor ?— Am declanșat de curînd, pornind însă de la alte premise decît cele obișnuite pînă acum faza de masă a „ștafetei meseriilor“ în organizațiile U.T.C. din Centrul Naval și Centrul siderurgic. Se știe că pentru educarea răspunderii în muncă șl în viața socială, tinerii trebuie să-și cunoască înaintașii, condi-, țiile în care aceștia au muncit și au luptat. Noi avem întreprinderi ca Șantierele Navale, Uzina mecanică navală, Uzina „Laminorul de tablă subțire“ etc. unde înainte de 23 August 1944 au activat comuniști și uteciștl, unde s-au organizat greve și demonstrații, de unde s-au ridicat eroi ai clasei muncitoare. Or, în cadrul „ștafetei meseriilor“ pe lîngă participarea la acțiuni de stimulare a dragostei pentru meseria aleasă, de încurajare a preocupărilor pentru policalificare, tinerii vor participa efectiv la alcătuirea unor biografii ale organizațiilor de tineret din întreprinderile respective, consemnînd principalele evenimente revoluționare alea- cestora de-a lungul anilor.Aș aminti aici, apoi, ciclul de acțiuni „Poporul nu-și uită e- roii“, eonstînd din expuneri, vizite Ia muzee, excursii tematice și acțiuni pentru întreținerea monumentelor. Ceea ce vreau să subliniez în încheiere este

că toate acestea vorbesc in egală măsură despre trecut, prezent și viitor, că evocîndu-se faptele e- roice din trecut nu sînt uitate faptele eroice de astăzi, realizările obținute de oamenii muncii din țara noastră în construcția socialismului, marile perspective de viitor. Ne străduim, cu alte cuvinte, să realizăm pentru fiecare tînăr o imagine amplă și sugestivă a drumului parcus de Uniunea Tineretului Comunist în cei 50 de ani ai existenței sale de afirmare plenară a unor înalte idealuri de luptă și muncă entuziastă.
Angajamentele 
de azi sînt

(Urmare din pag. I) poi, la combinatul siderurgic și‘ uzina constructoare de mașini, ambele din Reșița, au avut loc sesiuni științifice ale tinerilor tehnicieni și ingineri. Ele s-au bucurat de un remarcabil ecou, aceste manifestări prilejuind susținerea a peste 60 de lucrări științifice cu o reală a- plicativitate în producția întreprinderilor respective. Referin- du-mă tot la organizația U.T.C. de la uzina de construcții este de reținut și experiența valoroasă pe care a lansat-o și care a fost preluată de multe alte organizații din unitățile industriale ale județului. Ea preconizează reducerea totală a absențelor și rebuturilor, acțiuni de propagandă tehnică și creșterea productivității muncii, exploatarea superioară a agregatelor, toate avînd ca scop îmbunătățirea calitativă a muncii tinerilor.— Ce alte acțiuni sînt proiectate pentru perspectiva imediată 7

— La uzina „Oțelul Roșu“ șl Combinatul siderurgic din Reșița tinerii vor realiza în cinstea sărbătorii organizației noastre cîteva șarje de oțel. Totodată, întrucât sîntem la începutul anului, iar noi ne-am angajat să realizăm pînă in martie 40 la sută din planul anual de muncă patriotică, ne-am mobilizat forțele în această direcție. Ne preocupă mai ales colectarea unei cantități cît mai mari de fier vechi din cele aproape 50.000 tone proiectate pentru întregul an. Foarte mulți membri ai organizațiilor U.T.C. sînt prezenți pe șantierele de construcții, adueîndu-și aportul la realizarea unor obiective socialculturale din Caransebeș și Reșița, precum și la lucrările de hidroameliorații din zonele Ber- zova, Radna, Caransebeș.
— Acest tablou al activități

lor dedicate în primul rind pro
ducției poate fi completat și cu 
altele de alt gen ?— In afară de aceste acțiuni sînt multe altele pe care le-am Început cu puțină vreme în urmă și care vor continua bineînțeles, pînă In martie. Așa sînt concursul „Organizația U.T.C. cu cele mai bune rezultate economice“. ciclul de dezbateri „Locul șl rolul organizației U.T.C. în societatea românească de astăzi“, simpozioanele care vor trata aspecte ale participării uteciștilor la lupta de eliberare a țării, festivalurile folclorice, de poezie patriotică, competiția brigăzilor de agitație etc. La manifestări sînt angajate toate organizațiile U.T.C. din Județ, participă tineri de toate categoriile — muncitori, țărani, elevi. Aceasta face ca bogatul program de manifestări pe care-1 organizăm să se înfăptuiască într-un climat de efervescență politică, de muncă asiduă. De fapt, prin aceasta ne îndeplinim obiectivul general pe care ne-am propus să-l atingem cu prilejul e- veinimentului pe care ne pregătim să-l întimpinăm.

Pe primul plan — 
inițiativa fiecărei 
organizații

(Urmare din pag. I)tunde, schimburi de experiență, consfătuiri). Unele dintre a- cestea au dat rezultate deosebite (Grupul industrial de chimie, întreprinderea forestieră Bre- zoi, Finea Drăgășani, „Vîlcea- na“). Folosind prilejul pe care ni-1 oferă adunările de dări de seamă și alegeri, aflate în plină desfășurare în această perioadă, ținem seama ca ele să reflecte cu mai multă pregnanță activitatea tinerilor, responsabilitatea cu care își privesc a- ceștia sarcinile economice. Se află în atenția noastră, ca o problemă de imediată urgență, găsirea posibilității organizării unor clase de seraliști cu cursuri de dimineață. Numai la Grupul industrial de chimie sînt 600 de elevi seraliști. Pentru a nu „’dezechilibra“ oarecum mersul firesc al producției în toate cele trei schimburi, am stabilit împreună cu Inspectoratul școlar județean să luăm măsuri pentru crearea condițiilor necesare. In privința acțiunilor pentru mai buna integrare profesională a tinerilor în producție, avem programate concursuri pe meserii, organizarea unor expoziții ale ucenicilor și elevilor din școlile profesionale, schimburi de experiență, consfătuiri și întîlniri cu muncitori mai în vîrstă pe tema „Cum ne pregătim pentru cunoașterea utilajelor pe care vom lucra“.— în această perioadă, activitatea politico-ideologică cunoaște o efervescență mai mare ca orieînd. E o realitate care se

face simțită șl In viața organi
zațiilor U.T.C. din județul Vîl- cea 7— într-adevăr, acest lucru este sesizat pregnant și la noi. Interesul tinerilor pentru cunoașterea unor momente deosebite din istoria patriei, a partidului și a organizației U.T.C., a caracterului și direcțiilor de dezvoltare ale țării noastre în etapa actuală este tot mai viu. Oameni cpmpetenți, activiști de partid, de stat, de U.T.C., cadre didactice, ziariști, lectori ai comitetului județean de partid se întîlnesc cu cei interesați, oferindu-le răspunsurile dorite. Intenționăm să organizăm pe centre de comună și unități economice discuții, dezbateri, schimburi de experiență. Primele vor avea loc chiar în această perioadă de la începutul anului. în curînd vom edita și o culegere de documente din istoria organizațiilor U.T.C. care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul județului Vîlcea. O expoziție foto va încerca să popularizeze aspecte din toate sectoarele de activitate în care lucrează tinerii, portrete ale celor mai merituoși dintre ei. Un concurs de cîntece patriotice se află în desfășurare, an- trenînd toate organizațiile, pe toți tinerii din județ. Activități sportive, culturale, de muncă patriotică, vor purta toate — și ne vom strădui să realizăm a- ceasta cît mai bine — semnificația acestui eveniment deosebit în viața organizației noastre.— Cum credeți că veți împlini acest deziderat ?— îmbinând inițiativele organizațiilor cu propriile noastre intenții. Ne întîlnim cu cît mai mai mulți tineri, purtăm cît mai multe discuții personale cu ei. Pentru că unele sînt problemele tinerilor de la Lotru și altele ale celor de la Grupul industrial de chimie, deși ar părea că există, o similitudine foarte apropiată între ele. Ne informăm, păstrăm un contact permanent cu ceea ce se petrece în jur.

Așadar, de pe lista Inițială a 
lotului reprezentativ de fotbal, 
care urmează să întreprindă 
un turneu în America (le Sud, 
numele lui Răducanu lipsește. 
Tamango, ne informează coti
dianul de sport, „se pare, va 
fi lăsat acasă din motive dis
ciplinare« — și trebuie să în
țelegem din această explicație 
că este vorba de o sancțiune 
aplicată năstrușnicului giuleș- 
tean pentru multele-i și în 
tot felul comentatele-i păcate 
săvîrșite anul trecut pe Dîm
bovița, pe Tamisa șl nu mai 
știu pe care alte ape notorii.

Drept care 1 se interzice a- 
cum contactul cu fabuloasele 
fluvii sud-amerlcane și, ca un 
făcut, 1 se refuză încă o dată 
ocazia de a evolua în Mexic ! 
„Val, val, val, vor zice Inimi
le caritabile, val, sărmanul 
Răducanu, crunt a mai fost 
pedepsit !* Iar „durii“ la rîn- 
du-le vor exclama : „Asta da 
pedeapsă, să se-nvețe minte 

Așa să fie ?
După părerea noastră, res

pectiva „sancțiune» ar fi cu 
adevărat ceea ce se dorește a 
fl, numai într-un singur caz : 
dacă federația de specialitate 
și selecționerii ar fi hotărîți 
să renunțe pentru totdeauna 
la serviciile Iul Răducanu în 
echipa națională. Altfel... Alt
fel, fiind greu să ne închipuim 
că respectivului for șl respecti
velor persoane cu răspundere 
le stă în intenție o atît de 
nereallstă (măsură egală cu 
aruncarea copilului odată cu 
apa din copaie) „sancțiunea“ 
respectivă apare nici mal

AMA• Agenda balonului nu-i chiar așa de goală în zilele astea cînd se poate vorbi de șomaj competițional. 9 Steaua n-a avut nevoie de nici o lopată spre a-și curați terenul unde pregătește turneul sud-american. 9 Cînd vezi zilele astea de primăvară ai dreptul să te gîndești că nu stricau două- trei etape din retur acum ; în martie poate o să fie nevoie de pluguri de zăpadă ca să dăm de gazon. 9 In Brazilia este mai mare doliul decît acum șase ani, la eșecul din Anglia : ziariștii au alcătuit cea mai bună echipă a anului și din ea lipsește Pele ! 9 Pele are însă un succesor în ale muzicii : Jairzinho, pantera de pe extrema dreaptă a selecționatei, spaima fundașilor, a înregistrat, cu mare succes, primul său disc. 9 Curg invitațiile pentru echipa noastră națională :cinci federații de primamărime din Europa au oferit F.R.F. largi spații detimp spre a alege date ale meciurilor primelor lor reprezentative cu selecționata noastră. 9 Federațiile din Bulgaria și Ungaria au invitat cîte doi antrenori români la cursurile de perfecționare de la Sofia și Budapesta. 0 „Trubadurul’* fotbalului nostru, Pavlovici, urcă spre Tîmpa ; va regăsi Pavea, între Pescaru și Ghergheli, reușita ? I-o ’ dorim sincerI 9 Maestrul Lo Bello în situație delicată

mult nici mal puțin decît ca 
o... scutire de muncă !

Pentru că numai persoanele 
cu totul și cu totul necunos
cătoare își pot imagina o ase
menea călătorie fotbalistică — 
atît de îndepărtată și presupu- 
nînd confruntarea cu un fot
bal de prima clasă — ca pe o 
excursie de plăcere, ca pe o 
răsplată acordată lotului re
prezentativ pentru buna-1 
comportare în competițiile a- 
nului recent încheiat. Este de
sigur într-un fel și o răsplată, 
dar noi credem că, în primul 
rînd, acest turneu a fost pro
gramat în scopul pregătirii în 
vederea confruntărilor din a- 
nul acesta. De asemenea, cre
dem că, în ciuda caracterului 
amical al partidelor progra
mate pe continentul latlno-a- 
merican, rezultatele tehnice 
vor conta, ele trebuind să 
păstreze — dacă nu să spo
rească — bunul prestigiu al 
fotbalului românesc... Așa 
stînd lucrurile, este limpede 
pentru oricine că fotbaliștii 
noștri se duc nu la plimbare, 
ci la muncă.

Și-atuncl, de ce să-1 Iertăm 
pe Răducanu de efort, mal 
ales după ce ne-a făcut cîte 
nu ne-a făcut 7... în America 
Latină cu el ! Să-șl Ispășească 
păcatele acolo, pe gazon, în 
arșițe și ploi! Nu să rumege 
asupra lor acasă, în epltropia 
Grantului, unde se-aude atît 
de ispititor cucurlgul de 
alamă dublă emis de cei doi 
cocoși al prea cunoscutei lo
cante.

PETRE DRAGU

L G A Mduminica trecută, pe San Siro. Fiind un derbi, Inter- Juventus, l-a arbitrat. Grăbit (— emoționat nu admitem să fi fost —) a uitat la pauză, în cabină, fluierul; în timp ce unul din tușieri alerga să i-1 aducă, Lo Bello a împrumutat un fluier de la unul din polițiștii aflați în incinta stadionului. Se spune că a fluierat foarte strident în „perioada împrumutului“... o Vasovici a devenit directorul tehnic al lui Partizan în momentul cînd echipa străbate cea mai critică perioadă din viață. Un S.O.S. pe care fostul fundaș al alb-negrilor l-a recepționat curajos. în schimb Milutinovici, solicitat ca antrenor principal, nu s-a încumetat să se urce în corabia care ia apă. Vasovici caută alt partener de suferințe. 9 U.E.F.A. susține un „meci" tare greu la 12 ianuarie : tragerea la sorți pentru cele cinci competiții pe care le patronează : „Campionatul Europei" — echipe A și de tineret — și cele trei cupe europene. La Ziiricti se fac intense pregătiri. Sînt anunțați numeroși și marcanți oaspeți ai operațiunii cu bilețele și bile în rolurile principale : președinți de federații, de cluburi, antrenori, ziariști. Sperăm ca la Ziirich să a- vem o favorabilă „domnișoară Monica" pentru națională, pentru Steaua, pentru U.T.A.
EFTIMIE IONESCU
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Consem.năm o lăudabilă inițiativă a Comitetului județean Covasna al U.T.C. realizată în colaborare cu inspectoratul școlar. Două zile din această vacanță au fost consacrate unei dezbateri-schimb de experiență pe o temă de mare interes : ce sînt revistele școlare ? ce trebuie să fie ele ? Două întrebări esențiale la care reprezentanții colegiilor de redacție ale celor 10 reviste școlare existente la ora actuală in județ, au căutat răspunsul. S-au folosit de o experiență existentă, au analizat conținutul revistelor la care lucrează, dînd ei înșiși soluții pentru ca revista șoolară să-și justifice titulatura.I-am ascultat pe elevi dlscu- tînd. Toți i-au dat dreptate colegului lor Gelu Cristea — de Ia Liceul din Intorsura Buzăului — că revista trebuie să constituie un instrument de educație politică, moral-cetă- țenească, un stimulator al vieții spirituale în școală, al activității creatoare. Dar au recunoscut că acest obiectiv nu este întru- totul realizat. Au avut revistele la îndemînă, le-au studiat și și-au formulat concluziile. Eleva Ileana Burdoczi — de la Liceul din Baraolt — menționa tendința de a unilateraliza profilul revistelor școlare. „Șapte din cele zece reviste — arăta ea — au un așa-zis profil literar. Nu prea apare limpede ce este o revistă școlară și, de aceea, unele din ele conțin mult balast, care ocupă spațiul unor materiale despre viața noastră școlară, de organizație, despre

noi, materiale cu multă priză la elevi“.Veronica Zakarias subscria a- cestei observații, aducînd în plus ideea că revista se numește a elevilor și trebuie să fie a lor, să-i reprezinte așa cum sînt în clasă, în viața de organizație, în viața personală. Revista — o tribună a organizației U.T.C. din școală, iată care ar fi formula dorită de revistă a elevilor —

tunde, anchetele, de pildă. Lipsesc, de asemenea, în revistele noastre materialele critice, schițele umoristice, foiletoanele, fotografiile. Sînt insuficient generalizate experiențele pozitive ale organizației din școală, rezultatele obținute și preocupările unor elevi din cadrul cercurilor pe materii, munca lor de cercetare științifică. Aș vrea să conchid că lipsesc tocmai acele
REVISTA ȘCOLARĂ
o adevărată tribună

a elevilor
a fost de părere Veronica. Dar pînă acum s-a pus in primul rînd accentul pe creațiile literare originale și traduceri. Cu excepția revistelor „Aurora“, „Rădăcini“ „Busola“, elevii sînt lipsiți de posibilitatea de a citi reportaje care ar putea reda rezultatele obținute de noi în școală, activitatea constructivă pe care o depun oamenii muncii din județ și din întreaga țară. Nu se abordează unele forme gazetărești de dezbateri și clarificare a unor idei — mesele ro-

a fost și Liceul nr. „Revistele
materiale care să reprezinte ceea ce sintem noi acum, oeea ce ne preocupă, cum ne facem datoria de elevi“.De aceeași părere Gerzson Veres de la 1, din Sf. Gheorghe :noastre n-au nerv, nu sînt Incisive, nu se dovedesc eficace prin relatarea realității din școală, din organizație. Avem un teren foarte concret : viața elevilor ; aceasta să fie investigată de revistă, și bine ar fi să ne gindlm și la realizarea lor grafică.

Aceasta lasă mult de dorit, colectivele de redacție nu știu mal nimic despre acest aspect al editării unei revjste. Cineva trebuie să ne invețe".Elevii Maria Luca, Iosif Gazda, Carmen Cocu, Ianos Barcsa au adăugat propuneri cu privire la rubricizarea revistelor pe probleme — munca politică, viața de organizație, viața culturală, creația literară, științifică etc. Au propus și lansarea unor concursuri și invitații la discuții pe diferite teme politice și etice adresate unor ooleative cit mai largi de elevi, schimbul de reviste între școli și chiar a unor materiale, necesitatea unor intîlnirl, seri literare la care să participe colaboratorii a două sau mai multe reviste.Primul răspuns la aceste sugestii și observații ale elevilor l-a dat însăși consfătuirea, par- ti-cipanții la dezbateri avind ocazia să se întîlnească cu tovarășii Constantin Timaru și Sandor r*~’1 —J—*—' -*ziarelor „Megyei Tiikor“. Invitații le-au vorbit elevilor despre problematica ce poate fi cuprinsă într-o revistă școlară, despre tehnica de redactare a materialelor documentare, tehnica de editare a revistelor. Pentru a veni în ajutorul elevilor, cele două redacții s-au oferit să formeze două cercuri de „mici reporteri“, care, sub îndrumarea ziariștilor, să redacteze și să publice materiale de diferite genuri gazetărești, unele urmînd să fie publicate chiar în ziarele locale.
MIRCEA BORDA

„ÎNTÎMPLĂRI TRĂITE"
originea călușului ^Scintesi . =

Dali, redactori șefi ai „Cuvîntul nou“ și

Eram de față cînd poștașul comunei Bîrca din județul Dolj i-a adus lui moș Ghiță Mitră- chiță, Intr-un plio albastru, vestea trimisă de către Consiliul Culturii și Educației Socialiste, cum că lucrările sale de pictură expuse în vară la sala de marmură a Casei Scînteii într-o expoziție deschisă cu prilejul aniversării semicentenarului partidului, au fost trimise și la o altă expoziție, internațională în Italia. Moșul și-a șters mîinile cu tact urmărind pe ascuns efectul știrii produs asupra tovarășilor de muncă cu care în acel moment cernea la grădina de legume niște mraniță prin ciur. După ce au terminat treaba am mers cu toți să vedem frescele de la căminul cultural lucrate de cercul de arte plastice al satului, apoi, tot cu toții (cei din brigada legumicolă nu se clarificaseră pe deplin cu vestea de la București) ne-am dus acasă să vedem în ograda moșului lucrările de „șevalet“ instalate pe o bancă sub. un prun rotat. Printre altele am văzut un tablou cu dansul călușului.— Mi se pare cam pătrat dansul ăsta moșule! (Călușarii fuseseră plasați de pictor într-o horă largă întinsă pătrat, pe marginile tabloului).— In primul rînd, m-a con-

trazis moșul, Călușul nu cate un „dans“; noi cei din Bîrca îl zicem joc, dans este acela pe care-1 fac tinerii la baluri, iar Călușul se joacă pe uliță, de către anumiți oameni și la serbare, pe scena căminului cultural. Apoi tn acea vreme nu se mai știe precis cum jucau oamenii Călușul, rotund sau patrat. Jocul e vechi nepoate, de pe vremea dacilor, Călușarii de astăzi cînd joacă Strigă; hăi docea, hăl do- cea! Ei nu mai știu ce zic... Nu cunosc povestea călușului. Iată, să ți-o povestesc eu pe scurt.După ce romanii au bătut pe daci, au făcut pacea și de bucurie că i-au învins au încins o horă maare, maare! Dacii stăteau triști pe margine și-i priveau, nu le venea de fel să joace. Romanii atunci i-au chemat la joc, să joace și ei hora cu romanii; hai dace, hal dace! îi tot strigau romanii. De atunci vorba asta o zic mereu călușarii noștri, hăi docea, hăi docea.Etimologia populară stabilită cu atîta fantezie de Moș Ghiță m-a surprins și-am vrut să-1 contrazic cu o nouă întrebare:— Dar bine moșule, dacii și romanii vorbeau românește ?— Păi dar cum dar, nu stnt ei strămoșii noștri ?

Transferul — fuga 
după mai ușor ?

ION MARCOVICI

(Urmare din pag. I)

, Răspunderea La timpul favorabil constructorii
bun. Atunci cînd viața ti va impune tînărului delăsător un 
complex de sarcini (așa cum existenta modernă, bogată, a 
socialismului, face de multe ori), cel în cauză se va trezi... 
insuficient pregătit și va deprinde, mai dificil decît ceilalți 
— imensa maioritate — farmecul activității, încrederea pe 
care ți-o dă orice reușită, orice acțiune împlinită. Tînăruî 
de astăzi, armonios dezvoltat, este — țorin forța împreju
rărilor — un tînăr de acțiune, dinamic ș» reflexiv totodată, 
gata să înfrunte greutățile, nu să le ocolească, dornic sd-și 
dovedescă sie-și și celorlalți că este capabil să îndepli
nească răspunderile ce-i revin, fie la școală sau facultate, 
fie la locul de muncă sau în familie, fie în colectivitatea din 
care face parte.

Plastica replică a activistului de U.T.C. pe care l-am ci
tat în deschiderea articolului de față, voia să spună — 
cu infinită dreptate — că răspunderea nu-i cartof prea 
fierbinte, pe care să ni-l trecem repede din mînă-n mînă, 
nu cumva să ne frigă puțin, nu cumva să ne rămînă în 
palmă.

trebuie să adauge o excelentă

organizare

Cînd „acțiunile mari"
le înghit pe cele mici • ••

(Urmare din pag. I)domolite să mai pună frînă cascadei de inițiative promițătoare, dar în stare incipientă. Pentru că, aveam să mă conving cu- rînd. realitatea este alta. Uzina „23 August“ nu are un club. Li s-a promis o sală de festivități în acest an. Pină atunci repetițiile au loc în secții, în curtea uzinei, acasă la unul din membrii formațiilor. Totuși, atunci cind este vorba de o „acțiune mare“, așa cum obișnuiesc să o numească interlocutorii mei orice acțiune care se desfășoară în afara uzinei, se împrumută clubul Uzinei „Republica“ și „Uni- •sal-Clubul" sectorului 3.Nu intenționat cuvintele „acțiune mare“ sînt încadrate de două ghilimele. Nu mi s-a vorbit de nici una în adevăratul sens al cuvintului. Mi s-a menționat o acțiune care este în curs de realizare : spectacolul organizat în colaborare cu școlile nr. 71, 85, 92 în cinstea semicentenarului creării organizației U.T.C., pentru martie totuși,pină Ia acea dată este singura „acțiune mare“ oferită tinerilor uzinei ? Sau punerea în scenă a unuî spectacol omagial cere eforturi care numără lunî de zile ? Faptul că nu există o sală proprie de club poate fi înțeles

și care este planificat prima decadă a lunif 1972. Nu-i prea tîrziu dacă se ține seama că

pînă la un punct. Dar asta nu înseamnă cu nici un chip ea activitățile . cultural-educative să se reducă la un spectacol și o excursie !Dacă activitatea cultural-edu- cativă este așa cum este și cum evident nu ar trebui să fie am crezut că vom afla în tinerii de la Uzina „23 August“, pasionați cititori. Intr-adevăr, i-am văzut pe tineri eumpărînd cărți de la standul uzinei, dar biblioteca nu-și justifică prin nimic existența. Lacătul atîrnat la ușă chiar în timpul programului a- cestui „lăcaș“ de cultură retează orice comentariu. La insistențele mele, mi s-a mărturisit că de fapt tinerii nu prea calcă pragul bibliotecii. Dar „vina“ le aparține într-o prea mică măsură. Cauzele ies singure la iveală : biblioteca e deschisă cu ne- regularitate, fondul de cărți învechit etc. De data aceasta deci nu cadrul lipsește ci interesul pentru a-i atrage pe tineri spre lumea cărților.In uzină în acea zi de sfîrșit de an pe tineri îi aștepta o surpriză : oolindătoril cu „Plu- gușorul" de Anul Nou. Poate textul „Plugușorului" a cuprins îndemnuri Ia muncă și pentru organizațiile U.T.C. care răspund sau trebuie să răspundă de activitatea cultural-educativă in uzină astfel Incit în acest an tinerii se vor putea bucura de mai multă atenție și pe plan cultural-educativ.
Cinei

prevăzător, 
suportă 

mai ușor...

neprevăzute, dacă a încheiat o 
utilă oricui. Din miile de cazuri, 

facultative de

consecințele unor evenimente 
asigurare facultativă, care este 
iată numai cîțiva beneficiari ai asigurărilor 
AVARII PENTRU AUTOTURISME

1. Lupșan H. Ștefan
2. Amihăesei Constantin
3. Herbeiu Mihai
4. Mitran Minu
5. Stancoi Mihai
6. Dumtirachis Nicolae
7. Lascăr Dan Cristian
8. Surulescu Iulian
9. Hreniuc Gheorghe

10. Juravle Simîon
11. Scatula Mihai
12. Demeter Iosif
13. Dima Andrei
14. Dumitrescu Mircea

Horia

Miercurea Ciuc 
Bacău 
Ineu
Craiova 
Constanța 
Mangalia 
București 
Brăila 
Suceava 
Suceava 
București 
București 
Constanța 
București
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20 834
18946
42 000
16 700
24 300
10 000
32 506
41 384 
23181 
17151
35 774 
26725
53 592
27 724

sînt multiple :
_____ _______ _ _______ _...t________  ___________. . derapaj pe o 
bură de ploaie, o simplă neatenție, o reacție întîrziată la un 
eveniment neașteptat și multe altele.

Cauzele care au provocat aceste accidente 
ciocniri, loviri, tamponări, răsturnări, incendii:.

Cauzele care au provocat

REȚINEȚI :
Primele de asigurare »înt convenabile, plata putîndu-se face 

și în rate.
Despăgubirile se plătesc cu promptitudine.

muncii

„Am absolvit Împreună Școala profesională U.C.E.C.O.M., în cedrul Cooperativei „Deservirea“- Cnaiova, avînd contract să lucrăm la această cooperativă 5 ani. Amî.ndoi am beneficiat in timpul desfășurării cursurilor teoretice, gratuit de cazare, masă, rechizite școlare iar pe timpul practicii de o bursă în valoare de 250 lei“. Poate nu am fi transcris rîndurile de față din scrisoarea tinerilor Ion lan- cu și Mircea Olaru din Slatina, jud. Olt, dacă, mai departe, în finelui aceleiași scrisori nu se preciza : „vă rugăm, să ne ajutați să obținem transferul pentru a lucra într-o altă întreprindere...“Așadar, pe de-o parte o recunoaștere din partea tinerilor în oauză, a eforturilor făcute de cooperativă pentru calificarea lor, a obligațiilor ce le au față de această unitate, iar pe de altă parte, numai cu cîteva rîn- duri mai jos, dorința de a ocoli, cu orice preț, îndeplinirea obligațiilor, fie chiar și prin obținerea transferului. De ce această contradictorie atitudine ? Ne-am pus această întrebare și am căutat să găsim și răspunsul. Tn scrisoarea primită ne erau prezentate argumente pentru care cei doi tineri, cereau transferul : ...șeful secției folosește tn relațiile cu el metode brutale, nu stnt plătiți în râport cu lucrările pe care le execută, slnt defavorizați la repartizarea lucrărilor etc. Care este de fapt realitatea, așa cum a rezultat ea din cercetările efectuate de redacție, cu sprijinul Uniunii Județene a Cooperativelor Mește- șugărești-Dolj.Mai înt.i o precizare : semnatarii au părăsit cooperativa Ia puțină vreme de la absolvire. In cele cîteva luni lucrate, au manifestat dezinteres pentru e- xecutarea corespunzătoare a lucrărilor, pentru perfecționarea cunoștințelor profesionale. Indisciplina a determinat în oazul, lui Ion Iancu rebutarea unor lucrări în valoare de peste 4 000 lei. Cît despre nemulțumirile de la locul de muncă, ele sînt de-a dreptul imaginare și constituie un paravan îp spatele căruia se încearcă ascunderea șau minimalizarea propriilor lipsuri, a dezinteresului față de îndeplinirea sarcinilor profesionale. Așa stînd lucrurile, este limpede că tinerii respectivi ni s-au adresat în ideea de a se sustrage obligațiilor pe care le au față de Cooperativa „Deservirea“, socotind că-n altă parte se vor putea strecura mal ușor în viață. Un mod greșit de a înțelege răspunderea socială, care nu poate fi admis. Pentru că oricare ar fi locul de muncă obligația de a-ți face,datoria este aceeași.

vederea continuării studiilor In anul III al Liceului de cultură generală. Diferențele se pot da în cadrul a două sesiuni, prin forma de Învățămînt fără frecvență, (în luna ianuarie a.c. pentru anul I și aprilie pentru anul II). In cazul promovării a- cestor examene înscrierea în a- nul III de liceu se face tncepînd cu anul școlar 1972—1973. Cit privește valabilitatea Ordinului Ministerului Invățămîn- tului, la care se referă tinerii din Cîmpia Turzii, acesta nu are prevăzut un termen limită de aplicare.MARIN RAICU — Baia Mare:Refuzul organelor locale de a vă acorda sprijinul pentru angajarea fiului dv., în condițiile relatate, este pe deplin justificat. Potrivit H.C.M. nr. 2595/ 1968, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor în domeniul învățămîntului obligatoriu de drarea sub 16 școala „Dacă se procedează altfel, conducătorul organizației socialiste vinovat de nerespectarea dispoziției, este sancționat cu amendă cuprinsă între 300 și 1 000 de lei. De altfel, chiar și după împlinirea vîrstei de 16 ani, în cazul în care nu au fost absolvite studiile obligatorii, angajarea minorilor devine posibilă numai dacă aceștia își continuă studiile prin învăța- mîntul ‘seral sau fără frecvență.

învățămîntului obligato- cultură generală, înca- în muncă a minorilor ani, care nu au absolvit generală, este interzisă.

ION DOBRESCU — București: Răspunsul la întrebarea adresată este cuprins tn art. 33 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, în acest sens, articolul menționat precizează că studentul exmatriculat în anul II și următorii, pentru nepromovarea repetată a unui an de studii, poate fi înscris, a treia oară, o singură dată, în timpul studiilor universitare. înscrierea se face la o facultate identică sau de profil apropiat, în alt institut de învățămînt superior, cu a- probarea rectoratului acestuia.

BOJAN G1LCĂ
fierar betonisi

EUGEN TAIFAS 
fierar betonisi

Ing. SANDU GHEORGHE 
șef lot

PETRU VRABIE 
dulgher

La grădinița de copii 
nu se mai fac „cadouri"

(Urmare din pag. I)a fost în întregime reali-
de pornire spre rezultate

1971zat, ne informează șeful șantierului, tov. ing. Dan Pascu. Acest fapt reprezintă pentru noi punctulbune și de aici înainte. Sînt de altfel vem în 1972 create condițiile tehnico-materiale necesare continuării în ritm susținu» a investiției. în cadrul întreprinderii s-a dat în exploatare o nouă stație de betoane de mare capacitate care poate satisface integral necesitățile, nu numai ale uzinei ci și ale altor șantiere. Avem forța de muncă, materiale și utilajele necesare, deci totul depinde numai de noi.Impresia de efort susținut ne este întărită și atunci cînd îi urmărim la lucru pe constructori. Echipele lui Nicolae Dră- 
gan, a lui Ion Nedelcu, Nicolae 
Păpălău ne demonstrează că sarcinile lor zilnice au fost constant depășite în aceste prime zile de muncă. Din păcate însă nu întîlnim în tot șantierul aceleași imagini, nu peste tot timpul de muncă este folosit cu chibzuință. Unele utilaje ca excavatorul de mare capacitate de la săparea fundației pentru hala monobloc, mijloacele de transport, nu sînt folosite rațional și la întreaga lor capacitate, ceea ce aduce o sporire a costului lucrărilor, o întîrziere a deschiderii fronturilor de lucru. Obligația Intrepririderii de construcții speciale și montaje București este de a rezolva operativ această problemă pentru ca litățile oamenilor din elanul lor să fie și în privință valorificate la muia.Următorul traseu al investigației noastre, microraioanelor 7 și 7* din cartierul Drumul Taberei. La blocul D 11, care a ajuns de la cota zero la etajul II îl întîlnim pe inginerul Gheorghe San
du, șeful lotului 4, din cadrul șantierului 1. Lotul pe care-1 conducefără nici o restanță, toate blocurile cu termene de predare în 1971 au fost terminate la timp.— In 1972, trebuie să executăm 8 blocuri cu 616 aparta-

in măsură să afirm că a-

mente. Ne-am angajat să predăm fiecare bloc cu 15 zile înainte de termenul fixat în grafic. Pentru a putea realiza această performanță trebuie să folosim din plin timpul favorabil, să lucrăm intens din prima zi a anului. A- cum sîntem cu lucrările pe toate fronturile la cotele prevăzute în grafice. Or, conform angajamentului trebuie să avansăm mai repede.Există într-adevăr toate condițiile pentru un ritm mal înalt. Există front de lucru, forță de muncă, materiale și utilaje pentru ca lunar blocurile de aici să se înalțe cu mai mult de două nivele, cît prevede graficul.— Ar fi păcat să nu folosim cum se cuvine fiecare zi prielnică lucrului în aer liber, ne spune zidarul Daniel Grigorescu. Dacă se schimbă însă timpul vine zăpada, frigul, nici atunci ritmul nostru nu poate fi compromis, avem deja pregătite fronturi de lucru în interior, ridicăm zidurile despărțitoare.Continuăm raidul în zonele de lucru ale lotului 4 din cadrul șantierului 3. Blocurile T-26, T-27, T-28 și T-29 se află aproximativ în același stadiu.

Numai că aici este o liniște de mormînt, nu lucrează nimeni. Ne atrage atenția la un moment dat doar o melodie de muzică ușoară, venind de undeva de sus. Ridicăm ochii și vedem la fereastra macaralei un tînăr, bă- tînd tactul. Se numește Viorel 
Răchita, macaragiu.— Tîmplarii. maiștrii, ceilalți muncitori nu s-au arătat astăzi în șantier — ne spune el. Pe biroul maistrului după cum vedeți e pus lacătul. Stau aici în macara cîte 8 ore pe zi fără să fac aproape nimic. In trei zile am descărcat doar un camion de beton. Treabă de un sfert de oră dacă sînt oameni suficienți să-l toarne.O situație asemănătoare și în alte puncte de lucru. La multe blocuri începute, oamenii stau degeaba, nu se lucrează, se invocă lipsa panourilor, urgența altor lucrări etc.— De abia de mîine se va lucra din plin, ne spune tovarășul arhitect Alexandru Miu, șeful șantierului 3. Astăzi a trebuit să concentrăm forțele pentru a putea preda un bloc restant.Așadar, o primă concluzie : acolo unde au fost luate măsu- *

rile judicioase de organizare aprovizionare a locurilor muncă,ritmul care se cere și, dimpotrivă, acolo unde în ciuda condițiilor materiale existente se neglijează organizarea activității, se irosește un prețios timp de muncă, valori materiale și brațe de muncă, treburile decurg nesatisfăcător. Or, așa cum spuneam mai înainte, trebuie «ă se profite cu maxim randament de timpul bun de lucru diu aceste zile, să se intensifice ritmul la lucrările exterioare fără să se neglijeze în același timp măsurile în vederea asigurării fronturilor de lucru, a condițiilor corespunzătoare în eventualitatea înrăutățirii timpului. Constructorii, beneficiarii, furnizorii de materiale trebuie să urmărească prin toate mijloacele realizarea în acest trimestru a unei proporții superioare nivelului planului de producție, pentru a-și asigura în acest fel premizele mai sigure a îndeplinirii și pășirii planului pe întregul Este un imperativ impus sarcinile mari și complexe în meniul investițiilor, favorizat odată de timpul de muncă, de condițiile existente.

Și de noul an a început în tn urma apariției articolului „Iți. fac cadou, mîine să-mi a- duci banii !“, publicat în cadrul rubricii în ziarul nr. 7018 din 9 decembrie 1971, prin care erau semnalate abuzurile săvîrșite. în exercitarea funcției, de către directoarea grădiniței de copii a B.N.S.P., Inspectoratul școlar al municipiului București, pre-( cum și conducerea Băncii Naționale, ne-au comunicat; „In urma cercetării faptelor relatate, s-a constatat temeinicia aspectelor redate în articol. In consecință, cu acordul organelor de sector, s-a luat măsura scoaterii din funcție, ca necorespunzătoare, a directoarei AN- DRU Constanta și mutarea disciplinară la grădinița de copii nr. 137.“ Răspunsurile primite precizează, mal departe, că a- baterile săvtrșite de fosta directoare au constituit obiectul unei ample discuții, cu participarea întregului personal al grădiniței, In cadrul căreia s-a recomandat ca activitatea viitoare să se desfășoare în spiritul muncii colective, a folosirii tactului și metodelor de muncă corespunzătoare relațiilor noastre socialiste d» muncă, a Intransigenței față de practici și concepții străine acestor relații.

DUMITRU ȘTIRBU — Plo- peni, județul Prahova : înce- pînd cu anul universitar 1969/ 1970, s-a creat într-adevăr posibilitatea ca absolvenții unei facultăți, cu examenul de diplomă luat, să se înscrie și să urmeze o a doua facultate, fără să mai fie nevoie de susținerea concursului de admitere. Condițiile de înscriere pe care doriți să le aflați, sînt stabilite prin Ordinul Ministerului învă- țămlntului nr. 340/1969, și prevăd pentru solicitant obligativitatea prezentării, după absolvirea primei facultăți, la locul de muncă unde a fost repartizat de către Comisia Guvernamentală, o vechime de cel puțin 3 ani în acel post, precum și o recomandare dată de întreprindere sau instituție. La a- ceste condiții se mai adaugă încă una, care se referă de data aceasta la opțiune : cea de a doua facultate să aibă organizată forma de învățămînt, fără frecvență.UN GRUP DE MUNCITORI — Atelierul de reparat vagoane tehnologice, Galați.încadrarea muncitorilor pe rețele de salarizare se face în funcție de activitatea specifică fiecărei ramuri de producție. Lucrările care le efectuați în cadrul atelierului de reparații (lăcătușerie, sudură) slnt pe specificul construcțiilor de mașini șl, ca atar», încadrarea șl salarizarea s» face potrivit a- cestei ramuri.

(Urmare din pag. I)

CURIER JURIDIC

posibl- șantier, această maxi-

a încheiat anul 1971

crează In plin decît trei cup
toare, pe schimburi. Aici 
le-am găsit șl pe tinerele Fe- 
vronia Lunguiețe, Cornelia 
Tuță, Elena Meșteru și Ilinca 
Madaras manevrînd fructele 
tăiate, așezîndu-le pe grătare, 
urmărind gradul de deshidra
tare cerut de beneficiari. în
tregul proces a devenit pentru 
ele ceva foarte obișnuit și a- 
proape s-au deprins să cunoas
că exact cînd este gata „o se
rie“ (cum spun ele), fără să se 
mai uite 1a aparate. Un fel de 
reflex al muncii, făcută cu 
pasiune și dăruire.

Am legat, la... gura cuptoa
relor, un scurt dialog, voind 
să aflu în amănunt părerea 
lor despre muncă.

— Și totuși de ce n-ați pre
ferat un alt loc de muncă ? Se 
spune despre voi — încerc să 
le stîrnesc — că mare lucru nu 
faceți aici, că stați lîngă cup
toare ca acasă, la gura sobei.

— Numai cine nu știe ce 
facem poate să-și închipuie 
așa ceva. Credeți că operațiu
nile de manipulare, sortare, 
ambalare și șablonat sînt 
„floare la ureche“. Cînd știi

că ai și beneficiari străini, 
nu-ți poți permite să te abați 
de la regula calității. Și apoi 
nu e o mîndrie ca satul nos
tru, Măldărești, să fie cunos
cut și prin altceva decît prin 
vestitele sale cule ?

— Aveți dreptate, dar sînt 
perioade cînd sezonul fructe
lor este spre încheiere sau

de-
an. 
de 

do- 
tot-

Iuliu Brudan, Petru Sârmfl- șan, Vasile Rusu, — Cîmpia Turzii ; Marin Iancu — București. Instrucțiunile nr. 28 487/ 1971, pentru aplicarea ordinului Ministerului învățămîntului nr. 13 886/1970, prevăd pentru absolvenții școlilor profesionale de trei ani, posibilitatea de a susține examene de diferență în

AURELIA DOROBANȚII — București ; Deși nu (înteți direct vinovată pentru lipsa constatată în gestiunea magazinului, lmputeția stabilită de către conducerea unității este legală, șl ea a fost făcută în baza articolului 23 din Instrucțiunile M.C.I., pentru aplicarea legii nr. 22/1969. Est» vorba de răspunderea gestionară colectivă, care Intervine atunci cînd organele de control constată lipsuri în gestiunea unor unități unde se lucrează în comun, fără să se poată stabili vinovăția unei persoane anume. In acesta cazuri, toți gestionarii unității comerciale răspund proporțional cu salariile lor și cu perioada lucrată în gestiune.
Redactorul rubricii

MIRCEA NICOLAE

Le amintesc numele unei 
colege a lor, care a lucrat nu
mai cîteva zile pe ascuns, 
noaptea, să nu știe satul că 
muncește. Ii era rușine.

— Rușine ?! De ce să ne fie 
rușine să muncim, doar din 
asta trăim. Și nu putem spu
ne că nu sîntem mulțumite. 
Cîștigăm destul de bine. Dacă

treprinderil de industrie loca
lă din Horezu alături de multe 
alte fete din satele vecine. 
Căci din 1968, cînd maistrul 
Iulia Mânu a urzit primul 
gherghef cu numai trei fete, 
și pînă astăzi, numărul tine
relor care dau strălucire unuia 
dintre cele mai frumoase meș
teșuguri populare, a ajuns la

ZESTREA FETELOR
cînd nu-i chiar atît de bogat...

— De lucru se găsește sufi
cient. Toată iarna o să cură
țăm, o să tăiem și o să deshi
dratăm, ceapă. Și cînd nu a- 
vem aici de lucru, la cele două 
ferme, Bela și Măldărești, este 
întotdeauna nevoie de noi la 
săpat și legat pomii, la pro
tejarea altoilor și cîte altele.

— Da, dar aici faceți, ori
cum, o muncă mai curată, mai 
plăcută ; la sapă...

— Oriunde poți să mun
cești, e la fel ! Numai să nu 
tragi mîța de coadă. Ce, la noi 
in grădină nu săpăm ?...

stai degeaba sigur că nu cu
noști munca și de aici vine și 
rușinea. Dar ca să n-o ai ni
ciodată, trebuie să muncești 
continuu.

Iar fetele din Măldărești 
știu să întîlnească activitatea 
cea mai plăcută, utilă și plină 
de satisfacție.

— La covoare lucrează o 
„duzină“ de fete, îmi indica 
contabilul-șef al subcentrului 
I.L.F., tovarășul Vladimir Băr- 
bătescu încă un loc unde aș 
putea să le întîlnesc.

Și, într-adevăr, le-am găsit 
și în secția de covoare a în-

90. Numai fete tinere sub 30 
de ani. între ele erau și 
Elena Dobrin, Constanța Mu- 
călău, Adela Gurolu, Ana Bo- 
ciog și alte fete din Măldă
rești. Satisfacția lor cea 
mare este că, prin fiecare 
obiectele lucrate de mîna 
pot face cuiva o bucurie, 
acum la sfîrșitul anului, 
tradiționalele sărbători de Iar
nă, în mii de familii din țară, 
sau din străinătate ele au tri
mis cu covoarele, carpetele și 
celelalte obiecte decorative tot 
atîtea bucurii împreună cu 
mesajul artistic al unei zone

etnografice și folclorice deose
bit de bogată.

Despre fetele de la tricotaje 
(Maria Popa, Maria Dumitru 
și colegele lor), despre cela 
care lucrează la fermele po
micole se pot spune numai 
cuvinte de laudă.

îmi amintesc că la începu
tul documentării mele, în ulița 
satului, am întîlnit-o pe Elena 
Popa, membră a biroului co
mitetului comunal U.T.C. O 
solicitasem să-mi răspundă 
cîți tineri din Măldărești — 
știind că, recent, organizația 
U.T.C. efectuase un sondaj în 
acest sens
răspunse cu precizie: 
avem așa ceva“ ! Un răspuns 
confirmat și de profesorii Mi- 
hai Bradu și Grigore Petrescu 
și de către mulți săteni. Con
firmat mai ales de aceste sec
vențe înregistrate de noi, care 
sînt încă o concludentă repli
că celor care se feresc încă de 
muncă. Fetele din Măldărești 
o dau ferm prin însăși acti
vitatea lor demnă.

nu muncesc. îmi
„Nu

mai 
din 
lor, 
Iar 
în



Concepcion: Miting
consacrat semicentenarului

P.C. din Chile6 —E.ma- semi-
SANTIAGO DE CHILE Corespondentul Agerpres, Pop, transmite : In cadrul niiestărilor consacrate centenarului Partidului Comunist din Chile, în orașul Concepcion, important centru industrial și cultural, cu o glorioasă tradiție de luptă revoluționară, a avut loc un miting la care au luat parte membri ai C.C. al P.C. din Chile, conducători locali ai partidului comunist, reprezentanți ai Frontului Unității Populare, mii de oameni ai muncii. Au fost prezente, de asemenea, delegații ale partidelor comuniste și muncitorești participante la festivități, printre care și delegația Partidului Comunist Român.Luînd cuvîntul la miting, tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., a arătat că Partidul Comunist din Chile s-a situat în fruntea maselor populare și progresiste, afirmîndu-se ca o forță politică națională remarcabilă în slujba cauzei emancipării naționale și sociale, a democrației și propășirii poporului chilian.El a relevat raporturile tovărășești de prietenie, colaborare și solidaritate internaționalistă, de stimă și respect reciproc, statornicite între Partidul Comunist Român și P.C. din Chile și a exprimat convingerea partidului nostru că ele vor cunoaște un curs ascendent. O contribuție deosebită la dezvoltarea acestor relații au avut-o întilnirile și schimburile de vederi între secretarii generali ai celor două partide, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Luis Cor- valan, ca și dintre alți membri ai conducerilor celor două partide. Relațiile dintre cele două

țări ale noastre, a arătat tovarășul Petre Lupu, se desfășoară sub cele mai bune auspicii și dorim să le multiplicăm și să le diversificăm în viitor, spre binele popoarelor român și chilian, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

In perioada dintre 26 și 31 decembrie 1971, forțele patriotice laoțiene au scos din luptă, în zona platoului Bo- loven, 200 militari inamici, au distrus și capturat o mare cantitate de echipament de luptă, informează agenția Khaosan Pathet Lao.De asemenea, cu prilejul recuceririi Văii Ulcioarelor de către patrioți, dintre cei 500 militari tailandezi din trupele de intervenție, care se aflau în localitatea Phou Kheng, numai 18 au reușit să scape din încercuire. Dintre alți 270 militari tailandezi, care operau în regiunea muntoasă din vecinătatea Phou Kheng-ului, numai 60 au reușit să fugă în urma a- tacului puternic al patrioți- lor.

Belgrad: Convorbiri
iugoslavo-turce

Locțiitorul secretarului federal 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, Iakșa Petrici, a avut con
vorbiri cu secretarul general al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Turciei, Orhan Eralp, care se 
află într-o vizită la Belgrad.

In prima rundă a convorbiri
lor, menționează agenția Taniug, 
s-a procedat la un schimb de 
păreri cu privire la unele pro
bleme actuale ale situației in
ternaționale, îndeosebi proble
mele europene. Petrici și Eralp 
au expus punctele de vedere ale

celor două țări în privința pre
gătirilor și convocării conferinței 
pentru securitatea europenă.

Vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Krste Țrven- 
kovski, a primit pe secretarul 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe al Turciei, Orhan Eralp, 
care se află intr-o vizită la Bel
grad. Cu acest prilej, Orhan 
Eralp a înmînat lui Țrvenkovski 
un mesaj personal al președin
telui Turciei, Cevdet Sunay, a- 
dresat președintelui R. S. F. I., 
Iosip Broz Tito.
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Scumpirea costului 
vieții în ElvețiaPrețurile bunurilor de consum au crescut anul trecut in Elveția în medie cu 6,6 la sută. Potrivit statisticilor o- ficiale publicate Ia Berna, indicele costului vieții s-a ridicat la sfîrșitul anului trecut la 124 la sută, luînd ca bază de calcul anul 1966. Cele mai importante sporiri de prețuri în raport cu anul 1966 se semnalează la produsele agroalimentare — 118,3 la sută, chirii — 149,4 la sută, întreținerea locuințelor — 134 la sută, transportul public — 121,3 Ia sută și asistența medicală — 126^6 la sută.

Creșterea șomajului 
în R.F.GIn luna decembrie numărul șomerilor din K a Germaniei a crescut cu 29,7 la sută față de nivelul lunii precedente, înregistrîndu-se astfel 269 800 persoane fără serviciu — a anunțat Oficiul Federal al Muncii. Totalul reprezintă 1,2 la sută din forța de muncă vest-germană. Față de perioada corespunzătoare a anului 1970, nivelul șomajului a crescut decembrie 1971 cu 54,1 sută, ceea ce subliniază genția Associated Press reflectă o recesiune pronunțată a economiei vest-ger- mane.

Moscova 
Ambasadorul României 

a fost primit 
de K. T. Mazurov• AMBASADORUL extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in U.R.S.S., Teodor Marinescu, a fost primit, la 6 ianuarie, de K.T. Mazurov, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, în legătură cu plecarea sa definitivă în patrie. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire caldă, prietenească.In aceeași zi, Teodor Marinescu a făcut o vizită de rămas bun președintelui Sovietului Naționalităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S., Iagdar Nasri- ddinova, cu care a avut o convorbire caldă, prietenească.

„In cursul ultimelor luni, țările din Europa au realizat un progres pe calea pregătirii conferinței general-euro- pene pentru problemele securității și colaborării, care ar putea să aibă loc în anul 1972“, a declarat Rene Ma- heu, directorul general al U.N.E.S.C.O., unui corespondent al agenției TASS.După ce a evidențiat că U.N.E.S.C.O. a organizat, în ultimii ani, diverse manifestări cu participarea statelor europene, Rene Maheu a relevat că misiunea pașnică încredințată acestei organizații în momentul creării ei o obligă să sprijine orice inițiativă în privința colaborării dintre țările europene ; „de aceea — a spus el, — consider o- portun să atrag atenția statelor membre ale U.N.E.S.C.O. că organizația noastră și-ar putea aduce contribuția la pregătirea conferinței gene- ral-europene".
Startul navei „Apollo-16" amînat ?
Lansarea navei spațiale „Apollo-16“, prevăzută pentru 17 martie, 

ar putea suferi o amînare de aproximativ o lună d4n cauza unei 
defecțiuni survenite în sistemul de separai e a cabinei de comandă 
de modulul lunar — a anunțat directorul programului „Apollo“, 
Rocco Petrone. Defecțiunea a fost descoperită cu prilejul testelor 
efectuate în cadrul proiectului „Skylab“, care a „împrumutat" de 
la navele „Apollo“ dispozitivul de separare prin explozivi. Verifi
carea suplimentară a sistemului Instalat la bordul navei „Apollo-16" 
a confirmat — după cum precizează Rocco Petrone, existența 
„anumitor probleme”.

In prezent, se studiază eventualitatea înlocuirii pe rampa de 
lansare a sistemului de separare deficient. Dacă acest lucru va fl 
posibil, lansarea va avea Ioc la data prevăzută inițial. Directorul 
programului a arătat însă că, după toate probabilitățile, va fl 
necesar ca trenul spațial să fie readus în hala de asamblare, caz 
în care lansarea va fl amînată pentru 16 aprilie.

Agențiile de presă transmit, pe de altă parte, că Charles Duke, 
pilotul modulului lunar, este bolnav, în prezent, de pneumonie. Se 
apreciază că pentru a se reface complet, Duke va avea nevoie de 
aproximativ zece zile.

Echipajul navei „Apollo-16” urmează să exploreze o zonă acci
dentată, situată în apropierea craterului Descartes.

ft

și înțelegere în Europa
Interviu acordat de ministrul de externe
francez ziarului vest-german „Die Welt"
Intr-un interviu acordat zia

rului vest-german „Die Welt“, 
ministrul de externe al Fran
ței, Maurice Schumann, a de
clarat că țara sa se pronunță 
în favoarea unei conferințe 
pentru securitatea europeană. 
Această conferință, a precizat 
ministrul francez, poate juca 
un rol hotărîtor pentru destin
dere și înțelegere între po
poarele europene, ajutîndu-le 
să depășească scindarea în 
blocuri și să pună bazele unei 
largi colaborări, 
că pregătirea 
poate și trebuie 
timp pentru ca 
aibă loc în 1972. 
francez, a arătat 
Schumann, este de părere că 
ambasadorii la Helsinki ai 
țărilor interesate ar trebui să 
întreprindă, fără amînare, lu
crări pentru pregătirea confe
rinței.

în altă ordine de idei, Mau
rice Schumann a menționat 
că Franța va recunoaște Re
publica Democrată Germană, 
după primirea celor două state 
germane în Organizația Națiu
nilor Unite. „Pînă atunci, a a- 
dăugat el, vom continua să

dezvoltăm în mod normal re
lațiile noastre economice și 
culturale cu Republica Demo-' 
erată Germană“.

El a opinat 
multilaterală 
să înceapă la 
reuniunea să 

Guvernul 
Maurice

Rezumînd principalele idei 
ale interviului acordat postu
lui de radio „Siidwestfunk“ de 
către Conrad Ahlers, purtăto
rul de cuvînt al guvernului 
vest-german, agenția D.P.A. 
subliniază că „Bonn-ul se aș
teaptă ca, după admiterea ce
lor două state germane în Or
ganizația Națiunilor Unite, și 
aliații R.F.G. să recunoască 
R.D. Germană“. Agenția vest- 
germană apreciază că Ahlers 
a luat poziție față de declara
ția ministrului de externe 
francez, Maurice Schumann, 
(cuprinsă într-un interviu a- 
cordat ziarului „Die Welt“), 
cu privire la posibilitatea recu
noașterii R.D.G. de către Fran
ța după primirea ambelor sta
te germane în Națiunile Unite ; 
Ahlers a afirmat că „ar fi rău 
să interzici altora să facă un 
lucru spre care aspiri tu în
suți".

Nemulțumirea care a determinat tineretul universitar să a- dopte o poziție critică este, în general, legată de războiul purtat de S.U.A. în Vietnam, do discriminarea rasială, de subordonarea universităților față do complexul militaro-industrial. S-a încercat să se demonstreze in mai multe rînduri că frămîn- tarea în universități ar fi in reflux. Evenimentele au dezmințit astfel de afirmații : grevele și manifestațiile, din ce în ce mal numeroase, au revendicări precise. Au trecut 9 ani de la primul marș masiv spre Washington care mat__o succesiune de marșuri în întreaga țară, majoritatea împotriva războiului din Vietnam. „Circa 80 la sută dintre studenți — scrie TIME — se opun războiului lndochinez șl se îndoiesc că guvernul S.U.A. are Intenția de a face altceva decit să rămînă în Asia să-i pompeze

în două treimi din universităților) au ridicarea problemei reorganizării învățămintului superior. Numeroși americani recunosc acum că învățămîntul superior are nenumărate defecte.
PRESIUNILE

DIN AFARA

totalitatea impulsionat

pentru drepturile civile, a avut loc în 1963. Au ur- în acest îndelungat interval

„Atacurile cu cea mal mare publicitate Împotriva universităților au venit din partea aripei drepte“ _ scrie „THE NEW YORK TIMES MAGAZINE“. In afara loviturilor dreptei americane, universitățile sînt amenințate de politica de strangulare economică practicată de unele autorități locale. In California, de exemplu, guvernatorul Ro- nald Reagan, întruchiparea reacționarismului. a impus o reducere masivă a fondurilor alocate învățămintului superior, „precti- cind un adevărat șantaj prin intermediul bugetului" și criti- cînd „inconștiența și insolența" corpului didactic (COMBAT). Ca urmare, universitățile din Los Angeles, Berkeley și San Fran

dicalizează, se politizează trep
tat. ieșind din izolarea oaxnpus- 
urilor universitare și avansînd 
pe făgașul puternicelor lupte re
vendicative ale muncitorilor a- 
mericani, ca și ale negrilor. Miș
carea studențească șl de tineret 
iși concentrează atenția asupra 
problemelor care confruntă 
toți americanii și 
mai asupra acelora 
fecteazfi exclusiv pe studenți. 
Maturizarea mișcării de tineret 
se reflectă In refuzul tinerilor 
de a se înrola într-o armată 
oondamnată pentru crime odioa
se în Vietnamul de sud. In sus
ținerea acelor candidați tn ale
geri, care afirmă necesitatea de 
a se pune capăt războiului din 
Vietnam, in participarea la bri
găzile care au luat parte la 
„Zafra" din Cuba etc. Fondul 
național antirăzboinic al univer
sităților alcătuit de un grup ds 
profesori șl studenți de la Har- 
vard și M.I.T. a îndemnat facul
tățile de pe tot cuprinsul țării 
să ofere contribuții bănești pen
tru campania electorală anti
războinică.

Unele slăbiciuni existente tn 
mișcarea universitară americană 
se datoreso lipsei nnei coordo-

pe 
nu nu- 
care-i a-

Demonstrație a studenților americani împotriva războiului din Vietnam

în la a-
R. P. UNGARA. — Imagine de la noua fabrică de hîrtie din Labatlan

• PREȘEDINTELE costari- can, Jose Figueres, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, hotărîrea de a trece sub controlul statului societatea anglo-americană de căi ferate „Northern Railways Company“, soluționînd astfel și conflictul de muncă dirtre conducerea companiei și cei 2 200 de lucrători care amenințau cu greva în sprijinul cererilor de sporire a salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. După cum informează agenția Prensa Latina, compania respectivă monopoliza nu numai transportul feroviar de pe litoralul Atlantic al țării, ci și alte mijloace și instalații de transport (docuri etc). Figueres a declarat că acțiunea guvernului costarican este în spiritul legii care permite șefului statului să anuleze contractul oricărei companii străine, în cazul în care termenii acestuia nu sînt respectați. El a precizat că guvernul său va acorda companiei menționate o sumă de două milioane de drept despăgubiri. dolari,

să

toate bogățiile“. De altfel, judecind cel puțin după cei care au fost văzuți demonstrînd pe străzile orașelor americane este greu de vorbit numai despre studenți : erau tineri din diferite categorii sociale, iar printre demonstranți se găseau tineri albi, negri, portoricani, mexicani.Multe universități refuzăîntreprindă cercetări cerute de armată, de C.I.A., de guvern sau de marile corporații. Aceste cercetări merg de la studierea armelor chimice pînă la tehnica reprimării insurecțiilor. Studenții denunță componența consiliilor de administrație universitare, subordonate lumii finanțelor și reprezentanților ei, activitatea economică a universităților, adesea tributară speculei edilitare. In ultimul an universitar, peste 80 la sută din incidente au implicat probleme cum ar fi războiul, politica rasială și ecologia. Studenții găsesc o sursă comună de nemulțumire în deficiențele in organizarea învăță- mîntului superior. Reformele u- niversitare sînt la ordinea zilei. „Revoltele studențești" (Consiliul american pentru educație consideră că incidente au avut loc

cisco au pierdut mii de studenți, profesori, care au fost „epurați" și și-au compromis cercetările științifice. Universitățile americane, lăsate uneori la bunul plac al unor „reformatori" ca Ronald Reagan, tind la crearea unor „roboți binevoitori ai sistemului". Există și o serie de lideri politici, în special democrați, care încearcă să canalizeze protestul tineretului în spatele propriilor lor ambiții. După unii, a- cesta ar fi cazul primarului New York-ului, John Lindsay. Ziarul INTERNAȚIONAL HERALD TRIBUNE sesiza și reversul medaliei : „indiferența" promovată de unele cercuri conducătoare : „Studenții, profund îngrijorați de problemele războiului și demnității omenești, nu vor putea fi satisfăcuți de o tăcere forțată sau de o indiferență amabilă“.
TENDINȚE NOI

IN MIȘCAREA DE TINERETMișcarea protestatară a tineretului american — manifestată cu mai multă vigoare din anii ’60 și pînă în prezent — se ra-

nări, a unei organizări pe scară 
națională.Cy toate dificultățile lntîmpl- natc, mișcarea are o pondere politică deosebită, cu obiective de viitor precise, determinate de criza economică și socială căreia tinăra generație va trebui să-i facă față. Actualmente, 75 Ia sută dintre studenții colegiilor americane consideră că „prefaceri fundamentale ale sistemului vor fi necesare“ și numai 19 la sută că S.U.A. „se află în general pe linia cea bună" (THE GUARDIAN). De aceea se impune o realitate nouă, viguroasă : universitățile și orășelele studențești devin arena unor lupte care exercită o influență serioasă asupra situației politice interne din țară. Se remarcă, în acest sens, apropierea elementelor celor mai avansate ale corpului didactic din universitățile americane, de studențimea progresistă. Maturizarea mișcării presupune înlăturarea iluziilor, a speranțelor deșarte și participarea conștientă la efortul pentru rezolvarea pozitivă J celor mai importante proble ale prezentului.

DOINA TOPOR

• IN CADRUL unei reuniuni a cabinetului chilian, la care au participat și conducători ai unor organizații de resort, s-a hotărit formarea unei comisii coordonatoare guvernamentale pentru problemele învățămintului superior anunță agenția Prensa Latina. Această măsură, s-a precizat la Santiago de Chile, a fost determinată de „necesitatea diversificării sistemului național de invățămînt și pentru a fi pus de acord cu transformările care au Ioc în această țară".

teritoriul R.D. Vietnam — a a- 
nunțat, joi, comandamentul 
militar american din Saigon, 
citat de agențiile Associated 
Press și France Presse.• DUPĂ cum anunță agenția Taniug, Iosip Djerdja, vicepreședinte al Adunării Federale, a demisionat din funcția de mem-

cii din Franța, a efectuat o vi
zită oficială la Sofia. Cu acest 
prilej, a fost semnat protocolul 
pentru lărgirea colaborării în
tre Ministerul Construcțiilor 
de Mașini din Bulgaria și dele
gația generală de Informatică 
a Franței în domeniul tehnicii 
de calcul și al aplicării ei.

Nou bombardament 
asupra R. D. Vietnam

ene și criza din Orientul A- 
propiat.

Intr-o scurtă cuvîntare de 
salut, președintele Bourguiba 
și-a exprimat dorința ca efor
turile întreprinse în vederea 
reconcilierii dintre autoritățile 
de la Amman și unitățile pa
lestiniene de comando să ducă 
la rezultate pozitive.

SAIGON. — Aviația State
lor Unite a violat din nou spa
țiul aerian și a atacat terito
riul Republicii Democrate 
Vietnam, pentru a doua oară 
de la începutul anului 1972. La 
5 ianuarie, un bombardier a- 
merican de tipul „F-105“ a a- 
tacat cu rachete de două ori 
în aceeași zi un punct de pe

bru al delegației R.S. Croația în Camera popoarelor a Adunării Federale, ceea ce atrage după sine și demisia din funcția de vicepreședinte al Adunării Federale.
Yasser Arafat la Tunis

Caniculă 
la Rio de Janeiro

• PENTAGONUL a anularea comenzii companiei „General Motore“ privind fabricarea unui nou tip de tancuri (al cărui preț se ridica la un milion de dolari bucata), ca urmare a puternicei opoziții manifestate în Congresul S.U.A. față de acest proiect. Și, totuși contribuabilul american va trebui să suporte sumele deja cheltuite pentru proiectare : 40 milioane dolari.

anunțat avansate

Ziarul „La Opinlon“ publică o informație In care se a- firmă că fostul președinte argentinian, Juan Peron, aflat în exil la Madrid, va face o vizită particulară în Argentina, pentru a se întîlni cu președintele Alejandro La- nusise. Știrea aceasta coincide cu apariția în coloanele săptămînalului politic argentinian „Confirmado“ a unui articol In care se menționează că o astfel de posibilitate a fost analizată de „organisme competente ale statului“ și că detaliile legate de organizarea întîlnirll au făcut deja obiectul unor contacte între autorități ți reprezentantul personal al Iul •Peron.

PROIECT DE BUGET RECORD 
ÎN JAPONIA

ÎjȘfnema
LOVE STORY : rulează la Pa

tria (orele 9; 12; 15; 18; 21), Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Capitol (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21), Festival (orele 
8,30; 10,45; 13; 16,45).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Festival -(orele 19; 21).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15;
13.30, 16; 18,30; 20,45), Feroviar (o- 
rele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Excelsior (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
18.30, 20,45), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15, Scala (orele 9; 11,15;
13.30, 16, 18,30, 21); București (ore-

• LA INVITAȚIA lui Ivan 
Popov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru 
al construcțiilor de mașini, 
Pierre Odouen, adjunctul dele
gatului general al Informati-

9 PREȘEDINTELE Tunisiei, 
Habib Bourguiba, a avut o în
trevedere cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, aflat în 
vizită la Tunis. Au fost abor
date probleme privind situația 
actuală a rezistenței palestini-

• DATORITA caniculei caTe «-a abătut în ultimele două săp- tămînl asupra orașului brazilian Rio de Janeiro, un număr de 40 de persoane și-au pierdut viața din cauza deshidratării. In a- ceeași perioadă, peste 1 000 oe persoane, îndeosebi copii, au fost internate în spitale suferind de deshidratare de gradul tntîi.

Prețul aurului a atins la Începutul acestei s&ptâmlnl noi cote pe 
piețele occidentale. La Londra, aurul a fost cotat marți, de pildă, 
la 44,40 dolari uncia, la Frankfurt pe Main la 45,23 dolari uncia, la 
Paris 44,82 dolari uncia, la Zürich 44,35 de dolari uncia.

Această creștere a declanșat In cercurile de presă numeroase 
comentarii. Evoluția pieței aurului, sublinia cotidianul economic 
francez „Les Echos“, merită să fie supravegheată îndeaproape, căci 
ea constituie In continuare un semnal de alarmă. Riscul Imediat 
este limitat... dar el ar putea să crească destul de repede dacă 
negocierile dintre S.U.A. șl Piața comună vor înttmplna dificultăți 
mal mari dectt se prevede, Iar dolarul negociat la Washington ar 
putea fl din nou pus în cauză.

La Tokio a fost dat publici
tății proiectul de buget al 
Japoniei pe exercițiul fiscal 
viitor, care începe la 1 aprilie. 
Presa 
drept 
tru-cît 
mai 
Potrivit Ministerului 
nanțe, noul buget a 
pradimensionat în scopul re
dresării economiei japoneze, 
care trece în prezent printr-un 
acut proces de recesiune. 
Aprobat în ședința cabinetu
lui de miniștri, înainte de ple
carea în S.U.A. a premierului 
Eisaku Sato, proiectul urmea
ză să fie supus dezbaterilor 
sesiunii ordinare a Dietei la 
25 ianurie.

Pentru a acoperi aceste 
cheltuieli sporite, se intențio
nează emiterea unei noi serii 
de obligațiuni guvernamentale 
sau garantate de guvern 
dar puse pe piața bursei de 
agenții și corporații publice. 
Aceasta înseamnă, apreciază, 
ziarele, că de la început se va

japoneză 
un „buget 
el este cu 
mare decît

îl consideră 
record“, în- 
21,8 
cel

la sută 
actual, 

de Fi- 
fost su-

pomi cu un
17 la sută ; 
duce în mod 
centuarea inflației.

Ziarul „The Daily Yomiu- 
că 

are numeroase

deficit de circa 
noul buget va 
automat la ac-

ri“, relevă, între altele, 
proiectul 
neajunsuri și că este puțin 
probabil că el va reuși să în
lăture efectele recesiunii și să 
realizeze un ritm de dezvolta
re a economiei japoneze de 7,8 
la sută, cît estimează guver
nul. Totodată, ziarul critică 
repartizarea inadecvată a 
fondurilor bugetare pentru 
cheltuielile sociale.

Muncitorii Uzinei „Patricio Echeverria“ din orașul spaniol Legaspia au declarat miercuri o grevă de protest față de refuzul patronatului de a satisface revendicările formulate de sindicat. O altă grevă a fost declanșată de muncitorii sucursalei din Madrid a firmei vest-germane „Telefunken".
le 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Fa
vorit (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30) .

EVGHENI ONEGHIN : rulează 
la Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Doina (orele 16; 18,15) ; PALA
TUL DE CLEȘTAR (orele 11,30;
13.30) ; ACOPERIȘUL (ora 20,30) ; 
PROGRAM DE DESENE ANIMA
TE (orele 9—10).

DECOLAREA : rulează la Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15), Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

WATERLOO : rulează la Gloria 
(orele 9,30; 12,30; 16; 19,15), Tomis 
(orele 9.30: 12,30: 16; 19,30).

ÎN COMPANIA LUI MAX 
LYNDER : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 — în continua
re) ; PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE (ora 20,15).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Lumina (orele 9—19,45 în conti
nuare).

SORGUL ROȘU : rulează la 
Gri vița (orele 9,30; 12; 15,30; 18; 
20,30).

OLIVER ’ rulează la Bucegl (o- 
rele 15,30; 19) ; Giulești (orele 
15,30; 19).

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
la Volga (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

FRAȚII • rulează la Unirea 
(orele 16; 18; 20).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,15).

TRENUL : rulează la Aurora

(orele 9,30; 12; 15; 17,45; 20,15),
Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20).

UNCHIUL VANIA : rulează la 
Populai (orele 15,30; 18; 20,15).

AEROPORTUL : rulează la Lira 
(orele 15,30. 19). Laromet (orele
15.30: 18,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15), 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20) Munca (orele 16; 18; 20).

POVESTE SÎNGEROASA : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20.15).

MARELE PREMIU : rulează la

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,15).
NICI UN OM PENTRU CÂMP 

DETRICH i rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DUPA VULPE : rulează la
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

TICK, TICK, TICK : rulează la
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DUEL STRANIU : rulează la
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 19).

Opera Română : AMORUL
VRĂJITOR ; TRICORNUL ; BO- 
LERO — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : CONTELE DE LUXEM
BURG — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale” (Sala Co
media) : FANNY — ora 20; (Sala 
Studio) : TRAVESTI — ora 20; 
Teatrul „C.I. Nottara” (Sala Stu
dio) : O LUNA LA ȚARA — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (Schitu Măgureanu) :

ZIARIȘTII — ora 10,30; (Sala Stu
dio) : MINCINOSUL — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHIA — ora 
10,30; NICNIC — ora 20; (La Casa 
de Cultură a studenților) : DIS
PARIȚIA LUI GALY GAY — ora 
20,30; Teatrul Mic : FATA CARE 
A FĂCUT O MINUNE — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase*« (Sala 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) ; GROAPA — ora 
19,30; Teatrul Giulești ; GÎLCEVI- 
LE DIN CHIOGG1A — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victori
ei) : BU ALI — ora 10; (Str. Aca
demiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 15; An
samblul „Rapsodia Română” : 
CONCERT DE MUZICĂ POPU
LARA ROMANEASCA — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : ÎN
TR-UN CEAS BUN — ora 19,30;
Circul Globus : CIRC *72 — ora 
19,30.

15,45—16,45 Matineu de vacanță. 
Film artistic pentru tineret șl 
copii : „Albă ca zăpada“. Ecrani
zare după Frații Grim. 18,00 Că
minul. 18,50 Tineri interpreți de 
muzică populară. 19,10 Tragerea 
loto. 19,20 1001 de seri. „La circ”. 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Cronica politică internă de Eu
gen Mândrie 20,15 Film artistic : 
„Recviem pentru un boxer*« — 
premieră pe țară. Cu : Anthony 
Quinn și Richey Ponney. Prezin
tă Alice Mănoiu. 22,00 Cadran in
ternațional. 22,40 Telejurnalul de 
noapte. 22,50 Melodii nocturne — 
program de divertisment realizat 
de Televiziunea sovietică.
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