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La Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Caransebeș

TINERII ÎN PRIMELE RÎNDURI
intri pe poarta 
de prelucrare

De cum 
Combinatului 
a lemnului din Caransebeș un 
panou imens îți atrage aten
ția : secția P.A.L., tineri în 
întrecere în luna ianuarie — 
230. Valoarea economiilor 
realizate — 80 mii lei. Frun
tași în producție — 70. în 
septembrie numărul celor 
aflați în întrecere a ajuns la 
241. Economiile, aproape că 
s-au împătrit. La fabrica de 
mobilă — corp, tineri sînt 
mai puțini. 130 se aflau în 
întrecere la începutul anu
lui. Valoarea economiilor era 
însă de 1,28 milioane lei 
Fruntași în producție — 8. 
în septembrie, 145 de tineri 
economisesc 1,84 milioane 
lei și trimit în plutonul frun
tașilor 23 de reprezentanți.

Panoul reprezintă rezulta
tele obținute de către tinerii 
combinatului în cadrul între
cerii „Tineretul — factor ac
tiv în realizarea cincinalului 
înainte de termen". Salturi 
spectaculoase puteam nota și 
în cazul tinerilor de Ia fa
brica de mobilă curbată, ori 
a celor de la plăci melami- 
nate. Ceea ce ne-a reținut, în 
continuare, în mod deosebit 
atenția au fost nu atît cifrele, 
ci felul în care s-a ajuns la 
înregistrarea lor.

Iata-ne așadar prezenți, 
seara la ora 9 cînd, gîndeam 
noi, potrivit unor experiențe 
anterioare, ofensiva primelor 
ore din schimb pălește și 
mai toți trag cu ochiul spre 
arătătoarele ceasului. Mo
demele mașini din fabrica 
P.A.L. zumzăie însă sănătos, 
In dreptul unei mașini în 
jurul căreia cîțiva tineri meș
teresc ceva, îl întîlnim pe in
ginerul Manea Lucian, șeful 
de schimb.

■— Practic, ca în orice fa
brică noua, cum e și a noas
tră, începutul este întotdea
una dificil, cu atît'mai mult 
cu cît produsul pe care-1 rea
lizezi este și el nou. O dată 
cu mașinile trebuie să-i ro
dezi și pe oameni. Or, la noi 
acești oameni mai toți sînt 
tineri, mulți dintre ei pentru 
prima dată aflați în con
fruntare cu rigorile unei în
treprinderi. Acesta a fost as
pectul dominant de la care

am și pornit atunci cînd în 
cadrul organizației U.T.C. 
s-a dezbătut programul cadru 
al întrecerii uteciste.

— De fapt, intervine se
cretarul comitetului U.T.C. 
pe combinat, losif Rujoni, în
tocmai s-a procedat și în ce
lelalte organizații. Aici pro
blema numărul unu a fost 
cea a calificării, îndeosebi a 
tinerilor care deservesc ma
șinile și a celor de Ia sor
tare. In altă parte, de pildă, 
la mobilă corp și mobilă 
curbată, principalele puncte 
nevralgice cu efecte directe 
în capitolul eficientă au fost 
rebuturile, nevalorificarea ra
țională a materialelor și 
disciplina. La P.A.L. propu
nerea noastră de a iniția un 
curs suplimentar pentru ridi
carea calificării a fost accep-
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In laboratorul Facultății de 
electronică a Universității din 
Craiova, situată în incinta 
Uzinelor „Electroputere", la 
ora de pregătire practică.

Foto : GH. CUCU

cum se Îndeplinesc

Utecista Maghiar Ileana efectuează o ultimă verificare a uneia 
la „Măgura" din Șimleul-Silvaniei, destinate

ZOOTEHNIA?
cel mai rentabil

dintre sectoarele
de producție

ale unității noastre
ne declara președintele cooperativei agricole de producție din Țibu 

câni, județul Neamț, Eroul Muncii Socialiste, GHEORGHE MAFTEI

Din pledoaria foarte lungă și 
detaliata a președintelui unității 
am reținut două chestiuni: mai 
înt-ii că investițiile, chiar ; din 
primuj an de la înființarea, co-' 
operativei, au fost orientale cu

„UN CONCED..."
îmi amintesc de o întim- 

plare petrecută mai demult 
intr-un sat oltean, pe numele 
de Perieți, aflat de-a stingă 
Oltului, la o bătaie bună de 
cal de orașul reședință de ju
deț. Era tot ca acum, toamnă 
tîrzie, gospodarii terminaseră 
cu muncile cîmpului și se a- 
dunau la vorbă in dreptul ca
sei lui Sacara al lui Vdsăzică, 
veritabilă „fie
rărie a lui lo- 
can", unde pu
tea curge vor
ba în voie și 
așezat. Oame
nii vorbeau despre una. des
pre alta, ba ce mai zice Topor 
cu cerul lui ori cum se mai 
face politica pe la oraș, și nu 
de puține ori în discuție reve
neau crimpeie despre truda 
și oboseala de peste an, pal
mele bătătorite se încovoiau 
greu in jurul țigării subțiri, 
iar călciiele neincălțate făceau 
zîmbre la pietre cu tranșeele 
risipite-n carne de asprimea 
miriștilor. Și se afla și acolo 
un mucalit ca Moromete, care 
zicea: „Bă, al lu’ Țurică, 
dacă ai obosit, care va să zică, 
ia-ți dom* le un conced, ce
dracu ?...“ — și tot el era 
primul care se pornea pe rîs, 
ca de-o glumă bună, pentru 
că acolo, la acea vreme, des
pre „conced11 la țărani nu

ÎNSEMNĂRI

puteai ai-ft dai nici cu păre
rea.

Nu mi-ar fi venit această 
scena în memorie, dacă o 
altă întâmplare. foarte proas
pătă de astă dată, nu mi-ar 
fi aprins in mod deosebit a- 
tenția. Mă aflam mai zilele 
trecute în Bărăgan, printre 
oameni la fel de gospodari, 
care în această toamnă își 

numără mul
țumiți roadele. 
Treceam prin 
sate purtând cu 
mine zîmbetul 
luminos de pe

chipul (glor întilniți în cale. 
La Vlad Tepeș, în județul Ia
lomița, am poposit mai mult. 
Vasile Popa, vicepreședintele 
cooperativei agricole „11 Iu
nie". mi-a vorbit pe îndelete, 
cu cifre și exemple, despre 
bunele rezultate obținute în 
producție. Mă pregăteam de 
plecare, cînd privirea mi-a 
fost atrasă de o hîrtie lipită 
pe ușa sediului. Era acolo un 
tabel cu niște nume. „Oame
nii noștri care pleacă în 
toamna aceasta la odihnă și 
tratament" — îmi spune pre
ședintele, pe un ton firesc, u- 
șor neutru chiar. Citesc nu.

ION ANDREIȚA
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din mesele de birou fabricate 
exportului.

IN INSTITUTUL VOSTRU
MĂSURILE UE PERFECȚIONARE

A

A INVĂȚĂMINTULUI ?
I

Cît de profund și de activ sînt însușite de studenți sensu
rile măsurilor cuprinse in Hotărirea Plenarei C.C. al P^C.R. din 
18-19 iunie 1973 cu privire la dezvoltarea și perfecționarea 
învățămîntului, cit de evident devine procesul aplicării lor în 
viața unuia dintre institutele tehnice ale țării, Institutul Poli
tehnic Galați, in ce direcții sint exprimate propunerile con* 
crete ale studenților ca și interesul lor de a participa direct, 

personal la transpunerea în practica universitară a acestora, 
reprezintă obiectivele unui 
52 de'studenți din grupele 
de industrie alimentară și 
Facultatea, de mecanică.

Interesul studenților pentru 
aplicarea măsurilor de perfec
ționare, înțelegerea răspunderii 
personale, a fiecăruia în succe
sul. transpunerii lor în viața u- 
niversitară, se subscriu dorinței 
de „a, cunoaște totul, despre pro
fesie",- „de a nu se afla, ia ab
solvire, străin în «propria casă»".

sondaj de opinie care a cuprins 
240, 243 ale anului IV, Facultatea 
o grupa din anul III, subingineri.

precădere în acest sector pen
tru ridicarea de grajduri -și- 
pentru cumpărarea de animale 
bune, și niai ales alta, de dată 
mai recentă : „tinerii îngriji
tori de Ia noi .lucrează nu nu
mai cu. brațele ci și.cu mintea".. 
Ne-am oprit intenționat mai, in
sistent la această afirmație » so- 
licitind explicații mai în deta
liu. ...Da. Adică vreau să spun că' 
ei au înțeles că azi nu mai e 
suficient doar să execuți zilnic, 
conștiincios, lucrările de îngri
jire .și hrănire a animalelor și 
apoi să pleci liniștit acasă. Tre
buie să pui și capul la treabă. 
Dacă te gîndești peste tot pe 
unde te afli la ceea ce ar mai fi 
de făcut, de îndreptat și mai 
ales cum, teista e. cum trebuie să7
0

Ș'

prevedere
o practică

pui fîn -practică gîndurile bune, 
atunci, numai atunci se poate 
zice că ești cu trttp și suflet a- 
tașat de locul unde muncești".

Bizuindu-se și pe aceste atri
bute ale muncii celor peste 40 
de tineri permanentizați în fer
ma zootehnică, consiliul de con
ducere al cooperativei a putut, 
demara în conceperea și concre
tizarea unui amplu .program de 
specializare și modernizare a 
procesului de producție. Este 
vorba, în primul rînd, de în
ființarea unei ferme speciali
zate pentru creșterea a 750 vaci 
de - lapte, de la care, să, se ob-

„de a se manifesta 
original, creator in . 
și „a reuși nu numai in dirija
rea mașinilor ci și a oamenilor" 
eu care vor lucra. Ce aflăm 
din răspunsurile studenților gă- 
lățenj despre stadiul aplicării 
Hotărîrii ? Ce propuneri expri
mă ei în acest sens ?

în contextul integrării învâ- 
tamîntttluikcu; producția--și cer- 

' este r’eievată extinde
rea activității de proiectare și 
cercetare științifică studențească 
pe baza sugestiilor producției 
sau a contractelor încheiate cu 
aceasta. „Cercetările științifice 
și-au diversificat activitatea, 
constată Dan Costescu. anul III. 
Mecanică. Jumătate din efecti
vul fiecărei grupe este antrena
tă în această activitate". în ciu
da unor întîrzieri organizatorice, 
în actualul an universitar există 
premise pentru o cercetare stu
dențească îmbunătățită sub as
pectul eficacității. Aici își des
fășoară activitatea și Centrul 
studențesc de cercetări și proiec
tări, ai cărui membri sint și 
o parte din interlocutorii noș
tri. în ancheta de față. înfiin
țat anul trecut, ca urmare a ini
țiativei U.A.S.C.R., centrul gălă- 
țean are patru filiale active, fi
liala de construcții navale, de 
exemplu, a antrenat peste 150 
de studenți la contracte valo- 
rind peste un milion. încheiate 
cu I.C.P. Navale, Uzina meca
nică navală, Navrom-Galați ș.a. 
Filiala de industrie alimentară 
a contractat și realizat cercetări 
pentru Fabrica de conserve
Oradea, „Industria laptelui"
Brăila, ș.a. „Unele rezultate ale 
cercetării studențești au intrat 
în biografia cursurilor din insti
tutul nostru", arată un student 
din anul IV, secția Tehnica pes
cuitului. în sprijinul cercetării 
$i practicii, se construiește

competent, 
producție"

cadrul Facultății de industrie a- 
limentară o stație pilot de mo- 
rărit. panificație și produse de 
panificație. Argumentînd nece
sitatea ei, studenții propun con
struirea unei stații pilot și lax 
secția de Piscicultura a facul
tății.

Reașezarea disciplinelor fun
damentale și de profil, raportul 
favorabil activităților practice, 
laboratoarelor, seminariilor, dez
baterilor sînt remarcate de stu
dent’. Tot mai multe ore de la
borator, după cum ne confirmă 
aproape fiecare dintre studenții 
cu care am stat de vorbă, sînt 
realizate în producție. Marcel 
Enache, din anul III. Mecanică, 
subliniază rolul sporit al labora-

OCTAVIAN MILEA

Foto: ȘT. WEISS
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succese olt
I întreprinderilor I
I din capitală |

GEORGETA RUȚ’A

DICȚIONARE
de AUREL-DRAGOȘ MUNTEANULa pupitrul de comandă.

Foto: GH. CUCU

j La lp miliarde Iei se ci
frează valoarea produselor 

I noi și reproiectate realizate 
anul acesta, în perioada ia- 

I nuarie-octombrie. de către 
I unitățile economice ale Ca- 
' pitalei. Datorită acțiunilor 

| susținute, întreprinse în sco
pul înnoirii producției, re- 

I zultătele înregistrate sint cu 
mult superioare celor din 

i anul trecut. în multe între
prinderi bucureștene. indica
torul produselor noi și re
proiectate deține ponderi 
precumpănitoare în cadrul 
producției globale. Astfel, la 
Fabrica de încălțăminte 
„Progresul" produsele noi și 
reproiectate reprezintă 82,9 
Ia sută din volumul produc
ției, la Electromagnetica — 
56,6 la sută, în cadrul între
prinderii de cinescoape — 
65.8 la sută, Ia Postăvăria 
Română — 77,4 la sută.

(Continuare in-pag. a lll-a)

regulamentară mult aplaudată 
a subterfugiilor dăunătoare
nesancționată

Cum promovăm tinerețea in Mal?
Se știe, calitatea, progresul și 

soliditatea fotbalului dintr-o ța
ră sînt conferite de caracterul și 
condiția generației tinere de ju
cători. de atenția care se acordă 
pe întreaga filieră, dezvoltării 
talentelor de perspectivă.

Organizarea activității fotba
listice, in ultimii ani mai ales, 
pe principii și baze mai realiste, 
a dus la dezvoltarea activității 
fotbalistice de masă, x lărgind 
astfel aria de descoperire, 
manifestare a unor copii și 
niori foarte talentați. creînd 
sibilități mult mai mari de 
lecție și promovare pentru 
balul de performanță. Nu mai e 
cazul, credem, să demonstrăm 
aceasta înșirînd aci măsurile, e- 
ficiența lor exprimată prin dez
voltarea masivă, numerică și

de 
ju- 
po- 
se- 

fot-

calitativă a centrelor de copii 
și juniori, prin crearea unor u- 
nități școlare specializate etc. 
— realizări care presupun seri
oase investiții materiale și mo
rale — ci ne limităm să afirmăm 
un lucru • .cunoscut și constatat 
de toată’ lumea : avem un tine
ret foarte dotat pentru fotbal, 
avem copii și juniori deosebit 
de talentați. întrebarea care se 
pune și căreia încercăm să-i 
dăm un răspuns este aceasta : 
cum ne ocupăm de dezvoltarea, 
de creșterea și promovarea lor 
în fotbalul de mare performan
ță ? Punem în dezbatere această 
problemă pentru că împotriva 
măsurilor luate și a angajamen
telor declarate, o serie de ju
niori, ajunși la potențialul teh
nic și valoric cerut de platforma

marii performanțe, se pierd pe 
drum, dispar, ajung jucători 
..bătrîni" fără să fi dat, în arena 
sportivă, ceea ce s-a investit, 
ceea ce s-a sperat.

Dar să abordăm realitatea. 
Transferurile, pentru unele e- 
chipe sînt o modalitate de a 
promova juniorii și de a-i roda 
șj crește în focul luptei pe care 
o presupune tăria campionatului 
primei divizii. în această ordi
ne avem multe exemple de e- 
chipe, mulți antrenori care pro
movează cu perseverentă și cu
raj tineretul, acțiune ce presu
pune o concepție de fond, o pri
vire de perspectivă. Este cazul 
Rapidului, excelentă pepinieră 
de talente (Grigoraș, Florin Ma
rin, Rișniță, Pleșoianu, Nîță, 
Ioniță), a Steagului roșu (An-

ghel. Anghelini, Șerbănoiu, 
Ghergheli, Hîrlab) a clubului „U" 
Cluj (Matei, Hurloi, Lăzăreanu, 
Porațehi, Negru) etc. Din păcate, 
însă, avem și exemple de 
buri și de antrenori care, 
transfer, sau altfel, adună 
lente din toată țara — cum 
spune, culeg „roadele* 
de alții — și nu-i promovează 
(Steaua, Dinamo. C.S.M. Reșița, 
F.C. Constanța etc.). Jucători ti
neri care dacă rămîneau la e- 
chipele lor de origine ar fi de
venit elemente de bază, stau în 
București, sau in alte locuri, pe 
banca . rezervelor, ori evoluează, 
într-un deplin anonimat in for-

VASILE CABULEA

clu- 
prin 
ta- 

s-ar 
muncite

(Continuare în pag. a V-a)

Existâ în general o autentica preocupare pentru carte, și 
nu lipsesc mijloacele de informare a publicului, care știe la 
timp ce apare și cum poate fi găsit exemplarul trebuincios. 
De altfel, trecerea în revistă a rafturilor, obișnuință a intelec
tualului de toate virstele, este însoțită acum de voluptăți re
fuzate în urmă cu numai cîțiva ani. Sint un împătimit al lec
turii de toate felurile și am să spun, de pildă, că m-a bucurat 
atenția cercetătorilor noștri față de teritorii importante ale 
vieții moderne, cum sint managementul și marketingul, ca fă 
nu mai vorbim de teoria macrosistemelor economice ș.a.rn d. 
Editura politică își continuă seria aparițiilor din Idei contem
porane, , o colecție pe care am mai avut prilejul să o cităm 
favorabil, împreună cu Enciclopedia de buzunar, a'e la Edi
tura enciclopedica, cu traduceri și lucrări ale unor autori 
români, epuizate în citeva zile. Producția de carte s-a diver
sificat, alegîndu-și cititorii cu mai multă subtilitate, iar ope
rația de editare a devenit în egală măsură o artă, ca și o 
știință, fâcînd apel tot mai mult la principii raționale pentru 
a determina sensul acțiunii sale.

Aș dori să remarc un anume tip de carte, puțin comentată, 
în general, privită cu un aer de superioritate suficientă, ca tot 
ce este de primă importanță. îmi amintesc în acest context de 
Ibrăileanu și de marile delicii pe care le încerca în compa
nia Larousse-uiui, descoperind la fiecare cuvînt o întreagă 
lume. Perttru că despre dicționare va fi vorba, cele de ma
terii mai ales, adevărate summe ale unor domenii. Ca orice 
om curios, citesc multe cărți de știință și am nevoie de expli
cații la îndemîna profanului. N-o să am niciodată pretenția 
să dau cuiva lecții de fizică, dar am avut obstinația să caut 
o carte de Einstein și să o parcurg în întregime. Cu atît niai 
mult, citesc sociologie, unde nu-mi este totul la îndemîna. 
Recomand oricui apoi Istoria naturală a animalelor neverte
brate sau Filozofia zoologică ale lui Lamarck, sînt prilejuri 
de aleasă desfătare, dacă ai cea mai mică neliniște șl dorință 
de a cunoaște. Pentru toate lecturile menționate este însă

(Continuare în pag. a ll-a)
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„Vorbind despre activitatea 
biroului municipal U.T.C. ca or
gan colectiv de conducere, se 
poate spune că în ultimii ani 
ea a căpătat o sensibilă îmbu
nătățire. Aeest lucru se datorea
ză și faptului ca au fost aleși 
un număr mai mare de tineri 
care muncesc direct în produc
ție, realizîndu-se in acest mod o 
legătură permanentă cu organi
zațiile U.T.C. ; ca membri ai 
biroului ei informează cu situa
țiile existente în organizații, iar 
organul, în funcție de aceasta, 
ia măsurile ce se impun, opera
tiv. De asemenea, tot ei sînt 
aceia care participă la luarea 
unor decizii in deplină concor
danță cu interesele și necesități
le tinerilor. S-a realizat in, acest 
mod o legătură mai strînsă. 
propice conducerii, între tinerii 
din organizații și biroul comite
tului municipal U.T.C.''.

Cuvintele de. mai sus aparțin 
lui. Anton DobromirescU, prim- 
seeretar al ’Comitetului munici
pal Drobeta-Turnu Severin al 
U.T.C. și recunoaștem in ele 
că atragerea unui colectiv cit 
mai larg la .soluționarea proble
melor organizațiilor U.T.C.. a 
devenit' de acum un principiu 
bine' cunoscut. Și ne-a bucurat 
să auzim că et se și aplică, fapt 
pentru care am și pornit să adu
cem cuvintelor primului secre
tar, acoperirea faptelor. Numai 
că, din păcate, ne-am convins 
că vorbele dumnealui nu aveau 
o reală acoperire. Am putut face 
această constatare participind la 
una din ședințele de birou, la a 
cărei ordine de zi era analiza 
comitetului U.T.C. de la Fabri
ca de confecții pe linia întăririi 
dsciolinei la locul de muncă, 
calificării și ridicării calificării 
profesionale a tinerilor și o in
formare a consiliului elevilor 
privind organizarea și desfășu
rarea muncii patriotice a elevi
lor.

Am urmărit, după cum ne 
propusesem, felul în care se 
realizează acea legătură strînsă 
intre organizații și biroul mu
nicipal. cum contribuie activiștii

obștești la analizarea și luarea 
celor mai bune măsuri. Surpriza 
a fost însă mare, pentru că, cei 
șapte participant la, discuție, 
care trebuiau să aducă aerul 
proaspăt al organizațiilor U.T.C., 
au fost. toți, activiști... salariați. 
Ceilalți, s-au mulțumit să ur-

Mă așteptam ca cel puțin mem
brul biroului care răspunde de 
organizația de la Fabrica 
confecții Să ia cuvîntul 
să înfățișeze cit 
de lucruri existentă, 
așa cum am reținut 
ședinței de la șeful secției or-

de
-și

de cit starea 
Pentru că, 
în finalul

ACTIVIȘTII
OBȘTEȘTI

SINT DOAR
MEMBRI

ONORIFICI?
măreaspă - în tăcere discuțiile 
sterile presărate cu îndem
nuri și sfaturi care nu . vă
deau nici pe departe cunoaște
rea realităților, așa încit la sfîr
șit secretara comitetului U.T.C. 
analizat, prezentă și ea la 
ședință, a răsuflat ușurată, mi
rată poate că a scăpat așa ușor.

ganizatorice a comitetului mu
nicipal de partid, la Fabrica de 
confecții sînt o serie întreagă de 
probleme nerezolvate la care și 
organizația U.T.C. trebuie să-și 
aducă aportul. Dar despre toate 
acestea, nimic. La un moment 
dat, am fost tentat să cred că 
ele nu sînt decit rodul unui ac-

PERFECȚIONAREA
INVAȚAMINTULUI

(Urmare din pag. I) doar trei tehnologii, din nouă 
existente*'. Este unul din prin
cipalele motive pentru care pre- 
repartizarea înțeleasă în Hotă- 
rire ca mijloc de mai ușoară a- 
daptare a absolvenților la 
rințele producției, preocupă 
mod deosebit pe studenții
la I.P.G. Au o mare frecvență 
opiniile că aceasta „ar da posi
bilitatea unei pregătiri superi
oare intr-un domeniu distinct și 
ar realiza o mai rapidă 
grare cu producția"; ..ar 
prelungirea stagieratului";

toarelor in ansamblul activită
ții practice, iar colegul lui. Di
nu Sima înscrie laboratorul și 
producția pe unul dintre pri
mele locuri ale procesului de 
învățămînt. Și acest aspect 
râmîne notăbil deocamdată 
cel puțin oa tendință și am
plitudine. deși nu lipsesc obser
vațiile critice euc' privire la or
ganizarea unora dintre activită
țile de laborator — inclusiv cu 
privire la Țaptul că. reducin- 
du-'se .numărql. ț 
unele discipline _ ______ ,
orele de laborator" sau că roU***-...... - , -
zuirea planurilor a exclus Ț ..s-ar redtice mult
crări necesare cum ar fi cele. d^^^^mărul neprezentaților. al ce- 
analize _fizico-chițniee^;.Uriii sț'u^^^j^l.or de schimbare a reparti- 
derîți, in special de 1$* curs.u- '.'.TȚțjS'K al celor ce se *" ~
rile de subingi.ireti; insistă mat greu cerințelor
supra sporirii calității orelor W 
laboraiot* 'unde ..cunoștințele de 
specialitate să fie mai bine ă- 
profundate". •

Subliniind importanța îmbună
tățirii, mai ales sub raport orga
nizatoric, a practicii, pe care o 
doresc „cu adevărat productivă" 
unii studenți arată „laboratorul, 
chiar și cel din producție, nu 
poate suplini producția însăși4'. 
Argumentind preferința pentru 
o practică comasată, ei o justi
fică prin „ințelegereă optimă a 
proceselor de producție, a teh
nologiilor și condițiilor de lu
cru". prin posibilitatea „de a 
contribui lă activitatea din sta
țiile pilot, de încercări și verifi- • 
cari44.. De asemenea, se propune 
conceperea după un program 
mai concret, mai eficace al prac
ticii — folositoare nu : numai 
pentru „pregătirea tehnică ge
nerală". ci și pentru cercetarea 
științifică, proiectele de an ,și 
proiectul de diplomă. Această 
observație vine în intîmpinarea 
unei realități care-și face tot 
mai mult loc in institutele teh- > 
nice, inclusiv la I.P.G, — for- 1 
mularea unor teme pentru lu
crările de diplomă după o pro
blematică ’ concretă inspirată de 
producție. „A scăzut mult nu
mărul lucrărilor in măsură doar 
să mărească arhiva institutului", 
după, cum se dxprima un stu
dent din grupa 240. Tot în spri
jinul unei bune orientări a prac
ticii există propuneri 
amplificarea 
preocupărilor practice 
drelor. Sub auspiciile 
pun studenții să se 
laboratoare speciale —* 
tați productive — care să con
tribuie la mărirea sortimente
lor și să producă direct pentru ' 
piață sau pentru'uzul intern. Se 
manifestă un interes special, de 
asemenea, pentru vizitarea și 
cunoașterea îndeaproape a unor 
întreprinderi din țară.
zentative pentru domeniul 
care se pregătesc, intrucit 
xistă multe fabrici despre 
nu știm nimic, despre care 
putea să nu aflăm nimi^, dar in 
care să .putem ajunge la repar
tizare". Această posibilitate de 
a ajunge in întreprinderi al că
rui specific fiu este cunoscut 
trebuie preintimpinată printr-o 
repartizare care vizează „ramu
ra (le specializare aleasă în 
ultimul an și jumătate, iar nu, 
în primul rind, orașul dorit". 
Altfel se' poate intimpla, arăta 
Iosif Șerban. a. IV. gr. 240, 
I.A.T.P.. ca un absolvent cu me
die’mare. din motive subiective, 
să aleagă o unitate economică 
pentru care pregătirea de spe
cialitate. este minimă, dacă nu 
(jumva nulă. Specializarea este 
privită de aceea cu dorința lăr
girii cadrului ei, intrucit. de e- 
xemplu. pentru industria ali
mentară „într-o secție se fac

ce- 
în 
de

inte- • 
evita

„ăr
prelegerilor permite o mai bună cunoaștere,

se preriă Mn^î^prin practică, lucrări de cerce- 
ir“ sa.u că diplomă44, a viitorului loc

pentru
în continuare a 

ale cate- 
lor. pro- 
înființeze 
mici uni-

repre- 
în

„e- 
care 
s-ar

adaptează 
profesio-

nîrîri".
O atenție specială 

în răspunsurile primite 
structuri a programelor și 
anului universitar, ’ ’ 
timpului liber, studiului indivi
dual. în institutul nostru există 
interesul de a ni se rezerva mai 
mult timp pentru studiul indi
vidual, spun unii studenți. To
tuși, nu in toate cazurile această 
intenție reușește să se și concre
tizeze, pentru că nu există o 
repartizare rațională a orelor în 
timpul Săptămînii; uneori avem 
opt ore, cite patru dimineața și 
după amiaza, alteori — numai 
două ore, dar plasate cam la 
mijlocul zilei" (Ștefan Ionel, III, 
Mecanică). De altfel, pentru â- 
cest an de studii primul semes
tru se va încheia in decembrie 
cu o sesiune destul de grea: 
cinci examene și un . proiect. 
Apropiate de preocupările cu
rente ale studenților, modalită
țile de examinare a cunoștințe
lor pe baza activității de pe în
tregul parcurs al semestrului și 
anului de studii au fost primite 
cu intebes deosebit -și de cei cu
prinși in sondajul de față. Ei 
preferă o defalcare mai judici
oasă a .examenelor pe sesiuni, 
favorizată de 2—4 parțiale. Exa
menul ar trebui să fie 'cu 
care prilej „o convorbire 
profesor și student, acesta 
urmă fiind capabil să facă do
vada lecturilor sale de speciali
tate. a cunoștințelor sale verifi
cate în practică, iar nu o me
morare de formule4' (Titi Duda, 
gr. 032-a. Mecanică). După pă
rerea mea. susține Nicolae Gro
za. de la aceeași facultate, apre
cierea pregătirii ar trebui să se 
facă in primul rind după trece
rea unor probe practice, asemă
nătoare cu acelea pe care ab
solventul le va executa sau di
rija în producție.

Cerința profilării învățămin- 
tului de subingineri. a definirii 
statutului profesional și a 
schimbării denumirii, acestor 
absolvenți necorespunzătoare cu 
rolul lor in procesul de produc
ție, a fost des exprimată in in
vestigația de făîță.

Considerată ca o condiție e- 
sențială a perfecționării proce
sului de învățămînt în acest in
stitut. problema mijloacelor de 
informare bibliografică este pre
zentă cu o anume acuitate. „Do
cumentarea se face foarte greu: 
lipsesc cursurile litografiate la 
majoritatea disciplinelor unele 
sint vechi, depășite, altele — in
suficiente ca număr de exem
plare4*: „...au apărut citeva ti
tluri: sînt puține: dar este to
tuși un pas înainte". După opi
nia lui Ion Bănică, a. IV I.A.P.. 
împărtășită de altfel și de alți 
colegi ai săi. se face simțită ne
voia actualizării unor cursuri 
cu cele mai noi realizări teh
nice într-un domeniu sau altul.

se acordă 
noii 

a 
problemei

fie- 
între 

din

Este adevărat. remarcă unii 
dintre interlocutorii noștri, exis
tă o bogată bibliografie de spe
cialitate, dar fiind în limbi stră
ine este inaccesibilă unui număr 
important de studenți. între 
măsurile preconizate de Hotă- 
rire. remarcat, de studenți, este. 
Studiul limbilor străine. în le
gătură cu penuria de cursuri, 
Ion Nicula. an III. T.P.R.. arata 
că „în cazul anului nostru mai 
sînt cursuri care se predau in 
mare grabă dat fiind volumul 
mare de material ce trebuie a- 
ăoperiț., ,^p,t.,:caire.. prejudiciază
țalităț^g' notarii și însușirii cu», 
rioștifi-țelor;’.șțiȚlț;, f.im.d.’ faptul că 
fa secția de subingineri nu sînt 
cursuri -tipănte șau litografiate";- 
țîn coțfg. âț său, atestind lipsa 
acestor materiale, subliniază tot
odată cerința „perfecționării me
todelor. formelor de predare, 
renunțarea la prelegerile expo
zitive. atragerea la munca di
dactică a unor cadre de specia
liști din uzine". Referindu-se la 
aceeași problemă a studiului și 
documentării, alți studenți ex
primă necesitatea extinderii su
prafețelor destinate sălilor de 
studiu în cadrul bibliotecilor din 
I.P.G. sau dotarea mai susținută 
cu lucrări de specialitate a bi
bliotecii municipale.
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cident. S-a întimplat, păreau a 
spune toți. Și atunci —- pentru 
convingere — am consultat re
gistrul cu procese verbale.* Bi
lanțul : la ultimele trei ședințe 
de birou au participat la discu--. 
ții 19 membri dintre care nu
mai patru activiști obștești. 
Deci nu mai poate exista nici 
un dubiu asupra faptului că 
membrii biroului care muncesc 
direct in producție nu partici
pă in nici un fel prin interven
țiile lor, la o informare opera
tivă, la luarea celor mai bune 
decizii,, pentru îmbunătățirea ac-' 
tivitățiț. de ansamblu. Concluzia 
se bazează și ;pe faptul că la ■ 
prezentarea proiectului progra
mului ' de activitate —>^mopmit . 
de secretariat, deci d’e''activiștii' 
salariați — nici un membru al 
biroului nu a avut vreo obiec- 
țiune.

Se ivește — in asemenea si
tuații — eterna și discutabila 
întrebare : cine realizează ațtinci 
obiectivele propuse in programe
le de activitate ? Pentru că„ to
tuși. citeva rezultate există și 
nimeni nu ar putea' contesta 

„acest lucru. Răspuns pi este foar
te simplu și concis : activiștii /. 
salariați. Dar atunci" cum râmi- ;■ 
ne mu-principiul muncii colecti
ve ? Cu realizarea în ; practică ' 
a democrației./ de organizație ? 

'l.'. Sint întrebări ■ la' care nti am 
7; " putut afla răspuns in discuțiile 

cu membrii biroului, cu ceilalți 
activiști ai comitetului munici
pal. La întrebarea : cîți membri 
,ai biroului care fac parte din . 
consiliul elevilor au participat 
la întocmirea informării prezen
tată în ședință. răspunsul a 
fost : l-a întocmit tovarășa An- 
țoaneta Dragomir (activistă la 
sectorul sport, care nu este nici 
măcar membră în biroul muni
cipal — n.n.). S-a trecut foarte 
ușor peste faptul că atit Mihai 
Pirjol, cit și Maria Tuță, făceau 
parte din acest consiliu. Așadar, 
activiștii salariați au întocmit 
materialul și tot ei l-au discu
tat în ședință de birou. Rezul
tatul : membrii secretariatului 
consideră că au reușit să se 
mai achite de o ședință, mem
brii'biroului răsuflă ușurați, că 
pot pleca spre treburile lor, iar 
situațiile neprevăzute ce apăr 
pe parcursul realizării progra
mului adoptat de birou rămin in 
continuare în același anonimat. 
Este drept că uneori se mai 
rezolvă și o parte dintr-aces- 
tea. Dar cum ? Prin intervenția 
— de altfel operativă — a acti
viștilor salariați. Dar și aici 
există un obstacol aproape de 
netrecut : timpul. Iar această si
tuație nu poate fi depășită de
cit printr-o singură soluție — 
munca colectivă. Atunci se va 
putea vorbi intr-adevăr, de o 
apropiere a activității biroului 
comitetului municipal U.T.C. de 
realitățile producției. Se vor pu
tea realiza și în practică cele 
declarate de primul secretar al 
comitetului municipal U.T.C.

DICȚIONARE ; PRIN PRACTICA

ION TOMESCU

.___. < . re-
„ naturală", 
carte indis-

(Urmare din pag. I)

VIITOAREI MESERII

Foto : CH. CUCU

Secția de pantograf a întreprinderii de aparataj electric Titu, secție formata din uteciștu este 
din secțiile fruntașe ale întreprinderii.

C nevoie de dicționare elaborate cu grijă, 
f turi, pe masă, elucidind minimul necesar
V pagina inteligibilă. Cu atit mai mult, a
r astăzi a cunoaște elemente foarte diverse 
1 umane, din așa-nuinitele arte utile. Poate 
/ rul de fizică nu va fi găsit la toată lumea, dar nu cred 
i c.ă va evita cineva A.B.C.-ul mobilei, publicat de Editura teh- 
f pică- Este vorba de o traducere, mai puțin un dicționar pro- 
\ priu-zis, deși materia este dispusă pe articole, cit de un ma- 
r nual cu. indicații foarte utile. Explicațiile din partea artistică 
\ sînt desigur Insuficiente și m-aș fi așteptat la altceva decit la

zece rînduri pentru mobila Chippendale sau Boulle, în prî- 
) mul rînd la ilustrații, iar trecerea în revistă a stilurilor este 
l fără strălucire și destul de confuză pe alocuri. Cu toate 
/ acestea, simțul practic al autorului, Werner Hirte, a condus 
i la elaborarea unui abecedar perfect al tuturor lucrărilor ne- 
/ cesare pentru a construi o mobilă, pentru a tăia o'sticlă, pen-
V tru.a Șlefui o suprafață. Totul este luat în serios, explicat 
f amănunțit, cu figuri. îmbinările unui scaun, în cep. și în șc.p- 
\ bitufă'.platâ sau cu cepuri rotunde, pot fi văzute pe fila de»

glăturr’ dupq .^um o pagină exemplară vorbește'despre Tăierea 
U sticlei, de/parcă ar fi vorba de operație pe cord c|esch.is : 
r „Pentru aceasta în afară de diamant avem nevbib de o țiglă 
» sau de o șipcă dreaptă. Geamul se așează ppȚo stiprăfyță 
f dreaptă (masă), se apasă pe riglă și se trece cu dianiantul 
J de-a lungul riglei, apăsînd moderat pe acesta, tăind in di- 
i recția corpului nostru". Păcat că n-am spațiu pentru-a cita 
>• în întregime, spre a demonstra ce problemă serioasă este a 

l pune un geam. Lăsind gluma la o parte, mărturisesc Slăbi- 
f ciunea de a fi pierdut o după-amiază, încercînd să verific 
' Ruperea sticlei în bucăți (poz 5) : „Plăcile de sticlă pot fi imT 

bucătățlte prin rupere, de exemplu' pentru vase de fîorî : se 
trece de jur împrejurul plăcii o ață de lină îmbibată în spirti 
se aprirtde și după ce se stinge, sticla se răcește în apă rece". 
Clar, nu ? La figura 5 se vede o sticlă de o jumătate de li
tru, o căldare și o altă sticlă, în picioare, pe care scrie citeț 
Spiritu !

N-am 'să mai insist, desigur, asupra utilității unor aseme
nea lucrări. Avem nevoie de dicționare care să organizeze 
diferitele domenii, în formulă românească, pentru publicul 
de la noi.

O lucrare foarte serioasă este Lexiconul ilustrat de arhitec
tură mbdernă, apărut la aceeași Editură tehnică,-în redacția 
internaționala a unor mari specialiști. Bogat ilustrat, Lexico
nul pune la îndemîna cititorului informații. gîndite sub . spe
cie artistică, Aflîndu-mă într-un domeniu mai apropiat,- de 
preocupările mele, am verificat descrierea unor edificii pe care 
le cunoșteam bine si pe care le-am vizitat cu ochiul doritor 
să descopere frumosul arhitectural. Am făcut odătă cinci 
sute de kilometri ca să văd o casă construită de Frank Lloyd 
Wright, clădirea unde era închisă Angela Davis, în aceiași 
corp cu municipalitatea din San Rafael, iar Johnson Building 
din Racine mi-era bine cunoscută. N-am trecut nepăsător pe 
lîngd Seagram Building, zgîrie norii lui Ludwig Mies van der 
Rohe, după cum visez atît de mult să mă aflu în preajma 
lucrărilor lui Gaudi. Despre toate se află în lexicon cele mai 
utile informații, analizîndu-se sporul artistic al fiecărei con
strucții și elementele de tehnică revoluționară. Omisiunile lui 
sînt explicabile subiectiv. Eu n-aș.fi evitat, de pildă, o analiză 
a construcției Eero Saarinen de la Moline, III, deschizătoare 
de drum în ceea ce privește simbolistica epocii actuale,' cu 
industrialismul său biruitor. De asemenea, centrul John Deere 
este construit, pentru prima dată, dintr-un oțel special, 
zistent la eroziune, care-și păstrează culoarea 
Lexiconul ilustrat de arhitectură modernă este o 
pensabilă pentru cel care nu vrea să rămînă cu ochii legați 
în fața atîtor frumuseți, cu atît mai mult pentru tînărul avid 
de cunoaștere
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„Acordăm țoală atenția pre
gătirii pentru muncă și viață a 
elevilor grupului nostru școlar, 
pentru că de această pregătire, 
asigurată optim și din timp, de
pind foarte multe lucruri, inclu
siv realizarea sarcinilor de 
plan în anii Aiitori". Și. discu- 
tind la arriănunt, cu cifre și "date 
concrete, aveam să constatăm 
că spusele inginerului Iacint 
Țoringhibel. director al „Stației 
utilaj, construcții și. transpor
turi din cadrul , Trustului de 
construcții și îmbunătățiri fun
ciare Constanța, capătă contu
ruri precise in activitatea con
cretă. Dar iată și argumentele : 

întreprinderea amintită pa
tronează Grupul școlar de îm
bunătățiri funciare din Cerna
vodă, grup ce include o școală 
profesională, Un liceu de spe
cialitate și o școală de maiștri, 
adică, la un loc, circa o mie de 
elevi. Investigațiile 1 _
s-au oprit de 
mod deosebit 
in producție 
profesionale, 
este cea pe 
mai sus interlocutorul nostru : 
școala se bucură de întregul 
sprijin material și metodic al 
întreprinderii ce o patronează.'. 
Numai m ultima vreme, prin 
transfer, școala a fost dotată cti 
toată gama de utilaje în func
țiune la această oră pe șantie
rele întreprinderii. „Avind la 
dispoziție utilaje moderne și în 
toată gama folosită pe șantie
rele noastre, preciza inginerul 
Aurel Balariu, secretarul co
mitetului U.T.C. din T.C.I.F.. 
elevii se familiarizează cu ele 
încă de pe băncile școlii, ie cu
nosc nu numai caracteristicile 
tehnice, dar și modul de func
ționare și utilizare, astfel incit 
atunci cînd vin pe șantier, tre
cerea se realizează firesc, ca un 
proces de continuare perfectă", 
în aceste condiții ceea ce înțe
legem de obicei prin noțiunea 
de integrare profesională a ab
solvenților se înscrie în accep
ția firească, normală a sferei 
termenului. Amenajindu-se un 
poligon propriu, cu condiții ai
doma celor de pe șantiere, e- 
levii sint puși să execute cu a- 
ceste utilaje întreaga gamă a 
lucrărilor la care vor fi solici
tați după absolvire.

Sigur că. pentru a ajunge la 
acest stadiu, elevii sint obligați 
să parcurgă întreg a.b.c.-ul me
seriei. fapt pentru care prac
tica în producție cunoaște o a- 
nume gradare, o eșalonare in 
timp, potrivit anilor de studia. 
Obținem în acest ’ sens citeva 
amănunte de la directorul gru
pului școlar, inginer Gheorghe 
Dănuț. privind materializarea 
principiului legării școlii de 
producție. In anul întîi elevii 
execută lucrări de lăcătușerie. 
realizînd diverse reper,e; al că
ror grad de complexitate crește, 
odată- cu îndemînarea și asimi
larea deprinderilor și cunoștin
țelor necesare. Au confecționat, 
așadar, scule. scaune. mese. 
După aceea au trecut în poli
gon lucrind direct pe mașini, 
în cea de a doua etapă practi
ca se desfășoară chiar pe șan
tierele trustului, elevii trecind 
prin toate fazele procesului de

noastre 
data aceasta în 
asupra practicii 
a elevilor școlii 
Prima constatare 
care o sublinia

Nu există reumatic care să nu 
emită prognoze meteorologice 
imediat ce se redeșteaptă dure
rile articulare. După cum nu( 
există ulceros care să nu știe 
că sosirea toamnei sau primă
verii îi va accentua durerile. 
Sau un astmatic care să nu se 
teamă de ivirea ceții. Există 
așadar vreo legătură intre apa
riția sau agravarea unor boli și 
factori meteorologici ?

Viața omului ca și a anima
lelor sau plantelor este stnns 
legată de mediul extern în care 
se dezvoltă, mediu cunoscut 
sub numele de climat. Aclima
tizarea, adică adaptarea la un 
anumit climat, este un proces 
biologie- de lungă durată. Plan
tele demonstrează din plin acest 
punct de vedere. Humboldt a 
arătat la timpul lui că la fie
care climat se adaptează un a- 
numit tip de vegetație. Omul 
are insă o mai mare putere de 
adaptare.

Clima este rezultanta unor 
factori meteorologici ce iau 
naștere în atmosferă — cosmici, 
determinați de acțiunea diferi- 
ților aștri, mai ales Soarele — 
și telurici — produși direcți ai 
Pămîntului. Toți acești faetbri, 
la rîndul lor — in funcție de 
poziția geografică. altitudine, 
constituția solului, vegetația 
etc. — au o influență asupra 
sănătății omului. în afara a- 
cestor elemente stabile, se in- 
tilnesc în natură nesfîrșite com
binații de elemente meteorologi
ce. ca presiunea atmosferică, 
umiditatea, temperatura, curen- 
ții, radiația, vinturile, ploile 
care formează ceea ce numim 
..vremea". Oscilațiile sezoniere 
ale vremii produc solicitări mari 
asupra organismului, influen- 
țind procesele biologice sau 
provocind perturbări ale proce
selor patologice preexistente.

Să luăm ca exemplu influen
țele determinate de clima țării 
noastre. în afara influențelor 
geografice, clima țării noastre 
este influențată și de o zonă 
de presiune atmosferică maximă 
situată în răsăritul Siberiei, în 
regiunea Turfan. precum și de 
o altă zonă situată în insulele 
Azore, de unde vin curenții de 
aer oceanic. Toți acești factori 
fac ca în țara noastră să existe

mai multe tipuri de climă, cu 
influențe variabile asupra orga- 

' nismului. în Dobrogea și lanțul 
carpatic este o climă „excitan
tă4*. iar in cimpie și zona subal- 
pină o climă „indiferentă". Cli
matul excitant produce asupra 
organismului modificări pro
nunțate și de lungă durată. A- 
daptarea la un astfel de cli
mat se face cu dificultate pen
tru oamenii epuizați de diferite 
boli acute său cronice.

glare la diferite fenomene cli
materice, fapt care are ca ur
mare apariția insolației în tim
pul verii. ,a degerăturilor, boli
lor căilor respiratorii, bolilor re
nale ce favorizează apăriția unor 
boli infecțioase cu poartă de 
pătrundere respiratorie, în 
cursul iernii. încălzirile bruște, 
de primăvară, provoacă la anu
mite persoane, din cauza lipsei 
de adaptare treptată, apariția 
așa-zisei „răceli". Scăderile

producție : reparații, întreținere 
și -conducere a utilajelor, faze 
care, din punct de vedere or
ganizatoric, corespunde unor a- 
teliere. - £ -' . > •;

Finalizarea multiplă a practi
cii in producție șe. realizează 
în primul ri.nd prin’ formarea 
deprinderilor necesare, a inde- 
minării în confecționarea unor 

,reper^. a unor cunoștințe teo- 
^retice și practice de. netăgăduit. 
■La aceasta se adaugă și efici
ența economică realizată prin 
utilizarea pFeselor confecționate 
la autodotarea școlii, la îmbo
gățirea parcului propriu de ma
șini și scule. Ceea ce prisosește 
este valorificat prin punerea lă 
dispoziția inspectoratului școlar 
județean a unor truse complete 
de scule menite’ să doteze ate
lierele instituțiilor de învăță
mînt. în sfîrșit, cu forțe pro
prii au fost executate lucrări 
de mai mică amploare pentru 
unele întreprinderi din locali
tățile apropiate. Aș aminti aici 
r.A.S. Cernavodă 
Cochirleni, sumele 
loc neglijabile, 
tot in interesul 
amenajării unor 
ale. . Dincolo de 
ală propriu-zisă, 
nomică de. care ________
plică și uri factor de natură e • 
ducativă, asemenea aețiuni ser
vind drept argumente morale 
convingătoare asupra utilității 
sociale a muncii depuse, a gă
sirii unui loc și rost bine defi
nit și folositor în societate. Și 
poate tocmai asupra acestor re
sorturi morale ce se declan
șează in cazuri, de natura celor 
discutate, a valențelor, instruc
tiv,-educative tonice, pe care le 
incumbă aceristă optică de a 
privi practica in producție ar 
trebui să se insiste atunci cind 
se ia in discuție practica în 
producție a elevilor.

Am mai adăuga, la această 
gamă de acțiuni, încă un expe
riment- uzitat la Grupul școlar, 
din Cernavodă. Este vorba des
pre orientarea profesională a e- 
levilor, cum este denumită aci 
această activitate. Dar mai 
bine să. lăsăm să ne vorbească 
despre ea pe directorul Stațibi 
de utilaj, construcții și trans
porturi : „Din constatările pe 
care le-am făcut, la grupul nos? 
tru vin elevi care cunosc numai 
îp mare profilul și cerințele 
meseriei pentru eare optează 
candidind la admitere. Pe par^ 
cursul școlarizării ei pătrund 
în intimitatea meseriei, o cu
nosc în detaliu. Au, așadar, 
posibilitatea să opteze în mai 
bună cunoștință de cauză pen
tru unul sau altul dintre uti
laje sau meserii. în același 
timp anume utilaje solicită o 
seamă de calități bine definite, 
însumarea acestor opțiuni, dar 
și a aptitudinilor elevilor, în
seamnă atașament și dragoste 
pentru meserie și utilaj. înseam
nă, în cele din urmă. un. randa
ment sporit în muncă. Dar cum 
să cunoști țoale acestea? ne-am 
pus întrebarea și soluția Ia care 
am recurs și pe care o credem 
bună și eficientă este aceea a 
constituirii pe timpul practicii 
elevilor pe șantiere a forma
țiilor tâhnice calificate. In a- 
ceste formații sînt incluși maiș
tri profesori ai școlii. care-i 
însoțesc pe elevi in practică, ^i 
maiștri mecanici. salariați a‘l 
trustului, cei pe raza de activi
tate a cărora se desfășoară 
practica și care, într-un viitor 
foârte apropiat îi vor avea pe 
actualii elevi subordonați di
rect".

sau C.A.P. 
realizate, .de- 
fiind folbsittf 
dotării școlii, 
edificii soci- 

partea materi- 
eficiența eco- 
vorbeam im-1

singe. Astfel, o dată cu *scăde-ț
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umed și cald este tot atit de 
greu de suportat ca aerul uscat - rea presiunii atmosferice .se. ac- 
șî cald, micșorind mult pofta de , 
mîncare’ și scăzind in âtelași • 
timp și forța musculară.

Un exemplu tipic de boală 
meteorotropă — adică supusă 
variațiilor meteorologice — con
diționată mai ales de umiditate, 
este reumatismul. Legătura din
tre climat și reumatism, reiese 
și din repartizarea geografică și 
din variațiile sezoniere ale a- 
cestei boli : este inexistent în 
regiunile geografice călduroase, 
lipsite de precipitații, dar pe 
măsură ce ne apropiem de poli 
frecvența lui crește. în Europa,

IACTORII METEOROLOGICI
V ROLILE

Factorii meteorologici din at
mosfera care influențează starea 
de sănătate sau apariție a boli
lor la om sint temperatura, umi
ditatea. presiunea atmosferică. 
Vinturile. radiația solară, ioni; 
zarea atmosferică, toți acești 
factori acționează in general a- 
supra organismelor. Dar și fie
care factor in parte, poate pro
voca reacții de neadaptare. de 
dezechilibru biologic *sau mani
festări patologice.

Față de temperatura atmosfe
rică. ale cărei schimbări sînt fie 
sezoniere, fie de la zi la noapte, 
omul reușește să se adapteze de 
cele mai multe ori. Adaptarea 
se face prin reglarea tempera
turii corpului față de mediul 
cald sau rece în care se găsește. 
Omul pierde excesul de căldu
ră, in cea mai mare parte, prin 
transpirație și respirație. Adap
tarea organismului la tempera
turi atmosferice ridicate e în 
funcție și de constituția fizică 
și. cu deosebire, de grosimea 
stratului de grăsime. Obezul se 
adaptează mai dificil decit omul 
slab. Totuși. în decursul anu
lui. omul este supus în anumite 
condiții de temperatură care de
pășesc posibilitățile de autor e-

de dr. VALERIU VEVERA
medic primar la Spitalul Clinic 
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bruște de temperatură, mai 
ales la începutul toamnei, favo
rizează apariția infecțiilor căilor 
respiratorii.

Umiditatea atmosferică e mult 
influențată de grosimea și în
tinderea straturilor de nori, 
precum și dc frecvența și dura
ta ploilor, ceții. etc. In funcție 
de gradul de umezeală, aerul 
poate fi de la foarte uscat pînă 
la foarte umed. Cum influențea
ză uscăciunea sau umiditatea 
aerului sănătatea omului ? Aerul 
uscat și cald irită și usucă bron
hiile, încetinește funcțiile diges
tive și musculare. Aerul uscat și 
rece mărește frecvența respira
ției, avind în general un efect 
tonic. Aerul umed și rece favo
rizează apariția bolilor acute ale 
aparatului respirator, a nefrite
lor acute și-cronice și în special 
a bolilor reumatismale. Aerul

reumatismul are un maximum 
de frecvență in jurul Mării Nor
dului. unde umiditatea este ex
cesivă, deci intr-o zonă cu un 
climat umed și rece. In lunile 
de vară, apariția reumatismului 
e foarte rară, dar ea face loc 
unei importante creșteri in lu
nile de toarhnă și iarnă. Ploile 
cu picături mărunte accentuea
ză durerile reumatice, pe cînd 
ploile cu picături mari le ame
liorează. Un anumit complex de 
factori meteorologici scade re
zistența organismului față de 
infecții, crescind in același timp, 
puterea de agresiune microbia- 
nă și favorizînd astfel apariția 
atacului reumatismal. Pornind 
de la observația că bolnavul de 
reumatism se vindecă numai 
prin simpla transportare a lui 
într-o regiune tropicală, fără alt 
tratament, s-a încercat tratarea 
reumatismului într-o „cameră 
tropicală", care realizează toate 
condițiile meteorologice ale unui 
astfel de climat geografic.

Presiunea atmosferică, dată de 
greutatea masei de aer care apa
să asupra Pămîntului, influen
țează și ea starea organismului, 
acționind asupra vaselor san
guine și a gazelor dizolvate în

celerează bățăile. inimii, crește 
tensiunea arțerială, eforturile 
fizice se fac cu mai multa difi
cultate. Creșterea presiunii ae
rului produce o rărire a ritmu
lui respirației și piilsilîui. Tul- 
_bură,rile provocate de modifică
rile bruște ale presiunii'sinț evi
dente în ascensiunea pe munte, 
călătoria cu avionul. în timpul 
coboririlor subacvatice etc. Cu 
ocazia Olimpiadei din Mexico, 
desfășurate la o presiune at
mosferică scăzută, s-au obser
vat nenumărate modificări ale 
rezultatelor sportive, comparativ 
cu cele înregistrate la alte alti
tudini.

Modificările presiunii atmos
ferice, la care se adaugă tot
odată și ceilalți factori meteo
rologici. , agravează tuberculoza 
pulmonară și bolile de inimă, 
favorizează apariția singerărilor 
— hemoptizii, — la tuberculoși. 
singerări gastro-intestinale ' la 
ulceroși, astmul, favorizează a- 
pariția răului de altitudine, pro
duc senzația de diminuare • a 
auzului sau chiar de surditate.

La rîndul lor. vinturile in
fluențează starea organismului, 
fie avind efecte calmante, fie a- 
ducînd grave complicații sufe
rinzilor de tuberculoză, hiperti- 
roidienilpr și bolnavilor de an
gina pectorală. Printre efectele 
negative ale vînturilor. s-a ob
servat că o dată cu apariția unor 
vînturi de primăvară, numărul 
astenicilor este in plină creștere.

Un aspect cu totul particular, 
mult dezbătut în ultima vreme, 
îl constituie prezența în atmosfe-^ 
ră a pulberilor și gazelor iritan
te și toxice, fenomen cunoscut 
sub numele de poluare atmosfe- ( 
rică. Acești factori toxici, ‘ re- | 
zultanți ai eliminărilor de rezi- I 
duuri industriale, pot cauza in- | 
toxicații acute sau cronice la i 
om, mai frecvente in perioadele 
in care factorii meteorologici nu I 
sint favorabili procesului natu
ral de purificare a aerului. Pe
rioadele de ceață și calm at- I 
mosferic favorizează — . mai I 
ales in văi — condensarea apei j 
pe particulele de impurități. în 
aceste situații, incidența cazuri- ’ 
lor de îmbolnăviri prin afecțiuni I 
respiratorii, de la bronșita ba- | 
nală la cancerul pulmonar, este 
mult mai ridicată decit în zo- | 
nele nepoluate.

AL. DOBRE

H

(Urmate din pag. I)

mele, și creionul nu rezistă 
ispitei de a consemna :■ Cris- 

Vasile, Mi* 
. ., . v - iu Ion,

$erban V. Floarea, Șerbăn 
V. L,. Ion, Ivan Petre, Zări 
nescu Lina.. Trei pensionari 
și cinci cooperatori încă zdra
veni de muncă — ..primii din 
satul nostru'" — urmează să 
plece in această lună la b- 

în stațiunile Amara, 
_ , Herculane, Uorsec, 

Călimănești; eu bilete gratu
ite, semn de '-răsplată pentru 

b munca depusă, conduși la 
. gară cu flori. Aveam în față 

astfel dovada concretă că ță
ranul se bucură astăzi, ca ori
ce om al muncii, de o grijă 
deosebită, că a-și petrece con
cediul într-o stațiune de o- 
dihnă este un fapt nu numai 

’ 'l, dar firesc, integrat in 
obișnuința lucrurilor.

„...Primii din satul nostni“ 
— dar încă ceva m-a trimit 
in memorie. Erau acolo, pe a- 
cel tabel nominal, de fapt 
nouă locuri, dispuse in ordine 
cronologică. La al nouălea 
punct, cineva scrisese cu li
tere de tipar : VACANT. $i 
m-am gindit atunci la țăra
nii . din satul copilăriei -mele. 

. ' t in cele patru puncte 
cardinale, care acolo se chea
mă Pitulata și Balbmiru., Coar. 
da Oblegului și Vedita : 
toamna asta va pleca și de 
colo cineva in „concediu" ? 

I Un gind mă îndeamnă să 
dau o fugă pină acasă...

î/i 
zr_
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PE MASA DE LUCRU 
A CONSTRUCTORILOR 

VASLUIENI

I

In Vaslui.se construiește foar
te mult. Zilele trecute a căzut 
prima lapoviță, semn câ iarna se 
apropie. în primul rind, la ușa 
constructorilor. Am vizitat, re
cent, două șantiere, adresind în
trebarea : ..Sinteți pregătiți pen
tru sezonul rece

Șantierul nr. 1 — I.J.C.M. Vas
lui. -construiește locuințe, obiec
tive civile. Dialogul a început 
de ia o statistică : din planul d-e 
locuințe s-au predat 55 la sută 
stadii fizice. Cu cele trei blocuri 
aflate in stadiul de predare.pro
centajul va ajunge la 70 la sută. 
Puțin, pentru că peste puțin 
timp vom intra intr-un nou an 
de muncă. Ing. Constantin Cos- 
ma, șeful șantierului, ne infăți- 
jji^ază cîteva cauze care au de
terminat o atare situație. Unii 
beneficiari s-au dovedit parte
neri neloiali și le-au făcut zile 
Irjpte. Stația de utilaj construc
ții transport n-a livrat ritmic 
betonul, și mortarul. Au fost luni 
(iulie, septembrie) cina s-au 
pierdut zile bune de muncă, iu 
ziio din iulie înseamnă pentru 
constructor 30 de apartamente 
din punct dc vedere valoric. Al
teori a iipsit cimentul de la Bi- 
caz și Medgidia, agregatele de 
Ia Ad.;ud. ..Din cele 120 de apar
tamente planificate nu putem 
preda decit 20 din lipsa hidran- 
tilor de incendiu", spune ing. 
Cdsma. Au fost și cauze inter
ne : adeziune greoaie la meto
dele moderne (cofraje metalice), 
lucrul într-un singur schimb 
(pînă în iulie) unele manifestări 
de indisciplină, navetismul etc. 
Oamenii le-au analizat și au pre
conizat. măsuri pentru ca in se
zonul friguros să existe front 
continuu de lucru.

— Care sînt prevederile sta
bilite, l-am întrebat pe ing. Cos- 
ffia. ’■

— Mai avem de executat 350 
de apartamente. 4 blocuri, însu- 
îrtînd 280 de apartamente se află 
in stadiu avansat și le vom pre
dă la finele anului. Am ltiat mă
suri pentru completarea efecti
velor. Azi (23 oct.) am adus de 
la Buzău 45 de zidari și 20 fie
rari -betoniști. S-a asigurat tîm- 
plăria pentru închideri interi
oare, s-a pus în funcțiune o cen
trală ternjică pe soluție definiti
vă. amenajăm o centrală ter
mică provizorie, s-a asigurat ilu
minatul. In sezonul rece vom 
lucra din plin.

Ce'măsuri ați luat pentru 
realizarea planului .pe anul vii
tor? Aveți de executat 950 de 
apartamente.

— S-au atacat roate obiecti
vele. Există amplasamente, do
cumentații, finanțările au fost 
deschise. La 4 blocuri s-au să
pat fundațiile, s-au atacat rețe
lele exterioare, apă. canal. La 
trei s-au făcut și subsolurile și 
parterul. Ne străduim să ciști- 
găm timp. Din noiembrie vom 
lucra în interioare. Au fost or
ganizate cursuri de calificare 
gradul I pentru zidari, betoniști. I 
dulgheri și fierari. Căutăm solu- | 
ții ca să reglementăm prezența , 
la cursuri, deoarece ele nu se țin I 
îri șantier din lipsă de spațiu. 
Vom reexamina maiștrii și teh
nicienii. ca să vedem dacă pen
tru locul pe care-1 ocupă au cu
noștințele necesare.

Discuția cu șeful șantierului 
ne-a adus în față o situație pe 
care cu greu putem s-o înțele
gem.' Constructorii de aici se 
pregătesc pentru perioadei de 
iarnă dornici sa folosească tim
pul cît mai bine. își cresc oa
menii. Sint gata să dea o mină 
de ajutor și vecinilor. I.J.C.M. 
P. Neamț a avut nevoie de 20 
mozaicari și parchetari. La a- 
pel a răspuns șantierul despre 
care discut. 20 de oameni au 
fost detașați pe o saptămînă, 
apoi pe două. După un timp, ci
neva de la Neamț a venit pe fu
riș, i-a încărcat într-o mașină 
și... i-a furat. A mai luat și alți 
tineri dezorganizînd echipele de 
aici. Asta vine cam așa. Ia ne
voie îți întind un deget și tu-mi 
iei mina. S-o găsi cineva la 
Piatra Neamț care să citească a- 
ceste rînduri și să facă ordine. 
"'...Trustul de construcții indus
triale Iași, Șantierul 4 Vaslui, e- 
xecută un mare număr de obiec
tive în Vaslui, Bîrla-d. Huși. Ing. 
Drago? Alucuiesei. șeful servi
ciului-tehnic, ne-a pus la înde- 
mină un riguros plan de desfă
șurare continuă a 
Condiții bune de 
fost asigurate și 
prizelor. Dragoș
formează toate instalațiile
de încălzit și ilurpinat se află în 
stare de funcționare, că s-au sta
bilit măsuri de protecție a mun
cii și de pază co-ntra incendiilor. 
Au făcut ceea ce trebuie să fa
că un bun gospodar. Toate ar fi 
bune dacă n-ar fi și necazurile, 
îl- rugăm de data aceasta pe in
ginerul șef Vasile Boloș să ne 
pună in temă. Șl aflăm că pen
tru Fabrica de conserve 
Huși s-a montat structura, 
nu se poate închide întrucît 
treprinderea de materiale 
construcții Iași nu onorează 
manda și contractul nr. 1273 pri
vind chesoanele curbe Pi ca 
3 X 12 — 350. Condițiile create 
pentru devans au rămas astfel 
fără rezultat. Cea mai spinoasă 
problemă rămîne aceea a asigu
rării documentației. Legea 
72/1970 și H.C.M, 900 stabilesc 
că beneficiarii trebuie să asigure 
constructorilor* documentația cu 
6 luni mai devreme.

— Am fi. mulțumiți., ...__
inginerii Boloș și Alucuiesei 
le avem și cu 3 luni... Dar... 
cest DAR vrea să însemne că 
38,5 ia sută din valoarea 
plan a documentației pentru 
nul vijtor nu este asigurată. Ar 
trebui de amintit și faptul că nu 
s-a asigurat documentația la ni
velul planului de stat pe 1973 la 
lucrările conexe Vaslui și că 
..musca” stă liniștită pe ..căciu
la"’ Fabricii de ventilatoare. Pro
babil, zic eu. unii beneficiari 
cred că s-a. inventat, o noua me
todă de a se construi incepind 
cu acoperișul ? ’ ?... Cînd sc 
aceste rînduri constructorul 
știe ce va face la Fabrica 
materiale izolatoare. A auzit 
este vorba de ceva extinderi, 
a mai auzit câ in trimestrul I 

executat o investiție, 
știe oare beneficia- 
pentru aceasta sînt 

materiale. utilaje, 
lucru ? Că toate fa

avea de 
Să nu 
rul că 
necesare 
mină de 
baie pia'nificaie din vreme ? ! 
există explicații nici in ce p; 
vește ” • • •■
structorii iau 
sezonul alb. 
beneficiarii și

Co;
pentru 

stau 
furnizorii deo

parte ? Iarna se grăbește, 
abia își tiriie pașii.

Comitetul județean Vaslui 
P.C.R. a repartizat tovarăși 
munci de răspundere pe 
mai. importante obiective. In a- 
ceste colective sini cuprinși și 
activiști ai comitetului județean 
comitetului orășenesc al U.T.C 
Zilnic se analizează stadiul iu

opera - 
muncă 
nu aș-

crârilor, se iau măsuri 
tive pentru ca ritmul de 
să se intensifice. Iarna 
teaptă...

înainte de a încheia _____
rînduri ne facem exponentul u- 
nor observații făcute de tinerii 
constructori, ai doleanțelor lor. 
Justificate, apreciem noi. Fie
care construcție este rodul mun
cii oamenilor, al mîinilor și in
teligenței lor, al pasiunii și pri
ceperii. Iar în ce privește con
dițiile lor de viață s-a făcut 
prea puțin. Există în zona in
dustrială un cămin cu 300 de 
locuri. Dar oamenii nu au de 
unde să se aprovizioneze, nu au 
.unde servi masa. Transportul 
pînă in oraș costă în medie 5 
lei pe zi. cu toate că zona apar
ține... orașului. Seara, după o- 
rele 20, pot circula doar pe... jos, 
cale de 6 km. Toate aceste pro
bleme le-am adus la cunoștința 
tovarășului Gheorghe Puni, se
cretar al Comitetului județean al 
P.C.R. Sintem convinși că aceas
tă stare de lucruri se va regle
menta.

LIBIA POPESC!

ZOOTEHNIA

lucrărilor. 
lucru au 
subantre- 

ns in-

din 
dar 
în
de 

co-

țină, anual, o producție medie 
de 3 000 litri pe cap de animal 
furajat. Zece grajduri noi. spa
țioase, prevăzute cu întregul 
echipament necesar pentru exe
cutarea mecanizată a principa
lelor lucrări — administrarea 
furajelor, adăparea. evacuarea 
gunoiului, canalizare — cu în
călzire termică, sint deja găti, 
adăpostind animalele. * După 
proiect.' costul lucrării este de 
6.5 milioane lei. După modul 
cum o realizează cei de aici 
costul este doar de 4 milioane. 
De unde provine economia ? 
„Apelăm la ajutor din exterior 
doar la lucrările de instalații 
mecanice, pentru că la rest e- 
xecutanții sînt membrii echipei 
de construcții a cooperativei 
noastre — ne explică Maria 
Musteață, în calitatea ei de con
tabilă. 67 de constructori avem, 
cei mai mulți tineri : dulgheri, 
zidari, lemnari, fierari betoniști, 
cărămidari. timplari, buni 
meseriași, legați de comună, de 
cooperativă. Constantin Archip. 
Ion Virlan, Victor Lupașcu, Du
mitru Archip. Vasile Virlan, 
sînt. în ciuda tinereții lor. co
tați ca meseriași deplin formați, 
de nădejde. Apoi, manopera 
ne-a costat mai puțin și pen
tru că tinerii /cooperatori. în 
special cei de la fermă, au 
prestat sute de ore de muncă 
dînd ajutor la lucrările ce nu 
necesitau calificare" — com
pletează in continuare aceeași' 
interlocutoare, de data aceasta 
în calitate de secretar al orga
nizației uteciștilor cooperatori.

Eficiența muncii lor se tra
duce nu numai în cele două 
milioane și jumătate lei econo
misiți. sau în veniturile ce se 
preconizează a se obține in li- 
nal — anual, peste cinci mili
oane lei. ci și în economii la 
forța de muncă, norma pe în
grijitor crescînd în condițiile 
mecanizării, in sporirea consi
derabilă a producțiilor, a cali
tății animalelor din efectiv și 
nu in ultimul rind. în îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
de trai. Mulți dintre îngrijitori 
au devansat termeaul îndepli-

nirii producției medii propuse 
ca maximă. încă din acest an. 
Lazăr Virlan. Gheorghe Onu 
sau Vasile Musteață vor rapor
ta depășirea cifrei de 3 000 litri, 
iar alții ca Vasile Irimia. Sil
via Văduva. Constantin Musiea- 
țâ. Gheorghe Băluțu. Constan
tin Virlan. Ana Rusu Constan
tin, a celei de 2 500 litri. Prin
tre cei care se grăbesc se nu
mără și tinerii, iar numele lui 
Ștefan Rusu, Stelian Aștefâne- 
sei Vasile Cloșcă. Gheorghe 
Gheorghe. le-am menționat a- 
parte. fiind și cei care apar cel 
mai des pe lista fruntașilor care 
aici se stabilește si se popu
larizează lunar prin grija co
mitetului de partid si a celui 
U.T.C.

în aceste zile se gindește 
foarte mult la întocmirea unor 
rații cit mai echilibrate, in con
dițiile respectării recentei pre
vederi a ministerului de resort 
privind folosirea înlocuitorilor 
porumbului din rații. Oamenii 
sint liniștiți pentru câ au de 
unde întocmi rații optime. To
ca urmare a unei inițiative ti
nerești încă din timpul verii s-a 
trecut la materializarea unui 
angajament : „Pentru fiecare a- 
nimal să se asigure cel puțin 
35 tone furaje". Asta însemna 
un plus de 5 tone față-de nece
sarul prevăzut in balanțe. Cum 
au procedat ? Formind echipe 
speciale, in timpul liber ei au 
insilozat cea mai mare parte a 
celor 2 000 tone furaje verzi, 
au contribuit la transportul și 
depozitarea a 1200 tone gulii 
furajere. 800 tone borhot, 700 
tone sfeclă furajeră. 800 tone 
coceni de porumb. ..Am acor
dat o atenție deosebită 
furajere pentru că fără ea nu 
„iese11 laptele, orice ai. face in 
alte .privințe — spune Ștefan 
Rusu. De aceea, ne-am îngrijit 
de preluarea furajelor, de de
pozitarea și conservarea lor așa 
cum trebuie. Acum, pentru fie
care lot avem liste de furajare, 
corespunzătoare cu starea fizio
logică și nivelul producției ani
malelor. Aceasta a presupus o 
grupare a vacilor in funcție de

bazei

curba producției, de starea lor 
fiziologică, precum, și o lotizare 
riguroasă a tineretului în core
lație cu greutatea și destinația 
exemplarelor"’. Lucrări care au 
devenit, in totalitate, realități.

Care sînt gindurile pentru 
viitor ale îngrijitorilor uteciști 
de la Țibucani ? ..Întrecerea" 
..Tineretul — factor activ in în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen" a constituit pentru 
noi un îndemn . în plus de a 
analiza și mai temeinic posibi
litățile existente in fermă, și 
măsura în care putem contribui 
la valorificarea lor deplină — 

- ne-a răspuns secretara organi
zației U.T.C. După discuțiile pe 

.care.le-am avut în cadrul orga
nizației. la fiecare loc de mun
că. am hotărit ca tinerii îngri
jitori să participe și in conti
nuare la lucrările care mai sint 
de . făcut pentru definitivarea 
construcțiilor fermei, urmînd ca 

• de acum încolo noi să ne ocu
păm de întreținerea lor exem
plară. Am propus, de aseme
nea. ca din această toamnă, 
avind in vedere că dispunem 
de condiții tehnice corespunză
toare. toate furajele grosiere să 
se administreze' numai tocate 
și preparate in bucătăria fura
jeră a unității. Urmărim apoi 
definitivarea unei idei a noas
tre — aceea a specializării ti
nerilor in creșterea și îngriji
rea unei anumite categorii de 
animale : vaci de lapte, tineret 
pentru reproducție, tineret 6— 
13 luni, viței 0—6 luni. Numai 
așa considerăm că vom ajunge 
să stăpinim bine meseria și să 
fim eficienți. Este și în inte
resul nostru material pentru că 
sistemul de plată prin acord 
global nu lasă nerăsplătite e- 
forturile pe care Ie depui in 
producție*’.

Președintele cooperativei avea 
de ce să fie satisfăcut de schim
bul de mîihe al . zootehniei. 
..Sînt tineri vrednici, serioși, 
mereu in întrecere, dornici să 
aibă cele mai frumoase anima
le. cu producțiile ceie mai mari". 
Gindurile și faptele lor nu se 
vor opri, cu siguranță. Ja nive
lul de azi. Certitudinea o dau 
nu numai devansările cifrice, 
dar mai ales, modul matur în 
care ei. organizația U.T.C. con
cep drumul formării lor ca oa
meni devotați cooperativei, sa
tului în care trăiesc și muncesc.

Roadele inițiativelor uteciste i_ l
d fac y I 
mult J »

I 
I
I 
I
I 
I 

repetente, binemțe- Z ■ 
determinat pe toți \ I 
□rească atenția în r ’

I 
I
I 

, I
iu către ) 
îndreptăm \ I 1 
id în oînd < ■

II 
II

J

k tată de către 
f combinatului,
L imediat Ia materializarea ei. 
’ De altfel, cînd ne-am adre- 
L sat conducerii în discuție se 
‘ aflau și alte inițiative pe 
) care singuri nu le puteam 

materializa fără sprijinul ei. 
) Cu acest prilej, maiștrii au 

primit dispoziție să informeze 
h pe responsabilii cu munca 

profesională din organizație
> asupra felului în care tine

rii realizează sarcinile, prin-
1 cipalelor abateri ca și pro

punerile pe care le au de
> făcut. Acestea la rîndu-le 

sînt sintetizate lunar la nive
lul comitetului pentru ca a-

. poi. în colaborare și cu spri
jinul conducerii, sa găsim 
cele mai nimerite soluții. în 
același timp, tot cu sprijinul 

i nemijlocit al conducerii am 
organizat o consfătuire cu ti- 

r nerii specialiști, solicitîndu-i 
și trasîndu-le sarcini să urmă-

1 rească și să analizeze pe cît 
posibil periodic atît rezulta
tele tinerilor, cît și felul în

1 care inițiativele lor au fost 
( recepționate de factorii răs

punzători.
— Cîte asemenea inițiative 

au ajuns să fie materializate 
pînă în prezent ?

— O să vă dau doar cîteva 
exemple. Tinerii din brigada 
lui Emeric Szekely au reali
zat pînă în prezent peste o 
sută de scaune ca urmare a 
valorificării și recondiționării 
unor piese socotite rebut. 
Trebuie să adaug că nu s-a 
făcut nici un rabat la calitate, 
de altfel, fabrica de mobilă

conducerea 
trecîndu-se

curbată, din care și ei 
parte, lucrează deja de mult 
în contul anului 1974. în 
cinstea acestor succese, ei 
și-au propus să realizeze în 
cadrul clubului o seară de
dicată celor mai buni,

O altă inițiativă au avut-o 
tinerii de la fabrica de mo
bilă corp. Despre ea ne-a 
vorbit maistrul Cristian Pe
tru :

— A fost mai degrabă un 
schimb de experiență între 
tinerii de la mașini, manual 
și montaj. Condus de specia
liștii fabricii, dialogul s-a 
dovedit deosebit de util. E- 
vidențierile, reproșurile, cri’ 
ticile reciproce ca și propu
nerile competente, bineînțe
les, i-au <’ 
să-și sporească 
timpul execuției 
Și ca să nu uite, acolo unde 
s-a constatat 4 că se produc 
cele mai multe nereguli, s-a 
așezat cîte o mică pancardă 
pe care scria „Adu-ți 
te că ai fost criticat; 
greșești".

Alături de secretarul 
tețului U.T.C. tîrziu 
miezul nopții ne î 
spre ieșire. Din cînd în cînd 
ne oprim în fața cîte unui 
panou pentru a desluși din 
penumbră, sub chipul lumi
nos din fotografie, numele 
celor mai buni. Ilinca E- 
lena, Floarea Cristea. Maris 
Rosmarin, Petru Bemeanțu. 
sînt mulți. Deasupra ficăruia 
același generic: „Tinerii, 
fruntașii noștri".

reperelor.

amin- 
să nu

comi-

operator 
chimist la
Săvinesti

— Sint din satul Bildești. 
de lingă Roman. După ce am 
terminat 8 clase am stat în 
cumpănă : să merg la liceu — 
învățasem binișor — sau ■ ă 
dau la o școală profesională 
în oraș. Și tocmai atunci a. 
apărut Emil Robu, un băiat' 
mai marc ca mine. „Vino cu. 
mine la Săvinești — zice 
să te faci operator chimist. E ■ 
o meserie interesantă și de 
viitor". Văzusem eu Săvi- 
neștiul, știam ce este melana, 
dar nu mi se părea ceva din 
cale afară de interesant. l-am 
spus și lui Robu, Atunci el 
m-a luat in casă și mi-a ară
tat solnița cu sare, apoi ara
gazul. Mi-a zis: „cu gazul 
care se consumă cît ai fierbe 
o supă și cu sarea care ai 
pune-o în oală poți să faci o 
cămașă albă, strălucitoare —- 
asta înseamnă să lucrezi în 
chimie". Am plecat în toam
nă la Piatra Neamț, la centrul 
școlar profesional.

— Șt așa se face ca ute- 
cistul Mîrț Franț a devenit 
operator chimist la Săvinești. 
Am aflat însă că în scurt 
timp ai fost promovat ca șef 
de echipa.

Ce înseamnă ,xi învăța 
continuu meseria" ?

— Școala profesională mi-a 
dat o calificare: adică mi-am ’ 
însușit niște cunoștințe teore
tice, am dat un examen. Cînd 
am venit în uzină am fost 
repartizat într-o secție la o

Georgeta 
Caloianu,

inginer tehnolog 
la Fabrica de

confecții
Piatra Neamț

1 Inginerul tehnolog al sec- 
1 (iei de confecții de la Fa

brica de confecții ..8 Mar- 
| tie“. din Piatra Neamț, este 

utecista Georgeta Caloianu.
| înainte de a-i face cunoștin

ță am urmărit-o cu privirea- 
printre mașini ’ ' - -

I în i“~; —,J
: surprins puțin _____

tînăra ingineră în tot acest ’ 
timp n-a zlmbit măcar oda
tă si. în .schimb, și-a măsu
rat interlocutoarele cu o pri-- . 
vire calmă. pătrunzătoare. •

— Tovarășa Caloianu. 
dumneavoastră nu zîmbiti 
niciodată ? Fetele cu care aii 
stat de vorbă v-au zimbit de 
multe ori.

— Cred, adică nu. sînt si-‘. 
gură, că zîmbese si eu. Dar 
aici. acum, nu prea am timp.. 
Fetele care-mi zîmbeau îmi 
spuneau că s-au rezolvat u- 
nele probleme de producție 
— știam, așa că eram aten-. 
tă dacă nu au apărut altele 
noi.

— Si sînt așa multe 
bieme? îneît trebuie să 
tot timpul încordată ?.

— Numărul acestora 
în funcție de modul în 
socotești că o anume situa-' 
tie critică reprezintă o pro
blemă de a cărei rezolvare 
trebuie să te ocupi, sau să 
o lași să se rezolve de la 
sine. Si cum mie nu-mi 
convin rezolvările de la 
sine, am zilnic de rezolvat 
cîte ceva.

Am aflat că mai zilele 
trecute ați cerut schimba
rea tehnologiei Ia un pro
dus. Aceasta a constitu
it una din „problemele14 
care au apărut în munca 
secției ?

— Si încă ce problemă I E' 
vorba despre produsul 18 230. 
La gulerul unei rochii fu
sese omisă din tehnologie o

_ —v...i și instalații 
mai multe secțih M-a 

faptul că/

pro
fiți

este’ 
care

COLEGII NOȘTRI DE GENERAȚIE

anume instalație. Am stat a- 
colo piua dnd am reușit id 
execut corect toate operațiu
nile tehnologice. Apoi am ce
rut maistrului să mă dea la 
altă instalație și tot așa mai 
departe pînă am ajuns să cu
nosc. toate fazele de lucru din 
secție. Unii băieți îmi ziceau ; 
,iStai măi Mîrț și tu la o. ma
șină, te specializezi repede ș: 
cîștigi mai bine". Poate că 
așa ar fi fost daca le ascultam 
sfatul, dar atunci aș fi rămas 
un simplu executant, care nu 
știe nimic dincolo de locul lui 
de muncă.

Am în echipă un băiat 
cu armata nefăcută, Nt- 
colae Birsan îl cheamă. Poa
le că tinerețea îl face să fie 
indiscipUnat dar oricum u~ 
ceasta nu-i o scuză. Am 
avut din pricina lui multe 
neplăceri, Lucrase cu mine în 
echipa lui, Pietraru și acum 
spunea tuturor, cînd nu eram 
eu de. fafă, că sînt cel md. 
bun prieten al lui. Cînd am 
aflat — într-o zi trecuse prin 
control o r 
nînd că eu ____ ___ ...
— m-aro înfuriat. M-a sfătuit 
însă secretarul /
U.T.C.: ..Dacă zice ... 
prieten, fă-1 să simtă ce în
seamnă adevărata prietenie". 
L-am discutat în comisia de 
disciplină după care am stat 
o lună de zile lingă el. Acum 
sintem cu adevărat prieteni.

1
I
I

uz-u kTwiisK prut . 
marfă proastă; spu- I 
u i-am dat drumul | 

ivi-u .sj.avud . 
comitetului I 
ie că ți-e I

I
i

V. CONSTANTINESCU

' ii
•••

I
I 
lă

anume fază. La prima ve
dere fără nici , o importantă, 
dar în produsul finit dădea 
un minus ia calitate. Am 
convins fetele să execute 
noua operație, chiar dacă ea 
nu este trecută pe fisa de 
lucru ; îri același timp am 
făcut toate demersurile ca 
tehnologia să fie modificată 
si . lucrătoarele să fie remu
nerate si pentr.u,noua. opera
ție.

Să vă spun qn lucru : 
simpatiile, afectivitătile nu 
pot și nu trebuie să influen
țeze relațiile 
lucru,. ' ' 
răspund 
produs.

. să mă 
degetul 
pîrăș-te, 
mite perpetuarea unor ase
menea practici. Aprovizio
narea defectuoasă, adică ne
ritmică, creează salturi în 

; ptodrictie și. în . consecință.
Periclitează calitatea produ
sului. In cazul despre care 
vorbim, se pare că 1 
de la aprovizionare l_ ___
Ies care le este. vina si au 
acționat de urgeptă — sec
ția ' a avut un gol de pro
ducție doar pentru scurt 
timp. Am gîndit însă că un 
a?jemenea lucru nu t__. 
să se mai repete. N-am ... 
clamat propriu-zis o nere
gulă. cî am propus, de fapt, 
discutarea problemei în sine 
pentru a putea fi luate mă
suri de prevenire. Dacă e- 
xistă totuși unii oameni care 
privesc altfel lqcrurile 
mă acuză de exces de 
greșesc. Comandamentul 
liiătii este pretutindeni 
ordinea zilei.

normale, 
oameni 
soarta.

de 
care 
unui

între
de __ __________

Firește, nu vreau 
arate; cineva cu 

ca pe elevul care 
dar nu putem ud-

I
ore care > 
tovarășii I 
au inte- |

I
că un a 

trebuie I 
am re- |

I
I
I
I

si 
zel. 
ca

la
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ATITUDINI — OPINII - DEZBATERI

Noțiunea de poezie tinără impune din capul locului o pre
cizare. De regulă sub acest dominativ sint inglobați din co
moditate și scriitori consacrați precum loan Alexandru sau 
N. Prehpceanu, să zicem, cit debutanți cUm sînt Dan Ro
taru sau Hristu Cândroveanu. De aici o dublă confuzie : prima 
este de natură ofensatoare întrucît orice referință protectoare 
Ici ceea ce numim convențional „poezid tinără" nu-și găsește 
justificarea A doua pleacă din tentativa de a scoate cate
goria poeților aflați la început de drum din marea familie 
literară. Scopul mărturisit ar fi acela de a nu le impieta de
venirea estetică, cel nemărturisit de a-i |ăsa pradă propriei 
inexperiențe.

Cu marile ei posibilități poezia celor mai proaspeți stihui- 
tori are neîndoios ambiția să le valorifice. Ar însemna să ne 
depărtăm de la rostul nostru dacă în locul exigentei încre
deri și al seriozității profesionale ne-am complace în laude 
complezente. Aceasta at fi o 
orientare nocivă pentru că în 
loc să stimulăm facultățile și da
toria tinerilor artiști de a fi ei 
înșiși, de a se mărturisi, prin 
vibrații inedite, i-am îndemna 
să nu-și asume cuvenitele res
ponsabilități literare.

Cînd scriu acestș rînduri am 
în vedere o discuție recentă 
purtată cu doi confrați. Ei îmi 
reproșau statutul vulnerabil al 
debutanților afirmînd că, de re
gulă, criticului îi este mai la 
îndemînă să fie sever cu înce
pătorii decît cu scriitorii stabi
lizați, cu cei care dacă vînd 
bronz obțin pe el un preț neme
ritat. Explicația pe care mi-o fur
nizau interlocutorii viza nu atît oscilația gustului față de au
torii știuți cît convingerea că cei „tineri" nu ripostează, 
nu creează dificultăți. De este oarecare adevăr în asemenea 
afirmații nu discut aici. Incontestabil, pe undeva funcționează 
opinia că poți fi leu cu miei...

Totuși nu acest aspect îmi reține atenția acum ci un altul. 
Și anume că poezia tînără are numai de cîștigat dacă critica- 
literară se ocupă de ea cu toată exigența (și echitatea I).

In această fericită ipostază (fericită pentru că nu pijpa 
avem rubrici dedicate strict volumelor de debut...) primul lu
cru ce se cere făcut privește spulberarea unei mentalități 
eronate, potrivit căreia poetul tînăr trebuie menajat de cri
tica literară. în caz contrar el și-ar pierde, extrem de ușor, 
suportul existențial, n-ar mai fi apt să susțină travaliul obsti
nat necesar afirmării sale. Cine din- considerente de probi
tate nesocotește (și bine face !) prejudecata sus amintită este 
învinuit că nu iubește sau nu înțelege poezia tînără. Sub- 
textual sau explicit va fi silit să descopere curind uzul vehe
ment al unor cuvinte - acuzatoare, pe de altă parte brusca 
delicateță a sufletelor nobile, mereu dispuse să înlăture din 
colea tinerilor bolovanii semănați de alții.

Ce poate să însemne o atitudine complezentă știm. Sint 
poeți care bovarizează și la al treiiea sau n-lea voium în

marginea unor aspirații sugerate lor din afară. Există 
păcate nu puțini poeți care cedează exclusivismului unor 
critici și care ojung derutați de încurajări neavenite.

Bineînțeles că trezește îngrijorare și maturizarea forțată, 
aerul dezabuzat, afectarea unora dintre cei care ne preocupă 
în ordinea de idei menționată. Poetul tînăr este autentic tînăr 
cînd nu-și confecționează o recuzită stilistică de împrumut ci 
în numele universului interior își lasă subiectivitatea să vor
bească. Și o face fiind primul neîngăduitor cu verbiajul am
biguu, cu poza, cu claustrarea în neesențial.

Judecind după modul în care a fost întîmpinat debutul 
lui loan Alexandru, de pildă, trebuie mai multă grijă pentru 
disocierea pozei de adevărata înfățișare a poetului tînăr, 
frămîntat de propriile căutări, sincer neliniștit de tensiunile 
care îl confruntă. Mi-aș îngădui să solicit criticii pentru acest 
caz. o voință de relevare a autenticului în așa fel îneît să se 

evite asprimile fără rost, ca și 
plasarea nonvalorilor abil di
simulate în tovărășia structurilor 
înzestrate.

Toată operația este delicat 
complexă. Nu dețin secretul 
ei și ceea ce îmi îngădui să 
cred îmi apare ca imaginea 
semnificativă a apei de munte, 
pură și repede. Tumultul ei 
seamănă cu efervescența tînă- 
rului poet, cu deschiderea lui 
spre lume, cu setea lui de a- 
ventură intelectuală și afectivă.

Realitatea psihică modernă e 
de ajuns de nuanțată ca noi 
să nu o simplificăm cu reco
mandări înguste și cu interdicții, 

nu privim îngăduitori dovezile care vinTocmai-de aceea nici
să justifice iritarea fața de stihuri, fărâ noima, calpe, lipsite 
de identitate. Sâ le trecem cu vederea ? Cui i-ar folosi 
aceasta miopie intenționată ? Poetului tînăr în nici un caz, 
deoarece nu ne dorim scriitori lăsați în voia unui joc fals cît 
oameni preocupați deopotrivă de problematica zilei cît și 
de achizițiile tehnicii de expresie. Cei care ratează efecte 
artistice dar ocolesc manierismul sînt mai puțin vulnerabili 
decît cei care se sterilizează cultivîndu-l. De aceea ne vom 
manifesta, în continuare, grija și exigența față de uscăciune, 
de sterilele ticuri verbaie, față de lipsa de conținut a unor 
încercări poetice. Și vom aplauda realizările care împlinesc 
curajos dezideratul comun de rigoare în creație, luciditate 
și proprietate estetică.

De fiecare dată plecăm de la premisa că poetul tînăr este 
primul care întrevede în sine ceea ce noi descoperim după 
aceea. Me revine ca și pînă acum plăcerea de a întări și 
limpezi acest efort de autoafirmare pe care cei slabi îl ne
glijează, cei nechemați îl ocolesc dar pe care cei mai 
dotați îl inițiază singuri. Dincolo de orice îndoială este ne
cesar și urgent să întărim încrederea în acest efort, chezășia 
dorinței poetului tînăr de a se construi pe sine însuși.

HENRI ZALIS

Un poet foarte controlat și re
lativ econom cu efuziunile, insă 
nu mai puțin sensibil si expre
siv in descrierea delicatelor re
flexe coloristice din spectacolul 
prea ignorat al naturii este Ni
colae Dragoș. Am fi tentați 
chiar să recomandăm în auto
rul Zăpezilor fără întoarecere 
in primul rind un pastelist fin 
și subtil, oare mai cultivă încă
— semn de sănătate spirituală
— plăcerea „tabloului după na
tură44. ușor impresionist, sur
prins nu în linii geometrice dar 
în reflexe incerte și conture vagi 
ca în această delicată viziune 
matinală : „Urca în ierburi rouă 
verde / ca stelele s-adoarmă-n 
ele / lumina galbenă. prin 
ape / privirea mi-o ademenea44 
Stelele palide și astrul nopții 
șterse de galbena lumină sola
ră .-se răsăreau mereu din cint*4. 
precum lira lui Orfeu însufle
țește tot ce atinge. Este caracte
ristică in acest, tip de. „pastel44 
cultivat cu încredere de N. Dra
goș trecerea imperceptibilă din 
domeniul vizualului pur. al „ta
bloului de natură44. în regimul 
mai înalt al unei idei. în cazul 
citat fiind vorba de o aspirație 
orfică.

Cititorului trebuie «ă-i reco
mandăm. în al doilea rînd. în 
Nicolae Dragoș un sensibil poet 
al vîrstelor. De aici tonul nos
talgic. aburul de melancolie ce 
învăluie universul său poetic. 
Nu o melancolie bovarică și nici 
teatrală ci una esențială fără 
sunetul căreia omul ar fi mai 
sărac și mai uscat. Știind că <rnu. 
niciodată sălciile noastre / a- 
duse trudnic din copilărie / nu 
s-au visat atita de «ihastre / 
ca-n. dimineața iernii ce-o _ să 
vie44 sau „cenușa nu-i sortită la 
prefaceri / cum fulgerul nu-1 
zeu nepieritor44. înginînd pierdu
tul cîntec al melcului poetul a- 
dună reveria sentimentală, di
fuza nostalgie a viratelor pier
dute și le concentrează, ridicin- 
du-le. în citeva rînduri cel pu
țin. la o valoare mai înaltă, 
s-ar putea spune supra-senti- 
mentală. Din motivul, la urma 
urmei comun, al etapelor răma
se in urmă se trece la poezia 
vîrstelor ce se pierd tragic, pre
cum princiarele coarne de cerb 
(Noaptea de pe urmă a cerbu
lui) : „podoaba vieții, sceptru] 
lui de rege / pasul nu-1 lasă 
liber, să alerge / prin vechi 
hățișuri, umilindu-și herbul / cu
tremurat își fringe pasul - cer
bul4’. Resemnarea

demna la propria condiție, șter
gerea iluziei de a sări peste 
oropria umbră („bătrinul cerb 
e numai cel ce-a fost") sint no
tele grave ce dau melancoliei 
inițiale sunet orofund. bărbă
tesc. Sigur că e aici o formă 
de vechi Romantism (motivul 
..albatrosului’4) căruia i se im
primă insă calmitatea lucidității, 
a înțelegerii. Același procedeu 
de ridicare a nostalgiei do la 
pură afectivitate la idee și sim
bol il intilnim in poemul de
dicat „calului de cursă lungă’4

parind ca dau farmec vieții, in 
realitate o subminează. Insă 
chiar și minia anti iluzionistă se 
exprimă decent.’ in sarcasm de 
romanță sentimentală : ..întrea
ga noapte și-a bocit castanul / 
aroma ploii-n mohorîtul lut...44.

Motivul cel mai frecvent, deci 
caracteristic. îl constituie obse
danta tentativă . de confruntare 
a iluziei și a visului cu reali
tatea. Un întreg ciclu. Catedra
la îngenuncheată, stă dovadă. 
Aparent, este aici un poem ero
tic. Lucrurile sint insă ceva 
mai complicate și în orice caz 
e ciudat un ciclu de iubire 
unde, la capătul drumului,
roul liric nu izbutește, cu toa
te încercările și căutările, să-și 
întilnească iubita ! Iubita e stri
gată de vint și de soare, ade
menită de ape. I se caută nu
mele prin locurile orașului dar 
..le-am aflat șterse de vintul 
și ploile toamnei". Eroul. îm
povărat de ..uimirile lumii de
senate intre cer și pâmînt“. ..ca
valer fără armură44 cu ochi dc 
lunatec. prizonier al tuturor a- 
notimpurilor, se trezește , mur- 
murind : ..Flori de toamnă. lu
mina soarelui /, palid strecura-

AMINTIRE Șl
EXPERIENȚĂ

sau. altfel numit, „gravul cava
ler necunoscut44 a cărui vîrstă 
spirituală nu coincide cu dru
mul scurt, limitat, cu „brumă- 
rirea44 și cu „înnoptarea44 pre
matură a trupului : „calul de 
cursă lungă, săgeată-n primă
veri / peste tăcerea nopții aprig 
scut 1 se innoptă in trupul de 
mai ieri / el, gravul cavaler 
necunoscut .// ...cad frunze-n 
toamne de demult și lent / îl 
auzim, il știm cumv se alun
gă / de văzul lumii-n pas do
mol, absent / el. calul cel uitat 
de cursă lungă44. Ochiul pri
vește mai drept spre iluzii care.

Despre Paciurea posteritatea 
ni se pare a fi acreditat o ima
gine cu unele trăsături false 
ori neadecvate. ^Dpinii care au 
circulat în timpul vieții și după 
au fost preluate fără suficient 
spirit critic, repetate cu îndă
rătnicie, transformate in „tabu“- 
uri, și. ca in cazul oricăror 
„tabu-uri, riscant, ori măcar 
incomod, de infirmat. Ciudată, 
dar nu mai puțin semnificativă 
este rezistența lor.

Sursa și justificarea acestei 
rezistențe pot fi descifrate in 
poziția unor articole din presă 
(căci despre Paciurea s-a scris, 
relativ mult, chiar dacă nu în
totdeauna cu înțelegerea nece
sară). in unele considerații ale 
lui G. Oprescu. în monografia 
lui O. Han („Sculptorul D. Pa
ciurea’4, Fundațiile pentru lite
ratură și artă. 1935), lucrare nu 
lipsită de bunăvoință și de ca
lități.

De asemenea, nu cred că e 
cazul de a evita să spunem că 
altă sursă a imaginii de care 
vorbim 6 constituie chiar și 
unele mărturisiri ale artistului, 
neinregistrate și neapreciate cu 
discernămintul de rigoare 
(„Rampa", februarie. 1927). Cine 
era Paciurea ’ . ' 
tate ? Un om de extracție umi
lă, ale cărui intenții .. 
la început să devină artist, 
un meseriaș cu un oarecare lus
tru de artist. El. era, adică, nu 
destul de conștient de talentul 
eu care fusese dotat și nici prea 
ambițios’4. Cei cîțiva ani petre- 
euți la Paris.......nu pot îndrepta
lipsurile sculptorului, rezultate 
dintr-o origine modestă și o 
cultură extrem de fragmenta
ră..." Tot ceea ce a realizat mai 
do seamă ar fi „Gigantul*4, crea
ția sa ulterioară, cu referințe 
••oeciale la „Himere44, acestea 
fiind produse ale însingurării 
sale, abuzului de alcool ori mi
soginismului (!). lucrări stranii, 
antisculpturale, implicit, anti- 
artistice. S-a creat astfel ima
ginea unui mizantrop, căutînd 
cu pas șovăitor străzile și uli
țele lăturalnice ale Bucureștiu- 
iui. strecurindu-se abulic pe 
lingă gardurile curților.

„Sculptură de energie la înce
put. arta lui Paciurea. devine 
reverie, melancolie, resemnare, 
oglindind fidel omul și starea 
Iui sufletească (s.n.). mergind 
încet, spre morbidele44. „Omul, 
spunea același autor, se supra
pune perfect operei sale’4, stabi
lind o paralelă excesiv de cate
gorică intre evoluția (mai exact 
involuția) creației. sale și cea 
biologică și psihică a omului, 
ignorind profundele sale sensuri

filozofice, locul lor exact in gîn- 
direa artistică europeană a epo
cii, modul in care s-a conturat 
o concepție estetică. Aproape 
toți contemporanii săi sînt insă 
de acord că a fost iubit și a- 
preciat. Dar aceiași vedeau în 
el, pe de altă parte, o victimă, 
un mare frustrat .' Frustrat va 
fi fost, dar in primul rind. de 
înțelegerea și receptarea exactă 
a demersului său artistic, a ori
ginalității sale indiscutabile. 
Paciurea nu a intimpinat greu
tăți mai mari sau mai mici de- 
cît ceilalți artiști ai vremii, iar 
existența sa nu face decît să 
ofere încă un exemplu cercetă-

de Bele-Arte, cu tema „Unirea 
Principatelor44 (unde participau: 
Fr. Storck, O. Spaethe, I. Iorclă- 
nescu, D. D. Mirea și A. Ilies
cu), la realizarea unor comenzi 
etc.

Paciurea s-a bucurat de 
prietenia și aprecierea contem
poranilor, scriitori, actori, ar
tiști plastici : I. MinuleScu, V. 
Eftimiu, datorită căruia primeș
te comenzile de busturi pentru 
foaierul Teatrului Național, A- 
drian Maniu. Tudor Vianu. Ca
rol Ardeleanu, C. Nottara, I. 
Brezeanu. Șt. Luchian, N. N. 
Tonitza, Fr. Șirato. Gh. Petraș- 
cu, Th. Pallady, la insistențele

telor hitleriste din 1944), bustu- 
rile destinate ambianței exteri
oare. Dintre toate acestea se de
tașează net, „Gigantul". piesă 
antologică a monumentalisticii 
noastre. Gigantul exprimă o 
luptă dramatică dintre materie 
și spirit, dintre viață și nefiin
ță. Pe bună dreptate el a fost 
comparat cu sclavii înlănțuiți ai 
lui Michelangelo. Un proiect de 
sculptură monumentală ce 
urmărit toată viața a fost 
consacrat lui Eminescu.

Paciurea a dorit, cu fervoare, 
să realizeze monumente. Și o pu
tea, in anumite condiții, împlini 
magistral. „Gigantul44 este o do-

PACIUREA
după sursele ci-

„nu erau 
ci

între mit si realitate
■9

torului unui mediu în care arta 
se străduia, cu privațiuni și 
umilințe, să-și ocupe locul fi
resc in societate.

Paciurea nu era un artist 
cu „o cultură extrem de frag
mentară44, dovadă stind nu nu
mai mărturiile despre lecturile 
sale, asiduitatea cu care frec
vența concerte și reprezentații 
teatrale, ci chiar opera sa. Nu 
era un mizantrbp, ci numai re
ținut. reticent în relațiile exte
rioare, taciturn chiar, cu o oroa- 

.re înnăscută pentru pălăvrăgea
lă. era lipsit de spirit practic și 
nu odată, aceasta la dus la în
curcături, speculate abil de alții. 
Paciurea a cunoscut, în sensul 
comun al cuvîntului, succesul. 
A cunoscut satisfacții profesio
nale. și acestea credem că sint 
esențiale, satisfacția împlinirii 
intr-o serie de opere de a căror 
valoare și perfecțiune era, fără 
îndoială, conștient.

A cîștigat mai toate „duelu
rile44 directe cu Friederich 
Storck, una din personalitățile 
marcante’ ale sculpturii româ
nești. a începutului de secol. Ne 
referim la impresionantul 
„Gigantul44, superior celui a lui 
Storck, la cîștigarea (nu fără 
peripeții și „prelungiri") a con
cursului pentru ocuparea cate
drei de sculptură de la Școala

său

căruia primește în 1927 Premiul 
național pentru sculptură, ve
nit ca mai toate premiile tirziu, 
și intr-un sens „reparatoriu44 
suscitînd discuții, cu atît mai 
mult, cu cit lucrarea pusă în 
discuție „Himera văzduhului44 
își atrăsese aprecieri nu tocmai 
favorabile. Va fi cunoscut insă 
și puternice adversități. într-un 
fel era o reacție „normală*4 față 
de un creator cu o personalitate 
atît de puternică, și atit de de
concertant în același timp.

Asupra istoriei monumentelor 
sale, 
zetti 
ridiane, 1971), cel mai serios și 
solid studiu monografic pină la 
această oră, ca și articolele lui 
Petre Oprea („Revista muzee
lor44 nr. 3 1969 și 2 1970). de alt
fel și alcătuitorul excelentului 
catalog al actualei retrospective, 
aduc substanțiale precizări.

Paciurăa a realizat ^extrem de 
puține monumente.
le-am și enumerat. „Gigantul4 
1905—1907. „Unirea ’
lor’4. 1909. (rămas in stadiul de 
proiect). „Madona Stolojan44, 
1912. cărora li se pot adăuga : 
alegoria monumentului lui G. 
Duca. 1902—1904 (in fața Gării 
de nord), frontonul muzeului 
„Grigore Antipa44, 1906—1907, 
(distrus in urma bombardamen-

lucrarea lui Ion Frun- 
(,.Paciurea44, Ed. Me-

într-un fel

Principate-

vadă elocventă. El nu depășește 
însă, cu asemenea excepții, vi
ziunea epocii asupra unui an
samblu monumental compus de 
regulă dintr-un element simbo
lic central căruia i se adăuga 
un comentariu suplimentar cons- 
tind în scene (basoreliefuri) ce 
ilustrau viața personajului sau 
evenimentul comemorat dispu
se simetric în jurul ’ ’ 
Meșteșugul. intuiția 
plasat însă, oricum.
monumente la un alt nivel ar
tistic decit pe cel pe care-1 con
statăm în unele lqcrări contem
porane lui, ar fi fost mai puțin 
emfatice și retorice, ar fi expri
mat atît cît se putea, atît 
cit permitea înscrierea riguroa
să în gustul epocii, creativitatea 
și nu manufactura. Nașterea și 
consolidarea României moder
ne. a unei națiuni conștientă de 
sine, de tradițiile sale bogate, a 
unei culturi care se afirmase și 
va continua să se afirme in 
contextul celei europene, a im
pus celebrarea unor personali
tăți — adevărați ctitori, oameni 
de cultură și totodată oameni 
politici, a unor momente cru
ciale ale destinului cultural și 
istoric al țării. Debutul lui Pa
ciurea se suprapune acestei 
tendințe, conjugate totodată cu

tă-n vitralii / ochi 
cu amintiri 
citi din cei. cite din cele / ce 
ar fi trebuit să vină n-au ve
nit / din lașitate, din iubire 
poate ! ?44.

Iubita chemată și neintilnită. 
florile galbene de atingerea 
toamnei, trupul ca o lespede 
uitată-n ploi sint tot atitea ima
gini destinate a sugera, intr-un 
fals poem erotic, confruntarea 
lucidă a visului, a priftiilor 
pași amețiți de iubire, cu ca
pătul drumului, cu o realitate 
mai aspră și care nu tine sea
ma de iluzii ci de necesități. 
Calitatea poemului mi se pare 
a sta in aceeași lipsă de osten
tație cu care un fond romantic 
se supune, calm și lucid, mă
surii și ponderii realiste. A- 
mintirii nostalgice blind prăvă
lită asupra eroului ii ia din ce 
in ce mai mult locul valoarea 
de cunoaștere a experienței. Mai 
simplu spus, amintirea devine 
experiență.

în fine, ar 
tie specială 
poetului. Sint . 
maniera duce la versuri de fac
tură epigonică. Așa mi se par 
Nu e un vis cuminte, Si cind 
ochii. Afectarea, și așa un risc 
nu tocmai neglijabil in unele 
poeme ale lui N. Dragoș. este 
de-a dreptul supărătoare.

punerea prea stnnsă la moael 
este contraindicată.

Altele sînt poemele unde spi- 
. ritul arghezian este prezent 

fără ca versurile să cadă in epi- 
gonisih. Nu in ritmuri ori rime 
ce sună arghezian dar in con
ceperea cu gravitate a jocului 
trebuie să identificăm lecția mo
delului. Tipică in acest sens mi 
se pare Drama prințesei’ blon
de in care ..prea beți de toate 
și uitînd de noi / la-ndemnul ei 
urcam printre eroi , trăiam din 
veacuri vieți necunoscute . îm
podobiți in gindurile-i mute". 
Entuziasmul juvenil e capabil 
de trăiri paradoxale, contradic
torii, derutante : „uram mo
narhi. visam timid prințese / 
rătăcitori pe drumuri ne-nțele- 
se". Impresionantă este puterea 
sufletului juvenil de a trăi au
tentic. sincer, marile înscenări, 
de a-și consuma zăcămintele 
naturale intr-o regie fastuoasă 
și contradictorie. Tinerețea știe, 
in mod surprinzător, să se far
deze conform decorului, să sc 
travestească — cu _ simțul jo
cului și al aventurii — potrivit 
cu cerințele spectacolului in 
care se lasă atrasă. Tulburător 
e că uneori, deseori, travestirea 
însăși prinde rădăcini. devine 
naturală ca rana cicatrizată _ in 
scoarța copacului secular. Ver
surile ascund sub ritmul de ro
manță o gravă situație de via
ță : la semnul „prințesei blon
de44 „hipnotic, printre ziduri 
de vechi cetăți, ne ascundeam 
sub riduri // împovărate inimi 
cu taine și elanuri / le hotărâm 
să piară după șoptite planuri”. 
Vechile cetăți, decorul niesci.au 
dispărut, ridurile au rămas. Din 
joc și spectacol intrăm in teri
torii grave, din viață jucată in 
viață trăită. Similară acestui 
subtil transfer de valpri înso
țit de pierderi și câștiguri. de 
renunțări fără voie și victori: 
asupra iluziilor, este si apariția 
neașteptată, surprinzătoare ir. 
jocul gratuit al fluturilor „îm
păunați*4 de „incendii in cu
loare’4 a notei grave, profunde 
ca un sunet de orgă. Iată gra
vitatea maximă introdusă cu fi
nețe în jocul pur al registrului 
coloristic : „incendii in culoare, 
zbor vag cu depărtări î trec 
fluturii — haiducii altor zări z 
cu dansul lor de flăcări mă cer 
molateci fluturi —/ augustă um
bră desenată-n scuturi44. Suges
tia de gravitate conținută de 
ultimul vers — greu cit iun 
întreg poem ! — curmă jocul ce 
aluneca in frivol („fluturii — 
haiducii' altor zări44 !). Citit in 
ordine inversă ne dăm seama că 
poemul nu este un pastel co
loristic ci. folosindu-se de mij
loacele acestuia, poetul ne face 
Să ne gindim la puterea de 
seducție a „umbrei auguste" 
(iluzie, joc) ca moment de re
laxare. de slăbiciune îngăduită, 
umanizind scuturile. în aseme
nea versuri „pastelul44. poezia 
naturii sau ciclul erotic nu.sint 
altceva decit forme transferate 
de lirică meditativă si cetățe
nească.

*) Nicolae Dragoș 
fără întoarcere.

C. STANESCU

merita o discu- 
..arghezianismul“ 
poezii in care

• m ,imi

Zăpezi

GIGANTUL

FILM

soclului, 
sa ar fi 

asemenea dorința de a găsi o formă de 
exprimare caracteristică, de a-și 
contura un stil propriu în a- 
ceastă dificilă specie artistică. 
Sub această zodie situăm seria 
de portrete și busturi monu
mentale ale unor scriitori, ar
tiști plastici și actori executate 
de Paciurea. ca și 
pentru i 
nument 
ptorul a 
boiului, .
consecințelor lui, asupra dezas
trelor provocate de războaie, 
agresiuni, violență. Fructul a- 
cestor meditații este „Zeul răz
boiului" destinat a fi elementul 
simbolic central al unui monu
ment, așa cum îl mai putem 
reconstitui astăzi cu ajutorul 
unui desen. Acest monument 
trebuia să constituie un denunț 
patetic al absurdității distruge
rii, al înjosirii omului prin vio-

încercările 
realizarea unui mo- 

.. Eminescu44. _ Scul- 
i meditat asupra răz- 

asupra cauzelor și

lență. Despre „Zeul războiului44, 
George Călinescu scrie : „este 
clar că Paciurea răspunde cu o 
altă concepție războiului din 
mitologia clasică... Concepția 
războiului sănătos de proveni
ență clasică a dominat pînă la 
Hegel și.Nietzche, iar in plasti
că e un canon din motive aca
demice... Paciurea tratează răz
boiul cu caractere maladiv fe
minine, insinuindu-i dar lași
tatea, impulsivitatea de ordin 
histeric44. Războiul ii apare ar
tistului ca un personaj terifiant, 
„nocturn și dement44, cum spu
ne. mai departe. Călinescu. Pro
babil că am pierdut in acest 
proiect o realizare tulburătoare 
ca și „Guernica’4 lui Picasso, o 
realizare demistificatoare, stră
bătută de un profund uma
nism.

C. R. CONSTANTINESCU •

ce urmărește formarea tinărului
Ce spectatori dc teatru vom 

avea miine ? Depinde de tea
tru, dar nu numai de el. Cineva 
observa pe drept că astăzi su
garii nu sint plimbați in clin
chetul clopoțeilor, ci in ritmu
rile violente ale radioului cu 
tranzistori. pus alături.. in că
rucior. începind de la 4 ani, 
coniii sint numărați de statistici 
printre telespectatorii stabili și 
credincioși. Sunete, muzică — 

’V-iză, ușoară — 
.......... mișcare sint neîn

cetat; înghițite de copii. Selec- 
•ia e imposibilă, participarea 
la fel. Copiii ascultă, văd. în
vață multe, dar sub avalanșa 
informațiilor nu pot să și par
ticipe : imaginația, creativitatea 
sint înlocuite cu asimilarea au
tomată. Pericolul pasivității, ge
nerată de mass-media, pindește 
deci pe viitorul spectator de 
artă. De calitatea viitorului 
public .— activ, avizat și recep
tiv — răspunde de la bun în
ceput instituția dc artă adresa- 
;ă direct copiilor, teatrul lor. 
Răspunderea e și importantă si

spectator
de 

parte 
Creațiile lor prezenta-

credincioși.
in general muzică, 
imagini in r

grea : la concurență cu radioul, 
televiziunea, cinematograful, un 
bun teatru pentru 'copii arc de 
luptat intîi cu divertismentul. 
Ofensivei varietăților goale de 
idei dar acaparatoare pentru 
toate vîrstele. el opune idei, date 
etice utile vîrstei specifice. Un 
bun .teatru pentru copii are 
apoi de luptat cu automatismele, 
cu șabloanele și anacronismele. 
Spectatorii săi. la curent cu ul
timele știri T.V. de pe Terra 
și din Cosmos. nU pot fi adormiți 
.in stal cu basme prăfuite și is
torioare sălcii. O astfel de insti
tuție plină de răspunderi tre
buie să fie mai deschisă decit 
oricare, alta 
nente.

De aceste 
gîndite, ne-a

Îndoirilor perma-

adevăruri, atent 
convins recent

turneul unui colectiv artistic din 
Iași, care se intitulează de un an 
Teatru pentru copii și TINERET. 
Pină de curind teatrul de pă
puși, el a renunțat să funcționeze 
in exclusivitate astfel, înnoind 
repertoriul și modalitățile 
transpunere scenică. r” 
ieșean a ales intîi 
te texte potrivite : 
turgie originală bine 
autori specializați in 
ratura altor țări, atent selecțio
nată. Adaptările — spre deose
bire de alte teatre — inspirate 
tematic, reprezentând valoroase 
creații de sine stătătoare : o le
gendă mitologică, farse medie
vale, o carte de perpetuu 
ces „Un iancheu la curtea 
gelui Arthur4*. Textele au

de 
Teatrul 

de toa- 
drama- 

scrisă de 
gen. lite-

suc- 
re- 

fost

încredințate unor realizatori 
talent, in cea mai mare 
tineri.
te la București au relevat opor
tunitatea unei asemenea 
geri. O artă destinată 
lor se îndreaptă către 
torul tînăr. (intuindu-1 
pe cel viitor) mai ales prin in
termediul artistului tînăr. Regia 
Cătălinei Buzoianu. — în pri
mul rind — a lui Petre Bokor, 
scenografia lui Lică Nicolae, mu
zica lui Sabin Pautza stisțin a- 
ceste observații.

Teatrul pentru copii și tine
ret din Iași a prezentat in Ca
pitală un spectacol de succes 
al stagiunii trecute. „Hercule și 
merele de aur44 de Valentin 
Silvestru. Textul scris în fru
moase versuri albe, reia legenda 
viteazului erou, simbol al luptă
torului increzâtor în dreptatea 
lui și a tuturor celor năpăstuiți 
Hercule e trecut de autor prin 
mai multe munci, deci aventuri, 
dar ideea de bază ramine clară, 
— virtute de prim rang în tea-

ale- 
copii- 

specta- 
chiar

trul pentru copii : triumful cu
rajului și al înțelepciunii asu
pra prostiei * și samavolniciei 
Petre Bokor merge cu credință 
pe urmele ei. conduce simplu, 
dar susținut acțiunea, eliminind 
spiritual patetismul eroic — 
chiar cind e vorba de isprăvile 
lui Hercule —. ironizind capri
ciile zeilor, stigmatizînd răuta
tea și nevolnicia tiranilor. El 
pune acestora din urmă măști 
grotești (autorul lor^Cik Dama* 
dian) și alege voci calde, me
lodioase. cu accente interpreta 
tive convingătoare pentru 
Hercule (Teofil Vîlcu) și Atena 
(Cornelia Gheorghiu).

Cea mai izbutită realizare a 
teatrului pentru copii din Iași 
este fără îndoială un spectacol 
cu totul ieșit din comun de 
poloneza Crystyna Milobedzka 
Textul direct, inteligent, fără re- 
torisme și afectări, ideea por
nește de la literă, trece prin sila
bă. ajunge la noțiuni concrete 
care apoi, alăturate altora abs
tracte, alcătuiesc marele înțeles. 
Textul însă n-ar fi avut nicio
dată ecoul pe care l-a avut 
în spectacol fără contribuția 
celor doi tineri realizatori, Că
tălina Buzoianu. regizoare cu
noscută pentru fantezia ei crea
toare și Lică Nicolae. foarte 
tînăr scenograf, plin de idei și 
de bun gust. El a creat o 
mulțime de cuburi albe și co
lorate, elemente geometrice de 
decor, măști și marionete pe 
care regizoarea le-a dispus sce-

nic urmînd-o pe autoare cu c 
, neîntreruptă eficiență. Cătăli

na Buzoianu a prezentat un 
spectacol de animație, pantomi- 
mă. marionete, poezie, fără ca 
in această complexitate să exis
te ce] mai mic lucru gratuit. 
Prin intermediul mijloacelor 
create de regie plus scenografie 
s-a stabilit o perfectă relație cu 
sala, solicitată din prima clipă 
să participe la un joc. Jocul — 
metaforă supremă in care cred 
copiii — a condus pas cu pas 
către acel moment cind din cu
burile. literele, cuvintele, sim
țămintele învățate, realizatorii 
și publicul (de 2—3 ani !) au 
clădit — împreună — PATRIA.

AI ^treilea spectacol al ieșe
nilor a fost „Bing... bang... 
bing !“ un musical sprinten 
(text D. Vacariu, regia I. Dă- 
năilă) cu melodii frumoase, ve
sele, scrise de tinărul compozi
tor Sabin Pautza. S-ar putea 
afirma — privitor la formarea în 
perspectivă a publicului — că 
inusicalurile pregătesc un spec
tator cam superficial, care 
obișnuiește să considere 
trul un loc de amuzament 
atît. Asistînd însă intr-o ___
arhiplină la voioșia cîtorva gră
dinițe reunite de același entu
ziasm, un refuz prea încruntat 
și categoric al genului n-ar avea 
rost. Mai ales cind e bine și 
modern servit, ca în cazul de 
față.

VIORICA TANASESCU

se 
tea- 

și 
sală

parte din generația virstnică a 
cinematografului italian, dintre 
cei a căror maturitate artistică 
a coincis cu apariția neorealis
mului. Dintre filmele sale ce 
au rulat la noi amintim „Anii 
dificili", o micromonografie a 
provinciei în anii fascismului 
musolinian. comediile „Gardia
nul*4 și „Frumos, onest, emigrat 
in Australia’4, ultima cu puter
nice accente de critică socială 
din care publicul nostru a pu
tut reține o secvență antologi
că : tragi-comicui bal al.mun
citorilor italieni.

Cu „MAFIA ALBA44, Luigi 
Zampa se alătură colegilor săi 
in denunțarea ordinei sociale 
dintr-o lume aflată în plină co
rupție și criză morală. Date a- 
semănătoare cu cele din MA
FIA ALBA** am mai văzut și in 
„Medic la asigurări4* alt film 
italian care prezenta culisele 
mediului medical din societa
tea de consum, afacerile one
roase ce stau în capitalism la 
baza sistemului farmaceutic și 
spitalicesc. Acum insă „ancheta44 
merge mai departe, pînă la a 
ne dezvălui nu numai o com
plicitate reprobabilă în afaceri 
ci și o monstruoasă complici
tate criminală. De aici și titlul 
filmului „MAFIA ALBA4*, asa
sinatul sub protecția halatului 
medical și in care criminalul 
este mult mai greu de stabilit 
și de condampat.

Arătindu-ne ce ascunde une
ori o reputație medicală lipsită 
de scrupule, filmul lui Zampa 
lărgește aria tematică a cine
matografului italian, oferind 
judecății publice un aspect mai 
puțin sau deloc cunoscut : in 
umbra marilor afaceri crimi
nale zgomotoase, cu împușcă
turi și persoane sechestrate sau 
cu disparițiile misterioase ale 
celor care dezvăluiau adevărul 
(dosare deschise ce ni le, în
fățișase de curind alte 'două 
filme italiene : „Mărturisirile 
unui comisar de poliție făcute 
procurorului republicii4’’, și „Po
liția mulțumește44) au loc și alte 
crime despre care nu se vor
bește pentru că este greu de 
aflat despre ele în liniștea pro
tectoare a sălilor de operații și 
a clinicilor unde profesează un 
alt-gen de mafioți.

Luigi Zampa renunță — cu o 
singură excepție : recuperarea 
melodramatică a unui medic al
coolic — la tot ceea ce însem
na conflict cinematografic tra
ditional și la mai vechile ex
cese sentimentale pentru a face 
din acest film incă un rechizi
toriu in „procesul44 intentat 
cineaștii italieni societății 
care trăiesc.

John Huston ecranizează 
.PARADISUL44 un roman

de 
in

în 
al 

cărui subiect este inspirat din- 
tr-un mediu pe care cineastul 
il cunoaște bine : boxul ameri-

dramatic. scenarist și marele 
regizor al tumelor „Șoimul 
maltez’4, ..Key Largo", „Maulin 
Rouge’4, „Moby Dick44 — a fost 
campion de box studențesc.

Eroul „PARADISULUI" este 
un anonim din lumea ringului 
profesionist, un individ ratat 
care încearcă zadarnic să-și re
facă biografia. înfățișînd decli
nul acestui personaj și mai a- 
les eforturile lui de a se sus
trage dP la decădere fizică și| 
morală, regizorul John Huston 
nu face altceva decit o rede- 
monstrare a mai vechiului său 
crez artistic conținut de răspun
sul dat la o întrebare pusă mai 
demult de un critic : „Majori
tatea eroilor dumneavoastră e- 
șuează. S-ar putea vorbi des
pre gustul dumneavoastră, des
pre eșec ?“ : „Poate. Dar acest 
gust este cu totul inconștient. 
Iubesc acțiunea... Dar acți
unea înseamnă nu numai să 
lovești, să muncești, să umbli, 
înseamnă și o întoarcere a 
capului și o privire jur-impre- 
jur“.

Și jur-imprejurul personaju
lui care se zbate din răsputeri 
să supraviețuiască. John Huston 
observă in detalii de o mare 
finețe psihologică 
mentul de fiecare zi al unor 
oameni trăind într-o lume a u- 
nei atroce singurătăți. Pe tema 
predilectă a literaturii ameri
cane, singurătatea in mediul 
ostil al marilor orașe unde oa
menii trăiesc că într-o închi
soare fără gratii, filmul „PA
RADISUL" încearcă in ceea ce 
se numește subtextul acțiuni; 
sale o pledoarie emoționantă 
pentru demnitate. în acest sens 
este interesant de urmărit felul 
în care filmul ne arată, ca un 
elogiu adus omului lupta aces
tuia cu resemnarea ce-1 pin
dește adeseori ucigător. Ești în
vins numai atunci cînd nu mai 
speri nimic, cind nu mai faci 
nimic, ne reamintește ca o ba
ladă asoră de Car] Sandburg 
„PARADISUL" trist asupra că
ruia iși arunca privirea un re
gizor de mult recunoscut a fi ir. 
cinematografia nord-americcnă 
drent un apologet al voinței.

„BUNA SEARA. DOAMNA 
CAMPBELL" — nu-i decit o co
medie de situații în care regi
zorul american a distribuit zim- 
betul și farmecul publicitar al. 
Ginei Lollobrigida. în rolul li
nei italience întreprinzătoare 
ce speculează cu succes ..gre
șeala44 unei nopți adolescentine 
actrița reușește mai mult da
torită rutinei decit dirijării u- 
nui regizor convins că tot ce 
este zgomotos și clamoros poa
te însemna autenticitatea itali
ană. De aici o dramă a neînțe
legerii. nescontată intr-o come
die modestă.

comporta-

TUDOR STANESCU

niesci.au
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Vizitele ministrului de externe Primire la C.C.
al Israelului,

Tn cursul dimineții de 
miercuri, ministrul afacerilor 
externe al Israelului. Abba Eban 
și-a continuat vizita in orașul 
Brașov, fiind însoțit de repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, ai or
ganelor locale, precum și de 
persoanele oficiale israeliene 
din suita sa.

★
Reîntors la București, minis

trul afacerilor externe al Israe
lului. Abba Eban, a oferit un 
dejun in onoarea ministrului a- 
facerilor externe al României, 
George MacoVescu.

Au participat Teodor Vasiliu, 
ministrul justiției, Octaviân Gro
za. ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie. Mircea Malița, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stat, membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ministerului Comerțului 
Exterior, ai altor ministere și 
instituții centrale.

Au fost, de asemenea, de față 
Vochanan Cohen, ambasadorul 
Israelului Ia București. Yoha- 
nan Meroz. director în M.A.E., 
și celelalte persoane oficiale is
raeliene eare-1 însoțesc pe mi
nistrul israelian în vizita sa în 
țara noastră.

în timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă cordială, cei 
doi miniștri de externe au ros
tit scurte toasturi.

★
în cursul după-amiezii, am

basadorul Israelului la Bucu
rești a oferit o recepție în onoa-

Abba Eban
rea ministrului afacerilor ex
terne israelian.

La recepție au participat mi
nistrul afacerilor externe al ță
rii noastre, reprezentanți ai 
I.R.R.C.S. și altor instituții cen
trale.

Au fost prezenți. de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

★
Miercuri seara, ministrul afa

cerilor externe al Israelului, 
Abba Eban. a părăsit Capitala, 
după o vizită de trei zile in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, alte persoane oficiale.

Au fost de față, de asemenea, 
ambasadorul Israelului la Bucu
rești și membri ai Ambasadei.

al P.C.R.
Miercuri, după-amiază. tova

rășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Asociației de 
prietenie sovieto-române, con
dusă de tovarășul V. G. Diku- 
sarov, prim-secretar al Comite
tului regional Cernăuți al P. C. 
din Ucraina, care, la invitația 
Consiliului General ARLUS. a 
participat la festivitățile orga
nizate in țara noastră ‘cu prile
jul celei de-a 56-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

La primire au participat to
varășii Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
și Octav Livezeanu. membru al 
Biroului Consiliului General 
ARLUS.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

• TOVARĂȘUL ȘTEFAN
ANDREI, secretar al C.C. al
P.C.R., s-a înapoiat miercuri

• SPORT «SPORT • SPORT • SPORT
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
A RATAT CALIFICAREA

în competițiile europene

Pe stadionul central din Cra
iova, în prezența a circa 30 000 
de spectatori, s-a disputat, - ieri 
după-amiază. meciul retur din
tre formația locală Universitatea 
și echipa _ belgiană ’ Standard 
Liege, contînd pentru turul I! 
al „Cupei U.E.F.A." Ia fotbal. 
Partida s-a încheiat la egali
tate : 1-1, după ce la pauză sco-

A apărut revista
„LUMEA"

Nr 46
Astăzi a apărut revista ,,Lu- 

mea“ nr. 46. Din sumar reținem 
ț un comentariu pe marginea vizi

tei președintelui Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, la Teheran, precum 
si un articol tratind despre în
trevederile avute la București 
de către ministrul de externe 
israelian Abba Eban.

Ministrul de externe al Româ
niei, George Macovescu, acordă, 
în acest număr, revistei, un am
plu interviu privind poziția 
României față de o serie de 
probleme internaționale la ordi
nea zilei.

LTn mare volum de informații 
și comentarii se referă la evo
luția situației politico-diploma- 
tice din Orientul Apropiat.

în cinsteh celei de-a 56-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, revista 
,,Lumea'* publică o coresponden
ță din Moscova despre realiză
rile oamenilor muncii din Uniu
nea Sovietică în domeniul eco
nomiei și un reportaj despre 
Așhabad. frumoasa capitală a 
Turkmeniei.

seara de la Oslo, unde a asis
tat, din partea Partidului Co
munist Român, la lucrările 
Congresului al XIV-lea al Par
tidului Comunist din Norvegia.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. erau de față tovarășii Cor
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.
• MIERCURI DIMINEAȚA, a 

plecat la Varșovia o delegație 
de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de Du
mitru Bălan, prim-secretar al 
Comitetului judeca Brăila al 
P.C.R.. care, la invitația C.C al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. va face o vizitfe în schimb 
de experiență în R.P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul Oto-

peni, delegația a fost salutată 
de Ien Savu, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

e TOVARĂȘUL Ștefan Voi- 
tec. președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, a primit din partea 
tovarășului Gerald Gotting, pre
ședintele Camerei populare a 
Republicii Democrate Germane, 
o telegramă de mulțumire pen
tru felicitările adresate cu pri
lejul celei. de-a 24-a aniversări 
a întemeierii Republicii Demo
crate Germane.

• PREȘEDINTELE MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE a Re
publicii Socialiste România. Ște
fan Voitec, a primit din partea 
președintelui Adunării Poporu
lui a Republicii Arabe Egipt, 
Hafez Badawi, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările a- 
dresate cu ocazia realegerii sale 
în această funcție.

Cu prilejul aniversării
Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
Miercuri la amiază, la Combi

natul chimic din Craiova a avut 
loc a adunare festivă consacrată 
celei de-a 56-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. în cadrul adunării, au 
luat cuvintul Petre Andrițoiu. 
secretarul comitetului de partid 
al Combinatului chimic, și N. V. 
Maslennikov, ministru-consilier 
al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, care au subliniat 
însemnătatea istorică a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. Vorbitorii au relevat, tot
odată, succesele înregistrate de

Zlele părții social-politice

popoarele Uniunii Sovietice în 
opera de construire a comunis
mului, realizările poporului ro
mân obținute in edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Au fost, de aseme
nea. evocate tradițiile relațiilor’ 
frățești româno-sovietice, conti
nua lor dezvoltare.

în încheiere a fost prezentat 
Un film sovietic.

★

Cu prilejul celei de-a 56-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București. V. I. Drozdenko, a 
vorbit miercuri seara. Ia postu
rile noastre de radio și televi
ziune.

ZiA£U..«MA'»-^O

Miercuri seara, sala ..Apor
turilor" din Galați, a găzduit 
prima semifinală din cadrul 
turneului „Criteriul Tinere
tului".

Pe întreaga desfășurare a 
galei am asistat la meciuri 
deosebit de echilibrate în 
care învingătorii au trebuit 
să facă mari eforturi pentru 
a convinge juriul să le acor
de decizia.

Meciul dintre vechii rivali 
Rașid Turan (Voința Con
stanța) și Dragu Paul (Steaua 
București), a încințat prin 
acuratețea boxului practicat 
obiectivul public gălățean.

Mai clari în lovituri și cu 
o condiție fizică excepțională. 
Paul Dragu cucerește o me
ritată victorie care i-a des
chis drum spre finala ce 
va avea loc șîmbătă seara.

O surpriză plăcută a fur
nizat-o și craioveanul Con
stantin Buzduceanu, care în 
final reușește o victorie 
muncită în fața dinamovis- 
tului Vancea Jenei căruia, se 
pare, nu i-a prea priit 
timpul petrecut la lotul de 
tineret. De asemenea, trebuie 
remarcați reșițeanul Didea 
Vasile, Costică Dafinoiu și 
Gheorghe Matache (Dinamc 
București).

I. BALAURE

ful era favorabil cu 1-0 fotba
liștilor craioveni. învingătoare 
în primul joc cu 2—0, echipa 
Standard Liege s-a calificat pen
tru turul următor al competi
ției.

încă din primele minute ale 
jocului fotbaliștii de la Univer
sitate au asaltat poarta oaspe
ților. și. în minutul 3, Marcu a 
expediat balonul în bară, ratind 
o bună ocazie de a deschide 
scorul. Tn continuare, inițiativa 
a aparținut tot gazdelor, dar a- 
părarea formației belgiene a re
zolvat cu succes situațiile peri
culoase de la poarta apărată a- 
tent de Brkljocici. Ca urmare 
a acestei dominări teritoriale. în 
minutul 43. Bălan a înscris din 
apropiere, aducînd echipa sa în 
avantaj : 1-0 pentru Universita
tea Craiova, scor cu care s-a 
încheiat prima repriză.

în partea a doua a întîlnirii, 
oaspeții au renunțat la apărarea 
ermetică practicată în prima re
priză, au ieșit cu mai mult cu
raj la atac, echilibrînd astfel jo
cul. în minutul 65, în urma unui 
contraatac, mijlocașul Henrotte 
a înscris punctul egalizator. 
Descurajați de primirea acestui 
gol. care în mod practic asigura 
calificarea echipei belgiene, fot
baliștii craioveni nu mai insistă 
și meciul se termină la egali
tate : 1-1.

. Arbitrul Ertugrul Dilek (Tur
cia) a condus următoarele for
mații : Standard Liege : Brkljo
cici. — Gerets, Jeck. Dewalque, 
Dolmans, Henrotte (din min-. 75 
Thissen), Goovaerts, Sigurvins- 
son, Musovici, Bukal, Rora ; 
Universitatea Craiova : Manta, 
Niculescu. Boc, Deselnicu. Bă- 
din. Strimbeanu, Bălăci. Țară- 
lungă (din min. 80 Ivan), Bălan, 
Niță (din min. 61 Stăncescu), 
Marcu.

Miercuri după-amiază. în me
ciurile contînd pentru cupele 
europene la fotbal au fost ini-e- 
gistrate citeva rezultate surpri
ză. La Sofia. în joc retur pen
tru „Cupa campionilor euro
peni", Ț.S.K A. Sofia a eliminat 
cu 2—0 (0—0) pe Ajax Amster
dam. deținătoarea trofeului, 
după un meci care a necesitat 
prelungiri. Tn tur, fotbaliștii 
olandezi cîștigaseră cu 1—0. 
Formația maghiară Ujpest 
Dozsa a dispus cu 2—0 de echi
pa portugheză Benfica Lisabo
na, calificindu-se pentru turul 
următor al competiției. Jucînd 
în deplasare, echipa cehoslovacă 
Spartak Trnava a învins la 
Voroșilovgrad cu 1—0 formația 
sovietică „Zaria" (în tur. scorul 
a fost egal : 0—0).

Alte rezultate înregistrate : 
„Cupa U.E.F.A." : Tatran Pre- 
șov (Cehoslovacia) — V.F.B. 
Stuttgart 3—5 (două prelungiri). 
S-a calificat V.F.B. Stuttgart ; 
O.F.K. Belgrad — Dinamo Tbi

lisi 1—5 (Dinamo va juca în tu
rul următor) ; Honved Buda
pesta — Lokomotiv Plovdiv 
3—2 (Honved a obținut dreptul 
de a juca în continuare) ; Cari 
Zeiss Jena — Ruch Chorzow 
(Polonia) 1—0 (învingători in 
primul joc cu 3—0. fotbaliștii 
polonezi au obținut calificarea); 
„Cupa cupelor" : F. C. Magde
burg (R. D. Germană) — Banik 
Ostrava (Cehoslovacia) 3—0 
după prelungiri (Magdebure a 
obținut calificarea) : Rapid Vie- 
na — A. C. Milano 0—2. (în tur 
rezultatul a fost egal : 0—-0, ast
fel că Milano va juca in con
tinuare).

Marți, in „Cupa U.E.F.A.", au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice : Fortuna Dus
seldorf — Admira Wacker Vie- 
na 3—0 (în tur 1—2. S-a cali
ficat Fortuna) ; F. C. Kdln — 
Olimpique Marsilia 6—0 (in tur 
0—2.'F. C. Kdln a obținut cali
ficarea).

(Agerpres)

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE ȘAH de la Novi 
Sad s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru sovietic A- 
natoli Lein, cu 12 puncte din 
15 posibile. Pe locul cloi s-a 
clasat marele maestru iu
goslav Milan Matuloviei, iar 
locul trei a revenit maestru
lui român Victor Ciocîltea. 
Totalizînd 10.5 puncte din 15 
posibile. Victor Ciocîltea a 
îndeplinit norma pentru a- 
cordarea titlului de marc 
maestru international.

« FINALA CAMPIONA
TULUI INTERNATIONAL 
FEROVIAR DE FOTBAL se 
va disputa între echipele 
Lokomotiv Moscova și Lo
komotiv Plovdiv. în meciul 
retur al semifinalelor, Lo
komotiv Moscova a între
cut cu scorul de 3—1 (2—1) 
pe Rapid București, care ciș-

r
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Iropeni") 
Dresda.

Ora 2

L.

DUMINICA PE MICUL ECRAN
Ora 16.00 » TENiS 

internațional din sala ........... .................... ............... ,— -
Juan Gisbert (Spania) - Arthur Ashe, Roscoe Tanner (S.U.A.). 
înregistrare de la Paris.

Ora 17.00 = FOTBAL ; Ujpest Dozsa Budapesta — Bepfica 
Lisabona, Ț S.K.A. Sofia — Ajax Amsterdam și Dynamo Dresda 
- Bayern Munchen (meciuri retur în „Cupa Campionilor Eu
ropeni")- Rezumate înregistrate de la Budapesta, Sofia și

- finala de dublu bărbați a turneului 
Coubertin : llie Năstase (România),

Ora 22.15 = RUGBY : Franța-România. Selecțiuni inre- 
• gistrate de la Valence.

ligase primul joc cu 3—2. 
!n partida de la Moscova, 
pentru gazde au marcat Ma
linin (2) și Zudin, în timp 
ce golul oaspeților a fost 
înscris de Neagu.

O TURNEUL INTERNA
TIONAL DE TENIS de la 
Stockholm a programat in 
continuare partide din pri
mul fur al probei de dublu. 
Perechea Hie Năstase (Ro
mânia). Jimmy Connorf; 
(S.U.A.) a eliminat cu 6—2, 
6—2 cuplul suedez Ander
sson. Palmer, iar Tiriac (Ro
mânia), Ashe (S.U.A.) pc 
Larsen. Zahr (Suedia) cu
6— 4, 6—4.
f LA BILLINGHAM (An

glia) a început un nou con
curs de tenis pentru „Cupa 
Dewar". Iată primele rezul
tate : feminin ; Mariana 
Simionescu (România) — 
Beaven (Anglia) 6—2, 2—6.
7— 5 ; Virginia Ruzici (Româ
nia) — Fayter (Anglia) 7—5, 
6—3.

Manifestare culturală de 
prestigiu, ,,Zilele cărții so- 
cial-politice" înscriu în pe
rioada 9—16 noiembrie a. c. 
o serie întreagă de acțiuni 
menite să contribuie la in
tensificarea în continuare a 
pătrunderii acestei literaturi 
în masele largi de cititori.

Programul partidului, a- 
dopta’t la Plenara din 3—5 
noiembrie 1971. privind îm
bunătățirea activității ideo
logice. ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și e- 
ducația socialistă a maselor, 
a marcat o nouă etapă în 
popularizarea și difuzarea 
cărții social-nolitice. Dacă 
în anul 1970. în Capitală, de 
pildă, lucrările social-politi
ce reprezintă 15,4 la sută 
din cartea difuzată, în anul 
1972. ponderea aceasta a 
crescut la 20.2 la sută.

Acțiunile care se între
prind în această prestigioa
să manifestare organizată de 
Comitetul de cultură și edu
cație socialistă a Capitalei. 
Centrul de librării București 
în colaborare cu editurile 
Politică. Academiei. Științi
fică și Enciclopedică, cu
prind De lîngă numeroasele 
expoziții organizate în li
brării. case de cultură, clu
buri, atenee ale tineretului, 
orezentări de serii și co
lecții. lansarea unor noi lu
crări. zile ale editurilor, seri 
dc autografe etc.

Un Ioc deosebit în cadrul 
manifestărilor organizate cu

acest prilej îl reprezintă în- 
tilnirile tineretului cu auto
rii unor lucrări care li se a- 
dresează în mod special. La 
„Ateneul tineretului" se va 
prezenta expunerea „Contri
buția literaturii social-poli
tice Ia formarea conștiinței 
sociale a tineretului", iar 
la Casa de cultură a secto
rului 6. „Literatura de in
formare".

Zilele cărții social-politice 
a cărei deschidere festivă 
are loc mîine la orele 13,0(1 
Ia librăria ..M. Sadoveanu" 
din Capitală și care vor con
tinua pînă la 16 noiembrie 
prevăd, de asemenea. con
sfătuiri ale cititorilor cu re
dactorii din editurile de spe
cialitate. cu autorii unor lu
crări recent apărute. Con
sfătuirile vor fi organizate 
în 20 de mari întreprinderi 
și instituții ca Uzinele „23 
August". Steaua roșie., Elec
tronica. Grivița roșie'. Su
veica. Dacia. Universitatea 
București. Academia de 
studii economice. Institutul 
politehnic I.C.M.A.. Fabrica 
de medicamente etc. De a- 
semenea. la librăriile Aca
demiei și ..M. Eminescu" si 
la alte unități din Capitală 
începînd de mîine vor avea 
loc deschideri de expoziții 
de carte social-politică și 
alte acțiuni de popularizare 
și difuzare.

H. LEREA4

CRONICA 
U.T.C.

• MIERCURI a sosit in 
Capitală o delegație a Ti
neretului Democrat Unit 
(E.D.O.N.), din Cipru, con
dusă de Lambros loannou, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al E.D.O.N. care la in
vitația Uniunii Tineretului 
Comunist va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășa Lu
cia Mihăilescu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C.. de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

 -

„Dinamoviada”
în Capitală. au continuat 

miercuri, întrecerile competi
ției, internaționale de volei „Di- 
namoviă'dâ"-. La feminin, echipa 
Dinamb- (Româfiia) a învins cu 
scorul' de' 3—2 pe Dynamo 
(R. D. Germană). Alte rezulta
te : Ruda Hvezda (Cehoslova
cia) — Dozsa (Ungaria) 3—1 ; 
Levski Spartak (Bulgaria) — 
Gwardia (Polonia) 3—2. Pentru 
semifinale s-au calificat echi
pele Dinamo (U.R.S.S.). Amro- 
kan (R. P. D. Coreeană) din 
6eria I. Dinamo (România) și 
Levski Spartak (Bulgaria) din 
âeria a Il-a.

în turneul masculin. echipa 
Dinamo (România) a întrecut 
cu 3—0 formația Gwardia (Po
lonia). Amrokan (R. P. D. Co
reeană) a dispus cu 3—0 de 
Dozsa (Ungaria). iar Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) a cîști- 
gat cu 3—0 jocul cu Dynamo 
(R. D. Germană). Vor juca în 
semifinale echipele Dinamo 
(România), Amrokan (R. P. D. 
Coreeană). Ruda Hvezda (Ceho
slovacia), Dinamo (U.R.S.S.) 
sau Levski Spartak (Bulgaria).

(Urmare din pag. I)

mațiile de tineret-rezerve. Ce 
este mai grav, aceste cluburi a- 
dună mai mulți jucători decît le 
sint necesari, puțind alinia două 
și chiar trei echipe. E aproape 
dramatic să constați că prin sis
temul racolajului s-a desființat 
o echipă cu vechi state de ser
biei în prima divizie, fruntașă a 
fotbalului românesc : am numit 
echipa Progresul București. Ca
zul cel mai concludent îl pre
zintă clubul Steaua, care practi
că — știe toată lumea — de mai 
rpulți ani acest sistem deficitar 
pentru fotbalul nostru. Mulți 
tineri s-au pierdut pe banca de 
rezerve a acestui club. Anul a- 
c.esta a adunat iar cițiva tineri 
gata formați, pe care nu-i ve
dem evoluînd în echipă : Ama- 
randei (Politehnica Iași). Agud 
(F.C. Bihor). Szabadoș (Jiul) ca 
să nu mai vorbim de Dumitriu 
IV (Progresul), Helvei (Victoria 
Cărei) și de rtltii. intrați ' 'pe 
ooarta clubului din Calea 
Plevnei, mai înainte. Toți a- 
ceștia, dacă nu s-ar afla La Stea
ua ar juca în echipele lor de 
club cu brio. Dar așa „șomează". 
Echipele de unde au plecat a- 
ceștia au slăbit și rezultatele lor 
în campionat atestă acest lucru. 
Mai sînt și alte formații, alte 
cluburi unde juniorii „șomează" 
nestingheriți. Nu calculăm pier
derile, consecințele, am vrut 
doar să scoatem în evidentă una 
din cauzele care duc la pierde
rea și plafonarea prematură a 
talentelor de care fotbalul nos
tru are atîta nevoie.

Un fenomen la fel de pericu
los, dacă nu chiar mai .grav se 
petrece la echipele din diviziile 
B și C, care ar trebui, de fapt, 
să fie adevărate „școli" de per
fecționare a calităților și virtu
ților fotbalistice ale tinerelor ta
lente. Federația de fotbal a luat 
o hotărîre foarte bună, dar care 
nu numai că este eludată de a- 
proape toate echipele, de aproa
pe toți antrenorii din aceste e- 
șaloane, dar este chiar discredi
tată și subminată. Practic, des
pre ce este vorba ? Federația a

impus, Intre altele, ca o obli
gație de la care nu se pot abate 
sub nici un motiv, echipele de 
divizia B și C să prezinte pe 
foaia de arbitraj ce! puțin un 
junior care să evolueze P® te
ren. Poate nici unu la sută nu 
se respectă această hotărîre. Am 
în față o statistică întocmită de 
comisia de juniori a Federației 
pentru divizia B. Situația e 
de-a dreptul alarmantă. Ar me
rita să luăm, fiecare echipă în 
parte din cele 54, și să tran-

2 ; la Industria Sîrmei Cîmpia 
Turzii. juniorul Mureșan Ion, 
în min. 14 ; la F.C. Galați, ju
niorul Marcovici, în min. 6 ; la 
Ceahlăul Piatra Neamț, junio
rul Neamțu Iulian, în min. 15 ; 
la Dinamo Slatina, juniorul Ma
rin Caparaic. în min. 18 etc. 
„Campioni" în scoaterea junio
rilor de pe teren fără măcar să 
se încălzească, ori chiar fără să 
lovească mingea o dată, găsim 
numeroși antrenori ai echipelor 
de divizia C, printre care cei de

PROMOVĂM
TINEREȚEA 

ÎN FOTBAL ?
scriem în dreptul ei minutele 
jucate de juniori : cifrele ar i- 
lustra cum nu se poate mai fi
del modul condamnabil în care 
se nesocotește o măsura foar
te valoroasă. Din 54 de echipe 
doar 3 — Metalurgistul Cugir, 
U.M: Timișoara și Voința Bucu
rești — au folosit juniorii în
tregul meci. Paradoxale ne a- 
par situații de genul acestora : 
antrenorii unor echipe recurgînd 
la diferite subterfugii au operat 
schimbări în primele minute de 
joc : la „Carpați" Brașov a fost 
schimbat juniorul Moisa Con
stantin în minutul 1 de joc (! ?); 
la Autobuzul Bupurești, junio
rul Dincă Gheorghe în min. 10; 
la Vulturii Textila Lugoj, ju
niorul Imireanu Dorel în min.

la : Carpați Buzău. Portul Con
stanța. Avintul Macin. Petrolul 
Berea, Șoimii Tarom (juniorul 
Smădeanu Al. min. 10), Flacăra 
roșie București (juniorul Gogu 
Vanea, min. 15). Petrolul Tir- 
goviște. Automatica Alexandria, 
Marina Mangalia etc. Se înre
gistrează numeroase situații și 
hazlii și triste. în același timp, 
cind încă înainte de fluierul de 
începere jucătorii „vîrstnici" 
deja își fac încălzirea pe «mar
gine. Cu ce inimă mai înceo ju
niorii jocul, cînd știu și văd cu 
ochii lor că alții le iau locul 
peste un minut, două ? Este 
regretabil că o asemenea si
tuație decepționantă s-a petre
cut la meciul Delta Tulcea — 
Metalul Mija — cu juniorii 
Partente Constantin și Ion Va-

sile — echipe la cirma cărora se 
află doi antrenori, foști inter
naționali de marcă, Vasile Co
pil și, respectiv, Alexandru Ca- 
ricaș. I-aș întreba pe aceștia, 
ca și pe alți antrenori care au 
fost și jucători de fotbal 
dacă lor. cind au fost ju
niori, li s-a întîmplat la fel ? 
..Dascălii și pedagogii" lor au 
procedat aidoma cum au proce
dat ei cu juniorii pe care îi au 
în răspundere ? Mă îndoiesc 
c-ar fi ajuns așa de departe 
dacă li s-ar fi aplicat o aseme
nea „considerație", un asemenea 
tratament cînd aveau statut de 
juniori.

Și cu aceasta am terminat. 
Nu înainte, de a infirma argu
mentul unor antrenori în cauză 
care afirmă — ne miră lipsa de 
reticență .— că „juniorii nu tre
buie obosiți" (! ?). E un argu
ment pentru adormit copiii. 
Față de aceste realități îngrijo
rătoare am cerut opinia secre
tarului general al Federației (le 
fotbal, tovarășul Florea Tănă- 
seseu : „Biroul federal a hotă- 
rit ea antrenorilor care nu țin 
juniorii, pe teren. în joc, cel 
puțin o jumătate de meci, ori 
(lacă-î determină pe aceștia să 
simuleze accidentări, pentru a 
avea motiv să-i scoată din joc, 
să li se rețină indemnizația. Și 
vom mai lua și alte măsuri mai 
drastice mergînd chiar pînă U 
renunțarea la serviciile unor 
antrenori care nu înțeleg să 
lupte pentru promovarea tine
retului în scopul ridicării poten
țialului valoric al fotbalului 
nostru".

îmi iau permisiunea să închei 
rîndurile de față cu un citat 
dintr-un interviu recent al an
trenorului băcăuan Petrică Ra
dulescu care slujește fotbalul 
de aproape 50 de ani ca jucător 
și antrenor : „Am eliminat, 
treptat, toate gindurile pasage
re și m-am fixat la o singură 
idee. Principalul neajuns gl 
fotbalului nostru este acela că 
uităm un adevăr de necontes
tat : fotbalul dintr-o țară este 
calificat și caracterizat și de a- 
titudinea pe care o ai față de 
tinerii fotbaliști". Limpede, nu?

ELEVIZOARE

DE RADIO

INI DE 
CUSUT

NO! înlesniri pentru cumpă
rarea cu flata in rate lunare 
A UNOR bunuri de folosința 

îndelungata

TELEVIZOARE toate tipurile din pro
ducția internă — se pot cumpăra cu un 
avans minim de 25*/» din valoare, iar 
restul sumei puțind fi achitat în 18 rate 
lunare.

RADIORECEPTOARE toate tipurile din 
p>roduc(ia internă — se pot cumpăra cu 
un avans minim de 20% din valoare, iar 
restul sumei puțind fi achitat in 18 rate 
lunare.

MAȘINI DE CUSUT „tip masă“ și „lin 
mobilă" din producția internă se pot 
cumpăra cu un avans minim de 20ft r. 
din valoare, iar restul sumei puțind fi 
achitat în 18 rate lunare.
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DOI PE UN BALANSOAR :

Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,30) : Modern fe
rele 9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

,.100 DE LEI" : Scala (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT" .* Capitol (orele 9,30 ;
11.15 : 14 : 16,15 ; 18.30 ; 20,45).

ULTIMELE ȘASE MINUTE î 
Patria (orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15) ; București (orele 8,30 ; 
11 : 13,30 : 16 ; 18.30 ; 21) : Favorit 
(orele 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

BUNA SEARA. DOAMNA 
CAMPBELL : Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ;
15 : 18,30 ; 21).

NUNTA : Central (orele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN
HILL : Victoria (orele 9 ; 11,15 ;
13,30; 16.; 18.15 ; 20,30).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
Doina (orele 12,15 ; 15,45 : 19.15)
Program de desene animate (orele
9.45 ; 11).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Lumina (orele 9 ; 11,15 :
13.30 16 ; 18,30 ; 20,45).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18,15 ; 20.30) : Miorița (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

MAFIA ALBĂ : Excelsior (0- 
rele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) : Melodia (orele 9 : 11.15 :
13.30 ; 16 ; 13,30 ; 20,45).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
înfrățirea (orele 15.30 ; 18 ; 20.15).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : 
Popular (orele 15,30 ; 19).

ADIO ARME ! Timpuri Noi (o- 
rele 9,45 — 19 în continuare).

ȘAPTE ZILE : Progresul (orele 
16 ; 18 ; 20).

PARADISUL :
9 ; 11,15 : 13,30 ;
Aurora (orele
15.45 18 ; 20,15).

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI : Flamura (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

CONSPIRAȚIA : Vil torul (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).

Buzeșt! (orele 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
9 ; 11.15 : 13.30 :

CU CĂRȚILE PE FATĂ : Volga 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 ; 
20,30) ; Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 15,45 ; 18,15 ; 20,30).

VALTER APARĂ SARAJEVO : 
Dacia (orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19.15).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Floreasca 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Arta (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Bucegi 
(orele 15,30 : 18 ; 20,15).

CU TOATE ACESTEA : Feren
tari (orele 15.30 ; 18 ; 20,15).

Y—17 ACȚIONEAZĂ : Moșilor
(orele 15.30; 18: 20,15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Lira (orele 15,30 ; 18 ;
20,15) ; Cotroceni (orele 15,30 ; 
18 : 20,15).

TU ȘI EU : Crîngașl (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

PISICA JUNGLEI : Unirea (ore
le 15,45 ; 18 ; 20.15).

STARE DE ASEDIU î Drumul 
Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20.15) ; Giu- 
lesti (orele 15,30 : 18 ; 20,15).

O AFACERE PE CINSTE : Pa
cea (orele 15,30 : 17.45 : 20) : Fla
căra (orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

CEI ȘASE URSI ST CLOVNUL 
CIUBULKA î Vitan (orele 16 ; 18 ; 
20).

ACEA PISICA BLESTEMATA î 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

INFAILIBILUL RAFFLES : Cos
mos (orele 15,30 : 18 ; 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Rahova 
(orele 15.30 : 18 ; 20.15).

^teatre
JOI, 8 NOIEMBRIE 1973

Opera Română : FLAUTUL
FERMECAT — ora 19.30 ; Teatrul 
de Operetă : MĂTUȘA MEA, 
FAUSTINA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I.L. Caragiale" (Sala 
Comedia) î CUI I-E FRICA DE 
\TRGINIA WOOLF ? — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : ÎNTRE NOI 
DOI N-A FOST DECIT TĂCERE 
— ora 20 ; (Sala Studio) : PUTE
REA ȘI ADEVĂRUL — ora 19 ; 
Teatrul de Comedie : NICNIC —

ora 20 ; Teatrul ,,C.I. Nottara" 
(Sala Magheru) : BUNA SEARA 
DOMNULE WILDE — ora 19,30 ; 
Teatrul Mic : A OPTA MINUNE 
—■ ora 19,30 : Teatrul „Ion Vasi- 
iescu" : MITICA POPESCU — 
ora 19.30 ; Teatrul „C. Tânase" 
(Sala Savoy) : LA SAVOY, BO
EMA — ora 19.30 ; Teatrul Giu- 
lești : Teatrul Mare Academic de 
dramă „Maxim Gorki11 din Le
ningrad : A TREIA GARDĂ — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă “ : 
IANCU JIANU — ora 9 : SCU
FIȚA CU TREI IEZI ! — ora 16 ; 
Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
LUMEA CÎT O FI... — ora 20 ; 
Ansamblul „Râpsodia Română" : 
CONCERT DE MUZICĂ POPU
LARĂ ROMANEASCĂ — ora 
19,30 : Circul .,Globus" : GALA 
ACROBAȚILOR (spectacol In
ternațional) — ora 19,30.

meteorologic. Sport ; 22,30 — Me
lodia zilei ; 22,35 — Vedete ale 
muzicii ușoare ; 23,15 — Poetica. 
Ovidiu Alexandru : 23,20 — Mu
zică din opere ; 23,55 — 24,00 — 
Ultimele știri.

PROGRAMUL I

1

V fi !
-2 LEI PE LUNĂ

VĂ ASIGURAȚI

PENTRU URMĂRILE

ACCIDENTELOR...

1

PROGRAMUL III

9.00 — Știri ; 9,05 — Incog
nito — program de varie
tăți muzicale ; 9,55 — Melo
dia zilei. „La noi" de A. Ma- 
nolache ; 10,00 — Divertis-club :
11,00 - Știință și tehnică : 11.10 
— Profil pe portativ. Constantin 
Brăiloiu ; 11,30 — Pentru priete
nii magnetofonului ; 12,00 —
Transmisiuni directe din țară ; 
12.10 — Invitație în fonotecă ; 
12,55 - Melodia zilei : 13.00 —
închiderea emisiunii de diminea
ță : 17,00 — Știrile după-amiezii : 
17,05 — Alo. Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor ; 
18,00 — Șapte zile, șapte arte. Ci
nema ; 18,10 — Simfonia nr. 1 de 
Willem Pijper ; 18,55 — Melodia 
zilei ; 19,00 — In direct... de la 
Palatul Culturii din Ploiești. Sea
ră pentru tineret : 19,30 -- Știri ; 
19,35 — Casa de discuri Riviera ; 
20,00 — Teatru radiofonic : ,,Bă- 
trîn la poartă" ; 20,51 — Uverturi 
la operete ; 21,00 — Radio-super- 
top — muzică ușoară româneas
că ; 22,00 — Radiojurnal. Buletin

9,00 Curs de limbă engleză. Lec
ția 64. 9.30 Curs de limbă germa
nă. Lecția 66. 10.00 Telex- 10,05 
Cărți și idei. Dezbatere asupra co
lecției „Făuririea societății socia
liste multilateral dezvoltate" apă
rută în Editura Politică. 10.25 Te- 
lecinemateca (reluare). 11,55 Pu
blicitate. 12,00 Telejurnal. 16, ou- 
17,00 Teleșcoală. 17,30 Emisiune în 
limba maghiară. 18.30 Telex. 18,35 
Din țările socialiste. 18.45 între
bări și răspunsuri. 19.15 Publicita
te. 19,20 1001 de seri : „Creionașul 
fermecat". 19,30 Telejurnal. 20.00 
Cîntecul săptămînii : „La noi". 
20.05 Publicitate. Seară pentru 
tineret. 20,10 „Turneul embleme
lor", itinerar patriotic pentru ti
neret. 20,20 „Oțelul poartă și sem
nătura noastră" — reportaj TV. 
20.32 „Din mit și dor țesut-am 
vers" — moment poetic. 20,40 „De 
sîmbătă pînă luni" — telefoileton. 
20.49 „Acolo unde ne așteaptă oa
menii" — reportaj. 21.07 „La țin
tă !“ — miniaturi satirice. 21,20 
Steaua fără nume — emisiune- 
concurs pentru tineri interpreți de 
muzică ușoară. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Telecinemateea 
pentru copii : „Preeria". Regia 
Sergiu Nicolaescu șt Pierre Ges- 
pard-Huit. 19.15 Publicitate. 19.20 
1001 de seri „Creionașul ferme-- 
cat". 19.30 Telejurnal. 20.00 Con
certul orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziuniî. Dirijor Paul Po
pescu. Solistă Sofia Cosma. în 
pauză : „Baladă pentru acest pă- 
mînt". 22,05 Semnificații. Contro
lul social în sistemul democrației 
socialiste.
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lată cîteva caracteristici aie
ASiGORĂRfil

DE ACCIDENTE 
A ELEVILOR:

• sint asigurați elevii cursurilor de zi, indiferent de virsta 
lor, starea sănătății sau gradul de invaliditate ;

• sumele asigurate sint intre 5 000 și 10 000 de iei sau 
dublul ori triplul acestor sume (la alegere) ;

• ADAS plătește suma asigurată pentru urmările acci
dentelor intimplate in perioada valabilității contractului 
de asigurare, in orice loc și cu orice ocazie, inciusiv in 
timpul vacpnțelor ; •

• durata asigurării este de 6 luni sau 1 an ;
• dacă elevii au împlinit virsta de 16 ani, declarația de 

asigurare se semnează de 
declarația se semnează de

Pentru încheierea 
asigurării vă puteți 
adresa responsabili
lor cu asigurările din 
școli, agențiilor și 
inspectoratelor de a- 
sigurare sau — direct 
— oricărei unități 
A.D.A.S.

ei înșiși. Pentru ceilalți elev», 
părinți sau de tutori.
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de peste hotare
Dezarmarea in dezbaterea 
Adunării Generale a O.N.U.

In Comitetul pentru problemele politice și de securitate al 
Adunării Generale continuă dezbaterile asupra celor opt puncte 
ale capitolului dezarmării ; în același timp, au loc consultări 
pentru elaborarea unor proiecte de rezoluție conținând măsuri 
destinate să scoată din impas negocierile pentru dezarmare.

Subliniind faptul că O.N.U., 
ca și conferința Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva, 
sint ținute departe de proble
mele cele mai urgente ale de
zarmării. reprezentantul Româ
niei, ambasadorul Constantin 
Ene. a arătat că o asemenea 
practică a avut ca rezultat ac
celerarea cursei înarmărilor, in 
special pe plan nuclear, fără ca 
gradul de securitate a omenirii 
să fi crescut cit de puțin, ci 
dimpotrivă. Securitatea nu de
rivă din î’narmare, ci din dezan
gajare militară și dezarmare, 
din stabilirea de noi raporturi 
între state, bazate pe încredere, 
egalitate în drepturi, din res
pectarea independentei și suve
ranității naționale.

Deși importanța • primordială 
a dezarmării nucldfre a fast pe 
deplin recunoscută £1 ultimii ani 
— a arătat reprezentantei ro
mân — negocierile au eludat 
măsurile efective pentru atin

gerea acestui scop, in pofida 
numeroaselor propuneri de ac
țiuni prezentate în cadrul Adu
nării Generale. Referindu-se la 
măsurile ce trebuie urgent a- 
dcptate pentru schimbarea a- 
casfui curs, vorbitorul s-a pro
nunțat, intre altele, pentru in
terzicerea armelor nucleare și 
reglementarea problemei garan
țiilor de securitate pexțtru sta
tele neposesoare de arme nu
cleare.

Arătând -că Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva nu a 
răspuns in mod satisfăcător 
mandatului încredințat de Adu
narea Generală și că se impune 
adoptarea unor măsuri urgente 
pentru scoaterea negocierilor de 
dezarmare din imobilism, vorbi
torul a reafirmat hotărîrea 
României de a face totul pentru 
a-și aduce și in viilor o contri
buție activă la realizarea dezar
mării generale și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare.

Dezvoltarea 
relațiilor 

româno-belgiene
Tovarășul Ștefan Andrei, 

secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, a avut miercuri, la 
Ambasada română din Bru
xelles, o întâlnire cu condu
cerea Partidului Socialist 
Belgian. Au participat Ed
mond Leburton, primul mi
nistru al Belgiei, Jos 'Van 
Evnde și Andre Cools, pre
ședinți ai P.S.B., Andre Leo
nard.’ secretar național al 
P.S.B.. Willy Claes, ministrul 
economiei, Linn Lucien Ra-- 
doux. deputat, membru al 
biroului P.S.B-

Au fost discutate proble
me ale dezvoltării în conti
nuare a relațiilor dintre Ro
mânia și Belgia, dintre Par
tidul Comunist. Român și’ 
Partidul Socialist Belgian.

Cu acest prilej, primul mi
nistru Edmond. Leburton, a 
transmis un mesaj de priete
nie tovarășului . Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, cei 
doi președinți ai P.S.B., A. 
Cools și J. V. Eynde, au 
urat noi succese secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român.

întâlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă.

Situația din 
Orientul Apropiat
• Intense contacte în zonă • Restabilirea 
relațiilor diplomatice între S.U.A. și R. A. Egipt

Școala și cerințele vieții

SFÎRSITUL INEVITABIL 
j Al SEATO

Soarta SEATO a în
ceput să preocupe pe 
senatorii americani. Ă- 
partenența S.U.A. la a- 
ceastă alianță este pu
să» sub semnul întrebâ- 
rii’de o rezoluție pe ca
re Senatul a adoptat-o. 
Desigur, deocamdată, 
s-a fixat un termen 
pentru examinarea do
sarului și eventuale re
vizuiri ale tradiționalei 
orientări americane în- 
tr.-o zonă nevralgică a 
planetei.

E
ste un prim pas 
care trebuie mă
surat nu aiit prin 
implicațiile sale 
directe. cit prin 
semnificațiile pe 
care le evidențiază. In fond, re

zoluția pe care trei senatori (doi 
democrați și un republican), au 
adus-o în dezbaterea colegilor 
lor constată- falimentul iremedia
bil al unei formule pe care Wa
shingtonul a născocit-o în anii 
lui John Foster Dulles.

Dosarul SEATO se înfățișează 
în principal sub două laturi : 
una se referă u INEFICACI
TATEA PRACTICA a acesiei a- 
lianțe pe care Dulles o conce
pea ca un gen de .jandarm in
stalat în Asia de sud-est iar 
cea de-a doua la ANACRONIS
MUL FLAGRANT al unui bloc 
născut în anii „războiului rece44 
și care nu mai poate supravie
țui în condițiile noilor tendințe 
din viața internațională. Lumea 
de astăzi nu se aseamănă cu 
cea din viziunile iui Dulles. 
Eșecul politicii de forță în In
dochina a relevat imposibilita
tea de a infringe voința de in
dependență a statelor, indite-

rent de dimensiunile lor. THE 
TIMES OF INDIA, analizând ac
centele noi din politica mala- 
yeziană. constata că „războiul 
din Vietnam a demonstrat ca 
cea mai mare putere militară a 
lumii poate fi ținută în frîu de 
o țară mică, dar hotărîtă. A de
venit atunci evident că alian
țele militare nu constituie cea 
mai sigură garanție a integri
tății naționale".

Dezagregarea SEATO. punc
tată de momente spectaculoase, 
s-a accentuat pe măsură ce a 
devenit limpede că interesele 
S.U.A. nu coincideau cu cele 
ale partenerilor lor din zonă, 
că. în fond. în multe cazuri, a- 
ceste interese erau chiar diame
tral opuse. O perioadă destul de 
lungă realitățile au putut fi as
cunse prin docilitatea unor gu
verne care nu îndrăzneau să 
contrazică „marele aliat". Co
municate in termeni vagi încer
cau să asigure că alianța este 
solidă și,., definitivă. Dar s-au 
produs primele fisuri, apoi a- 
cestea s-au amplificat și pină la 
urmă s-a dovedit că SEATO a 
rămas doar o alianță pe hîrtie. 
Pakistanul s-a distanțat de 
SEATO piuă la punctul în care 
a procedat la retragerea ofi
cială. Franța a exprimat rezerve 
categorice. Schimbările produse 
în Australia și Noua Zeelandă, 
revizuirile ia care au recurs li
derii acestor țări, au aprofun
dat criza SEATO. (Premierul 
Noii Zeelande califica SEATO 
drept „a organizație atrofiată44 
iar șeful guvernului australian 
afirma ; „A sosit momentul în 
care țara noastră începe să vor
bească cu propria sa voce, în 
mod independent"). Nici Filipi- 
nele nu sini entuziasmate de 
blocul militar din care fac par
te. Ministrul de externe filipi- 
nez a făcut o simptomatică de
clarație : ..Se poate afirma că 
SEATO exista în afara contex
tului. că este rupt de orice le
gătură semnificativă cu zona 
sa". Rămînea un singur aliat fi
del al Washingtonului, un aliat 
care nu crea griji diplomației 
americane • Tailanda.

Dar lovitura de teatru s-a 
produs. La Bangkok lucrurile 
s-au schimbat pe neașteptate. 
Explozia populară a măturat 
dictatura militară. Un nou gu

vern s-a instalat la Bangkok și 
cetea ce înainte fusese evaluat 
drept „cel mai important port
avion nescufundabil al Ameri- 
cii" a început să procedez.e la 
reexaminarea opțiunilor sale. 
SUDDEUTSCHE ZEITUNG 
scria că „de acum înainte Tai
landa nu mai poate fi conside
rată o bază sigură pentru for
țele militare americane din A- 
sia". înlăturind echipa militară 
care a condus țara, opinia publi
că tallandeză năzuiește ca Bang- 
kokul să acționeze pe scena 
mondială potrivit intereselor 
sale naționale. LE MONDE ex
prima chiar părerea că „schim
bările produse în situația din 
Asia au grăbit maturizarea cri
zei". Tailandezii nu se arată 
dispuși să trimită în continuare 
contingente care să fie exter
minate în Vietnam și Laos pen
tru salvarea lui Thieu.sau a ge
neralilor de dreapta de la Vien
tiane.

Tn aceste împrejurări la Was
hington s-a declanșat dezbate
rea senatorială. Senatorul Byrd 
(democrat din West Virginia) a- 
preciază că S.U.A. trebuie să 
abandoneze SEATO intrucît rea
litățile Asiei de sud-est s-au 
modificat după încetarea răz
boiului din Vietnam. Senatorul 
a exprimat părerea că obligațiile 
asumate in cadrul pactului de 
către S.U.A. ar putea fi supli
nite prin acorduri bilaterale cu 
Tailanda și Filipine. Rezoluția 
adoptată prevede ca pină la 31 
martie 1974 să se elaboreze «n 
raport care să examineze pro
blema apartenenței S.U.A. la 
SEATO și să ofere recomandări 
rn vederea revizuirii participării 
americane la acest bloc.

Probabil, abandonarea SEATO 
de către Washington nu apar
ține viitorului imediat. Sfîrșitul 
acestui bloc este, însă, inevita
bil. chiar dacă i se vor mai a- 
pîica câteva baloane de oxigen 
pentru a-1 menține în viață. E- 
roziunea SEATO indică lipsa de 
perspectivă a unei politici care 
mizează pe divizarea artificială 
in blocuri militare, pe refuzul 
de a lua in considerare năzuin
țele popoarelor la o dezvoltare 
independentă, determinată de 
interesele lor reale.

EUGENIU OBREA

' LONDRA 7 (Agerpres). — Mo- 
hammed Hassan El.Zăyyat. con
silier al președintelui egiptean, 
Anwar Sadat.. a avut miercuri o 
întrevedere cu primul ministru 
britanic, Edwar Heath, și cu 
ministrul de externe, Alee Dou- 
glas-Home. în cadrul convorbi
rilor avute cu acest prilej a fost 
abordată cu prioritate actuala 
situație a conflictului din Orien
tul Apropiat.

DAMASC 7 (Agerpres). — 
Președintele Siriei, Hafez Assad, 
l-a primit, marți seară, la Da
masc. pe Abdul Aziz, ministrul 
saudit al apărării și aviației 
care se află intr-o vizită in 
capitala siriană. Abdul Aziz a 
făcut, de asemenea, o inspecții 
trupelor din corpul expediționar 
saudit ce se află pe frontul si
rian.

GENEVA 7 (Agerpres). — Co
mitetul Internațional al Crucii 
Roșii (C.I.C.R.) a cerut tarilor 
implicate direct în conflictul 
din Orientul Apropiat să aplice 
prevederile convențiilor de . la 
Geneva referitoare la prizonie
rii de război. C.I.C.R. a cerut 
guvernelor Egiptului. Siriei și 
Israelului să dea posibilitatea 
reprezentanților Crucii Roșii 
„să repatrieze toti prizonierii 
de război răniți". între altele, 
C.I.C.R. solicită ca delegații săi 
să fie autorizați să se deplaseze 
în teritoriile ocupate în urma 
ultimului conflict. pentru a 
constata la fața locului situația 
populației civile și. dacă va fi 
posibil, să organizeze reîntoar
cerea civililor care și-au părăsit 
locuințele din cauza ostilităților.

CAIRO 7 (Agerpres). — State
le Unite și Republica Arabă 
Egipt au hotărât să restabilească 
relațiile diplomatice, la nivel de 
ambasadă, intr-un viitor apro
piat, si să procedeze imediat la 
un schimb de ambasadori — in
formează un comunicat oficial 
dat publicității la Cairo și re
luat dc agenția M.E.N. Confir
mată ulterior de Casa Albă, 'in
formația a fost anunțată -la sfîr
șitul convorbirilor ce au avut 
loc miercuri. între președintele 
egiptean, Anwar Sadat, și secre
tarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger.

în cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc în capi
tala egipteană după încheierea 
convorbirilor. președintele Sa
dat a arătat că „discuțiile s-au 
referit la numeroase probleme ’.

De asemenea, el a menționat că 
aceste convorbiri au fost „fruc
tuoase și constructive". în ca
drul aceleiași conferințe de pre
să, secretarul de Stat al S.U.A. 
s-a declarat satisfăcut de rezul
tatele convorbirilor avute la 
Cairo.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — 
Joseph Sisco, secretar de stat 
adjunct; al S.U.A.. care l-a înso- 

••țit pe Henry Kissinger in vizita 
sa la Cairo, a sosit, miercuri 
seara, la Tel Aviv. în legătură 
cu aceasta, surse oficiale ame
ricane menționează că Joseph 
Sisco va avea, la Tel Aviv, con
vorbiri cu privire la recenta în
trevedere dintre Anwar Sadat 
și Henry Kissinger.

Convorbiri 
americano — 
vest-germane

Marți, s-au desfășurat la 
Bonn convorbiri între repre
zentanți. ai Republicii Fede
rale Germania și ai State
lor Unite în legătură cu fi- 
xârea valorică a contribu
ției Bonnului la întreținerea 
celor 222 000 militari ameri
cani dislocați pe teritoriul, 
vest-german. Delegațiile ce- , 
lor două țări au fost con
duse de William Casey, sub
secretar de stat pentru afa
cerile externe al S.U.A., și 
Peter Hermes, funcționar su
perior din Ministerul vest- 
german al Afacerilor Ex
terne.

Negocierile de la Bonn ur
mează rundei desfășurate în 
septembrie. la Washington, 
în timpul căreia nu s-a ajuns 
la nici o înțelegere. La sfîr
șitul convorbirilor de la 
Bonn, informează agenția 
REUTER, ambele părți au 
refuzat să comenteze relată
rile potrivit cărora Washin
gtonul cere Bonnului să su
porte integral întreținerea 
trupelor americane, al cărei 
cost reprezintă aproximativ 
8 miliarde mărci vest-ger- 

• mane. Agenția citată amin
tește că. in cadrul acordului 
pe doi ani, expirat încă din 
luna iunie, Bonnul contribuia 
cu 80 la sută la întreținerea 
acestor trupe.

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova

Cu prilejul celei dc-a 
56-a aniversări a victoriei 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, în Piața. 
Roșie, împodobită sărbă
torește, au avut Ioc, la 7 
noiembrie, tradiționala
paradă militară și de
monstrația oamenilor 
muncii din capitala Uniu
nii Sovietice.

Tn tribuna Mausoleului V. I. 
Lenin" au fost prezenți. L. I. 
Brcjnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., N. V. Podgor- 
nîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți con
ducători de partid și de stat so
vietici.

Tn tribunele rezervate oaspe
ților se aflau delegațiile străine 
invitate să participe la mani

festările închinate Marelui Oc
tombrie, printre care și de
legația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Gheor- 
ghe ''Matei, membru supleant, al 
C.C. al P.C.R.. ’secretar al Co
mitetului județean Brașov al 
P.C.R.. participanți Ia lucrările 
Congresului Mondial al Forțe
lor Păcii, reprezentanți ai cor
pului diplomatic acreditați în 
capitala sovietică, numeroși, zia
riști străini.

De la tribuna din marea pia
ță a revoluției, ministrul apără
rii al U.R.S.S.. A. A. Greciko. 
a rostit o scurtă cuvîntare, 
după care a urmat parâda mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii din Moscova.

Tn după-amiaza aceleiași zile, 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a oferit, o recepție la Palatul 
Congreselor din Kremlin.

Vor fi convocafi la 
urne alegătorii . brita
nici înainte de mijlocul 
anului 1975? Aceasta 
este principala întreba
re la care trebuie să 
dea răspuns alegerile 
parlamentare parțiale 
din Marea Britanie, ca
re se desfășoară în 
cursul zilei de astăzi.

A
legerile vor avea 
loc în patru cir
cumscripții : Hove, 
o cunoscută sta
țiune balneară din 
comitatul gussex. 
Beruick-on-Tweed. situat in 

nordul insulei, Edimburg-nord. 
in fosta reședință a regilor sco
țieni. si. in sfîrșit. Govan, un 
cartier cu tradiții muncitorești 
de la periferia piarelui centru 
industrial GtasgofcV. Primele trei 
locuri au fost deținute de con
servatori. al patrulea fiind un 
fief tradițional laburist. Princi
palele concluzii care se așteaptă 
a fi trase după acest test se re
feră la evaluarea popularității 
principalelor partide politice, la 
influența pe care datele respec
tive o vor putea exercita asu
pra statului major al partidului 
conservator. de guvernământ, 
pentru fixarea unor alegeri ge
nerale anticipate. Deși este greu 
de crezut că răsturnări specta
culoase în raportul forțelor po
li tfte se vor produce prin ale
gerile de la 8 noiembrie, totuși, 
atenția sporită ce li se acordă 
este, se pare, îndreptățită prin 
o serie de mutații care au avut 
loc la conferințele anuale ale 
principalelor organizații politice. 
Astfel, la reuniunea anuală a 
partidului laburist s-a făcut re
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marcată o accentuată orientare 
spre stingă, evidențiată, printre 
altele, de intenția restabilirii 
subvențiilor agricole in scopul 
frinării creșterii prețurilor ta 
produsele alimentare, dezidera
tul suprimării „legii Carr" pri
vind legislația muncitorească, 
introducerea unor noi prevederi 
privind politica salariilor și pre
țurilor, elaborarea unei noi legi 
privind reforma fiscală prevă
zând majorarea impozitelor apli
cate marilor bogătași. Dar, cea 
mai importantă hotărâre, care 
șr-a atras un mare număr de 

’adopți, stîrnind in același timp 
și numeroase controverse, este 
cea privind naționalizările. La 
conferința de la Blackpool, li
derii laburiști au prezentat par- 
tieipanților un larg program vi
zând trecerea în proprietate pu
blică a resurselor subsolului, a 
gazelor și petrolului din Marea 
Nordului, a Jocurilor și instala
țiilor portuare, a construcțiilor 
navale și aeronautice, a unor 
subramuri ale industriei farma
ceutice, a unor terenuri de con
strucții și instituții financiare. 
Un punct aparte al programului 
laburist îl reprezintă problema 
relațiilor cu Piața comună. O 
mare majoritate laburistă șe 
pronunță pentru retragerea din 
ace^t organism și renegocierea 
aderării. în alte condiții, pri
vind obligațiile decurgind, în 
primul rînd. din realizarea pie- 
ții comune agricole, a legături
lor pe care fosta metropolă tre
buie sa le mențină în continuare 
cu statele Commonwealth-ului, 
precum și revizuirea contribu
ției britanice la bugetul comu
nitar. tn fața uneî asemenea re
plici, în care criticile la adresa 
guvernului au abundat, partidul 
conservator a urmărit realizarea 
programului său antiinflaționist. 
incereînd să dea un curs mai 
ferm redresării economice și să

asigure o stabilizare a prețuri
lor. O serie de rezultate dobân
dite în ultimele luni — cum ar 
fi înviorarea producției in
dustriale. reducerea numărului 
șomerilor, sporirea competitivi
tății produselor britanice Ia ex
port au avut, după cum se men
ționează in o serie de sondaje, 
un efect pozitiv, diminuind nu
mărul celor care se declaraseră 
nesatisfăcuți de politica guver
nului, de la 66 Ia sută, în septem
brie. la 55 la sută, în luna ur
mătoare. în sfîrșit, cîștigul în 
popularitate al partidului libe
ral, consemnat de altfel și prin 
rezultate electorale, a dat im
presia ca acest partid ar putea 
juca rolul de outsider în con
fruntarea conservatori-laburiști. 
însă, ultimele sondaje, efectua
te în ajunul alegerilor de astăzi, 
tind să infirme această previ
ziune. Un test realizat de Insti
tutul „National Opinion Polls" 
relevă că din totalul persoane
lor interogate numai 21,3 la sută 
au declarat că vor vota pentru 
candidații acestui partid în ca
zul unor alegeri generale ime
diate, în timp ce în luna octom
brie numărul acestora a fost de 
circa 29 la sută. Același son
daj indica un procent de 37.5 
la sută simpatizanți pentru con
servatori șî aproape 40 la sută 
pentru partidul lui Harold Wil
son. Desigur, luarea în conside
rație doar a unor asemenea son
daje implică riscuri pe care ni
meni nu dorește să și le asume. 
Ultimele alegeri generale, care 
au dus la căderea guvernului la
burist, au fost o leeție politică 
care nu se uită prea curînd.

în acest context, alegerile din 
cele patru circumscripții put 
oferi prețioase indicii privind 
opțiunile politice ale opiniei pu
blice.

IOAN TIMOFTE

„Efectele crizei petroliere continua sâ se ex 
tindă — transmite agenția FRANCE PRESSE. 
în toate țările industrializate se generalizează 
majorările de prețuri. După Olanda, la rîndul 
lor Italia și Grecia preconizează restricții în 
ceea ce privește consumul. Chiar și în Franța, 
unde aprovizionarea cu petrol brut «nu a sufe
rit nici o perturbare simțitoare» de la începu
tul crizei și pînă acum potrivit afirmației pri
mului ministru, însuși Pierre Messmer a cerut la 
2 noiembrie francezilor să-și modereze bene
vol consumul «ori de cîte ori este posibil». Alt
fel ei se vor expune unor restricții asemănătoa
re celor impuse deja

• Măsuri severe în
Belgia

Telegramele agențiilor de 
presă informează in legătură cu 
adoptarea unor măsuri în dife
rite state ale Europei pentru a 
se limita consumul de petrol. 
Din Bruxelles se anunță că în- 
cepînd cu data de 18 noiembrie 
circulația autovehiculelor va fi 
interzisă dc duminică de la 
orele 3 pină luni orele 3 — 
adică întreaga zi de duminică, 
în același timp, va fi redusă 
iluminarea principalelor auto
străzi. Automobiliștii nu au 
voie să depășească viteza de 80 
de kilometri pe străzile obiș
nuite și de 100 de kilometri l>e 
autostrăzi. S-au luat, de aseme
nea, măsuri pentru ca numai 
spitalele și brutăriile să fie 
aprovizionate integral eu petrolul 
necesar. La Bruxelles încălzirea 
clădirilor publice nu va depăși 
20 de grade iar căldura va fi 
furnizată cu o oră mai tîrziu 
față de programul obișnuit.

în alte țări europene".

• Automobile râmase 
în garaje...

Din Olanda se relatează că 
duminică străzile orașelor din 
această țară, ca $i autostrăzile, 
păreau pustii. In zilele de du
minică în Olanda au fost inte>- 
zise toate călătoriile cu automo
bile particulare. Astfel, toate 
aceste dutomobile au rămas în
chise în garaje. încălcarea de- 
crettilui guvernamental atrage 
după sine ' sancțiuni grave: de
tențiunea pe termen pînă la 6 
ani- o mare amendă bănească și 
confiscarea automobilului.

• La Palatul Bourbon 
s-a diminuat încălzi
rea

La Copenhaga s-a făcut cu
noscut că guvernul danez a luat 
hotărîrea de a limita viteza 
automobilelor la 60 km pe oră 
în localități și Ia 80 km pe oră

Amabilitatea și com
petența primarului ad
junct din Eisenhut
tenstadt. Max Richter, 
ne oferă prilejul de a 
reface istoria vie a a- 
cestui orășel, fondat 
acum vreo două dece
nii pe paminturiltf u- 
nor foști moșieri, in
tr-o zonă altădată ex
trem de înapoiată.

— Orașul are, mai 
exact. 22 de ani, iar o 
treime din locuitori se 
încadrează în limitele 
vîrstei de pină la 15 
ani. La fiecare doi ani 
trebuie să construim o 
școală de zece ani cu 
cile 20 de clase. Avem 
acum 12 școli medii și 
șase școli profesionale. 
Nucleul sistemului 
nostru de învățămint— 
ne relevă interlocuto
rul — îl constituie 
școala medie de zece 
ani. La terminarea a- 
cesteia. elevilor li se 
deschid două posibili
tăți : școala profesio
nală de specializare 
de doi-trei ani sau 
așa-numita școală su
perioară lărgită, de a- 
semenea de doi-trei 
ani. Terminarea celei 
dinții permite obține
rea unei calificări de 
tehnician urmată de 
intrarea în producție. 
La capătul celei de a 
doua, care adincește 
cunoștințele de specia
litate, diferențiat pe 
domenii, se obține o 
diplomă pe baza că
reia se noate continua 
învățămintul Ia nivel 
superior, universitar.

Despre noua struc
tură a învățămîntului 
superior — structură 
înnoită acum pentru a 
treia oară — ne-a in
format pe larg dr. Er- 
hardt Eichharn. șeful 
secției relații interna
ționale a Universității 
tehnice din Drcsda.

— Faptul că la fie
care șapte ani — ne 
spune dr. Eichharn —- 
cunoștințele științifice 
ale omenirii se du
blează, a fost unul din
tre temeiurile princi
pale care au determi
nat statul nostru să e- 
fectueze cea de a treia 
reformă universitară. 
Urmărim, in prezent, 
să transformăm toate 
unitățile de învăță
mânt superior în con
formitate cu cerințele 
dezvoltării societății 
socialiste din țara 
noastră.

O vizită prin verita
bilul „combinat" ai 
formării specialiștilor, 
care este Universita
tea tehnică din Dresda 
— ale cărei institute și 
laboratoare se întind 
pe 180 de hectare — 
ne-a arătat coordona
tele principale ale 
preocupărilor colecti
vului de profesori și 
studenți de aic.i, și 
care converg toate in 
esență, spre un singur

țel : legarea cit mai 
strânsă a studiului eu 
obiectivele concrete, 
actuale și dc perspec
tivă, ale producției de 
bunuri materiale.

Cu privire la munca 
științifică a studenți
lor. aflăm că aproxi
mativ nouă zecimi din 
studenții universității 
încheie contracte cu 
întreprinderile, după 
trei ani de studii, pen
tru efectuarea practicii 
în producție și pentru 
a se angaja ulterior 
chiar in aceeași intre-

lectronice de prelucra
re a datelor, ținind 
seama de faptul că in 
acest oraș e concentra
tă industria electro
nică a țării.

Preocupări similare 
am întâlnit și Ia „Tech- 
nische Ilochschulc" 
(Politehnica) din KarI 
Marx-Stadt. Remarcin- 
du-se faptul că ne in
teresăm îndeaproape 
de problema legării 
studiului cu producția, 
am fost conduși in
tr-o hală de mașini- 
unelte care este pen-

însemnări
din R. D. Germană

prindere. Studenții cei 
mai dotați și mai bine 
pregătiți din punct de 
vedere teoretic rănim 
în universitate după 
terminarea studiilor și 
lucrează trei ani Ia o 
iernă de cercetare, 
care devine apoi teză 
de doctorat. Speciali
zarea majorității stu
denților are loc după 
stadiul de practică in 
întreprinderi, după in
trarea în producție și 
după absolvirea unor 
cursuri post-universi- 
tare de specializare. 
Cercetarea științifică 
în universitate trebuie 
să se desfășoare în di
recția principalelor 
probleme aflate în fața 
economiei naționale. în 
acest sens. Comitetul 
de stat al planificării a 
stabilit ca in institu
tele Universității teh
nice din Drcsda să lie 
cercetate cu precădere 
teme privind electro
tehnica și mașinile e-

dinte de două catedre. 
Aproape la fiecare 
mașină-unealtă mai 
modernă se execută 
cite un contract cu o 
întreprindere, iar cea 
mai mare parte din 
dotarea acesiei hale a- 
vea ca sursă de prove
niență o întreprindere 
căreia i s-au rezolvat 
diferite probleme «e 
cercetare do către stu
denții și cadrele di
dactice de la respecti
vele catedre. Orienta
rea cercetării către 
problemele producției 
— au ținut să ne pre
cizeze interlocutorii 
noștri — nu numai că 
nu impietează asupra 
așa-numitei cercetări 
teoretice, fundamenta
le, dar o și stimulea
ză. Ni s-a oferit ca 
exemplu catedra dc 
„prelucrare a informa
ției" care îmbină per
fect preocupările prac
tice legate de automa
tizarea și organizarea

științifică a producției 
cu 4 cercetări funda
mentale in domeniul 
aplicării teoriei infor
mației. Un alt exem
plu concludent de îm
binare judicioasă a 
cercetării practice cu 
preocupările teoretice 
ni I-a oferit catedra 
de „curenți tari" din 
institutul de electro
tehnică, unde, paralel 
cu probleme importan
te ale unor întreprin
deri se»studiază prin
cipii noi de realizare a 
unor mașini electrice.

Preocuparea pentru 
problemele școlii, pen
tru perfecționarea ei, 
pentru legarea sa 
strinsă de viață, este o 
trăsătură remarcată și 
remarcabilă în Repu
blica Democrată Ger
mană. Rememorarea u- 
nui moment al vizitei 
Ia Combinatul petro
lier din Schwedt poate 
fi semnificativă. Veni
sem acolo ca să vedem 
la lucru un marc co
lectiv muncitoresc. Dar 
prima incursiune pe 
care a făcut-o inter
locutorul nostru — di
rectorul tehnic al com
binatului — a fost... in 
domeniul învățămîntu
lui. „Hotărârea de a se 
trece dc la chimia lig
nitului (R.D.G. fiind 
cea mai mare produ
cătoare de lignit din 
lume) la petrochimie— 
ne-a spus el — a ridi
cai probleme cu toiul 
noi. A fost necesar să 
se modifice unele fa- 
frici și să se constru
iască altele. Literal
mente; primul lucru 
pe care l-am făcut a 
fost să elaborăm yș. 
plan foarte precis de 
reprofilare profesiona
lă pentru cei care lu
craseră pînă în acel 
moment in zăcămin
tele de lignit. A fost 
modificată pregătirea 
profesională a celor 
care aveau deja o spe
cializare, iar în uni
versități, programul de 
învățămint a fost mo
dificat și adaptat noi
lor condiții create în 
industria petrochimică. 
Acum funcționează o 
școală profesională a 
întreprinderii, care 
pregătește muncitori 
pentru funcțiile de 
subingineri. Vrem ca 
pînă in 1980, fiecare al 
cincilea muncitor să 
aibă studii de speciali
tate, iar activitatea de 
calificare superioară să 
devină obligatorie pen
tru fiecare muncitor".

P. NICOARĂ

• IN LOCALITATEA HU- 
AMPANI au luat sfirșit 
lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al Partidului Co
munist Peruan. Congresul a 
aprobat noul program al par
tidului, care stabilește sar
cinile comuniștilor peruani în 
etapa actuala și dc perspec
tivă a procesului revoluțio
nar care se desfășoară în 
Peru, și a ales noua compo
nență a Comitetului Central. 
Tu funcția de secretar gene
ral al P.C. Peruan a fost re
ales tovarășul Jorge <W * 
Prado.

Proiectele economice 
ale Venezuelei

într-o cuvîntare rostită in 
fața membrilor Asociației 
exportatorilor din Vene
zuela, președintele acestei 
țâri, Rafael Caldera, a re
levat că veniturile obținute 
in ultimii ani din exportul 
petrolului trebuie folosite 
pentru impulsionarea dez
voltării economice și sociale, 
astfel incit aurul negru ve- 
nczuelean să nu fie doar un 
produs tradițional de export, 
ci și un mijloc de ii face 
din Venezuela o țară expor-
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tatoare de diferite alte pro
duse.

Printre sectoarele cărora 
trebuie să li se acorde aten
ție cu prioritate, in cadrul 
eforturilor in favoarea dez
voltării. președintele Calde
ra a menționat agricultura 
și zootehnia. Totodată, el a 
apreciat că o parte din ve
niturile obținute din expor
tul petrolului trebuie folositr 
la promovarea unei politic J 
de combatere a fenomenelor 
inflaționiste.

PREOCUPĂRI, MĂSURI Șl SOLUȚII 
ÎN PROBLEMA COMBUSTIBILILOR

in afara așezărilor urbane. în 
Norvegia s-a cerut cetățenilor 
să. reducă numărul deplasărilor 
cu automobilele și să se facă 
economic la încălzitul și ilumi
natul locuințelor. Autoritățile 
norvegiene scontează să reali
zeze o economie, zilnică de circa 
10 000 tone combustibil. Minis
trul francez al industriei a con
firmat în fața Adunării Națio
nale că aprovizionarea cu petrol 
a Franței nu este, pentru mo
ment, perturbată. El nu a ex
clus. totuși, „eventuale măsuri 
de prevedere". Guvernul fran
cez a făcut „o serie de reco
mandări pentru evitarea risipei". 
Printre acestea se semnalează 
limitarea vitezei de circulație 
pe autostrăzi și diminuarea cu 
două grade a temperaturii de 
încălzire a imobilelor. In aceas
tă privință, după cum relatează 
FRANCE PRESSE, parlamentul 
a dat imediat exemplu, chesto
rul Adunării Naționale reducînd 
cu 10 la sută încălzirea Palatu
lui Bourbon.

• Apel adresat auto- 
mobiliștilor vest- 
germani

Agenția D.P.A. relatează că 
guvernul vest-german va pre
zenta Bundestaguliii o lege pri
vind garantarea aprovizionării 
cu energie. Legea va permite 
guvernului federal să raționalize
ze achiziționarea de benzină 
și păcură, să decreteze o inter

dicție de circulație în zilele de 
duminică sau la sfîrșit de săp- 
tămînă o limitare generală a vi
tezei de circulație. Automobil- 
Clubul din Republica Federala 
Germania a.. adresat membrilor 
săi un apel la diminuarea vo
luntară a consumului de benzi
nă, prin reducerea numărului de 
curse zilnice.

• Creșterea prețurilor
Creșterile de prețuri la pro

dusele petroliere preocupă ofi
cialitățile. Ministrul italian al 
industriei De Mita declara in
tr-un interviu acordat ziarului 
LA STAMPA că „la sfîrșitul lui 
septembrie, cînd s-a făcut ulti
mul «retuș» la prețurile produ
selor petroliere, a existat iluzia 
că va trece iarna și vor fi lă
sate prețurile neschimbate". 
Dar, constată ministrul, „totul a 
căzut, deoarece costul țițeiului 
aproape s-a dublat din septem
brie și pînă acum și are în con
tinuare tendința de creștere. 
Contractele pe termen mijlociu 
și scurt nu mai există : există 
doar contractul pentru furniza
rea astăzi și Ia prețul de astăzi, 
iar nu pentru mîine".

• Dezbaterea din ca
drul Pieții Comune

Miniștrii afacerilor externe 
ai țărilor membre ale ■ Pieței 
comune au dezbătut problema 
penuriei de petrol. La sfîrșitul 
dezbaterilor, care au -durat pes

te două ore, miniștrii au însăr
cinat Comisia C.E.E. și Comi
tetul reprezentanților perma- 
nenți de a examina in conti
nuare cu toată atenția situația 
rezultind din penuria de petrol 
brut, prezentând problema, in
tr-im raport, Consiliului minis
terial.

® Sporirea tarifelor a- 
eriene ?

Un purtător de cucint al A- 
sociației Internaționale a Trans
porturilor Aeriene (I.A.T.A.) a 
declarat, la Geneva, că Asocia
ția a convocat, pentru mijlocul lu
nii viitoare, o consfătuire a re
prezentanților celor 91 de com
panii^ aeriene pe care le gru
pează, în vederea examinării pn>- 
blemelor ridicate de sporirea pre
țului combustibililor, ca rezulta! 
al reducerii livrărilor de petrol 
din țările arabe exportatoare. 
Participanții la întrunire — care 
va avea loc, probabil, într-o țară 
europeană — urmează să exa
mineze eventualitatea sporirii 
tarifelor la transportul de pasa
geri și de mărfuri în proporția 
ce va fi considerată necesară. 
Purtătorul de cuvint al I.A.T.A. 
a precizat că, in intervalul de 
un an premergător datei de 10 
octombrie a.c., prețul combusti
bililor folosiți în aviația comer
cială a sporit, în medie, cu 20 la 
sută față de perioada de un an 
anterioară.
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