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Fiecare Proletari din toate țările, uniți-vă !

model în comportare
Tinerii de la Uzina „Republica" din Capitală au preluat iniția

tiva organizației U.T.C. de la „Electroputere". Este una dintre 
principalele acțiuni în întîmpinarea aniversării semicentenarului 

Uniunii Tineretului Comunist

ION SPANDOLE

MARIN CARATĂ

PAVEL BARTMUȘ

O bună parte din preocupările noastre, din 
activitatea noastră politică și educativă în în- 
tlmpinarea semicentenarului Uniunii Tineretu
lui Comunist — ne declară tovarășul Pavel 
Bartmus, secretarul comitetului U.T.C. al Uzi
nei de țevi „Republica" București — va fi cu
prinsă în cadrul inițiativei „Fiecare utecist — 
fruntaș în producție, model în comportare" pen-

tru că ea vizează acțiuni concrete și Ia obiect, 
vizează un obiectiv esențial al organizației noas
tre. Pentru a i se imprima un caracter mai lu
crativ, pentru a putea fi mai bine îndrumată 
și urmărită „am avut în vedere ca inițiativa 
să abordeze de la început aspectele cele mai 
acute, mai specifice în această perioadă în acti
vitatea tineretului din uzina noastră.
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Am dat de fapt cuvântul 
chiar secretarilor organizațiilor 
de bază U.T.C. din secțiile cheie 
ale uzinei pentru a ne împărtă
și experiența, modul de acțiune, 
stilul lor în aplicarea inițiativei, 
eficiența, acesteia în riadul ti
nerilor, programul activității lor 
lin continuare. Așadar...

TOTAL PUNCTAJ LA 
SFÎRSIT 

DE SĂPTĂMÎNA
„Am să încep cu relatarea u- 

nei întîmplări de altfel destul 
de frecvente în secția noastră 
_  ne spune Marin Carată, se
cretarul organizației .U.T.C. — 
macarale. într-una din zilele 
trecute, datorită șocurilor puter
nice din secție, izolatorii liniei 
de alimentare cu energie elec
trică a podurilor rulante s-au 
spart producînd un scurtcircuit, 
întreaga linie a fost paralizată, 
patru macarale și-au încetat ac
tivitatea, laminorul s-a oprit și 
el. Era amenințată, cu fiecare 
minut care trecea, o cantitate 
tot mai mare de producție. A- 
cum totul depindea de rapidi
tatea și precizia cu care echi
pa de intervenție va acționa. 
Maistrul Virgil Cociorhan și;a 
format imediat o echipă din 
care n-au lipsit uteciștii Stere

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Il-a)

CRONICA SĂPTÂMÎNII
Adevărul străvechii zicale ne este atît de cunoscut , Ș< 

l-am verificat fiecare, în propria experiență, încit 
n-avem nici un motiv să ne îndoim că așa cum „ziua 
bună se cunoaște de dimineață" tot așa și anul se cunoaște 

după prima Iui săptămină. Prin urmare, ce ne pot spune cele 
șapte zile cărora Ie consacrăm prima noastră cronică din 
acest an despre cele 360 care vor urma ? Cum ne apare 1972 
— al doilea an al cincinalului calității — prin prisma eveni
mentelor pe care le-a consemnat agenda săptăminii sale de 
debut ? Vom reține firește cîteva din aceste evenimente. 
Iată : Siderurgiștii hunedoreni, avînd ca noi toți sarcini și 
ambiții sporite în anul acesta, au raportat deja importante 
cantități de fontă și oțel peste sarcinile de plan : la Cărei, 
în nordul țării, fapt semnificativ pentru politica de Armoni
oasă repartiție a forțelor de producție pe teritoriu — a intrat 
în funcțiune un nou obiectiv industrial — o filatură de bum
bac. Pe ogoare, lucrările de combatere a excesului .de umi
ditate, de ameliorare a terenurilor agricole, lucrările de com
batere a eroziunii sau de irigații au declanșat o largă mobi
lizare de forțe, la acțiunile din cursul săptăminii participind 
zeci de mii de oameni ai muncii de la sate.

îndreptățite semne de-a putea afirma deci, așa cum a 
făcut-o, în tradiționalul Mesaj de Anul Nou, secretarul gene
ral al partidului, exprimîndu-ne gîndul. hotărîrea și opti
mismul fiecăruia : „sînt pe deplin convins că bravul nostru 
popor, sub conducerea încercată a partidului comunist, va 
merge neobosit înainte, va face ca anul. 1972 să înscrie 
cronica contemporană a României noi și mari victorii 
calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate".

igur, ne putem întreba și am putea fi întrebați : pe 
se întemeiază optimismul nostru, convingerea deplină 
șl nestrămutată a noastră, a tuturor, că 1972 va fi un 

an al unor noi și mai mari victorii ? Deprinși cu gindirea 
lucidă, visînd cum se spune, cu picioarele pe pămînt, ne- 
fiindu-ne in fire nici laudele și nici proiectele iară acoperire 
reală, înaintea tuturor argumentelor care întemeiază optimis
mul nostru ii vom pune desigur pe acesta : faptul că dispu
nem de toate condițiile necesare.

n complexul de condiții necesare, putem discerne mai 
întii faptul că am intrat în noul an cu „un program 
precis conturat, care deschide orizonturi largi de mun

că, de creație“. Planul pe 1972 — etapă hoțăritoare a cinci
nalului cu obiectivele și soluțiile sale științifice, imbinind 
armonios exigențele înalte ale progresului contemporan, cu 
experiența șl posibilitățile noastre ne este tuturor bine cu-
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noscut, și judecind fie și numai după articolele apărute sub 
semnătura unor conducători de ministere economice, în presa 
acestei săptămîni. sintem îndemnați să apreciem ca una din 
calitățile deosebite ale programului nostru din acest an. 
luarea măsurilor pentru înfăptuirea lui ritmică din primele 
zile și pentru înlăturarea tuturor neajunsurilor care s-au ma
nifestat în această privință în anii trecuți.

Scrisoarea adresată Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, de plenara Consiliului 
Central al U.G.S.R. ale cărei lucrări, desfășurate în 

această săptămină, au fost consacrate dezbaterii sarcinilor ce 
revin sindicatelor în mobilizarea oamenilor muncii Ia reali
zarea sarcinilor din planul de stat pe 1972, ca și Chemarea 
lansată de Consiliul Frontului Unității Socialiste din secto
rul VII ai Municipiului București — „Fiecare cadru de con
ducere, salariat, locuitor — un slujitor devotat al intereselor 
societății, un militant pentru promovarea principiilor eticii 
și echității socialiste, un bun gospodar" — evidențiază pu
ternic încă una din acele condiții necesare : oamenii. Hotă
rîrea tuturor oamenilor muncii — indiferent de naționalitate 
— de a da viață programului elaborat de partid, de a face to
tul pentru valorificarea capacităților creatoare în realizarea 
obiectivelor economice și sociale ale planului pe acest an, 
ale planului cincinal. O condiție necesară pentru că îndepli
nirea acestora cere eforturi sporite, o înaltă conștiință revo
luționară, patriotică, un profund spirit de răspundere din 
partea noastră, a tuturor. A fiecăruia în postul, în locul de 
muncă pe care ni l-a încredințat partidul, societatea.

La loc de frunte pe agenda săptăminii trecute s-a în
scris vizita de lucru a tovarășului Nieolae Ceaușescu 
în întreprinderi ale industriei brașovene. Prima vizită 
de lucru din acest an. Prilejuind reeditarea unor imagini ce 

ne-au devenit familiare ea se constituie într-o nouă dovadă 
a pasiunii revoluționare cu care conducătorul partidului și 
statului nostru se îngrijește ca pretutindeni lucrurilte să 
meargă tot mai bine, ca aspirațiile poporului să se împli
nească tot mai deplin. între multiplele semnificații ale dialo
gului purtat la „Tractorul", la „Rulmentul“ și la Fabrica 
chimică Rîșnov este și acela pe care l-am desprins cu toții : 
un îndemn, o chemare la muncă neobosită, entuziastă, pen
tru înflorirea patriei socialiste.

Și dacă finalul prezentei cronici l-am rezervat acestei vizite 
e pentru că între acele condiții necesare obținerii a noi și 
mari victorii ea ne-a relevat pe cea pe care o putem numi 
hotărîtoare: avem un conducător încercat, avem un conducă
tor priceput a cărui viață și activitate este închinată zi de zi 
fericirii poporului român. Am numit astfel partidul, pe se
cretarul său general.

Iată, așadar pe ce se întemeiază profunda noastră încre
dere.

N. ARSENIE

în intimpinarea semicentenarului
organizației noastre revoluționare

/I SFERA RE ACTIVITATE
A FIECARE! ORGANIZAȚI!
„NE VOM DĂRUI Șl NOI 
MUNCII CONSTRUCTIVE"

Nu demult, 70 de elevi de la 
școlile generale nr. 1 și nr. 4 
din Deva, însoțiți de cadre di
dactice, au fost oaspeții energe- 
ticienilor de la Mintia. Elevii 
erau cu toții în clasa a VXII-a 
și fuseseră primiți de curînd în 
rîndurile organizației de tineret. 
Prezența la Mintia nu a avut 
pentru ei semnificația unei sim
ple excursii, ci le-a stîrnit re
zonanțe mult mai adinei în con
știință : aici le-au fost înmuiate 
carnetele roșii de uteciști.

Mulți dintre ei cunoșteau epi
soade interesante din epopeea 
șantietului „stelei de pe Mureș“ 
povestite de părinții lor care lu
craseră la edificarea construc
ției și care, acum, exploatează 
uriașele turbine și generatoare. 
Dar cu toții își doriseră să vadă 
pe viu rezultatele muncii a- 
cestora.

La intrare i-a întîmpinat di
rectorul termocentralei, ingine
rul Mircea BADARAU. In cu
vinte emoționante el le-a de
scris importanța obiectivului 
pentru economia națională, sa
tisfacțiile ți bucuriile pe care 
le trăiesc cei care au îmbră
țișat profesia de energetician. 
A fost o autentică lecție de o- 
rientare profesională pe care 
au ascultat-o cu interes de
oarece toți se află în pragul 
alegerii unei meserii. După ce 
s-au întîilnit, în timpul vizitării 
grupurilor generatoare, a came
relor de comandă, cu numeroși 
muncitori tineri care le-au vor
bit despre frumusețea muncii de 
construire a .cetății de lumină 
de la Mintia, noii uteciști și-au 
primit, sub privirile mîndre ale 
părinților, ale fraților mai mari, 
în mijlocul acestui colectiv res
pectat și prestigios, carnetele 
rorii. A fost, un nrilej folosit de 
Octavian MIREȘTEAN, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Deva al U.T.C., pentru a le 
evooa tinerilor principalele mo
mente din istoria semioentenară 
a U.T.C.-ului, contribuția gene
rației anterioare adusă la refa
cerea economică a tării, sarci
nile majore ce le revin lor în- 
șile odată cu integrarea deiplină

Se expediază un nou lot 

de țevi.

Foto: GII. CUCU

Ca de obicei în preajma marilor evenimente viața organizațiilor 
U.T.C. din întreaga țară cîștigă în varietate și dinamism. Scriso
rile corespondenților noștri confirmă, o dată mai mult, faptul că 
perioada de după plenara comună din decembrie 1971, a C.C. al 
U.T.C. și a Consiliului U.A.S.R., după adoptarea hotărîrii cu pri
vire la sărbătorirea semicentenarului creării U.T.C., se remarcă 
prin diversitatea acțiunilor întreprinse, prin urmărirea mai con
secventă a obiectivelor educative fundamentale ale organizației. 
Dar amănuntul care ne bucură îndeosebi și care nu lipsește din 
nici o relatare este că tinerii simt îmbunătățirile calitative ale pro
priei activități printr-o participare din ce în ce mai largă a lor la 
inițierea, ca și la realizarea pe viu, a fiecărei inițiative. Rubrica de 
față, apelind la relatările martorilor oculari ai manifestărilor care 
au loc, la membrii activelor în calitatea lor de organizatori, la 
reprezentanții subredacțiilor noastre și la corespondenții județeni 
ai ziarului, își propune să ilustreze atmosfera actuală existentă în 
organizațiile U.T.C., de muncă, de valorificare a unor idei hune, 
de amplificare a tradițiilor revoluționare ale mișcării de tineret 
din România, încununate de succese pe multiple planuri ale acti
vității actuale.

PREGĂTESC

STUDENȚII

SIMPOZIONUL

U.T.C.—școală
de educație
comunistă

în rîndurile marelui detaișament 
al membrilor organizației noas
tre.

— Evenimentul ne mărturi
seau mai tîrziu Cornel URSU, 
Viorica NAGY, Georgeta MI- 
HAILA, Adrian CAPRINI și al
ții, are pentru noi o dublă sem
nificație : înainte de toate ni s-a

îndeplinit un vis drag — acela 
de a deveni uteciști. Apoi am 
cunoscut uzina, freamătul ei spe
cific, am simțit forfota muncii, 
ne-am admirat părinții lucrind. 
Am înțeles bine că orice drum 
am alege în viață, el va trebui

(Continuare în pag. a Il-a)

a tineretului“
In aurind, generația tînără a 

patriei, organizația sa revoluțio
nară sărbătoresc cinci decenii de 
la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist. întîmpinat în întrea
ga țară, de către toți tinerii, cu
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eforturi de muncă în procesul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, cu preocu
pări deosebite pentru o bună 
pregătire și desfășurare a acțiu
nilor de educație comunistă, ju
bileul prilejuiește, totodată, o 
rememorare a principalelor mo
mente care definesc istoria de 
luptă și <je muncă a organiza
ției noastre revoluționare, sub 
conducerea partidului. în acest 
cadru se înscrie, cu semnificații 
profunde, manifestarea pe care 
o pregătesc în prezent studenții 
Universității din Capitală : între 
13 și 15 ianuarie va avea loc. la 
București, simpozionul național 
studențesc „U.T.C. — școală de 
educație comunistă a tineretu
lui". Iată ce ne-a spus în legă-

A. VASILESCU

(Continuare în pag. a 11-a)
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A început 
trimes
trul II

A trecut și vacanța de iar
nă ! De azi, trimestrul doi.iși 
începe istoria sa de 87 de 
zile. Aparent o istorie scurtă. 
Dar dacă facem operația de 
a diviza zilele în ore de curs, 
de laborator ori de atelier 
și le adăugăm ceasurile pe
trecute de elevi acasă, în to
vărășia manualelor sau re- 
zolvind exerciții și proble
me, atunci trimestrul doi 
ne apare foarte încăpător, în 
stare să ofere timpul de în
vățătură necesar pentru atin
gerea, punct cu punct, a o- 
biectivelor sale.

Prima zi de școală a anu
lui 1972, cînd sute de mii de 
elevi își reiau învățătura, 
este a zecea zi de muncă din 
acest an. Pentru că în timp 
ce elevii se mai aflau încă în 
vacanță părinții și frații lor 
— întregul popor, au început 
să dea viață sarcinilor celui 
de-al doilea an al cincinalu
lui, raportînd deja primele 
succese. Iată în ce context își 
încep elevii munca lor. Și 
iată ce înțeles trebuie dat 
rezultatelor acestei munci.

Desigur nici o zi a anului 
școlar nu poate fi tratată 
superficial ; fiecare zi și fie
care etapă își au rolul lor 
bine definit în ansamblul 
procesului de instruire și e- 
ducare a elevilor. Trimestrul 
doi are, la rîndu-i, locul său 
precis conturat în calendarul 
școlar.

Cele trei luni care-1 com
pun au menirea de a conso
lida volumul mare de cu
noștințe predate în primul 
trimestru de școală, fă.cînd 
din ele o osatură trainică pe 
care să se poată lega noi și 
noi cunoștințe. Fiind trimes
trul de mijloc,'pregătește te
renul pentru startul final al 
anului școlar cu multiplele 
sale confruntări pentru di
ferite categorii de elevi. Așa, 
de pildă, este ultima etapă 
de școală pentru cei dintr-a 
Xll-a sau în anul terminus,

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Prof. I. GH. BORCA

ACORDULUI

a-
a-modernă“. Aplicînd

GLOBAL
Minifotbalul

SPECTATORII Șl FOTBALUL
Ide ION BĂIEȘU
I
in-are

IOCTAVIAN MI LEA
(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

o- 
să 

doi

nu miroase a 
haz), discută
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COOPERATIVELE AGRICOLE DIN JUDEȚUL 
TELEORMAN, PE BAZA EXPERIENȚEI 

ANULUI 1971/ FURNIZEAZĂ ARGUMENTE 
CONVINGĂTOARE PENTRU

GENERALIZAREA

Membrii cooperativelor agri
cole de producție din jude
țul Teleorman socotesc anul
1971 ca foarte important. Dînd 
curs prețioaselor îndrumări și 
măsuri elaborate de 
cerea de partid și de 
acest an s-a trecut la 
rea acordului global ca 
de retribuire a muncii 
gricultură. Chiar dacă încă din 
timpul verii starea culturilor 
anticipa superioritatea acestui 
sistem, acum se pot oferi ci
fre precise, se pot face a- 
precicri exacte asupra moda
lităților de aplicare ce pot 
fi abordate. Un lucru clar se 
impune a fi menționat de la în
ceput : munca în acord global 
a condus la obținerea unor re
colte net superioare celor de 
pînă acum și la încasarea da

către țăranii cooperatori, a unor 
venituri în bani și în produse, 
substanțiale. Șl iată o primă de
monstrație la Cooperativa agri
colă „9 Mai“ Izvoarele, unde 
culturile de porumb, sfeclă de 
zahăr, ricin, loturile semincere, 
vița de vie, grădina de legume, 
au fost lucrate în acord global, 
încheiate fie pe grupe de coo
peratori, fie individual. La po
rumb bunăoară, producția me
die planificată a fost depășită 
cu aproape o jumătate de tonă, 
la fiecare hectar. Au fost însă 
grupuri și membri cooperatori 
care au atins adevărate recor
duri. Petre Velcea unul dintre 
cooperatorii tineri care au în-

sportul care „vine tare“. Mai știi ?...
Foto: GH. CUCU

E interesant de știut ce 
gîndesc spectatorii de fotbal 
în aceste zile de iarnă, cînd 
plouă bicisnic și ciobănește, 
ca în noiembrie, și jucătorii 
s-au retras în sinul familiei, 
ca să-și mîngîie copiii, să-și 
odihnească nervii, să-și 
hlojească rănile și chiar 
scrie cărți (cunosc eu

fotbaliști ambițioși care și-au 
pus în gmd să devină scrii
tori —, să te ții I). Oamenii 
care „mănîncă fotbalul pe 
pîine“ (vorba lui Neagu Ră- 
dulescu) s-au retras și ei pe 
vatră, din cînd în cînd se

în Directivele C.C. al P.C.R. 
privind dezvoltarea " 
tului în Republica 
România, aprobate 
C.C. al P.C.R. din 
prilie 1968 se arată 
necesar să se organizeze pro 
ducția de material didactic, să 
se facă eforturi pentru dotarea 
corespunzătoare a laboratoare
lor și atelierelor școlare cu 
paratură

învățămîn-
Socialistă 

de Plenara 
22—25 a- 
că : .... este

pro-

duc în sala Dinamo să vadă 
mini-fotbal (un fel de fotbal 
de circ, acrobatic, nimic de 
zis, dar dacă 
iarbă, __ ,,
despre fotbal și scriu despre 
fotbal. Crește zilnic și regu
lat, in lunile de iarnă, nu-

ceste directive, statul face e- 
forturi considerabile pentru 
crearea de laboratoare, pentru 
înzestrarea acestora, pentru a- 
provizionarea școlilor cu toate 
tipurile de material didactic 
încit în școli să se poată reali
za toate lucrările practice și ex
periențele prevăzute în pro
grame. Numai în anii 1970 și 
1971, de exemplu, Inspectoratul 
școlar al municipiului Bucu
rești a cumpărat material di
dactic pentru școli in valoare 
de peste 11 000 000 lei și a a- 
menajat 139 laboratoare.

Este lăudabilă inițiativa pe 
care o au inspectoratele școlare 
în amenajarea laboratoarelor, 
cit și a acelor profesori care, 
prin munca lor și a elevilor 
antrenați in jurul lor, au reușit 
să contribuie la înzestrarea la
boratoarelor cu tot felul de in
stalații, aparate, scheme, plan
șe etc., lucrate eu mina lor, co
lecții de plante, insecte, ani
male împăiate, roci, pe care a- 
poi le folosesc cu succes la 
lecții. Realizări frumoase din. 
acest punct de vedere au obți
nut o serie de școli generale, 
licee, școli profesionale sau 
grupuri școlare din București, 
printre care aș aminti școlile 
generale nr. 3, nr. 196, nr. 56, 
nr. 5, nr. 21, nr. 179, precum 
și lic.eele ..Dimitrie Cantemir", 
„Ion Neculce", „Nieolae Băl- 
cescu" și „Mihail Sădoveanu" 
Grupurile școlare F.R.B., 23
August“, „Iosif Rangheț“ și al
tele. în aceste școli lecțiile se 
desfășoară în laboratoare, ca
binete, ateliere, se fac demons
trații, lucrări frontale sau pe 
grupe de elevi, iar Ia sfioși tul 
lucrărilor în multe cazuri se 
alcătuiesc referate care atestă 
munca serioasă desfășurată de 
elevi Ia aceste lecții.

îhtr-un asemenea context care 
atestă preocuparea de a realiza

I (Continuare în pag. a IH-a)
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BUȘULENGA

gloriei, al renu- 
faimei căpătate

de ZOE DUMITRESCU

TRIMESTRUL II

trimestrul doi a

FECOOP

organizatoric 
colectivului

fi 
de

DESPRE
CELEBRITATE)

Cineva mai puțin avizat în- 
tr-ale istoriei, culturii și axio
logiei ar putea crede că această 
„valoare", celebritatea, e. un 
produs mai cu seamă al seco
lului XX în care radioul, pre
sa. televiziunea, ca și cinema
tograful duc peste toate meri
dianele și paralelele globului 
imaginile unor „fericiți" ai zi
lei, ridicați peste noapte din a- 
nonimat de o ispravă sportivă, 
de o interpretare artistică, de 
o descoperire, 
tă din comun.

Dar idealul 
melui bun, al 
printr-o viață dreaptă, printr-o 
excelare inegalabilă intr-un 
tărim sau altul de activitate 
importantă a dat pinteni oame
nilor făcind din ei eroi și 
„drepți" încă din antichitate. 
F. suficient să numim un erou 
de epopee ca Ahile care a ales, 
între o soartă comună dusă 
anonim într-o lungă existen
ță și o viață scurtă dar stră
lucită ca un fulger și care 
să-i poarte numele peste 
veacuri, pe aceasta din urmă. 
Opțiunea clasică a eroului grec 
și a eroilor greci în șeneral a 
devenit exemplară și echiva
lentă cu nemurirea, cu neuita- 
rea spre cure omul tinde prin 
toată ființa sa. Lipsită de orgo
liu. realizată ca destin de glo
rie mai ales postum și adesea 
dramatic, ideea de glorie a tre
cut de la antici înspre mo
derni nu atit ca aspirație ți- 
nind de structura cea mai inti
mă a omului, ci, mai degrabă, 
ca o dorință de consacrare so
cială. S-a intimplat însă, în 
cursul secolelor, ca celebrită
țile de o clipă, consacrații pen
tru motive arbitrare și pentru 
merite iluzorii, să dispară total 
din orbita umanității după 
moartea lor sau o dată cu tre
cerea anilor. Iar unii necu- 
noscuți in vremea lor sau 
trăind în condiții umile, preca
re, oameni de știință ori filo
zofi. poeți ori muzicieni de 
curte, s-au înălțat în chip ui
mitor, neașteptat, numindu-se 
Arhimede sau Leonardo da 
Vinci. Shakespeare sau Bach. 
Astfel se schițează două dru
muri în lumea istoriei faimei, 
unul mai ușor, mai întîmplă- 
tor, mai larg, ducînd la o con
sacrare de o clipă, ținînd de 
conjuncturi și, uneori, de com
promisuri ; altul îngust și greu, 
fără bucurii, care cere renun
țare și sacrificii, pasiune și 
tenacitate. încredere în scop, 
plin de dezamăgiri și vexații. ■

Secolul nostru cunoaște, în a- 
mestecata lui țesătură, celebri
tăți de un fel și de celălalt 
care se oferă, nediferențiat, ne
discriminat. tineretului plane
tei, punîndu-i sub ochii setoși 
de perenitate, atît vedete cu 
nume colorate pestriț, dar atit 
de efemere, cit și personalități

A ÎNCEPUT

(Urmare din pag. I) 
dacă au urmat liceul de spe
cialitate ; are sarcini specifi
ce pentru elevii claselor a 
VIII-a sau a X-a ale școlii 
generale, care au in față 
concursurile de admitere în 
licee sau învățămintul pro
fesional : trimestrul doi găz
duiește prima fază a olim
piadelor de limba și litera
tură română, matematică, fi
zică și chimie la care parti
cipă, de regulă, zeci și zeci 
de mii de elevi ; cercurile pe 
obiecte și societățile științifi
ce încep să culeagă roadele 
primelor Investigații din a- 
cest an școlar, pregătind de 
pe acum sesiunile de refe
rate care le finalizează mun
ca. Dacă mai adăugăm că. 
fiind atit de scurt, perioada 
tezelor este mult mai aproa
pe de începutul său decit în 
alte trimestre avem un ta
blou, desigur, incomplet, al 
obligațiilor ce decurg pentru 
elevi. Concluzia ?

Librăria
CABTEA PRIN POSTA

Primiți la domiciliu cărți 
din toate domeniile de acti
vitate, reproduceri de artă și 
discuri, *dresîndu-vă in scris 
Librăriei „CARTEA PRIN 
POȘTA" — unitate a coope
rației de consum.

Vă puteți asigura din timp 
lucrările in curs de apariție 
prin comenzi anticipate.

Plata se face la primirea 
coletului,

La cerere, librăria vă tri
mite — GRATUIT — liste 
bibliografice, prospecte și 
cataloage.

Rețineți adresa : 
Universakoop — Librăria 

„Cartea prin poștă".
București, str. Sergent Nuțu | 

Ion nr. S—12, șector VI, 

de uriași ai științei, artei și 
umanității, de talia unui Ein
stein ori Albert Schweitzer. De 
aceea inițiativa publicistului 
Carol Roman de a întreprinde 
în coloanele „Scînteii tineretu
lui" o anchetă internațională 
printre „adevăratele" celebri
tăți mi se pare a fi cu totul 
deosebită, deoarece răspunde 
unei fierbinți necesități a mo
mentului. Grăbirea teribilă a 
ritmului vieții în epoca noas
tră, dezvoltarea enormă a 
mijloacelor de comunicație, a 
publicității mai cu seamă, pre
siunea evenimentelor mondiale 
care nu te mai lasă să respiri, 
și te trag in vîrtejul lor. ce- 
rîndu-ți opțiuni încă de foarte 
devreme în viață și atîția și a- 
tîția factori noi în sociologia 
și psihologia contemporană fac 
pe tineri doritori să intre mai 
de timpuriu în arena marilor 
dispute, a ciocnirilor de opinii, 
de idei, a afirmărilor, a noto
rietății. Și o reunire de răs
punsuri ca acelea cuprinse In 
cartea publicată de Redacția de 
tineret a Editurii politice și în
titulată „Există un secret a) 
celebrității ?" înseamnă o înțe
leaptă îndrumare a căutărilor 
tinerești pe o cale de adevăr 
și autentică exemplaritate. Cei 
care răspund anchetei inter
naționale sînt în marea lor ma
joritate trecuți de 70 de ani și 
au cunoscut consacrarea Pre
miului Nobel pentru descope- 

■ riri științifice sau pentru stră
dania de a promova pacea și 
bunăstarea pe pămînt.

Nu știu dacă am mai citit 
în ultimii ani o carte atît de 
doldora de idei, de ideal, per- 
meată de atît de înalte tempe
raturi ale inimilor și miniților 
omenești. Fiecare răspuns e o 
sinteză de viață, de experiență, 
de muncă și de idei, investită 
cu gravitatea răspunderilor 
care apasă pe umerii unui om 
adevărat atunci cînd se adre
sează tineretului. Fiecare te 
împinge la reflecții adinei, așa 
incit la sfîrșitul oricăruia din
tre răspunsuri ești convins că 
l-ai citit pe cel mai interesant 
dintre toate... Și faptul cel 
mai izbitor este că acești stră
luciți oameni de știință adop
tă .fără excepție am zice, o po
ziție umanistă, fermă față de 
problemele sociale, etice și fi
lozofice ale lumii contempora
ne, ca și față de chestiunea în 
discuție Mai întîi pornesc toți 
de la necesitatea afirmată a 
bunei pregătiri, a formației și 
educației serioase. Și aceasta 
nu numai în direcția speciali
tății propriu-zise, fiindcă

învățătura serioasă, pasio
nată și metodică trebuie în
cepută de azi.

Trimestrul doi oferă un 
cimp larg de manifestare și 
în viața organizațiilor U.T.C. 
din școli ; s-a acumulat expe
riență, inițiative prețioase au 
prins contur, momentul atit 
de greu al începutului a ră
mas demult in urmă. Acum 
e timpul ca uteciștii să par
ticipe la o activitate politică 
bogată în conținut, să trans
forme în fapt propunerile atit 
de interesante pe care le-au 
formulat în adunările de 
dezbatere a documentelor de 
partid. In special în organi
zațiile claselor există toate 
premisele să se facă sim
țită combativitatea, inițiativa, 
spiritul 
coeziunea 
uteciști.

Așadar, ...... ... ___ _ 
început ! Așteptăm să Înscrie 
în „Cartea de aur" a școlii 
succese remarcabile.

j| B Dicționar ÌF

jUcoCOC««.!

I

(de pildă, Ragnar 
început munca pri- 
ca giuvaergiu, abia 
studiind economia, 
matematica). Dar 

este rigoarea

meroși din savanții dătători de 
răspunsuri au trecut dintr-o 
disciplină într-alta sau au a- îuns mai tîrziu la ramura de 
activitate în care aveau_sa fie 
consacrap 
Frisch și-a 
mei tinereți 
mai tîrziu 
statistica și 
ceea ce susțin. - -- - ,
etică a formației, disciplina de 
muncă, voința nezdruncinată 
atingerii țelului și dezintere 
sul total față de propria-i per
soană. Este . impresionant sa 
vezi cum toți acești oameni de 
știință din toate colțurile glo
bului pun mai presus de ori
ce, nu interesul personal, ci 
slujirea umanității,, cum măr
turisesc a fi urmărit cu neobo
sitele lor căutări nu vreun 
folos propriu, ci doar pe acela 
general, colectivității ome
nești. Principiul alteritățn lu
minează activitățile tuturor In
tr-un chip aproape nebănuit, 
dînd sens profund muncii știin
țifice, închinind-o oamenilor de 
pretutindeni. Nici o .urma de 
egoism la vreunul, ci numi 
dorința de a vedea pește tot 
pămintul prosperitate ș> bună
stare. instaurate prm 
*ele și descoperirile stanței. 
Cei mai mulți vorbesc despre 
imperativul păcii astăzi m 
lume, despre Vietnam, despr . 
foametea care bîntuie adeJæa 
în diferite regiuni ale lumii, 
ca despre niște chestiuni 
care sînt răspunzători direcți 
și pe care le doresc repede re
zolvate. Indiferent ca vorbește 
un biolog ca Norman Borlaig 
care se străduie sa obțină sp;- 
cii cit mai rezistente de gnu 
centru a rezolva foametea din 
unele zone asiatice și africane, 
fie că vorbește marele, jurist 
René Cassin, autorul princip» 
al Declarației dreptului omuAii, 
sau Alexandr Prohorov des
pre lasere, preocuparea unam: 
mă este aceea despre, pace și 
progres. Life is service defi
nește unul dintre savanți sen
sul existenței, adică viața este 
afirmare de răspunderi, slujire 
(mai exact decît. munca așa 
cum apare în carte) a omului, 
angajare în slujba lui și a in
tereselor majore ale umanita- 
tUSi mai e un lucru esențial 
în confesiunile savanților : 
nici unul n-a pornit la drum cu 
gindul de a deveni celebru cum 
fac tot felul de mărunte „ve
dete" ale zilelor noastre care 
trec o dată cu moda folosesc 
orice compromis. De altfel lor
dul Boyd Orr vorbește despre 
celebritate și „celebritate", pu- 
nînd în valoare calitatea cu to- 
tul ieșită din comun, a consa
crării omului de știință. Pen
tru acesta celebritatea nu e 
decît o formă de consacrare s 
unor merite neobișnuite, fun
date pe muncă fără de sfirșit, 
pe inteligență pătrunzătoare, 
și analitică și sintetica, 
rit de sacrificiu. Șl 
Lwoff spune, pe bună 
te, că omul nu trebuie 
te celebritatea, ci să 
căutat de ea. realizindu-și țe
lurile în cercetare, în dialogul 
acesta dramatic cu torțele lu
mii-

Astfel se încheagă intr-o car
te pentru tineretul setos de CU; 
noașțere 
a ceea 
titanică 
limitele 
pentru '

pe spi- 
André 

drepta- 
să cau
se lase

■ o imagine 
ce înseamnă 
încercare de

„condiției 
umanitate.

puternică 
știința ca 

a depăși 
umane",

•) „Laureați 
Nobel răspund 
re : „Există un

ai
Ia

Premiului 
o întreba- 

secret al ce
lebrității ?" (Editura politică
- 1971).

(Urmare din pag. I)
Tănase, Nicolae Moise, Ștefan 
Apostol lăcătuși, Nicolae Dră; 
ghici, Ion Hangu, electricieni și 
au pornit la treabă. Chiar dacă 
avea să dureze puțin, munca 
lor era extrem de grea pentru 
că trebuia să opereze deasu
pra laminorului și a patului de 
răcire care emanau o tempera
tură greu de suportat.

S-a intervenit la ora 10,45, 
continuă secretarul organizației 
U.T.C. După zece minute linia 
de alimentare a fost redată pro
ducției. Un timp apreciat ca ex
trem de scurt. Uteciștii săvirși- 
seră o faptă deosebită, deci 
trebuiau intr-un fel departajați 
în evidența noastră, trebuiau 
intr-un fel stimulați in fața co
lectivului. Dar cum să facem a- 
cest lucru ?

Biroul organizației U.T.C. a 
avut o idee. S-a propus ca fie
cărui tinăr să i se acorde un 
punctaj care să oglindească cu 
fidelitate munca și comportarea 
lui in cursul unei săptămini. 
Pentru munca ireproșabilă, 
pentru o intervenție promptă, 
pentru o inovație etc. se atri
buie maximum de puncte : 
pentru o abatere disciplinară, o 
întirziere, o lucrare de proastă 
calitate, același punctaj dar cu 
...minus. Cei care acordă punc
tajul sint maiștrii și șefii de e- 
chipe.

Sistemul acesta ne permite, 
reia tovarășul Carată — să ți
nem un jurnal riguros al pre
zenței efective a fiecărui tinăr 
la locul său de muncă și in 
funcție de această „diagramă" 
acționăm și noi, organizația, cu 
operativitate : stimulăm pe cei 
buni, sancționăm pe cei care să- 
virșesc abateri. Un exemplu : 
colegul nostru Gheorghe Ciulei 
acumulase la un moment dat un 
îngrijorător punctaj cu minus. 
Șeful său de echipă ne-a lămu
rit imediat. Intîrzia deseori, își 
începea lucrul cu întirziere. 
L-am pus in discuție, am 
hotărît ca doi tineri care 
locuiesc în apropierea lui să-I 
„ajute“ să se scoale la vreme, 
să-și pregătească din timp locul 
de muncă, să intre în ritmul ce
lor buni. In ultima perioadă nu 
ne-a mai dat bătaie de cap.

— Principalul rămîne însă e- 
ducarea la tineri a acelor cali
tăți de care vorbeați, hotăritoa- 
re in profesiunea și secția dum
neavoastră.

— Fără îndoială că așa este, 
tntreaga noastră muncă politică, 
activitatea profesională, este o- 
rientată în această direcție.

VACANTĂ 
LABORIOASA PENTRU 
ELEVII DIN ORȘOVA

Cu toate că vacanța de iarnă 
a fost... prea scurtă, elevii din 
Orșova nu pot spune acest lu
cru. Și asta dintr-un motiv bine 
întemeiat. Majoritatea lor și-au 
petrecut zilele libere tot în școa
lă. Numai că întreaga activitate 
desfășurată aici a fost de astă 
dată organizată de către ei în
șiși, profesorii trecînd acum în 
glan secund în calitate de coLa- 

oratori. Sub îndrumarea comi
tetului U.T.C. al liceului teore
tic întregul local al acestei in
stituții a devenit club al elevi
lor. La „clubul melomanilor" s-au 
putut auzi cele mai noi înregis; 
trări de disc. Sala de repetiții 
pentru orchestră a fost și ea ar
hiplină pentru că foarte mulți 
erau interesați să vadă la lucru 
formația de muzică ușoară a 
liceului, dotată cu instrumente 
noi de către organizația orășe
nească U.T.C. Tot acum au gă
sit un moment prielnic pentru 
inițierea in tenis de cimp foarte 
mulți elevi cărora profesorul 
Sergiu Moraru le-a stat la dis
poziție cu multă plăcere. Echi
pele de gimnastică, baschet, 
handbal au continuat antrena
mentele zilnic organizînd partide 
nu mai puțin aprinse decît cele 
din campionat. Serile cultural- 
artistice și de dans au avut ca
racteristica aceluiași spirit ti

ÎN SFERA
DE ACTIVITATE

(Urmare din pag. I)

să fie asemenea celui urmat de 
părinții noștri : al unei munci 
utile in societate.

AL. BALGRÄDEAN

TIMPUL LIBER?
Șl ATUNCI POȚI FACE CEVA 

UTIL

Petre I0VAN este secretarul 
organizației U.T.C. anul II de 
la Școala profesională de pe 
lîngă Șantierul naval Tr. Seve
rin. Făcind un bilanț analitic al 
activității sale, adunarea de dare 
de seamă și alegeri i-a validat 
in continuare mandatul : „E un 
băiat inimos, atent la ceea ce 
se petrece in jurul său, receptiv 
la sugestiile colectivului“, — iată 
care au fost argumentele. Ce e 
drept, la toate celelalte fapte, 
ale sale, inițiative, idei mate
rializate in cursul anului trecut 
li s-a adăugat o propunere de 
ultimă oră. Răspunzind dorinței 
celorlalți membri ai organizației, 
Petre tavan a lansat în numele 
lor o chemare către toate cele
lalte organizații U.T.C. din 
șooală : să sprijinim. în cinstea 
semicentenarului creării U.T.C., 
acțiunea de 
deschise în 
nerale din 
O chemare 
transmiterea, prin inspectoratul 
școlar județean, a unui prim dar 
format din peste 650 de piese 
— echere cu talpă de 90 de 
grade, ace și compase de trasat, 
compase de exterior, clești, ca
dre ferestre pentru tăiat metale, 
ciocane etc., lucrate de uteciștii 
din organizația anului II al scolii 
profesionale în timpul lor liber. 
„Le dorim celor care le vor fo
losi, spuneau cei înscriși la cu-

dotare a atelierelor 
cadrul școlilor ge- 
judetul Mehedinți 1 
urmată pe loc de

Dezbaterile din adunările gene
rale și in colectivul secției, în- 
vățămîntul politic, discuțiile bi
roului cu fiecare tinăr in parte, 
întrajutorarea tinerilor, desele 
concursuri profesionale, au avut 
cu regularitate acest obiectiv. 
Aș insista însă asupra altei i- 
dei. în clipele de așa-zisă acal
mie, in pauzele dintre interven
ții, noi am inițiat „ora instruirii 
practice“ in care maiștrii, șefii 
de echipe „execută" cu tinerii, 
firește la modul teoretic, sche
matic, diverse lucrări de repa
rații, la diverse avarii posibile. 
Se urmărește tocmai exersarea 
rapidității și preciziei în execu
ție, cunoașterea detaliată a in
stalațiilor din uzină. Punctarea 
comportării ior in producție ne 
ajută insă, după cum spuneam, 
în operativitatea intervențiilor.

FIECARE UTECIST -
FRUNTAȘ IN PRODUCȚIE

în cunoașterea și aprecierea 
contribuției fiecăruia în munca 
colectivului, reprezintă și pen
tru ei un factor mobilizator, o 
întrecere antrenantă.

CÎT VALOREAZĂ STI
MULENTUL MORAL?
Particularitatea secției și me

seriei noastre constă printre al
tele in faptul că se lucrează cu 
foc continuu. Indiferent că e du
minică sau altă zi de sărbătoa
re trebuie să fim prezenți, să ne 
concentrăm la maximum, să 
dăm tot ce putem, să nu ne 
permitem nici o clipă de rela
xare pentru1 a nu risca o ava
rie, o întrerupere a producției. 
Am început cu această preciza
re — se explică tovarășul Ion 
Spandole, secretarul organizației 
U.T.C. a laminorului de șase țoii 
pentru că în activitatea noastră 
nu putem neglija această parti
cularitate, surplusul de eforturi 
pretinse celor care lucrează aici.

— Vă referiți la efortul mo
ral ?

— Deopotrivă, la cel moral, 

neresc, antrenant. N-a lipsit 
în această perioadă din catalog 
frecvența activităților de muncă.

Ultima zi a stat sub semnul 
activităților festive, al curățeniei 
generale, în vederea reluării 
normale a cursurilor. Așadar, o 
vacanță plenară, activă, odihni
toare cu adevărat tinerească în 
cel mai tinăr oraș al țării.

V. RAVESCU

„DRAG
PĂMÎNT ROMÂNESC, 
PENTRU TINE ÎMI BATE 
ÎN PIEPT INIMA"

Așa s-a intitulat programul 
comun realizat de uteciștii elevi 
ai claselor a 7-a și a 8-a din 
școlile situate in raza comunei 
Acățari, județul Mureș, prezen
tat la Clubul tineretului, dumi
nică 9 ianuarie 1972. Mani
festarea închinată sărbătoririi a- 
niversării a 50 de ani de la crea
rea U.T.C., este un corolar al ac
tivităților educative organizate 
de clubul elevilor pe timpul va
canței care au reunit peste 1 000 
de elevi din cele 7 sate aparți
nătoare. în cîntecele revolu
ționare și patriotice, intonate, in 
poeziile, creație originală a 
membrilor cercului literar din 
școli. în textul de brigadă inspi
rat din viața clasei, transpare 
hotărîrea interpreților de a 
cinsti prin muncă și compor
tare demnă frumoasele tradiții 
ale organizației revoluționare de 
tineret, să prețuiască neobosit 
activitatea desfășurată de parti
dul nostru in direcția înfloririi 
continue a patriei naostre.

M. BORDA

vînt in cadrul adunării, să-și 
perfecționeze — cu ajutorul lor 
— deprinderile practice“...

NELU ȘAMAN

DIRECȚII DE ACȚIUNE 
ZVORÎTE DIN REALITĂȚIIZVORITE DIN 

CONCRETE

S-au încheiat de curind ma
nifestările prilejuite de organi
zarea schimbului de experiență 
Intre organizația U.T.C. din Li
ceul pedagogic și cea a Liceului 
economic Rm. Vilcea. Schimbul 
de experiență inițiat în cinstea 
semicentenarului creării U.T.C. 
și-a propus să abordeze citeva 
din capitolele fundamentale ale 
activității educației comuniste a 
tineretului. Modalitățile adopta
te, mesele rotunde (care au pus 
în dezbatere două subiecte deo
sebit de interesante : „ideal și 
responsabilitate" și „etica socia- 
listă"), adunările tematice („Dra
gostea pentru profesia aleasă“, 
organizată de cei de la Liceul 
pedagogic și „Necesitatea înca
drării absolventului la locul de 
muncă repartizat“, de către cei 
din Liceul economic), comunică
rile susținute de către membrii 
cercului de socialism științific 
de la Liceul economic, întîlnirea 
uteciștilor din cele două licee 
cu tovarășul Constantin MATEI, 
secretar al comitetului județean 
de partid au reușit să contureze 
în chip obiectiv capacitatea or
ganizatorică a celor două colec
tive, să le facă mai distincte 
direcțiile educative de acțiune 
care trebuie să le preocupe in 
etapa făuririi conștiinței dina
mice a oamenilor care constru
iesc societatea socialistă multi
lateral dezvoltată. A fost așa
dar. nu o acțiune cu caracter 
festiv ci una de lucru, de in
tervenție practică.

Prof. COSTEA MARINOIU

nervos și fizic. La noi o întîr- 
ziere de cinci minute poate în
semna o staționare de cinci mi
nute a instalației și o pierdere 
de citeva tone de producție. 
Temperaturile mari nu pot fi 
decit parțial diminuate iar a- 
tenția trebuie menținută trează 
480 de minute pe zi. De aceea, 
în relațiile noastre cu tinerii am 
pus pe primul plan înțelegerea, 
solicitudinea, fără concesii, bi
neînțeles, la disciplină. Inter
vențiile noastre la organizația 
de partid, la conducerea secției, 
la sindicat, la comitetul U.T.C. 
pe uzină pentru soluționarea di
feritelor probleme ale tinerilor
— probleme sociale și de viață
— ne-au sporit autoritatea, am 
ciștlgat încrederea și receptivi
tatea tinerilor la apelul organi
zației.

a-

în perioada

O privire în programul de 
muncă al biroului, în darea de 
seamă de la ultimele alegeri, o 
discuție cu tinerii, sînt edifica
toare în privința seriozității și 
perseverenței cu care organiza
ția U.T.C. a îmbinat și armoni
zat în ultimul timp acțiunile 
sale educative, felul cum a fo
losit gama cuprinzătoare a for
melor muncii politice pentru 
întărirea disciplinei, pentru 
ducerea fiecărui tinăr la nivelul 
celor mai buni. Este de altfel și 
aprecierea maiștrilor Ion Petcu 
și Mihalcea Tașcă ca și a șefu
lui secției. Dar cel mai convin
gător element este acela că in 
ultimele trei luni, ‘ 
aplicării inițiativei „Fiecare u- 
tecist-fruntaș in producție, mo
del in comportare" — n-a mai 
fost consemnată nici măcar o 
singură abatere disciplinară, 
nici o abatere tehnologică, nici 
o sustragere de la sarcinile de 
producție sau de organizație. Și 
implicit, nu s-au acordat sanc
țiuni.

— Vorbeam printre altele — 
reia în oontinuare laminatoruâ

CßOJVICA FILMULUI
Carte și film „Povestea de 

dragoste" a rămas in continuare 
unul din testele sociologice cele 
mai interesante ale ultimilor 
ani care, pină una, alta, aduce 
înaintea oricăror argumenta 
substanțiale tirajul imens al căr
ții — peste o sută de milioane
— și marele număr de specta
tori de film : cinci milioane in 
primele săptămini de la premie
ră numai in America...

S-au interpretat aceste cifre 
de necontestat intr-un mod rea
list, ele demonstrind o reacție 
în masă de adeziune la o operă
— literară și cinematografică — 
ce refuză etalarea violenței și 
pornografiei devenite din pă
cate numitorul comun al unei 
importante părți din producția 
cinematografică și editorială oc
cidentală.

Autorul cărții, profesorul uni
versitar Erich Segal trebuie să 
recunoaștem că nu este, ca scri
itor, decît un fel de Mihail 
Drumeș de o mai largă circu
lație — în primul rînd una in
ternațională — 
beată scriitură 
cărții sale de
Arthur Hiller 
probitate profesională.

Trecută cu ușurință pe ecran 
simplitatea narativă a subiectu
lui ciștigă imens în formula ci
nematografică a descripției li
niare firești, LOVE STORY de-

și de o mai de- 
iar ecranizarea 
către regizorul 

un exemplu de

TUDOR STÄNESCU

U.T.C ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE
COMUNISTĂ A TINERETULUI"

(Urmare din pag. I)

tură cu pregătirea acestei mani
festări președintele Consiliului 
U.A.S. din Universitatea Bucu
rești, AVRAM FILIPAȘ :

— Organizarea acestui simpo
zion se încadrează in efortul ge
neral al studenților din univer
sitatea noastră pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor ma
jore ce le revin in baza preve
derilor programului de educație 
socialistă a întregului popor, a- 
doptat de plenara Comitetului 
Central al partidului din 3—5 
noiembrie 1971.

— Am înțeles însă că nu este 
vorba numai despre o manifes
tare a studenților bucureșteni...

— Tntr-adevăr, deși noi sintem 
organizatorii, la simpozion vor 
participa și colegi de la univer
sitățile din Cluj, Iași, Timișoara, 
Craiova, Brașov, precum și ti
neri muncitori din întreprinde
rile bucureștene. De altfel, deși

Spandole — de marea răspun
dere morală a fiecăruia, Ia fie
care loc de muncă, pentru a mă 
referi în continuare la una din 
pîrghiile folosite de noi în e- 
ducarea tinerilor : stimulentul 
— și în primul rînd stimulentul 
moral. Tinerii sînt deosebit de 
receptivi Ia aceste stimulente 
pentru că ele dimensionează 
moi precis curajul, bărbăția, in
ventivitatea specifică tinerilor. 
Citarea celor mai buni în adu
nările de secție, popularizarea 
lor în ziarul uzinei și la gazeta 
organizației, la panoul de onoa
re este o chestiune de îndrep
tățită mindrie pentru oricare 
dintre noi.

— Care a fost stimulentul mo
ral de care ați beneficiat în 
1971 ? l-am întrebat pe Nicolae 
Nedelcu, unul dintre tinerii la- 

minatori ai secției.
— Valoarea lui este deosebită 

— consideră interlocutorul nos
tru. Pentru că eu, împreună cu 
alți tineri am primit recoman
darea U.T.C. pentru a fi primiți 
in rindurile Partidului Comunist 
Român. Este cea mai înaltă a- 
preciere la care aspiram, la 
care aspiră toți tinerii noștri.

SĂ FACEM CUNOȘ
TINȚĂ CU UTILAJELE 

CU CARE VOM LUCRA
Cea mai spinoasă problemă 

pentru noi in abordarea inițiati
vei — ne pune imediat în temă 
tovarășul Gheorghe Părpăiea, 
secretarul organizației U.T.C. 
din secția trăgătorie — este pre
gătirea profesională, competen
ta fiecărui tinăr la nivelul pre
tențiilor producției noastre.

într-adevăr, din cei 200 de u- 
teciști ai secției marea majori
tate sînt fără șooala profesiona
lă, calificați la locul de muncă, 
deci cu un volum minim de cu

venit un film bun. El este 
o mai senină adaptare a u- 
nei teme întîlnite întîi în fil
mul european, tema dragostei 
și morții din interpretarea lui 
Lelouche „Un bărbat și o fe
meie". Ceea ce diferă intre cele 
două filme este în principal o

LOVE
STORY

problemă de gramatică cinema
tografică (subiectul filmului 
francez ne era prezentat cu os
tentativă ruptură, realizată prin 
întoarcerile.........................
cundar una 
„căutată" a 
celași timp
Comun ambelor filme : senza
ționalul emotiv al locului co
mun și o partitură muzicală ca
pabilă să devină șlagăr în afara 
operei cinematografice.

Dacă este să luăm tot socio
logic acest film vom vedea că 
în aoeeași măsură în care el

în timp) și în se- 
privind imaginea 

lui Lelouche, in a- 
regizor și operator.

este vorba de un simpozion stu
dențesc, problematica lui nu se 
rezumă numai la aspecte speci
fice vieții universitare.

— Sînteți amabil să vă refe
riți și la tematica simpozionu
lui ?

— Tematica este, firește, adec
vată evenimentului căruia i-am 
dedicat acest simpozion. Vor fi 
dezbătute probleme privind tra
dițiile de luptă revoluționară a 
tineretului din țara noastră, ale 
muncii generației contemporane 
pentru edificarea noii orinduiri. 
De asemenea, în cadrul lucrări
lor simpozionului vor fi dezbă
tute oele mai importante pro
bleme ale activității asociațiilor 
studențești, aspecte majore pri
vind instruirea și educarea tine
retului. Este semnificativ că, în 
generai, referatele ce vqr fi 
prezentate sintetizează nume
roase dezbateri purtate de stu- 
denți, în spiritul maturității și 
al discernămîntului politic. în 

I
I
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noștințe și deprinderi practicul 

Or, aici se elaborează producție 
de mare precizie și cea mai mi
că abatere de la tehnologie se 
soldează cu rebuturi.

— Se întîmplă deseori acest 
lucru ?

— O singură dată într-o lună 
dacă s-ar întîmplă — dar din 
păcate avem rebuturi mai des 
— ne răspunde inginerul Con
stantin Ostroveanu, adjunct al 
șefului de secție, pentru noi 
constituie o pierdere însemnată. 
Iată de ce atenția noastră, a 
conducerii secției, a organiza
ției U.T.C. trebuie să se îndrep
te cu prioritate spre tineri pen
tru a-i ajuta să recupereze mi
nusurile in pregătirea și instru
irea lor profesională.

Este de fapt o constatare mai 
veche, de citeva luni de zile, 
perioadă in care colectivul s-a 
împrospătat cu un mare număr 
de tineri. Unele măsuri ale or
ganizației U.T.C. datează și ele 
de atunci. S-a trecut destul de 
repede la inițierea unor forme 
de specializare, de completare a 
cunoștințelor și dobindire a 
perspicacității și preciziei in e- 
xecuția operațiilor. Bunele re
zultate n-au întârziat.

Am inițiat — adaugă secreta
rul organizației — studierea pe 
grup de mașini, sub conducerea 
maiștrilor și tehnologilor, a pro
cesului tehnologic elaborat cu 
citeva zile înaintea intrării în 
producție a fiecărui nou sorti
ment. Ne-am gindii apoi ca la 
fiecare banc de tras să se în
tocmească un grafic al cantității 
și calității producției realizate 
intr-un schimb pentru ca în fie
care moment să se poată vedea 
ritmul în care s-a muncit și ca
litatea producției date. In func
ție de aceste rezultate maiștrii 
și controlorii calității pot inter
veni imediat.

Avîndu-se în vedere extinde
rea, dezvoltarea și moderniza
rea secției — organizația U.T.C., 
conducerea secției, s-au gindit 
de asemenea la pregătirea încă 
de pe acum a tinerilor ce vor 
deservi noile laminoare, la spe
cializarea și instruirea lor pe i 
două laminoare de acest tip de- ■ 
ja puse în funcțiune. Acțiunea 
a început. Așadar, noi idei, noi . 
activități concrete și inspirate 
care fără îndoială vor netezi I 
drumul spre realizarea obiecti
vului pe care și-l propune ini
țiativa, vor crea condițiile pen
tru ca, într-adevăr, toți tinerii 
uiteciști să dobindeaseă înalta 
calitate de fruntaș în producție 
ți model în comportare. 
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este o ripostă dată violenței și 
erotismului este, in același 
timp, și o cit de cită întoarcere 
la tradiția cinematografului 
american holywoodian : filme 
in afara contextului social. De
sigur trebuie subliniată in pri
mul rînd demonstrația cinema- 

tograJtică din LOVE STORY în 
ceea ce privește larga desfășu
rare, pe toate tonurile, a regis
trului romantic dar nu trebuie 
uitat nici faptul că filmul este 
în mare măsură evazionist pre- 
zentindu-ne eroi în afara ori
cărui context social-politic. 
Chiar și finalul, dintr-o aceeași 
dorință de romantism cu orice 
preț, face din tragicul unei 
morți un prilej de indispoziție 
trecătoare.

Și poate că așa trebuie să în
țelegem ceea ce spunea unul 
din criticii lui LOVE STORY : 
„Singurul lucru întristător e 
gindul imitației dezastruoase 
care o vor urma“.

Așteptînd să vedem ce va 
urma, imitațiile făcind un de- 
serviciu și marilor creații lite
rare și cinematografice nu nu
mai realizărilor onorabile, 6ă 
remarcăm excelenta distribuție 
a acestui film cu Aii MacGraw 
și Ryan O'Neal ca protagoniști.

LOVE STORY, devenit su- 
bieot de discuție publică care 
să împartă sau dimpotrivă să 
adune laolaltă straturi ale pu
blicului cinematografic, rămîr- 
alături de alte și alte atît< 
filme o producție care se înscr 
la un capitol pe care l-am pi. 
tea numi „fișa de temperatură" 
a publicului. A unui public 
care — dacă mai era nevoie de 
constatat — năzuiește spre 
opere cinematografice de ime
diată accesibilitate.

adunările generale. In diferite 
alte manifestări politico-ideolo- 
gice referitoare la rolul și locul 
organizației noastre in viața so- 
cial-politică a țării, în mișcarea 
de idei a epocii, la responsabi
litățile care configurează statu
tul utecistului.

— Ați spus că vor fi prezen
tate referate. Vreți să precizați 
ce probleme vor trata ele ?

— Cred că titlurile lor indică 
destul de precis problematica. 
Așa că o să le enunț. Un grup 
de studenți de la facultățile de 
Filosofie și Limbi romanice au 
pregătit referatul „Conducerea 
de către partid — cerință fun
damentală a organizației U.T.C.“. 
Colegii lor de la Istorie, care au 
cercetat o vastă bibliografie și 
au consultat materiale de arhi
vă, vor prezenta comunicarea 
„Studențimea democrată, pre
zență activă în mișcarea anti
fascistă din România". Cum e și 
firesc, studenții de la Drept au 
realizat referatul „Educarea ti
neretului în spiritul dreptății și 
echității socialiste". Sub egida / 
oomisiilor pentru activități știiv 
țiflce și de propagandă ale 
Consiliului U.A.S. a fost pregă
ti t referatul „Crearea U.T.C. și 
principalele momente ale activi
tății sale revoluționare ÎnainteI
Ide 23 August 1944“. Un ffrup de 

studenți din cadrul facultăți
lor de Limba și literatura

I română. Biologie, Chimie. Fizi- 
I că, Matematică, Geografie-geo- 
I logie, Limbi germanice, Limbi 

slave se referă in lucrarea rea- 
I lizată la „Cunoașterea valorilor 

culturii, științei șl tehnicii eon- 
I temporane — condiție funda

mentală în formarea viitorilor 
| specialiști“.
| — Dar numai bucureștenii au

realizat referate ?
i — Nu, nu numai ei. Colegii 

noștri de la celelalte universi-
1 tăți și-au anunțat participarea 

cu citeva comunicări inte- 
| resante. Studenții timișoreni 

vor prezenta referatul „Edu
cația prin muncă și pen
tru muncă — titlu de noblețe 
pentru tineretul universitar". De 
la Cluj ne-a fost trimis un re
ferat privind „Spiritul revoluțio
nar — trăsătură caracteristică a 
studențimii din zilele noastre". 
Colegii de la Iași au realizat re
feratul „Cultivarea tradițiilor 
revoluționare, factor esențial în 
educarea patriotică a studenți
lor". Totodată, este de subliniat 
faptul că studenții invitați de la 
universitățile din Brașov și 
Craiova au pregătit citeva co
referate deosebit de va'oroase.

— Așadar, simpozionul va pri
lejui și o veritabilă dezbatere 
științifică.

— Așa sperăm și noi, mai ales 
că vom prezenta numeroase as- 
peote inedite. Dar nu vrem să 
fie o simplă dezbatere științifi
că, ci o manifestare politico-edu- 
cativă specific studențească. în 
program am inolus o dezbatere 
la Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din 
România, precum și o întîlnire 
cu vechi activiști ai mișcării re
voluționare de tineret din țara 
noastră și cu tineri uteciști din 
întreprinderile Capitalei. De ase
menea, formațiile artistice ale 
Universității și Centrului uni
versitar București vor prezenta 
un program artistic adecvat 
evenimentului.

— Urind succes lucrărilor »' 
cestui important simpozion na
țional, promitem să revenim cu 
relatări în timpul desfășurării 
lui.
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SPORT • SPORT • SPORT ,
Porțile taberei de instruire sportiva

de la Scicele-Brașov, organizata
de C.C. al U. T. C., s-au închis dar%

Tabăra de la
Cu bucurii, cu _____________ ______ ____ _______ ____ ,__ _
țirii. Pentru unii poate fi vorba de o despărțire temporară. Se 
poate ca ei să se reintilnească în amfiteatrele acelorași facul
tăți, peste un an, doi, trei... Și încă un regret : că n-a fost 
zăpadă. Din arsenalul activităților a lipsit... bătaia cu zăpadă ! 
Cei peste 600 de elevi — președinți de a-sociații sportive din 
școli, din cea de a doua serie, și-au luat rămas bun. Pentru 
tabăra de la vară, pentru la anul... Ce frumos a fost!

Săcele și-a închis, simbătă la prînz, porțile, 
împliniri, dar și cu regrete. Regretul despăr-

voltarea mișcării sportive 
școală. îndată ce mă voi 
toarce acasă voi proceda la 
facerea programului de activi
tăți, care, spre părerea mea de 
rău după cele învățate și vă
zute aici, mi-am dat seama că 
n-am reușit să-l întocmim cum 
trebuie (Cecilia Crivineanu, pre
ședinta Asociației sportive „Ju
ventus“ Liceul Nr. 2 — Tecuci).

<fin 
in- 
re-

tre de viitor și vom porni la lu
cru“ (Ion Tăut, președintele A- 
sociației sportive „Dacia“ — 
Liceul din Vișeul de Sus, jude
țul Maramureș). „La întoarcere 
mă apuc să refac o mare parte 
din calendarul sportiv pe școa
lă, ca să trezim interesul tine
rilor și să avem mai mulți par- 
ticipanți la întrecerile pe care 
le organizăm" (Mihai Barta, Li
ceul „Bolyai-Farcaș“; Tg. Mu
reș). „Sarcinile organizației din 
școală sînt, în orice caz perfect 
clarificate. Interesante mi s-au 
părut întîlnirile și schimburile 
de experiență nemijlocite cu cei
lalți președinți din țară și, bine
înțeles, noile prietenii" (Costel 
Protopopescu, președintele Aso
ciației sportive „Viitorul“ 
Liceul „Gh. Șincai — București)“ 
Despre activitatea din tabără se 
pot spune multe lucruri frumoa
se". Aici am învățat cum să 
muncim ca să fim cit mai folo
sitori. Activitatea din tabără a 
fost foarte variată și atrăgătoa
re. Cînd voi ajunge acasă vreau, 
mai întîi de toate, să reimpros-

Cele două zile petrecute în 
Tabăra de instruire sportivă și... 
de odihnă activă, organizată de 
C.C. al U.T.C. la Săcele-Brașov 
— devenită, de-acum, o tradiție 
neștirbită — mi-au relevat cîteva 
lucruri asupra cărora vreau să 
mă opresc. Menționînd că aici 
au fost adunați, în două serii, 
circa 1 300 de președinți ai aso
ciațiilor sportive ale elevilor din 
școlile de toate gradele și profi
lurile și că aceștia au desfășu
rat o activitate supravegheată și 
dirijată de 50 de cadre de spe
cialitate cu înaltă calificare, voi 
arăta că prima revelație este a- 
ceea că sportul școlar, activita
tea de masă au la cîrma lor 
cadre destoinice, pasiopate de 
sport, și cu deprinderi formate, 
pline de inspirație, de îndrăz
neală și inițiativă. Asistînd la 
orele de dezbateri în cadrul ca
binetelor metodice, văzîndu-i pe 
terenurile și în sălile de sport 

/ cu cîtă măiestrie joacă balonul, 
cît de bine cunosc regulamentele 
de joc ale diferitelor discipline, 
ap pi asistînd la paradele execu- 
tep pe schiuri pe pîrtiile din 
P< 'na Brașov, mi-am zis că e- 
le -președinți pot fi consi- 
dr. ți factorii de bază, respon
sabili pentru modul cum se or
ganizează și desfășoară activi
tatea sportivă de masă în școală. 
Zilele petrecute aici, în Tabăra 
de la Săcele, zile închinate 
„lecțiilor despre sport“, dar și 
distracțiilor reconfortante — se 
pot oare uita ușor concursurile 
de muzică populară și ușoară,

ROADELE SE VOR VEDEA
IN lunile care urmează

nu vom putea obține rezultatele 
scontate. (Elena Șerbănescu, 
președintele Asociației sportive 
„Știința“ — Liceul Nr. 1 Roși
orii de Vede, județul Teleor
man).

Iată, la închiderea Taberei de 
la Săcele, un mănunchi de im
presii, de opinii, de gînduri. In
tr-un fel sînt și o sumă de an
gajamente. Edificatoare pentru 
justificarea rostului organizării 
unor asemenea tabere de instru
ire și odihnă. Eforturile, cheltu
ielile n-au fost făcute în van. 
Ceea ce am consemnat mai sus 
— și credem că toți partieipanții 
gîndesc la fel — sînt o garan
ție că în școli, o dată cu relua
rea cursurilor acum după va
canță, preocupările asociațiilor 
sportive pentru conceperea, ini
țierea și desfășurarea unor acti
vități susținute, variate la care 
să fie cuprinși toți elevii, vor 
cunoaște o diversificare și dina
mizare, o consecvență, menite 
să ne garanteze înregistrarea u- 
nor progrese în dezvoltarea a- 
cestui domeniu de activitate. 
Așa cum susțin, de altfel, și in
terlocutorii noștri, primul lucru 
pe care trebuie să-l facă la în
toarcere președinții care au 
fost în tabără, este să proce
deze la o largă comunicare
a celor văzute și însușite în 
tabără și în funcție de
ceste idei și direcții . noi,
asociațiile sportive, cu sprijinul 
organizațiilor U.T.C., a cadrelor 
didactice să alcătuiască noi pro
grame de activități, pentru în
deplinirea cărora trebuie să mi
liteze și să răspundă cu propria 
lor conștiință și calitate. Orga
nele U.T.C. au datoria să urmă
rească modul cum asociațiile 
sportive din școli trec de îndată 
la traducerea în practică a în
vățămintelor acumulate în ta
bără de președinții asociațiilor 
sportive din școli. Aceasta este 
calea eficientă pentru activita
tea sportivă de masă școlară.

V. CABULEA

a-

• CONCURSUL INTER
NAȚIONAL de sărituri cu 
schiurile de Ia Schonach 
(R. F. a Germaniei) a fost 
cîștigat de sportivul vest- 
german Franz Kcller, cam
pion olimpic in anul 1963. El 
a totalizat 218,7 puncte, a- 
vînd cele mai bune două să
rituri de 69 m și respectiv 
68 m.

• AU LUAT SFIRȘIT în
trecerile concursului interna
țional de patinaj viteză de 
la Davos. In cele două zile 
de concurs au fost stabilite 
Patru noi recorduri mondia
le : Anne Ilenning (S.U.A.) 
— 500 m în 42”5/10 și 1 000 m 
în l'27’’3/10, Leo Linkovesi 
(Finlanda) — 500 m In 38’’ și 
156,500 puncte la multiatlon 
(vechiul record era de 158,575 
puncte și aparținea patina
torului sovietic Vaier! Mura- 
tov).
• FINALA PROBEI de 

simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de te
nis de la Sydney se va dis‘ 
pută intre campionul sovietic 
Aleksandr Metreveli și Jucă
torul francez Patrice Domin- 
guez.

In finala probei feminine 
se vor intîlni cunoscuta te-

PE AGENDA ZILEI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

Ronțânia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Islamice Pakistan, ZULFIKAR ALI 
BHUTTO, un mesaj de mulțumiri pentru felicitările transmise 
cu prilejul preluării înaltei funcții.

In mesaj, președintele Pakistanului, exprimîndu-și convin
gerea că relațiile cordiale existente între Pakistan și România 
se vor dezvolta continuu în folosul ambelor țări, transmite 
președintelui Consiliului de Stat cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de prosperitate poporului român.

GENERALIZAREA

cîntece patriotice, cel pentru 
carnava-

de .
alegerea „mis-Tabără“, carnava- 
luil măștilor, demonstrabile unor 
campioni, galele de filme spor
tive, între care și „El Mundia- 
lul“ din Mexico ? — ca și schim
burile directe de experiență, 
le-au îmbogățit serios cunoștin
țele, le-au stimulat forțele și, 
bineînțeles, ambițiile, energiile, 
fantezia. Dar la întrebări ca a- 
cestea : Cum s-au simțit în ta
bără ? Ce-au învățat aici ? Ce 
i-a impresionat cei mai mult ? 
Ce au de gînd să facă imediat 
ce se vor întoarce în școală ? 
— să le oferim prilejul să răs
pundă ei înșiși. „M-am simțit 
foarte bine în tabără. Sinceră 
să fiu, mi s-a părut prea scurtă 
perioada șederii aici. Am învă
țat, practic, concret, cum să ne 
organizăm și desfășurăm activi
tatea sportivă proprie în școală : 
schimburile de experiență, acti
vitatea de Ia cabinetele meto
dice, concursurile organizate, 
toate ne-au pus în față răspun
derea pe care o avem în dez-

„Ceea ce m-a impresionat 
fost foarte buna organizare

a 
___ ,_____ _____ ,___ _____ _ a 
activității în tabără, disciplina, 
ca și diversitatea activităților : 
plăcute, interesante, utile. Apoi, 
declar cu toată sinceritatea că 
cele mai frumoase clipe au 
fost, pentru mine, acelea cînd, 
alături f 
colțurile 
cunoscut 
vățat și 
patriotice. Sigur, 
tului" din tabără, nu vor rămîne 
fără efect. Mi-am propus ca la 
întoarcere în școală să depun o 
activitate laborioasă, așa cum i 
se cere unui adevărat președinte 
de asociație și cum am învățat 
noi aici". (Gelu Zmeu, președin
tele Asociației sportive ..Lucea
fărul“ — Liceu] Nr. 2 Giurgiu). 
„In primele zile de după va
canță voi convoca Consiliul aso
ciației căruia ii voi prezenta un 
referat cuprinzînd principalele 
probleme dezbătute în tabără și 
apoi în lumina acestora, vom 
stabili obiectivele muncii noas-

de colegi din toate 
țării, pe care i-am 
in tabără, am in- 

i am cîntat cîntece 
„lecțiile spor-

pălez cu noi acțiuni programul 
de activități trimestriale și să 
determin consiliul asociației, or
ganizația U.T.C. să desfășurăm, 
împreună, o muncă susținută de 
popularizare a sportului încît 
celor care le place, într-adevăr, 
și au talent, ieșirea pe terenul 
de sport să devină o treabă zil
nică pentru ei. Sigur că fără 
ajutorul tovarășilor profesori

MERIDIAN

ACORDULUI 
GLOBAL

SPECTATORII Șl FOTBALUL
(Urmare din pag. I)

mărul cititorilor care se ocu
pă de fotbal în scrisorile lor. 
Iau, de pildă, misivele care 
mi-au sosit ieri, să 
ce zic spectatorii pe 
respectivă, ce-i supără 
bucură.

Cîțiva se ocupă de 
rul turneu al echipei 
nale în America de Sud. Ni
meni nu are nimic împotri
vă ca băieții s<i călătorească, 
să-fi clătească privirile cu un 
peisaj cald, să vadă fi să 
joace fotbal, dar toți sînt 
supărați pe Angelo Nicules- 
cu, care a trecut din nou 
peste numele lui Răducanu 
fi Tătaru din motive cunos
cute de toată lumea. „To
tuși, zice G. Pricop din Bucu
rești, lui Răducanu i se aduc 
în acest sezon două ofense: 
o dată că nu i se acordă ti
tlul de maestru emerit al 
sportului, alături de cei mai 
buni colegi din echipa na
țională, fi a doua oară cînd 
este scos de pe lista turneu
lui. Răducanu are păcatele 
lui, dar ne-am obișnuit — 
și asta cred că e bine — să 
nu ne putem imagina echipa 
națională fără el în poartă". 
Altcineva, Geo Radolsav din 
Oradea, strada Bărnuțiu 14, 
e de 
tarea 
Podul 
timp 
toare.
rie de copilării care ne fac 
să ne îmbolnăvim de inimă. 
El nu trebuie neapărat îm
pușcat, cum afirma antreno
rul lui Tottenham, dar ne
seriozitatea lui putea și ar 
putea în viitor să ne coste.

vedern 
chestia 
și ce-i

viito- 
națio-

altă părere : „Compor- 
uriașului de dincolo de 
Grant este în ultimul 
nepermisă și revoltă- 

el se pretează la o se-

In poarta echipei naționale 
avem nevoie de un portar 
care consideră folosirea lui 
ca o sarcină de onoare și nu 
ca o distracție personală“. In 
sfîrșit, indiferent de păre
rile noastre, Angelo Nicules- 
cu pare decis să-l pună pe 
ginduri pe Tamango, trecînd 
la măsuri dure și exemplare. 
In schimb, mi se pare feri
cit și umanitar gestul lui de 
a-l integra în echipă pe Du- 
mitrache, omul care a păti
mit prea multe din pricina 
propriilor sale nechibzuințe.

Deschidem o altă scrisoare 
fi dăm peste necazul unui 
rapidist, Gh. Georgescu din 
București: 
potriva lui Dobrin, 
care are în el atîta 
încît poate da și altor 
frați, care nu trăiesc 
din trudă. Sînt de acord că 
i s-a acordat titlul de cel 
mai bun fotbalist al anului, 
dar ce facem cu Dumitru, 
care este nu cel mai bun fot
balist al anului, ci al dece
niului ? Dobrin a fost mag
nific în meciul cu cehii (cînd 
Dumitru n-a jucat), dar mij
locașul rapidist a fost stră
lucit în toate meciurile gre
le ale naționalei, a hotărît 
victoria olimpicilor la Ti
rana și a avut întotdeauna o 
comportare model pe teren 
(asta nu contează ?). Oare 
nu s-ar fi putut evita aceas
tă nedreptate stabilind doi 
fotbaliști care să primească 
cel mai înalt titlu al anului? 
în orice caz, Federația are 
pe conștiință un mare pă
cat“.

Dar se pare că nu numai 
Dumitru este considerat de 
către cititori o victimă ci și...

„N-am nimic îm- 
jucător 

talent 
con- 
decît

Bujor Hălmăgeanu. Opt ti
neri din Timișoara (Rusu 
loan, Tiță Iordache, Marton 
Gavril etc) ne întreabă: 
„Cum a fost posibil să nu 
fie făcut maestru emerit al 
sportului un jucător talentat, 
corect, disciplinat, niciodată 
eliminat de pe teren, ca Bu
jor Hălmăgeanu, care în ca
riera lui sportivă de 14 ani 
a făcut parte din echipa na
țională de juniori, echipa de 
tineret și echipa națională de 
seniori, selecționat de peste 
patruzeci de ori în meciuri 
amicale fi oficiale, a avut o 
contribuție substanțială la 
calificarea echipei noastre 
în Mexic și a jucat bine în 
actuala ediție a Campiona
tului ' european împotriva 
Țării Galilor ?“.

Inginerul Umbrich Bern- 
hard de la I.C.H. Lotru 
Voineasa, are o altă nedume
rire. „Descopăr pe lista dis
tinșilor cu titlu de antrenor 
emerit pe Ilie Oană de la 
Petrolul, a cărui echipă se 
află în cea mai grea situație 
din cîte a avut vreodată, a- 
dică în coada clasamentului. 
Dacă ne mai amintim că 
același Oană a fost, cu cîțiva 
ani în urmă, coautor al de
zastrului de la Zurich, ajun
gem la concluzia că pe aceas
tă listă ar fi trebuit cuprinși 
toți antrenorii, ca să fie toți 
mulțumiți“.

Ce mai scriu cititorii ? Ba 
că echipele din diviziile in
ferioare sînt neglijate de Fe
derație, ha că de ce Teașcă 
a plecat la Galați (n-avea el 
un loc la o echipă de cate
goria A ?), ba că U.T.A. e 
persecutată de presă și radio 
etc. Dar o să revenim.

Voința la un pas de... surpriză

BASCHET

Trei din cele șase jocuri ale 
etapei a Xl-a s-au desfășurat, 
ieri dimineață, in sala Floreas- 
ca. „Semietapa“ a programat 
intîlniri î,n care în mod normal 
surprizele nu puteau apărea. Și, 
intr-adevăr, rezultatele au con
firmat șansele hîrtiei. Steaua a 
dispus lejer de Universitatea 
Cluj, singura formație studen
țească pe care vacanța de iarnă 
a afectat-o : ea a pierdut ulti
mele două jocuri. Scor final 
97—78, dar diferența de scor re
flectă doar în parte superiori
tatea manifestată tot meciul de 
baschetbaliștii militari. Singurii 
care au corespuns din formația 
oaspeților au fost : Ruhring, (17 
puncte) și Zdrenghea (10). De la 
Steaua 
pentru 
puncte) alături de el cei mai 
buni fiind Tarău (20), Gh. Va- 
leriu (12) și Baciu (10).

Dinamo a fost ținută (incre
dibil) în șah mai bine de jumă
tate din meci de către IEFS, 
elevii antrenorului Dinescu 
conducînd, de altfel, la pauză cu

o remarcă deosebită 
tînărul Poleanu (22

39—38 ! Dair repriza secundă a 
concretizat și pe tabela de mar
caj superioritatea permanentă a 
dinamoviștilor in lupta sub pa
nouri. Scor final : 83—69. S-au 
remarcat Diaconescu (19 puncte) 
Săuca (17) și Chivulescu (12) de 
la învingători, iar de la învinși 
Ioneci (16) și Braboveanu (10).

Surpriza etapei (surpriză, prin 
valoarea loturilor ascensiunea 
din ultimul timp a Voinței pre
vestind o luptă dîrză) era să se 
producă în întîlnirea Voința-Ra- 
pid, încheiată cu victoria la li
mită a ultimei : 67—66. Succe
sul putea reveni la fel de bine 
oricărei formații,. dar șansa (a- 
jutată și de cele trei aruncări 
libere ratate de jucătorii ~ 
săli și Giurgiu, precum și 
nele greșeli ale arbitrilor) 
rîs Rapidului.

în celelalte jocuri s-au 
gistrat următoarele 
Universitatea 
Buc. : 80—85 ; 
Mureșul Tg. 
Politehnica 
70—69.

Cap- 
de u- 
a su-

Inre- 
rezultate : 

Tim.-Politehnica 
Politehnica Cluj- 
Mureș : 85—69 ;
Galați - I.C.H.F. :

S. SORIN

(Urmare din pag. I) 

un Invățămînt cu forme de ac
tivitate școlară modern, 'efi
cient, apare anacronic și criti
cabil faptul că in unele școli la
boratoarele și materialul didac
tic nu sînt puse la punct, apa
ratele stau încuiate în dulapuri, 
neîngrijite și nefolosite la lecții. 
Laboratoarele, in aceste cazuri, 
seamănă mai mult cu niște 
muzee în inventar. De altfel, 
trebuie să' ne dea de gindit chiar 
și faptul că multe laboratoare 
de biologie nu sînt de fapt nu
mite laboratoare, ci muzee.

Unii profesori justifică nefo- 
losirea materialului didactic 
prin faptul că multe aparate 
sînt in stare de nefunctionare : 
unele aparate sînt defecte și nu 
pot fi recondiționate la nivelul 
școlii ; unora din ele le lip
sesc piese care nu se mai gă
sesc în fabricație : în laboratoa
re există și aparate de concep
ție veche care nu mai pot fi 
folosite la predarea cunoștințe
lor moderne de fizică, chimie, 
biologie. La chimie și biologie 
se remarcă, în afară de nefunc- 
ționarea unor aparate, și lipsa 
unor substanțe și reactivi fără 
care experiențele recomandate 
în manuale nu se pot efectua.

încercări pentru remedierea 
unora din aceste neajunsuri 
s-au făcut. In București și în 
unele centre de județ, pe lingă 
inspectoratele școlare funcțio
nează cîte un atelier pentru re
pararea și reconditionarea ma
terialului existent în școli. în 
Capitală, o mare parte a apara
turii din laboratoarele școlilor 
a fost reparată de muncitorii 
angajați la aceste ateliere. Pie
sele care s-au putut confecționa 
s-au confecționat ; există însă

o serie de produse (ca de e- 
xemplu becurile pentru apara
tele de proiecție, procurate cu 
ani în urmă) care nu se găsesc 
pe piață pentru simplul motiv 
că nu se mai fabrică. Probabil 
mii de astfel de aparate nu se 
mai *ț)ot folosi, dar nimeni nu 
se interesează de fabricarea 
becurilor respective. Acesta 
este unul din multiplele exem
ple care s-ar putea da.

Ce se întîmplă, însă, cu sub
stanțele și reactivii ? In unele 
școli lipsa acestora a fost re
zolvată cu ajutorul întreprin
derilor din localitate. Dar solu
ția nu poate fi socotită nici com-

noștințelor teoretice și practice 
necesare unei astfel de munci. 
Postul de laborant continuă să 
fie, in multe cazuri, locul în 
care stă cineva pină reușește la 
un concurs de admitere în în- 
vățămintul superior sau cineva 
care șterge praful de pe apa
rate — și cam atît.

Cred că nu greșesc dacă la 
toate neajunsurile de mai sus 
adăugăm lipsa de interes și în 
unele cazuri chiar și de pregă
tire a profesorilor pentru par
tea practică a lecțiilor în gene
ral și pentru lucrările de la
borator in special. Noi știm că 
mai există situații în care pro-

le așteptăm. Toate eforturile de 
modernizare a bazei materiale 
devin ineficiente dacă nu sînt 
însoțite de introducerea unui 
stil modern în modul de a 
transmite cunoștințele, de o po
ziție nouă a profesorului față 
de aparatura de care dispune. 
Este semnificativă mărturisirea 
unui director de școală care 
spunea, la Conferința Organi
zației pionierilor din București, 
că a găsit zeci de diapozitive 
și alte materiale didactice ne
folosite, închise în dulapuri, pe 
care le-a scos și le-a pus pe 
mesele din laborator ca măcar 
in acest fel să fie văzute și fo-

Vizitînd în toamna aceasta o 
serie de școli generale, licee, 
grupuri școlare din invățămin- 
tul profesional și tehnic, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al P.C.R., s-a 
oprit și asupra activității din 
laboratoarele școlare, în legă
tură cu care a recomandat să 
se ia măsuri în vederea întoc
mirii unui plan de modernizare 
și dotare a laboratoarelor cu 
aparatură modernă, iar cadre
lor didactice să facă eforturi 
în direcția modernizării proce
sului de predare arătînd că 
pentru mai buna înțelegere a 
legităților care guvernează în

nismană australiană Evonne 
Goolagong șl Virginia Wade 
(Anglia).

In una din semifinalele 
probei de dublu masculin, 
cuplul francez Dominguez- 
Proisy a întrecut cu 7—6, 
6—4, perechea australiană 
McDonald-Warwick.

• IN PRIMA ZI a turneu
lui internațional masculin de 
handbal de la Flensburg 
(R. F. a Germaniei), o selec
ționată iugoslavă a învins cu 
scorul de 14—7 echipa orașu
lui Copenhaga. Intr-un alt 
joc, echipa orașului Flens- '
burg a întrecut cu 8—5 re- S
prezentativa Luxemburgului. j

• IN CADRUL TURNEU- j
LUI internațional de fotbal
de la Casablanca s-au dispu
tat primele meciuri. în parti
da inaugurală s-au intîlnit e- 
chipele Partizan Belgrad și 
Settat, campioana Marocului. 
Fotbaliștii iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul 
de 3—0 (1—0) prin punctele 
marcate de Djordjevici (min. 
15), Jekoviei (min. 87) și Ra
ției (min. 89).

In meci „vedetă", formația 
vest-germană Bayern Mün
chen a întrecut cu 1—0 (0—0) 
pe Espanol Barcelona. Golul 
victoriei a fost înscris in mi
nutul 78, de Zobel.

Finala competiției se va 
disputa între Bayern Mün
chen și Partizan Belgrad, iar 
echipele învinse se vor In- 
tilni pentru locurile 3 și 4.

„C.C.E.“ 
la volei

• In cadrul „Cupei campio
nilor europeni“ la volei, s-au 
disputat noi meciuri, contînd 
pentru grupele semifinale ale 
competiției.

In grupa de la Amsterdam, 
la care participă echipe mas
culine, formația Dynamo Ti
rana a obținut o victorie sur
prinzătoare cu scorul de 3—2 
(15—11, 11—15. 15—11, 7—15, 
15—5) în fața echipei T.S.K.A. 
Sofia. în cel de-al doilea joc, 
A.M.V.J. Amsterdam a reali
zat o nouă victorie, de data 
aceasta în dauna formației 
belgiene Lierre, pe care a în
vins-o cu 3-0 (16—14, 15—12, 
15—5).

La Florența, echipele învin
gătoare în prima zi, au ciști- 
gat și în ziua a doua : Zetor 
Brno—Munster (R. F. a Ger
maniei) 3—1 (15—4, 9—15,
15—3. 15—8) ; Ruini (Italia)— 
Galatasaray (Turcia) 3—1 
(13—15, 15—8, 15—4, 17—15).

Grupa semifinală feminină 
de la Haarlem (Olanda) a 
programat partida derbi din
tre echipele Lokomotiv Mos
cova și Levski Sofia. Volei
balistele sovietice au cîștigat 
cu 3—2 (15—11, 15—13, 12—15, 
6—15, 15—3). Revelația com
petiției, formația olandeză 
Bekkerveld a pierdut cu 0—3 
(13—15, 13—15, 12—15) par
tida susținută cu Tatran 
Praga.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

țeles din capul locului avanta
jele sistemului, a lucrat împre
ună cu «oția sa, în acord glo
bal 2 hectare porumb și un hec
tar fasole. Cînd a sosit vremea 
cîntăritului roadelor, familia 
Velcea a predat cooperativei a- 
proape 12 tone de porumb 
boabe, adică o producție la ha 
de aproape 6 000 kg, față de 
cifra planificată de 3 750 kg. 
„Dacă aveam un an mai bun, 
obțineam poate 8 000—9 000 kg 
— ne spun tinerii cooperatori, 
în primăvară a fost cam secetă 
și plantele nu au pornit-o chiar 
așa de bine. Dar am lucrat cu 
multă tragere de inimă și fie
care prașilă am făcut-o la timp 
și cu atenție. Intr-o zi prășeam 
doar 6 rînduri și nu 14—15 cîte 
făceam cînd lucram care pe 
unde apuca. Nu mai trebuie să 
ne controleze nimeni ca să vadă 
dacă am lucrat bine sau nu. 
Controlorii eram noi, eu și so
ția. Permanent ne gindeam că 
așa cum vom munci așa vom și 
culege. Sîntem foarte mulțumiți 
de rezultatele muncii noastre, 
și ne bucurăm că și ceilalți coo
peratori sînt acum convinși că 
acesta e cel mai avantajos sis
tem de plată".

Să vedem însă practic în ce 
se traduce mulțumirea soților 
Velcea. Pe lingă plata în norme 
stabilită pentru realizarea ci
frei de plan, ei au primit și o 
retribuție suplimentară in na
tură de 1200 kg porumb. Rezultă 
că pentru fiecare zi lucrată nu
mai la cultura porumbului, au 
încasat peste 100 lei. Cifre ase
mănătoare ne-au adus la cu
noștință și alți cooperatori ca 
Șuță Gheorghe, Anghel Cons
tantin, Gheorghe Gaciu, Marin 
Crivacu și alții. Tehnicianul a- 
gronom Marin Petcu șeful fer
mei nr. 1 care e și secretarul 
organizației U.T.C. al coopera
tivei, ne spune : „In ferma pe 
care o conduc, majoritatea coo
peratorilor sînt tineri și în ac
țiunea de popularizare a acestui 
sistem de muncă pe care am fă
cut-o încă din iarna trecută, ei 
au fost primii care au cerut să 
lucreze astfel. Recoltele pe care 
le-am obținut au demonstrat cu 
claritate că acesta e drumul 
cel bun pe care trebuie să mer
gem. încă de pe acum oamenii 
își manifestă dorința ca în anul 
agricol prezent să lucreze nu
mai în acord global“.

In aceeași comună la coope
rativa „7 Noiembrie”, acordul 
global s-a aplicat numai în zoo
tehnie, nu și la fermele vege
tale. ,,E adevărat, experiența ve
cinilor, mai ales, ne-a arătat cit 
am pierdut atit cooperativa cît 
și membrii cooperatori, datorită 
faptului că nu am aplicat și noi 
această formă superioară de re
tribuție — ne declara tovarășul 
Florea Crăciun, președintele 
cooperativei. Nu am fost destul 
de deciși, de convingători în 
fața nehotăririi oamenilor mani
festată în fața noului pe care 
îl reprezintă plata în aoord glo
bal cum se întîmplă de obicei 
cu oamenii noștri care se lasă 
convinși mai ales de ceea ce 
văd practic. Acum argumente 
convingătoare există și anul a- 
cesta vom urma pilda bună, a- 
ducătoare de producții și veni
turi mari, a celor de la coope
rativa „9 Mai“.

Deosebit de convingătoare și 
experiența cooperatorilor de la 
o altă unitațe, situată pe valea 
mănoasă a Dunării, cooperativa

agricolă „Răscoala din 1907“, 
Pietroșani. De pe suprafața cul
tivată cu porumb de 490 hec
tare s-a recoltat o producție 
medie de 3 000 kg la hectar cu 
450 kg mai puțin decit cifra de 
plan. Lucrările s-au făcut prin 
muncă in echipă pe baza sis
temului obișnuit de retribuire 
cu zile normă. Pe o suprafață 
de 14 ha, la ferma vegetală nr. 
1 s-a organizat însă munca în 
acord global, revenind fiecărui 
cooperator între 0,5 și 1 ha. 
S-a făcut apel la cei mai buni 
cooperatori, comuniști, printre 
ei și cîțiva uteciști, pentru a se 
face celorlalți o demonstrație 
hotăritoare. Rezultatul ? Pe su
prafața lucrată în acord global, 
s-a obținut o producție medie 
de peste 4 000 kg. „Creșterea 
răspunderii pentru soarta recol
tei și-a făcut vizibile efectele 
încă de la prima prașilă, cînd 
pe lotul lucrat în acord, densi
tatea a fost de peste 35 000 
plante, cînd înfățișarea culturii 
era total deosebită față de cea 
de pe restul suprafeței — ne 
spune tînăra șefă a fermei, in
ginera Lucia Grama. De altfel, 
pe acest lot, s-au aplicat trei 
prașile mecanice și trei prașile 
manuale, pe cînd la echipă nu 
s-a efectuat decît una sau două 
prașile manuale. E interesant 
cred următorul exemplu : coo
peratorul Anghel Cristea, a 
condus echipa care a realizat ' 
pe suprafața repartizată în con
dițiile obișnuite doar 2 750 kg la . 
hectar. în același timp, șeful de 
echipă și alți cooperatori au ’ 
luat în primire și loturi pe bază 
de acord global. De pe acestea, < 
aceiași oameni au recoltat nu 
mai puțin de 6 400 kg boabe 
la hectar. Pentru fiecare ha s-a 
primit o retribuție suplimentară, 
în natură de 1 200 kg porumb. 
Tehnologia de lucru indicată, 
asistența tehnică au fost ase
mănătoare, diferite însă au fost 
atitudinea cooperatorilor față 
de soarta culturii, grija pentru 
aplicarea la timp a tuturor lu
crărilor“.

Facem împreună cu președin
tele cooperativei, tovarășul 
Gheorghe Simion, o socoteală 
simplă, dar, după cum se va 
vedea, semnificativă : dacă pe 
întreaga suprafață cultivată cu ■ 
porumb, unitatea ar fi obținut 
6400 kg boabe la hectar, atît 
cît au realizat cooperatorii 
fruntași, lucrînd în acord glo-’ 
bal, atunci unitatea ar fi înma
gazinat în plus peste 1 700 tone 
porumb. Echivalentul în bani : 
circa 2 milioane lei. Reparti- ■ 
zați pe cele aproximativ 200 000 
norme convenționale planificate 
a fi cheltuite pentru producție, 
ar fi determinat un spor de 10 ,
lei la valoarea fiecărei norme. 
Deci un cooperator care a efec
tuat un număr mediu de 150 
norme, ar fi încasat în plus 
1 500 lei, H

Experiența fruntașilor a con
vins pe toți cooperatorii că 
munca in acord global e o for
mă avantajoasă, care stimu- 
lează și răsplătește din plin 
munca făcută la timp, cu con
știinciozitate. Atît la Pietro
șani cît și în celelalte comune 
ale județului, se fac acum, 
largi consultări pentru a se sta
bili cele mai bune variante de 
retribuire prin acord global, 
sistem la care întreaga masă de 
cooperatori a aderat cu convin
gere și hotărîre. O garanție si
gură fără îndoială pentru ob
ținerea unor producții mari in 
toamna viitoare pentru reali
zarea unor venituri sporite.

zâ problema înzestrării labora
toarelor, că se realizează cîteva 
școli cu laboratoare model, 
care apoi urmează să fie ge
neralizate, că se studiază ex
tinderea urgentă a folosirii a- 
paraturii moderne audio-vi- 
zuale. Dar există probleme 
care pot fi rezolvate mai ra
pid, dar pentru aceasta sînt ne
cesare, după părerea mea, cî
teva măsuri organizatorice.

a) Să se ia de urgență mă
suri pentru punerea în fabrica
ție a .acelor materiale didactice 
care fac parte din baremul de 
dotare a laboratoarelor școlare 
și care urmează să rămină în

între școli de aparate confec
ționate de elevi, de colecții de 
roci, plante etc., realizate de 
aceștia, poate să fie una din 
căile importante de îmbogățire 
a zestrei de material didactic a 
școlilor.

Paralel cu Înzestrarea labora
toarelor școlare și a colecțiilor 
de material didactic, ar fi ca
zul ca acele materiale care 
s-au uzat și din punct de ve
dere moral să fie înlăturate din 
școală, sau păstrate doar ca 
piese de muzeu.

b) Să fie luate măsuri pen
tru reciclarea de urgență a 
profesorilor de fizică, chimie

MATERIALUL DIDACTIC - INSTRUMENT DE EUCRU
pletă, nici definitivă. Ar tre
bui ca pe scară centrală să se 
poată găsi o modalitate de a- 
provizionare periodică a școli
lor cu micile cantități de oare 
au nevoie laboratoarele.

Pe lingă toate acestea, unii 
din profesori sînt nemulțumiți 
de sprijinul pe care-l primesc 
de la laboranții școlilor ; în 
general aceștia, cu rare excep
ții, nu se ridică la nivelul de 
adevărate ajutoare în pregăti
rea lecțiilor în laborator. Și 
în această privință s-a făcut 
ceva, dar prea puțin. Cursurile 
organizate cu aceștia de ins
pectoratele școlare și-au atins 
scopul doar parțial. Angajarea 
unor laboranți continuă să se 
facă fără o examinare a cu-

fesorii nu fac experiențe de 
frică să nu se deterioreze apa
ratele. O astfel de situație o 
socotim cu toții anormală. Noi, 
toate cadrele didactice, la orice 
eșalon al învățămîntului am 
lucra, trebuie să înțelegem că 
ori cîte eforturi s-ar face pen
tru înzestrarea laboratoarelor 
și pentru aprovizionarea în ge
neral cu material didactic, dacă 
profesorii de fizică, chimie, bio
logie, matematică, limbi străine, 
geografie, istorie etc., nu pre
gătesc experiențele necesare 
pentru fiecare lecție cu mate
rialul pe care-l au la dispoziție, 
nu duc in clasă și nu folosesc 
nici măcar materialul didactic 
de care dispune școala, nu vom 
putea obține rezultatele pe care

losite. Au existat și cazuri în 
care profesori de fizică înscriși 
la examenele de grad și care 
așteptau inspecția, nici măcar 
la lecțiile ținute cu această o- 
cazie nu au folosit materialul 
didactic de care dispuneau și 
n-au făcut nici un fel de expe
riențe. Mai grav este faptul că 
inspectorii care au efectuat in
specțiile au acceptat această si
tuație și au acordat note de 
trecere candidaților respectivi. 
Dacă vom continua în acest fel 
va mai trece multă vreme pină 
cînd fiecare profesor va înțe
lege că folosirea (confecțio
narea și recondiționarea) ma
terialului didactic nu constituie 
numai o recomandare metodică, 
ei și o obligație elementară.

natură, metodele descriptive în 
predarea biologiei, anatomiei 
etc., se cer înlocuite cu proce
dee vii, aplicative, în care să 
precumpănească demonstrația 
practică.

Ne dăm seama cu claritate 
că în lumina acestor exigențe, 
cu tot progresul realizat în ul
timii ani, lipsurile în organiza
rea activității laboratoarelor și 
folosirea materialului didactic 
în școlile noastre sînt foarte 
mari. Pot fi înlăturate lipsurile 
arătate ? Cu siguranță că da : 
dacă nu chiar imediat și în în
tregime, in orice caz într-o pe
rioadă scurtă o mare parte din 
ele pot fi eliminate.

Știm că în prezent, pe baza 
indicațiilor primite, se studia-

continuare în baremul de do
tare, dar care nu se produc 
încă sau nu se mai produc, 
dacă acestea nu ar putea fi 
confecționate de profesori și 
elevi ; să inceapă dotarea ma
sivă a școlilor cu aceste mate
riale ; acțiunea de dotare a la
boratoarelor să fie amplu sus
ținută de cadrele didactice și 
elevi, care prin munca proprie 
în atelierele școală să confec
ționeze cit mai multe din apa
ratele și utilajele laboratoare
lor. Pentru realizarea acestei 
importante sarcini (confecționa
rea de către elevi și profesori a 
materialului didactic) să se dea 
indicații metodice, scheme, so
luții, care să le stea Ia inde- 
mină in acest scop. Schimbul

și biologie în așa fel încît tota
litatea acestora să știe efectua 
toate lucrările cerute de pro
grame și să poată efectua mici 
remedieri aparaturii cu care 
sint dotate laboratoarele. Pon
derea la aceste cursuri ar 
urma s-o aibă lucrările practice 
de laborator, cunoașterea apa
raturii moderne. La cursurile 
de perfecționare pentru învăță
tori și pentru profesorii de ce
lelalte specialități să se pună 
un accent deosebit pe folosirea 
la lecții și confecționarea pe 
plan local a materialului didac
tic necesar.

Ar fi poate cazul ca in ca
drul emisiunilor „Tele-școalâ" 
să se introducă o rubrică des

chisă profesorilor și laboranti- 
lor in care să se prezinte apa
rate construite prin autoutilare, 
modul de utilizare al unor a- 
parate ce urmează a fi folosite 
în perioada imediat următoare 
a anului școlar, noi aparate 
date în dotare etc.

c) Să se organizeze cursuri 
cu laboranții existenți care să 
se încheie cu examene urmînd 
să fie înlocaiiți toți aceia care 
nu pot face fată unei asemenea 
funcții : în viitor ocuparea 
posturilor de laboranți să se 
facă numai pe baza unui exa
men teoretic și practic strîns 
legat de activitatea laboratoa
relor.

Nu ar fi lipsit de interes un 
studiu în ce privește pregătirea 
laboranților școlari în licee de 
cultură generală ca una din 
meseriile care se pot învăța in 
cadru] practicii productive a r 
elevilor acestor școli.

d) Să se introducă în practi
că o exigență net sporită atît 
din partea inspectorilor școlari, 
cît și din partea directorilor de 
școli în ce privește înzestrarea 
laboratoarelor și folosirea Ia 
maximum a materialului di
dactic de care dispun. Exigen
ța ar putea merge pînă la in
terzicerea efectuării acelor lec
ții pentru care nu sînt pregă
tite lucrările de laborator, sau 
la sancțiuni materiale aplicate 
acelor profesori care, deși dis
pun de materialul necesvr, nu-I 
folosesc. Măsurile propuse ar 
mai putea fi desigur comple
tate.

Avem convingerea că tn a- 
cest fel se va produci mișcarea 
pozitivă pe care o «țteptăm și 
din acest punct de vedere îri 
activitatea școlară, far rezulta
tele acestei activități nu vor 
întlrzia să se vadă.



Președintele Sudanului
_>

O HOTARÎRE A GU 
VERNULUI PERUAN

ÎN CADRUL FESTIVITĂȚILOR CONSACRATE 
SEMICENTENARULUI P.C. DIN CHILE

a primit delegația

Delegația Frontului Unită
ții Socialiste din Republica 
Socialistă România, formată 
din tovarășii Mihai Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S.> și 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările Con
gresului Uniunii Socialiste 
Sudaneze, a fost primită de 
președintele Sudanului, Ga- 
afar El Numeiry. în cursul 
convorbirii, desfășurată în
tr-o atmosferă prietenească, 
au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relații
lor de colaborare între cele 
două țări și

Vorbitorul a arătat că e- 
xistă largi posibilități de dez
voltare a raporturilor dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Su
dan, în interesul ambelor țări, 
al progresului lor. El a rele
vat totodată că, dedieîndu-și 
eforturile operei de dezvoltare 
a țării pe baze moderne, po
porul român este vital intere
sat în rezolvarea problemelor 
internaționale în spiritul păcii 
și securității, în extinderea co
operării între toate popoarele 
lumii.

• GUVERNUL PERUAN a 
hotă rit că toate firmele stră
ine care activează în Peru 
sînt obligate să semneze con
tracte cu statul înainte de 
sfîrșitul anului în curs, pen
tru stabilirea condițiilor și 
perioadei limită 
transformarea lor în 
prinderi industriale 
Decretul, dat publicității la 
Lima, definește întreprin
deri industriale mixte, so
cietățile în care statul de
ține cel puțin 30 la sută din 
capitalul social și are putere 
de decizie determinantă.

In alte paragrafe, decre
tul stabilește norme privind 
participarea capitalului stră
in la investițiile din țară, 
specificîndu-se că acestea 
nu trebuie să afecteze inte
resele vitale ale economiei 
naționale.

privind 
între- 
mixte.

popoare.
★

Uniunii Socialis- 
și-a încheiat lu-

Congresul 
te Sudaneze 
crările. In cadrul lor a luat 
cuvîntul tovarășul Mihai 
Drăgănescu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste din 
România, care a transmis, 
Congresului, poporului suda
nez, un cald salut de prietenie 
din partea Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, a oamenilor muncii și 
a poporului român.

Poporul nostru, a spus vor
bitorul, a manifestat solidari
tate cu lupta pe care poporul 
sudanez a dus-o în cursul isto
riei sale împotriva colonialis
mului și imperialismului, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor sale 
de libertate, progres și pros
peritate. Poporul român urea
ză poporului sudanez succes 
în unirea tuturor forțelor de
mocratice, patriotice, în lupta 
pentru transformări sociale, %- 
conomice și politice progresis
te, împotriva imperialismului 
și neocoloniasmului, pentru 
pace, securitate și colaborare 
internațională.

• Militantul american 
pentru drepturi civile Ba- 
yard Rustin a declarat că 
majoritatea populației de 
culoare din S.U.A. ar spri
jini candidatura senato
rului Edmund Muskie, 
dacă acesta va obține in
vestitura din partea Parti
dului democrat pentru 
alegerile prezidențiale din 
luna noiembrie a.c. Rus
tin. director al Institutu
lui „Philip Randolph“, a 
adăugat că nici un candi
dat nu va putea cîștiga 
fără a obține majoritatea 
voturilor alegătorilor de 
culoare.

Regiuni din
Kazahstan afectate
de un ciclon puternic

Agenția T.A.S.S. informează 
că un ciclon de o putere neobiș
nuită s-a abătut asupra regiuni
lor centrale și nord-estice ale 
Kazahstanului. Un curent arctic 
a adus o mare cantitate de ză
padă, care împiedică circulația 
mașinilor și a trenurilor. Regiu
nile cele mai afectate de ciclon 
sînt Turgaisk, Telinograd, 
raganda, Pavlodar.

O avalanșă de zăpadă a 
prins un teritoriu întins și, 
ciuda măsurilor preventive au 
fost puse în primejdie milioane 
de capete de vite, în special oi 
și cai. Vîntul, de o deosebită in
tensitate, a rupt liniile de tele
comunicații și de transmisie a 
curentului electric. Pentru acor
darea de ajutor în organizarea 
activității normale a întreprinde
rilor industriale. a șantierelor 
de construcții, a sovhozurilor și 

.........“ocolhozurilor a fost constituită 
comisie guvernamentală.

C.C. al P.C. din Kazahstan 
Consiliul de Miniștri al republi
cii iau toate măsurile pentru asi
gurarea desfășurării normale a 
vieții, utilizînd tehnică moder
nă pentru deblocarea căilor de 
comunicație.

• LA PANMUNJON a avut 
loc o nouă intîlnire a ofițerilor 
celor două părți ale Comisiei 
militare de armistițiu in Co
reea. transmite agenția A.C.T.C. 
Reprezentantul R.P.D. Coreene 
a protestat cu hotărîre împo
triva acțiunilor provocatoare 
ale militarilor americani, ară- 
tind că în primele zile ale a- 
cestui an au fost comise mai 
mult de zece provocări în zona 
demilitarizată. El a cerut înce
tarea imediată a acestor ac
țiuni.

Miting PACE DIN CIPRU

prim-

secretar al Comitetului județean 
Tulcea al P.C.R.

ÎNTREVEDEREA 
PETRE LUPU — 

LUIS CORVALAN

PROTESTUL

pro- 
cu ajutorul mimicii 
o puteți crede din

la Santiago de Chile
în cadrul festivităților con

sacrate semicentenarului Parti
dului Comunist din Chile, pe 
Stadionul Național din capitala 
chiliana a avut loc un mare mi
ting. Au fost de față președin
tele Republicii, Salvador Allen- 
de, conducătorii P.C. din Chile, 
liderii altor partide ale Unității 
Populare, membri ai guvernu
lui. precum și delegațiile parti
delor comuniste invitate la fes
tivitățile prilejuite de semicen
tenarul P.C.C. A fost prezentă 
și delegația Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii 
Petre Lupu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Teodor Coman, 
bru al C.C. al P.C.R.,

Delegația Partidului Comunist 
Român a avut sîmbătă seara o 
întrevedere cu Luis Corvalan, 
secretar general al C.C. al 
P.C.C. La întrevedere a partici
pat Julieta Campusano, membră 
a secretariatului C.C. al parti
dului.

Au fost discutate probleme ale 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două partide, dintre Chile șl Ro
mânia. Intîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

PREȘEDINTELUI 
COMITETULUI PENTRU

Sîmbătă, președintele Co
mitetului pentru pace din 
Cipru, Yangos Potamitis, a 
protestat împotriva transfe
rării la bazele britanice din 
insulă a 
noaștere 
aeriene 
în Malta, 
nelor 
cipriot, la Akrotiri, 
te neliniște în rîndul poporu
lui cipriot“, a afirmat Pota
mitis.

avioanelor de recu- 
aparținînd forțelor 

engleze, staționate 
Transferarea avioa- 

engleze pe teritoriul 
„stîrneș-

• O PUTERNICA explozie a 
avut loc sîmbătă seara într-o 
locuință din cartierul răsăritean 
al Belfastului. Șocul produs a 
provocat rănirea a 26 de per
soane, incluzind 7 copii 
militari britanici.

întrevederile

șeicului

Mujibur Rahman 
la Londra

Șeicul Mujibur Rahman, 
liderul Partidului Liga A- 
wami din Pakistanul de est, 
care a sosit sîmbătă la Lon
dra, a fost primit, în 
aceleiași zile, la 
Street 10, de primul 
£.1 Marii Britanii, 
Heath, informează 
Reuter și --France Presse.

La o oră după întrevederea 
avută cu premierul britanic 
Edward Heath, șeicul Muji
bur Rahman, liderul Partidu
lui Liga Awami din Pakistanul 
de est, a avut o întrevedere 
sîmbătă seara cu Harold Wil- 
son, liderul opoziției brita
nice.

Șeicul Mujibur Rahman a 
primit' în apartamentul său 
din hotelul londonez Cla- 
ridge mai mulți compatrioți 
din Pakistanul de est. El ur
mează ca, duminică sau cel 
mai tîrziu luni dimineața, să 
părăsească capitala britani
că cu destinația Dacca.

seara 
Downing 
ministru 
Edward 

agențiile

Președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a hotă- 
rît să stabilească arest la .do
miciliu pentru fostul preșe
dinte Mohammed Yahya 
Khan și fostul șef de stat 
major al armatei pakistaneze, 
generalul Abdul Hamid Khan.

uni vor fi reluate Ia Bruxel
les negocierile dintre Piața 
comună și Norvegia privind 
aderarea sa la acest orga
nism. Evenimentul coincide 
cu sfîrșitul turneului-fulger

al primului ministru Trygve Bratelli 
în capitalele țărilor membre ale Pieței 
comune și Ia Londra. Vor fi rediscutate 
probleme rămase fără soluție mult timp 
și, in fond, fără perspective imediate. Este 
vorba de garanțiile pe care guvernul de 
la Oslo le solicită in ceea ce privește pes
cuitul și mai ales limita zonei de pescuit 
aparținînd în exclusivitate vaselor pescă
rești norvegiene. Regulamentele Pieței 
comune prevăd ca după o perioa
dă de 10 ani apele naționale ale tuturor 
membrilor să fie deschise oricărei nave 
comunitare de pescuit. în același inter
val. zona de pescuit națională este limi
tată la șase mile, cu excepția unor por
țiuni de coastă unde, pe baza unui acord 
prealabil, limita apelor naționale ar pu
tea fi extinsă la 12 mile. în cazul Norve
giei această ultimă zonă s-ar întinde de la 
Trondheim, înspre granița de nord. Prin
cipalele cereri norvegiene, vitale de altfel 
pentru economia țării, sînt :

1) Aplicarea unei limite de 12 mile și 
după expirarea perioadei de tranziție ;

2) Dezacordul față de fixarea unor limi
te diferențiate pentru porțiunile de coastă.

Țările comunitare au refuzat pînă acum 
categoric exceptarea Norvegiei de la unul 
din principiile tratatului de Ia Roma de 
teama creării unui precedent care ar da 
naștere în rindul comunitarilor a unor 
pretenții de exceptare a lor de la alte 
principii care nu-i favorizează. De aceea 
s-a sugerat un pseudocompromis : amîna- 
rea discuțiilor după expirarea perioadei 
de tranziție. Pentru norvegieni promisiu
nile acestea vagi sînt la fel de periculoase 
ca și perspectiva unui acord catastrofal 
pentru industria pescărească. De aceea — 
cred comentatorii — pentru încă cel puțin 
6 luni complexitatea chestiunii va plasa 
într-o stare de incertitudine întreaga țară. 
Guvernul norvegian a precizat că va con
tinua fără grabă negocierile în ciuda ter
menului de 17 ianuarie cînd Norvegia, 
Marea Britanie, Irlanda și Danemarca ar 
urma să semneze acordurile cu C.E.E. De

altfel, trebuie stabilită data organizării In 
țară a unui referendum în legătură cu a- 
derarea, pentru ca ulterior Stortingul să 
ratifice acordul, prin întrunirea unei ma
jorități de 3/4 dintrei cei 150 de membri. 
Aceasta înseamnă că 38 de voturi expri
mate împotrivă vor reprezenta sfîrșitul a- 
derării și să ne amintim că, acum cîteva 
luni, 37 de membri ai Stortingului au vo
tat împotriva continuării negocierilor.

Opoziția din țară este puternic motivată 
de structura economiei, de evoluția 
ei din ultimul timp. Prin tradiție Norve
gia dispune de o flotă maritimă impresio-

Dilemele
Norvegiei

nantă care situează țara pe locul IV în 
lume. De asemenea, Norvegia este a șasea 
țară constructoare de nave. Producția Se 
nave s-a triplat în ultima decadă de la 
250.000 la 700.000 tone anual. Mai nume
roși decît constructorii sînt, însă, pesca
rii din satele pitorești de pe coastele nor
vegiene. Standardul lor de viață depinde 
de industria de pește așa cum un pro
cent însemnat al bugetului național este 
format din devizele obținute din expor
turile aceluiași produs conservat, mai ales 
spre S.U.A. (250 milioane coroane). Așa 
cum declara, de curind, Knut Hoem, mi
nistrul pescuitului, legea americană care 
impune restricții Ia importurile de pește 
va prejudicia serios interesele pescarilor 
norvegieni. Resentimentul lor împotriva 
măsurilor protecționiste americane se 
combină acum cu cel împotriva traulere- 
lor comunitare care, intrate în posesia 
dreptului de a invada apele teritoriale ale 
Norvegiei, vor deveni de neconcurat, dato-

rită echipamentului lor modern și a inten
ției partenerilor de a mări producția de 
pește de Ia 2 la 7 milioane tone. Micile 
comunități de pescari din nord și vest 
se vor stinge și populația în suferință va 
bate drumul spre orașe depopulînd re
giuni înfloritoare. Amenințate se simt și 
corporațiile norvegiene de a fi înghițite 
de cele din C.E.E. și situația lor apare cu 
atît mai depresivă cu cît indiciilor unei 
stagnări i-au căzut victime 326 de între
prinderi în 1970 și 132 în primele cinci 
luni al anului 1971. O altă bogăție a a- 
dîncurilor maritime norvegiene — petro
lul — va trece probabil prin sonde și ra
finării străine. începuturile încurajatoare 
de exploatare a petrolului din cîmpurile 
petrolifere maritime de la Ekofisk, Tor 
(10.000 barili pe zi dar cu perspective de 
a atinge 300.000) sînt privite cu multă 
speranță de norvegienii care au și început 
să se numească cu mîndrie „libienii nordu
lui“ — datorită resurselor petroliere de 
care dispun.

Pe acest fundal se afirmă cu vigoare re
fuzul norvegienilor de a se încrede într-un 
viitor nesigur în cadrul Pieței comune. 
In rindul partidelor din țară se manifestă 
aceeași îngrijorare : partidul de centru 
(agrarian, care reînnoise cererea de ade
rare în 1967 cînd era la putere) se opune 
acum aderării pe cînd partidele liberal și 
creștin-popular sînt divizate. Largi cercuri 
ale opiniei publice își exprimă împotrivirea 
sau incertitudinea. Astfel un sondaj efec
tuat de institutul „Galup“ descoperă 50 
Ia sută dintre norvegieni împotrivă, 23 
pentru iar restul pronunțîndu-se pentru 
alte forme de asociere la C.E.E. Organi- 
zazația „Mișcarea populară împotriva in
trării Norvegiei în C.E.E.“ _ organizează 
marșuri de protest și săptămîni de luptă 
împotriva aderării; membrii Sindicatului 
muncitorilor din metalurgie și industria 
constructoare de mașini s-au pronunțat 
recent împotriva proiectului de aderare.

Zece organizații de tineret au relevat 
necesitatea aceleiași opoziții. „Tineretul — 
sublinia comentatorul ziarului Ț1MES în
tr-un supliment dedicat Norvegiei — vede 
în Piața comună legarea prea strînsă de 
centrele capitalismului și de inima euro
peană a N.A.T.O.".

DOINA TOPOR

și

R. P. CHINEZA. — Aspect de munca dintr-una din halele Uzinei de țevi 
Șanhai.

A 16-A ANIVERSARE A ÎNTEMEIERII
F.L.P 0 DATA ISTORICA

Agenția Khaosan Pathet Lao 
informează că președintele Co
mitetului Central al Frontului 
Patriotic Laoțian, prințul Sufa- 
nuvong, a dat publicității un 
mesaj cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a întemeierii F.L.P. 
Sărbătorim această dată istorică, 
se subliniază în mesaj, intr-un 
moment în care forțele noastre 
armate și poporul obțin victorii 
glorioase pe toate fronturile în 
lupta pentru salvarea naționa
lă, iar populația zonelor elibera
te, consolidează și construiește 
o puternică zonă eliberată.

Mesajul reliefează succesele 
obținute în cei 16 ani care au 
treout de la crearea Frontului 
Patriotic Laoțian, menționînd că 
zona eliberată cuprinde în pre
zent trei pătrimi din teritoriul 
național, iar cei peste un mi
lion de oameni care o popu
lează au instalat puterea demo
cratică. Zona eliberată demon-

280 000 mineri britanici
in greva

• CEI APROXIMATIV 280 000 
de mineri din Marea Britanie au 
declarat la miezul nopții de 
sîmbătă spre duminică o grevă 
generală, prima de acest fel din 
ultimii 46 de ani.

fflncma
MIRII ANULUI II : rulează la 

Scala (orele 9: 11,15; 13,30; 18;
18,30; 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30, 18.45; 21).

SĂ CUMPĂRĂM O MAȘINA 
DE POMPIERI : rulează la Doina 
(orele 11,30- 13,30; 16; 18,15; 20,30).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15), 
Festival (orele 9; 21).

LOVE STORY : rulează la Pa
tria (orele 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15), Festival (orele 9,15; 11,45; 
14; Jb,45) Luceafărul (orele 9;

i I

Consiliul de Securitate 
se va întruni într-o 
capitală africană

• CONSILIUL DE SECU
RITATE al O.N.U. ar putea să 
se întrunească Ia sfîrșitul aces
tei luni sau la începutul lunii 
februarie într-o țară din Afri
ca, anunță agenția France 
Presse.

Pînă în acest an. Consiliul 
Securitate s-a întrunit încă 
două ori in 
New York : 
Paris.

Partizanii 
nor ședințe 
Africa argumentează că. într-o 
asemenea situație, O.N.U. s-ar 
găsi mai aproape de problemele 
coloniale sau rasiale, care figu
rează de ani de zile pe ordinea 
de zi a lucrărilor Consiliului de 
Securitate.

alt oraș decît 
în 1948 și 1951,

ideii organizării 
ale consiliului

11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Capitol 
(orele 8,30; 11; 13,15; 16 ■ la orele 
20 Gala filmului cubanez ODI
SEEA GENERALULUI JOSE) ; 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; ,15,45; 18;
20,15; Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30).

MIHAIL STROGOFF: 
la Central (orele 9,15;
13.45; 16- 18,15; 20,30).

HUGO ȘI JOSEFINA :
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare. La orele 20,15 pro
gram de desene animate).

DECOLAREA : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20), Giulești (ore
le 15,30; 17,45; 20).

rulează 
11,30;

rulează

ră din nou că China nu 
niciodată și în nici un 
circumstanțe prima care să facă 
uz de arma nucleară.

1972 de milioane mărci 
vest-germane pentru 

amenajările 
de la München

Experiență nucleară 
în R. P. Chineză

• AGENȚIA CHINA NOUA 
transmis un comunicat 
efectuarea la 7 Ianuarie

a 
privind 
1972 a 

unei noi experiențe nucleare în 
R.P. Chineză. Guvernul chinez — 
se spune în comunicat — decla-

• CHELTUIELILE reclamate 
de amenajările necesare desfă
șurării Jocurilor Olimpice de la 
München din acest an se ridică 
la 1 972 de milioane mărci vest- 
germane, de trei ori mai mult 
decît se calculase anterior, a 
anunțat Willi Daume. preșe
dintele Comitetului de organi
zare. Cele mai mari cheltuieli 
au fost făcute pentru complexe
le sportive de la München și 
pentru amenajarea zonei nau
tice de la Kiel.

Experiment interesant 
la Roma

strează puterea invincibilă a 
poporului laoțian și constituie 
o bază solidă în asigurarea vic
toriei finale, in lupta pentru 
făurirea unui Laos pașnic, inde
pendent, neutru, democratic, u- 
nificat și prosper. Mesajul evi
dențiază că unitatea diferitelor 
naționalități, ale țării și a for
țelor patriotice, dezvoltarea 
constantă și consolidarea unită
ții militante dintre Frontul Pa
triotic Laoțian și forțele neu
traliste patriotice, constituie o 
garanție a victoriei în lupta 
pentru respingerea agresiunii 
imperialiste și edificarea patriei.

Prințul Sufanuvong exprimă 
mulțumiri popoarelor vietnamez 
și cambodgian care luptă 
umăr la umăr cu poporul 
laoțian, precum și guvernelor și 
popoarelor țărilor socialiste, 
popoarelor iubitoare de pace și 
dreptate, pentru sprijinul acor
dat.

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PĂDUREA • DE MESTECENI : 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

TRENUL : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20),
Miorița (orele 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20).

WATERLOO : rulează la Grivi- 
ța (orele 9; 12; 16; 19,30), Volga 
(orele 9,30: 12,30; 16; 19,15), Fla
mura (orele 9: 12,30; 16; 19,30).

SORGUL ROȘU : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

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

POVESTE SÎNGEROASA : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

• MUNICIPALITATEA RO
MEI a inițiat în urmă cu peste 
o săptămînă un experiment in
teresant, ale cărui concluzii se 
crede că vor fi destul de eloc
vente pentru călătorii cotidieni 
ai capitalei Italiei. Locuitorii 
Romei au fost rugați să renun
țe timp de nouă zile la utiliza
rea propriilor mașini pentru 
transportul urban, autobuzele 
devenind în tot acest interval 
gratuite. Experimentul a costat 
municipalitatea aproximativ 50 
milioane de lire italiene zilnic, 
dar a convins în același timp că 
transportul a devenit mai rapid, 
fără a crea probleme de par
care — acestea dind numeroase 
bătăi de cap posesorilor de auto
turisme, din cauza străzilor în
guste din Roma.

el matur, cel înarmat este un soldat al armatei 
britanice. Puștiul, cel ce se strîmbă, este un 
mic irlandez. Probabil catolic. Aici, numai aici, 
probabil că această precizare își are însemnă
tatea ei. Dacă n-ar face parte dintre cei opri
mați, dintre cei ce îndură suferințele, 

babil că puștiul nu și-ar bate joc, 
sale, de sărmana cătană. Fiindcă, _ ,__ ,
toată inima, acest soldat englez ar fi preferat să stea acasă 
la el, în cazarmă dacă nu în sinul familiei, decît să colin
de, cu arma la bandulieră, străzile Ulsterului.

Ce se petrecț ? Nimic altceva decît faptul că fierbințeala 
luptei a ajuns pînă la mințile cele mai fragede. Școlari și 
preșcolari se consideră combatanți și ca atare, în stare 
de război cu forțele armate britanice. Unul dintre ei a 
izbucnit într-o declarație patetică, înregistrată de un co
respondent aLunei agenții de presă occidentale : „Vrem < ’ 
Armata Britanică să se care. O să-i lapidăm, o să-i arde 
o să-i ucidem, o să-i ungem cu smoală și apoi o să-i îmbr 
căm în pene, cum se făcea cu sclavii".

Ce vrea să se facă, cînd va fi mare, acest teribil orator 7 
Un om aparținînd forțelor I.R.A. Deocamdată are opt ani. 
Profesorii lui, departe de a fi supărați de această îndepăr
tare de la preocupările școlare curente, o încurajează. O 
teribilă frontieră separă cele două comunități din Ulster. 
Cînd armata trece pe străzile sfișiate de bombe din London
derry și mulțimea viețuind în ghetto-ul catolic strigă ațițată, 
nu puțini sînt ostașii care își acoperă amindouă urechile cu 
miinile. Căci strigătul cu care sînt gratulați este: „Gestapo !" 
Or, ei erau convinși că au venit aici să restabilească ordinea 
tulburată de cîteva elemente declasate și, cînd colo, întîl- 
nesc furia unor ființe omenești cu neputință de a fi astfel 
categorisite, măcar pentru faptul că s-au născut nu mai de
parte decît acum 15, în unele cazuri 7 ani.

Bineînțeles, violența este cultivată în ambele tabere. Pro
testanții își au proprii lor extremiști, care predică violența 
cu arma în mină și represiunea anti-catolică. Reacțiile ca
tolice sînt generate de sentimentul nedreptăților. Această 
comunitate suportă grele condiții de viață, este supusă dis
criminărilor. La baza acestui conflict se află o realitate so
cială pe care nu o pot ascunde aspectele religioase ale în
fruntării.

Să mai vorbim despre implicațiile conflictului 7 Ar în
semna să zugrăvim adevăratele proporții ale tragediei. Jocu
rile copiilor au devenit niște infernale exerciții de antre
nament al violenței. Cum spunea un învățător chestionat de 
un reporter : „O partidă de fotbal poate degenera într-o 
răzmeriță de mici dimensiuni". Reacții de neliniște — ter
menul de „angoasă" reflectă parcă mai exact starea de a- 
lertă a psihicului — se intîlnesc la copii între 4 și 7 ani. Ei nu 
vor să se mai apropie de ferestre. Alții au pierdut somnul 
sau se deșteaptă urlind. Cei mai mari, ințre 15 și 20 de ani, 
formează categoria cea mai greu de controlat. Dacă o mamă 
încearcă să-și povățuiască fiul, acesta are, drept prim im
puls, tentația de a-i arunca în obraz o insultă vitriolantă : 
„Ești o probritanică, asta ești“.

Unde este rădăcina tuturor acestor arborescente ale rău
lui 7 Fără nici o îndoială, răspunsul este : în discriminări, 
în situația existentă în Irlanda de nord. Un băiat de zece 
ani declară : „N-o să am niciodată o slujbă : sînt catolic". 
E greu de imaginat o mai laconică prezentare a dramaticei 
situații. Deocamdată, nu este de așteptat ca băiețașii de 
vîrstă școlară să se întoarcă spre mingea lor de fotbal ca 
spre un simplu mijloc de a petrece o după-amiază plăcută.

ȘTEFAN IUREȘ
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Mesajul Plenarei naționale 
a organizației „Frente 
Amplio“ din Uruguay

Plenara națională a orga
nizației „Frente Amplio“ 
(Frontul larg), care grupează 
între alte partide de stingă 
și partidul comunist, a adre
sat un mesaj poporului Uru
guayan privind perspectivele 
politice ale forțelor democra
tice din țară..

în document se arată că 
succesul obținut de forțele de 
stînga la ultimele alegeri pre
zidențiale și parlamentare din 
28 noiembrie anul trecut, — 
peste 20 la sută din numărul 
de voturi exprimate în fa-

voarea organizației „Frente 
Amplio“ — a dat o lovitură 
puternică sistemului politic 
actual, care avantajează par
tidele tradiționale. Mesajul 
afirmă, în continuare, că ac
centuarea crizei economiei ță- 

mijloacelor de 
de

Ziarul „Pravda" a publicat duminică o relatare a colabora
torilor Institutului pentru cercetări cosmice al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. cu privire Ia primele rezultate ale activității 
stațiilor orbitale automate „Marte-2" și „Marte-3“. Arătînd că 
este vorba de experimente de durată, de la care nu se așteaptă 
lucruri senzaționale, specialiștii sovietici au precizat că cele 
două stații au furnizat numeroase date cu privire la umidi
tatea atmosferei și la temperatura suprafeței marțiene în di
ferite regiuni ale planetei. Au fost transmise fotografii ale lui 
Marte, luate de pe orbitele de sateliți artificiali. Un fapt inte
resant l-a constituit puternica furtună de praf, care a durat 
neobișnuit de mult, și care a acoperit mari porțiuni ale pla
netei. Dar, pentru specialiști, chiar și această „surpriză" pe 
care le-a rezervat-o Planeta Roșie a oferit unele date noi și 
interesante. Ei apreciază că în prezent există temeiuri să se 
aștepte la scăderea intensității furtunii.

în cursul unei emisiuni radio, stabilită între Pămînt și Marte, 
a fost măsurată temperatura pe un traseu care se întinde de la 
58 grade latitudine sudică și 330 grade longitudine pînă Ia 30 
grade latitudine nordică și 190 grade longitudine. Cea mai ri
dicată temperatură înregistrată a fost de minus 20 grade Cel- 
sius. Pe partea umbrită a planetei, temperatura coboară uneori 
pină la minus 90 grade Celsius,

ză la Vltan (orele 15,30; 18; 20,15). 
TICK-TICK-TICK : rulează la

Rahova (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 17,45;

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

rulează la Buzești 
19).
OM PENTRU CAMP 
rulează la Ferentari 

17,45; 20).

OLIVER : 
(orele 15,30;

NICI UN
DETRICH ;
(orele 15,30:

ANNA CELOR 1 000 DE ZILE : 
rulează la Floreasca 
19), Arta (orele 15,30;

CASTANELE SlNT 
lează la înfrățirea 
17,45; 20).

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Lumina (orele 9—21 în

(orele 15,30; 
19,15).

BUNE : ru- 
(orele 15,30;

continuare), Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

DUEL STRANIU : rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20), 
Popular (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

SCOATE-ȚI PĂLĂRIA, CÎND 
SĂRUȚI : rulează la Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

FLOAREA SOARELUI : rulea-

20). 
la
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16,00—17,00 Lecții TV pentru 
crătorii din agricultură. 18,00 Sce
na. 18,30 De la operă la... muzică 
ușoară. 18.45 Stop-cadru. 49.15

lu-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Soînteii*. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se făo la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi șl Instituții. Tiparul i Combinatul poligratio „Casa Scînteii

rii, scăderea 
subzistență și a puterii 
cumpărare a marii majori
tăți a populației și interzice
rea unor drepturi și libertăți 
publice demonstrează lipsa de 
popularitate a regimului.

în aceste condiții „Frente 
Amplio“ — a cărui apariție 
în viața politică a țării con
stituie o nouă etapă a luptei 
forțelor de stînga canalizate 
într-o acțiune politică perma
nentă — și propun realizarea 
unui program de transfor
mări profunde, reclamată de 
înseși mutațiile intervenite în 
societatea uruguayană.

• FORȚELE NAVALE ecua- 
doriene au reținut, sîmbătă 
seara, nava de pescuit americană 
„Western King”, care pescuia 
în apele teritoriale ale Ecua
dorului. După cum se știe li
mita apelor teritoriale ale Ecua
dorului a fost stabilită Ia 200 
de mile.

Nava americană a fost con
dusă în portul Manta din pro
vincia ecuadoriana de coastă, 
Manabi.

Publicitate. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Oa
meni și fapte. 20,15 Roman-folle- 
ton . David Cooperfield (IV). 21,05 
„Cîntă Maramureșul“ — spectacol 
muzical-coregrafic. 22 05 Dinami
ca societății românești. 22,30 Din 
țările socialiste ■ R.S.F. Iugosla
via — 'Aurul alb. 22,45 Telejurna
lul de noapte.
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Teatrul ,,C. I.
Magherà). BUNĂ
NULE WILDE —

Nottara" (Sala 
SEARA, DOM- 

ora 19,30.


