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Dezbaterea noastră:

DRUMURILE SUCCESULUI
1. CE ÎNSEAMNĂ a avea succes in viata I
2. CARE este prețui pe care nu L-AȚI plăti, cu nici un chip, chiar 
cu riscul de a nu avea succes in viața î

Un vot unanim succesului obfinut 
prin tine insuti, prin muncă!



d marilor fainii ii muncitorești

Pe „linia de pepiniera”, locul de 
tinerii Nicoară Petre, Roșoiu Ion,

formare a deprinderilor și calităților muncitorești 
Stanciu Gheorghe

Foștik„pepinieriști“ Marinache Dan, Ștefan Ion și 
bază in întreprindere

Gelerin Mihai, astăzi muncitori de

Fotografiile : 0. PLECAN
„ÎNAINTE DE-A PLECA, 

ÎNTREABA-TE ÎNCĂ
O DATA : ȚI-AI FĂCUT 
PE DEPLIN DATORIA ?“

se află, tivității ției lor. dovadă și îndemn al ac- viitoare, în vitrina sec- O „ȘCOALA' ÎN CONTINUA 
ÎNNOIRE

PROMOVA NOUL

lOffl FDRTELl, TOII TINERII SATEIOR

(Urmare din pag. I)

SI

Dumitrașcu Viorica are 21 de ani și este rectificatoare pe cea mai complexă mașină plană din secție. Deși are categoria de încadrare I bază, lucrările pe care le execută — prin dificultatea lor — sînt, cele mai multe, de categoria a V-a. Și, totuși, s-ar putea spune : după o școală profesională de profil, după cițiva ani de meserie, totul este, Ia urma urmei, firesc. Nu. Destinul ei a fost altul. Ea a făcut o școală de țesătorie, a lucrat un timp la războaie. A- devărata vocație și-a aflat-o însă aici, la I.M.U.A.B. în urma unei vizite în întreprindere, asumîn- du-și efortul și voința lucrului luat de la început, Dumitrașcu Viorica devine ucenică la locul de muncă. Șase luni au durat cursurile, meșterul — muncitorul în grija căruia era repartizată să muncească și să învețe — voind să le scurteze și pe acestea, atît de rapid și de temeinic deprindea tînăra noua profesie. La un timp după ce-a devenit muncitoare calificată, cu acte-n regulă, meșterul i-a zis : ,.Nu am ce să te mai învăț. N-am decît să-ți las mașina mea și eu să trec pe alta”. Zi de zi. lună de lună, ea își realizează sarcinile de producție în proporție de 175 Ia sută. Tot ea este cea desemnată de conducerea secției pentru efectuarea „urgențelor” de la montaj (anumite operații de fină remediere, în vederea perfectei sincronizări a pieselor în agregat). rAm întrebat-o pe-tînăra muncitoare ce învățăminte mai deosebite, esențiale, a desprins ea în intervalul de cînd se află în fabrică. Răspunsul aprompt: „Meșterul are o vorbă : înainte de-a pleca, întrea- bă-te încă o dată : ți-ai făcut pe deplin datoria ?“ Este întrebarea pe s care mi-o pun de fiecare dată și la care mă strădui să dau cel mai bun, necesar, răspuns.în sfîrșit. se cuvine să spunem o vorbă și despre meșterul de la care Dumitrașcu Viorica a învățat meseria și modul de a fi.' Nu, nu este un meșter cu mustață aspră și ochelari încărcați de dioptrii, cum ne-am obișnuit în cele mai multe^ cazuri. Meșterul este și el tînăr, se numește Birsan Dumitru și este s^dretarul comitetului U.T.C. din, secție. Iar Dumitrașcu Viorica are numai un an și jumătate de cînd lucrează aici, fapt ce nu împiedică pe alți colegi de muncă să-i ceară uneori sfatul, ea însăși putînd fi. la această oră, un bun meșter pentru noile promoții de muncitori.

„A __________________
ÎNSEAMNĂ a FI, MAI ÎNTÎI, 
TU ÎNSUȚI UN OM NOU“Știți ce înseamnă borwerghist? Mărturisesc că pînă a ajunge la întreprinderea de mașini-unelte și agregate nici subsemnatul nu știa. Și, totuși, tîriărul cu care fac cunoștință se recomandă simplu, firesc : „Melehat Ion,

Recunoscută fiind bogata tradiție in munca de organizație a colectivului de tineri de la I.M.U.A.B., am reunit la o discuție pe trei tovarăși care au îndeplinit, în ultimul timp, funcția de secretar al comitetului U.T.C. pe întreprindere, cu rugămintea de a caracteriza succint perioada respectivă, precum și felul cum au știut să acționeze pentru îndeplini -

eretar intre anii 1972—19'4 : „Cunoșteam problemele impuse de perioada lui Dragu. eram locțiitorul lui. așa că unele, firesc. le-am preluat. Pentru noi se impunea in mod deosebit problema integrării depline a tinerilor in muncă, în disciplina de producție. Numărul uteciști- lor a sporit de la 900 la 1 100. Extinzindu-se capacitatea fabricii. dotarea ei cu mașini tot mai perfecționate, noi. organizația U.T.C. am inițiat cursuri de ridicare a calificării, care

venit

BĂIEȚII DE LA „LINIA 
DE PEPINIERĂ"Relatează rectificatorul Gri- gore Gheorghe. secretarul organizației U.T.C. din sectorul mecanică ușoară: „Dumitrașcu Viorica nu-i un caz izolat. E drept, ea a trecut mai repede pe o mașină complexă, datorită calităților ei deosebite. E- xistă, însă la noi, în ceea ce-i privește pe cei mai tineri încadrați, o inițiativă ale cărei rezultate ne dau dreptul s-o numim de-acum tradiție. Noi o numim, într-un cuvînt „linia de pepinieră”. Despre ce e vorba ? Am amenajat în secție o linie cu mașini simple, dar diversificate, ale căror operații stau la baza oricărei meserii. Aici sînt repartizați să muncească, în primul an, tinerii absolvenți de școală profesională ori ai cursurilor de pregătire la locul de muncă. Reglori, muncitori cu experiență îi a- jută permanent, urmărindu-le aptitudinile, îndrumîndu-i către o specializare sau alta. Tot aici, de-a lungul acestei linii, se îndreaptă cu precădere a- tenția organizației U.T.C., cenți ul ei de greutate. Pentru că formindu-se ca buni. competent muncitori, noi ne preocupăm ca ei să devină și tineri comuniști de frunte, să-și însușească trăsăturile omului nou, înaintat, atitudinea revoluționară față de muncă, de în acest spirit, cu acest dc-curg adunările noastre rale, celelalte acțiuni de nizație. Tocmai de aceea compartiment, prin specificul său. se numește linia de pepi- nierâ — cunoscută în toată fa- brica. Toți care trec pe aici devin, în răstimpul unui an, ..băieți cu miini de aur”, r.umea un maistru. Ei astfel. să stăpinească bine mașinile complexe trec să lucreze, făcînd dovada unor tineri cu conștiință. Așa sînt dau cîteva exemple — Ion Vasile, Damian Ion,^ Bujor Constantin, care lucrează deja pe mașini de mare tehnicitate ; așa vor fi. cu siguranță, mai tinerii lor tovarăși Nicoarâ Petre, Răducanu Daniel, Roșoiu Ion și ceilalți colegi care se află încă in perimetrul de efort și formare al „pepinierei” din fabrica noastră”.N-ar mai fi multe de adăugat la cele spuse de secretarul U.T.C.. Grigore Gheorghe. Poate doar faptul că steagul de organizație fruntașă în întrecerea utecistă „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului înainte de termen”, înmînat de Comitetul municipal al U.T.C.

viață, scop, gcnc- orga- acest
cum ii ajung, foarte pe care totodată înaltă ca să uteciștii

întreprinderea 
de mașini-unelte 
și agregate din 

București j
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„Mergeți în fabrică și veți vedea că majoritatea 
mașini sînt tineri...“celor ce fac aceste

borwerghist”. Cuvîntul, numind Ia origine o modernă mașină- unealtă, a devenit substantiv comun, botezînd o nouă profesie, aceea aparținînd muncitorilor de pe cele mai complicate și complexe mașini-unelte. Una dintre ele este și cea pe care lucrează Melehat Ion — mașina de alezat și frezat orizontală ,.Wotan”, pe care se uzi- nează numai piese grele. Agregatul. dintre cele mai complexe din lume, execută frezări, strun- jiri, alezări, găuriri, filetâri, rectificări (practic, toate operațiile), funcționind atit cu comandă numerică și program, cît și în sistem convențional. Tînă- rul borwerghist — la origine.

rea . dezideratelor acestui timp.Dragu Ion. fost secretar intre anii 1969—1972 : „Deși întreprinderea avea 6—7 ani de e- xiștență, continua să se dezvolte în ritm intens. Două erau problemele mari cu care ne confruntam: asigurarea producției și intrarea grabnică în funcțiune a noilor capacități. De aici și sarcinile noastre pe linie de organizație. Acționam pentru închegarea colectivului, a deprinderii cît mai temeinice a exigentelor meserii. Totodată,’ duceam o luptă neobosită împotriva fluctuației, a gbsențe- îor. Disciplina și calificarea e- rau obiectivul nostru central”.Popescu Gheorghe, fost se-

s-au bucurat de un real succes, în același timp, am întreprins numeroase acțiuni politico-educative. de formare și dezvoltare a conștiinței muncitorești, a mîndriei față de produsele noastre, față de „marca fabricii”.Grădișteanu Vasile, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C (practic secretar, cel ales urmînd în prezent cursurile unei școli din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu**): „Ne aflăm in cincinalul revoluției tehnico-științifice. Sub semnul acestei exigențe de calitate se desfășoară întreaga noastră activitate. ’Execuțăm produse de înaltă performanță tehnică.

nu cu mulți ani în urmă, frezor— îmi mărturisește : „De regulă, pe multe din mașinile noi sînt promovați să lucreze muncitori mai vîrstnici, cu zeci de ani vechime și experiență. Cu mașina pe care lucrez, însă, nu s-a întîmplat așa. Ca să realizezi o comandă numerică trebuie să fi făcut neapărat liceul. Și nu doar așa, de dragul diplomei. Trebuie să stăpî- nești bine matematica, să cunoști calcul diferențial, integrale”. Melehat Ion și ceilalți doi colegi de schimb. Stoica Constantin și Mușunoiu Nicolae, stăpinesc toate aceste cunoștințe necesare noii profesii de borwerghist. De un an, de cînd lucrează pe această mașină au făcut din plin dovada competenței lor. Cele mai fine și dificile operații — inclusiv cele necesare realizării agregatului din expoziție, ca și mașinilor de alezat și frezat, strungurilor Carusel — sînt excutate de ei. Melehat Ion are 27 de ani ; nici ceilalți doi nu sînt cu mult mai în virstă. Cei doi au absolvit și cursurile - școlii de maiștri ; în ultimul an al aceleiași șdbli se află și Melehat.Dar tinărul interlocutor mai are o observație, care mi se pare esențială. „Nu-i de ajuns— zice — să promovezi noul, să lucrezi pe cea mai modernă mașină. Pentru a fi capabil de aceasta, aș spune chiar înainte de a deprinde noua profesie, trebuie mai întîi să fii tu însuți un om nou, receptiv la tot ceea ce viața ridică, la tot ceea ce, în primul rînd, impun tim-
?ul și societatea în care trăiești.n felul acesta, eu, colegii mei, întregul colectiv muncitoresc din întreprindere înțelegem să ne formăm ca oameni noi, cu înalte virtuți morale și politice, prefigurate de Programul partidului nostru”.

competitive pe toate piețele lumii. Construind aceste produse, firesc ne construim pe noi. a- vem datoria să ne formăm în numele exigențelor impuse de timpul nostru. în acest sens, toate acțiunile politico-educative ale organizației noastre țintesc formarea unei noi calități umane, educarea tinerilor prin muncă și pentru muncă. în spiritul patriotismului revoluționar, al atașamentului profund față de înțeleaptă politică a partidului nostru, pe care cu toții avem bucuria șt datoria de a o duce la îndeplinire”.Punem punct celor trei opinii, reținînd. în loc de concluzie, o judicioasă observație a tovarășului Popescu Gheorghe. „Faptul de a fi îndeplinit anumite răspunderi în cadrul organizației U.T.C. — spunea din- sul — este pentru mine echivalent cu a fi urmat o școală pe care nicăieri în altă parte n-aș fi putut-o urma. Așa am învățat multe, mi-am lărgit orizontul politic și de cunoaștere, am devenit alt om. Toți cei care am activat în cadrul organiza-, ției U.T.C. am avut mult de cîștigat în formarea noastră po- litico-ideologică, morală. Mulți din foștii activiști sînt astăzi cadre de bază în întreprindere”. Interlocutorul a dat și cîteva exemple : Becico Gheorghe, fost secretar al organizației U.T.C. de la secția agregate este astăzi secretarul organizației de partid din secție. Inginerul Vlahu Dumitru, și el secretar U.T.C., este șef de secție. Pîrneci Sergiu, pînă în urmă cu doi ani membru în comitetul U.T.C., este îngiper șef în secția mașini grele. Primul tînăr învestit cu răspunderea de secretar al comitetului U.T.C., inginerul Tomazian E- duard, este astăzi director tehnic al întreprinderii. La rîndul lor, cei doi interlocutori sînt : Dragu Ion, maistru (răspunde de montajul celor mai importante agregate) îndeplinind și răspunderea de vicepreședinte al comitetului sindicatului ; Popescu Gheorghe, maistru secția mecano-energetic, secretar adjunct al comitetului de partid pe întreprindere, președintele consiliului de educație politică și cultură socialistă. Și, fapt nu lipsit de semnificație, toți acești interlocutori, dre de bază ale fabricii, nu pășesc vîrsta de 34 de ani.Observației tovarășului pescu Gheorghe i se cuvine a- lăturată încă una, pe deplin meritorie a fi consemnată : continuînd frumoasa tradiție, uteciștii de astăzi continuă implicit această școală de educație politico-educativă. Fie că sînt secretari de organizații, membri în organele alese. în activul obștesc, ori simpli uteciști cu sarcini precise, toți cei peste 1 500 de tineri de la I.M.U.A.B. se formează la a- ceastă școală politică — care este organizația U.T.C. — ca oameni noi, demni și capabili constructori ai comunismului.

pregătirea viitoarei recolte. In sectorul zootehnic sînt dirijate o parte din forțe pentru suplimentarea cantităților de furaje deja însilozate la nivelul planului. La toate aceste lucrări amintite participă peste 250 de elevi din comuna Râcari. E și motivul pentru care îl întilnim pe primarul Vasile Necula la sediu. Cu puțind minute înainte se solicitase, din partea unităților agricole, sprijinul a peste 200 de elevi la recoltat de porumb. Apelul a fost recepționat. Elevii s-au prezentat în cel mai scurt timp în lanuri, la recoltat.
ELEVII DIN TITUIn raidul nostru din județul Dîmbovița ne-am oprit și la Tit.u. Aici consemnăm pe lingă activitatea intensă desfășurată de cooperatori și parHcioarea susținută a elevilor de la Liceul agroindustrial din localitate. ..Viitorii mecanici și tehnicieni ai agriculturii în număr de 264 — ne spune directorul școlii, inginer Cornelia Vasilescu — pe lingă procesul instructiv sînt antrenați în această campanie pînă la finalizare, la recoltatul porumbului, transport și depozitat. Ei sint prezenți la recoltare în unitățile din Sălcuța și Tita și la întreprinderile agricole de stat**. E ora prînzului. După servirea mesei, clasele de mecanici agricoli iau imediat, fără pauză, din nou, drumul cîmpului. S-a primit o nouă solicitare din partea comandamentului agricol local pentru a lucra la C.A.P. Sălcuța la recoltat porumb.

TOATE MIJLOACELE MECANICE 
FOLOSITE LA ÎNTREAGA 

CAPACITATEPentru recoltarea cu maximă operativitate a porumbului la I.A.S. Cornățelu, după cum ne informează directorul unității, inginerul Vasile Mina, sînt folosite la întreaga capacitate, pe toată durata zilei, cele 85 combine „Gloria**, avînd pe ele montate echipamente speciale. Se realizează o viteză zilnică de circa 60 ha, fapt care va permite finalizarea recoltatului la porumb in circa 10 zile. Concomitent cu culesul se

șî o susținută activitate la eliberatul terenului de coceni, acțio- nind în acest scop 16 preșe pentru balotat. . De asemehea, o parte din tulpinile de porumb sînt destinate însilozării și, de aceea, pe tarlalele recoltate sint . antrenate două combine de furaje. Planul la însilozări. realizat în proporție de 95 la sută va fi depășit prin recoltarea în continuare a unor suprafețe cu sfeclă de furaj, estimate la o producție medie de 100 tone la hectar. Au mai rămas de recoltat circa 28 ha de sfeclă furajeră, dar acum, forțele principale sînt concentrate la culesul porumbului. în ferma condusă de inginerul Iulian Marin ’ întilnim peste 100 de elevi și 50 militari care string porumbul după combinele „Gloria” în așa fel îneît nici un bob să nu rămînă cîmp. Sînt recuperate circa 600—700 kg la Combinerul Gheorghe bașa ..bate” în medie 35 tone porumb pe zi. Imediat, șoferul Marin Păun transportă boabele la baza de recepție, iar mecanicul Gheorghe Radu strînge cocenii pentru baza furajeră. Se acționează, deci, în flux con-

tinuu. Apoi, 5 tractoare ară, pregătind ogoarele de toamnă. „Cu cele trei combine și cei peste 150 de elevi și militari, ne asigură inginerul Iulian Marin, la ferma Lunguiețul recoltatul se va încheia într-o săptă- mînă“.Acest lucru e posibil deoarece aici se acționează organizat în spiritul celei mai înalte discipline și responsabilități.
ILFOV

pe astfel hectar. Aram-

Lăsînd albinele să se odihnească pe vatra de iernare, elevii Liceului agroindustrial Băneasa — București acționează în aceste zile în lanurile I.A.S. Otopeni. Numai în ultimele zile ei au reușit să recolteze peste 70 tone porumb știu- leți. Hărnicia elevilor și cadrelor didactice este un răspuns dat necesității de a se urgenta stringerea roadelor acestei toamne capricioase, inițiativei organizației U.T.C. care și-a propus efectuarea, în această perioadă, a 5 000 de ore muncă patriotică. Elevii vOr participa în continuare la culesul porumbului de pe suprafețele rămase. (Marcel Mihalache).
«

Comitete județene ale U.T.C. transmit:
ALBA : în cadrul I.A.S.-urilor Alba lulia. Lunca Mureș, 

Sebeș și Jidvei activitatea în campania de toamnă se desfă
șoară la cote maxime. Alături de ceilalți lucrători ai ogoare
lor, zilnic peste 5 000 elevi participă la recoltarea porumbu
lui, sfeclei furajere, strugurilor și legumelor Bilanțul prime
lor zile ale acestei săptomîni consemnează 120 tone de porumb 
recoltate de pe 40 ha, 200 tone de sfeclă de pe o suprafață 
de 80 ha, 180 tone de struguri de pe 80 ha și 50 tone de le
gume de pe 5 ha.

VRANCEA: Peste 5 000 de tineri din întreprinderile 
I.D.S.M.S.A., C.L.F., l.G.S. Focșani și I.J.I.L. Vrancea parti
cipă zi de zi la recoltatul sfeclei de zahăr și al porumbului de 
pe suprafețele care mai sint de recoltat. Primele zile ale 
acestei săpiămini au constituit pentru brigăzile de tineret o 
perioadă de muncă susținută, de intense eforturi. Deja, pînă 
acum, au fost recoltate 122 ha de porumb și 86 ha de sfeclă, 
aefiune in care cele mai importante rezultate au fost rapor
tate de tinerii de la I.J.I.L. Vrancea.

desfășoară ILEANA PODOLEANU

PREZENT!,
ZI DE ZI,

CU INIȚIATIVE,
CU ACȚIUNI

EFICIENTE
(Urmare din pqq. l)brigăzile de tineri, ne spune Cornel Stînjenel, secretarul comitetului U.T.C. pe șant|er. Pentru a îmbunătăți transportul uzinal intern, am format din 30 de fete o brigadă,de electrocare. Schimbarea s-a observat imediat: fetele sînt mai atente și îngrijesc mai bine mașinile. Un alt exemplu: la cererea conducerii atelierului amenajări, unde apăruseră mai multe greutăți, unde disciplina începuse să lase de dorit, am format o brigadă de tîmplari alcătuită din tineri. Acum, această brigadă e un colectiv foarte unit. Lunar, își depășește sarcinile de plan cu 15—20 la sută.Cum spuneam, oamenii, împreună cu mașinile lor, se mută din vechile ateliere în hale noi. Nici depozitele și magaziile șantierului n-au rămas aceleași. Mutarea lor constituie o altă acțiune a tinerilor. Activitatea depusă de ei pînă acum se ridică la peste 30 000 lei. Care-i ultima acțiune la care tinerii au fost solicitați în acest proces de amplă dezvoltare a întreprinderii ?

U.T.C. pe șantjer.

ION ANDREIȚĂ
Cooperatoare și lucrătoare ale Consiliului popular Măieraș, județul 
Brașov, lucrează zi-lumină pentru stringerea urgentă a recoltei de 

mere din livada intensivă

Realizarea volumului mare de investiții 
impune măsuri energice, acțiuni hotărîteRespectarea termenelor de dare în folosință, economii de materii și materiale, creșterea indicelui de folosire a mașinilor, calificarea cadrelor, iată cîteva dintre obiectivele prioritare înscrise pe agenda constructorilor de la T.C.I.F.-Craiova.

O simplă enumerare a celor mai importante lucrări executate 
și date în exploatare de către Trustul de construcții pentru îm
bunătățiri funciare Craiova, suma suprafețelor redate în circuitul 
agricol, ca și a celor cărora li s-a ridicat productivitatea prin 
irigare atestă consecvența cu care se urmărește realizarea inves- 

mare de lucrări efectuate în ulti- 
capitolul îndiguiri și desecări, sis-

tițiilor în agricultura, volumul 
mii ani. Amintim, de pildă, la„Tn acest prim an al cincinalului revoluției tehnico-științifi- ce — îmi spunea tovarășul ing. Emil Marghitu, directorul trustului — cincinal în care agricultura românească va beneficia de un' fond de investiții fără precedent prin volumul sumelor alocate, în fața colectivului nostru stau sarcini deosebit de importante, atît în ceea ce privește volumul lucrărilor pe care le avem de executat și respectarea termenelor de dare în exploatare, cît și calitatea prestațiilor, creșterea productivității muncii, realizarea unor importante economii de materii ' și materiale, calificarea și pregătirea multilaterală a cadrelor”.Pentru constructorii craioveni, anul 1976 este un an hotărîtor al eforturilor stăruitoare în înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, în mai buna organizare a muncii, în găsirea unor soluții eficiente pentru realizarea u- nor importante economii de materii și materiale. Fapt argu-

temele Bistreț-Nedeia-Jiu (24 de mii de hectare), Potelu-Carobia 
(18 mii de hectare), Amurta-Lișteava (10 mii de hectare) etc. Lor 
li se adaugă marile sisteme de irigații Calafat-Bâilești (50 de 
mii de hectare), Terasa-Carobia (30 de mii de hectare), Galicea- 
Mare-Cetate (50 mii de hectare), I.A.S. Devesel (2 mii de hec
tare) ș.a.m.d.

Pe șantierele de îmbunătâfiri funciarementaț de îndeplinirea și depășirea sarcinilor la toți indicatorii pe primele nouă luni, avansurile obținute oferind garanția îndeplinirii înainte de termen a planului anual. Pînă acum, de pildă, au fost încheiate lucrările și date în exploatare sistemele de irigații Stoenești—Vișina (5 mii de hectare) și Crivina—Vînju Mare (3 mii de hectare). Economiile înregistrate la combustibil și materiale sînt, după curh aveam să aflăm de la șeful biroului tehnic, ing. Emil Ilie, superioare cifrelor propuse pentru această perioadă : motorină — 90 de tone, benzină 25 tone, metal feros — 15 tone, metal nefe- ros — o tonă etc. Utilizarea rațională a parcului de mașini din dotare, folosirea lor la capacitatea maximă s-au constituit in- tr-unul dintre reperele de refe-

rință ale activității de conducere și organizare a muncii la fiecare punct de lucru în parte. Căutările, măsurile luate în a- ceastă direcție, soluțiile adoptate pentru folosirea din plin a timpului de lucru, pentru eliminarea staționărilor și a activităților în gol, pentru efectuarea rapidă și temeinică a reparațiilor, s-au materializat în creșterea indicelui de folosire a mașinilor și u- tilajelor din dotare. Cifrele furnizate de inginerul Ilie Pîrvu- lescu sint elocvente din acest punct de vedere : la excavatoare indicele de folosire este de 106 la sută, la screpere și auto- screpere — 100,1 Ia sută, Ia macarale 112,4 la sută, la autobasculante — 106 la sută, la tractoarele rutiere — 102 la sută, ia autocamioane — 101 Ia sută etc. Organizarea unei baze de repa-

rații model la Craiova, servind ca reper din toate punctele de vedere pentru stațiile similare ale trustului, constituirea a 14 stații de tip „service” pentru menținerea în stare de funcționare a întregului parc de mașini și utilaje sînt numai două dintre acțiunile concrete întreprinse, a căror activitate și-a a- dus o contribuție deloc neglijabilă la atingerea indicatorilor menționați mai sus.„Aș vrea să menționez, preciza ing. Emil Marghitu. că majoritatea colectivului nostru o constituie tinerii. Peste 45 la sută dintre muncitorii, tehnicienii și specialiștii trustului sînt ’ uteciști. Structura de vîrstă a colectivului nostru impune două observații. Prima se referă îa vrednicia-acestor tineri, la entuziasmul cu care muncesc, la

competența profesională de care , dau dovadă. Prin aceste calități, de exemplu, tinerii ingineri Nicolae Calangiu, șeful șantierului Cujmir 2, Traian Drăgănescu, șeful șantierului . Nedeea-Mă- ceșu, Gheorghe Nicolae, șeful lotului stației de pompare Crivina—Vînju Mare, Iancu Pușna- va, șeful lotului Crivina — Vînju Mare și mulți alții, nu numai că s-au impus în fața lucrătorilor din subordine, că și-au cîș- tigat un prestigiu organizatoric și profesional indiscutabil, dar sînt și principalii realizatori ai indicatorilor economici ai unităților”.Cea de-a doua observație a interlocutorului nostru se referă la pregătirea profesională a cadrelor, a tinerilor, pregătire fără de care nu este posibilă executarea în termen și de calitate a acestui impresionant volum de lucrări, folosirea rațională a parcului de mașini și utilaje, realizarea unor substanțiale economii de materii și materiale. Apelăm din nou la argumentul convingător al cifrelor : anual, prin cursuri de scurtă durată la locul de muncă, peste 500 de tineri sînt calificați, mărind astfel detașamentul constructorilor, al celor ce, prin hărnicie și dăruire, fac să sporească rodnicia pămîntului. Anual 500 de tineri își leagă destinul de această pe cît de aspră, pe atît de frumoasă și utilă profesie, punîndu-și, la rîndul lor, semnătura pe viitoarele sisteme de îndiguiri, desecări și irigații, aducînd infuzia necesară de ziasm, comriouina / __ __ ,_T_înfăptuirea politicii agrare partidului și statului nostru.

— La curățirea și vopsirea transbordorului de la cala de lansare, ne spune secretarul comitetului U.T.C. Valoarea lucrării este de peste 50 000 lei. Vom munci și aici cu multă dăruire.Prezenți cu inițiative, cu acțiuni eficiente, tinerii constructori navali din Brăila iși aduc o contribuție de preț la dezvoltarea propriei întreprinderi.
Permanenta

probă a dăruirii
(Urmare din vag. t)

tinerețe și entu- contribuind , ei înșiși la a
AL. DOBRE

secțîi, ne dădeau probleme, 
printre cei care rămineau 
aici pînă la rezolvarea sar
cinilor se aflau strungarul Io- 
vanovici, lăcătușii Ivan și Li- 
bal“.

Ca și ceilalți tineri oțelari, 
constructori de mașini, care 
pășesc în fiecare an pe porți
le marilor uzine și combinate 
reșițene, cei patru uteciști de 
la I.C.M. au venit aici cu 
gîndul de a construi. Au ve
nit in fabrică conștienți că 
„brățara y de aur“ pe care o 
poartă poate dobindi adevă
rata strălucire, suprema va
loare, prin muncă plină de 
dăruire, prin pasiune pentru 
lucrul făcut, Toma Șarunaț, 
Ștefan. Iovanovici, Florian 
Ivan și Petre Libal au așezat 
drept suport tuturor aspirații- , 
lor lor munca, perfecționarea 
continuă, dorința de autode- 
pășire. Efortul, stăruința in 
acest, gînd le sînt răsplătite 
zilnic de succese, de bucuria 
pe care o au ‘ ' 
laj construit 
te de el este 
rele navale 
marile uzine__ ______
le aflate in construcție.

cînd un nou uti- 
cu piese realiza- 
trlmis pe șantie- 
ale țării, spre 

sau hidrocentra-



JOI 28 OCTOMBRIE 1976

Este o trăsătură de esență a orînduirii noastre socialiste să asigure cele mai largi libertăți democratice, care deschid generos orizontul afirmării depline a personalității umane. Determinată obiectiv de țelurile noii orînduiri. în care suprema valoare socială este omul, asemenea perspectivă înscrie acțiunea socială ca rezultantă a participării conștiente a celor ce muncesc Ia procesul edificării unei civilizații materiale și spirituale de tip superior. Socialismul acordă astfel poporului muncitor deplinătatea dreptului de a hotărî asupra soartei sale. . de a se bucura liber de roadele muncii depuse. Prin însăși natura și scopul său fundamental, noua orinduire constituie terenul fertil de manifestare a democrației celei mai consecvente. înaltele drepturi politice și sociale, răspunderile ce revin oamenilor muncii solicitînd continua racordare a conștiinței lor la profunzimea transformărilor ce au loc pe pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintării spre comunism. Dar între participarea maselor la conducerea socială, la dezvoltarea producției materiale și viața spirituală, poli- tico-ideologică a societății există o strînsă legătură, raporturi de intercondiționare. în fond, prezența activă a celor ce muncesc în întreaga viață socială și înainte de toate în sfera economiei, depinde în mod hotăritor de ridicarea nivelului de cultură și de conștiință, de pregătirea politico-ideologică și profesională a fiecăruia.In acest sens. stabilind că amplificarea democrației socialiste reprezintă o direcție fundamentală a actualei etape istorice pe noastră, relevă că istoric se creșterii _ ________ ____ __ ____politico-ideologică si competență profesională a oamenilor muncii, a lărgirii orizontului lor

de cunoaștere. Este un adevăr evident că a participa la dezvoltarea conștientă a societății presupune din partea membrilor acesteia cunoașterea legilor sociale, o înaltă responsabilitate civică si socială.Concepția partidului nostru după care edificarea noii orin- duiri este rodul activității conștiente a maselor largi populare conferă categoriei de participare semnificația angajării deliberate și contribuției direc-

priului comportament șl al celor din jur. din pasiunea pentru nou. din dăruirea plină de patos comunist, călăuzită de idealul celui mai înalt progres social. De aceea, se poate spune că generalizarea conștiinței socialiste' reprezintă atit pentru societate cit și pentru fiecare dintre membrii săi un izvor de energie și inițiativă socială. în acest sens, generalizarea atitudinii socialiste față de muncă și de calitatea ei, față de proprietatea obștească, față de îndatoririle sociale, de familie, justa înțelegere a relației dintre drepturi și obligații, combaterea risipei, indisciplinei, a fenomenelor
Conștiință

și participare
de Ion Mitran

care o străbate țara Programul partidului un asemenea proces adîncește pe măsura gradului de pregătire

te a membrilor societății la activitatea ecor.omico-socială și culturală, in fapt la intreaga viață socială. Participarea semnificativă. prin urmare integrarea socială efectivă, nu este un act exterior cursului istoric al progresului. Ceea ce înseamnă că motivația fundamentală a integrării individului în viața societății o constituie conștiința noii calități pe care au dobindit-o membrii societății noastre : aceea de producători și. totodată, de proprietari colectivi ai mijloacelor de producție, de beneficiari ai venitului național realizat prin munca lor eliberată de exploatare.Reflectare dialectică, dinamică a unor transformări calitative, revoluționare, conștiința înaintată nu apare spontan cr rezultă din efortul individual și colectiv pentru cunoașterea și apropierea de adevăr, din atitudinea activă, creatoare, critică asupra pro-

de birocratism, de parazitism, a tendințelor individualiste, apar tot atitea căi de cizelare a noii conștiințe.întregul nostru sistem educațional se află in prezent sub semnul aplicării hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice si al culturii socialiste. Proiectul Programului de măsuri aprobat de către Comitetul Politic Executiv, dezbaterea lui largă, democratică, subliniază încă o dată rolul primordial ce se acordă formării omului nou. condițiilor propice manifestării lui plenare in toate domeniile vieții sociale. In lumina acestui Program activitatea politico-educativă și culturală este parte componentă a eforturilor pentru ridicarea pe o treaptă superioară a edificării socialismului in România, pentru creșterea gradului de civilizație materială si spiritua-

lă a întregului popor. Participarea conștientă, la conducerea societății, a treburilor publice și procesul de dezvoltare a conștiinței sociăliste. de formare a omului nou se completează armonios și iși găsesc reflectarea nemijlocită în modul cum sint îndeplinite sarcinile economice, în rezultatele obținute în industrie, în agricultură, în toate sferele de activitate. în spiritul gospodăresc și grija față de bunurile societății. în atitudinea înaintată, patriotică față de muncă.In același timp, așa cum se arată în Programul de măsuri, ridicarea nivelului de conștiință este strîns legată de studierea teoriei și a politicii partidului. un rol însemnat revenind în această privință științelor sociale. învățămintului poli- tițo-ideologic la care tineretul participă — sub diferite forme — în totalitatea lui. In legătură cu aceasta, se înțelege că predarea lecțiilor de științe sociale. convorbirile și informările politice trlbuie să aibă o înaltă valoare formativ-educativă. Toate acestea au menirea să-i ajute pe tineri să-și lărgească orizontul cu noi cunoștințe privind viața economică, politică, socială, istoria, filozofia, etica etc.„Forjarea" si „călîrea" omului nou — sarcină căreia proiectul Programului de măsuri îi conturează cu atîta claritate conținutul și formele, metodele de acțiune — sint chintesența transpunerii in practica socială a ideilor nobile ale partidului nostru, a concepției sale umaniste. revoluționare, ca fiecare om să-și valorifice nestingherit capacitățile, personalitatea și felul său de a fi. în spiritul comun întregii societăți, al dragostei de dreptate și adevăr, al curajului și cinstei, al simplității. al hotărîrii de a lucra neobosit pentru prosperitatea întregii societăți. Conștiința unei asemenea participări este în cele din urmă rezultanta gradului de competență și pregătire a fiecăruia. a înțelegerii din perspectivă științifică a existenței sociale, a cauzelor și condițiilor obiective ce stau la baza proceselor sociale.

CVLTVRA

TELEORMAN CONSTRUCTORI §1 RENEEICIARI
acțiuni comune pentru recuperarea grabnică a restantelor-»

PLICUL de Liviu Rebreanu
LA TEATRUL DE COMEDIEGestul Teatrului de Comedie de. a-și deschide stagiunea cu Plicul de Liviu Rebreanu poate fi interpretat drept acela -al unei restituiri scenice moderne a unei opere ce părea a nu se mai înscrie în aria de interes a spectacolului contemporan. Și asta nu numai pentru că piesa în discuție comportă trimiteri evidente la o capodoperă cara- gielescă (O scrisoare pierdută), dar, mai ales, întrucit în ea cu greu se recunoaște geniul marelui prozator Liviu Rebreanu. De aceea, poate mai mult decit în alte cazuri, repunerea în repertoriul bucureștean a Plicului interesează îndeosebi sub raportul motivației scenice a spectacolului, mai exact spus, al raportului pe care regizorul Lucian Giurchescu îl stabilește, prin noua sa reprezentație, între publicul de astăzi și opera dramatică.Scena deschisă, cu decorul la vedere, părea a da, din primul moment, „cheia" spectacolului: un afiș scris frumos, cu litere mari de tipar, dar din care nu se putea descifra decît apelativul Cetățeni!, căci restul erau aglomerări de litere ce nu se constituiau decît grafic în cuvinte pentru că nu aveau nici o semnificație, trimitea imediat' cu gîndul la umflata și goala demagogie burgheză care perora în numele poporului și care, sub aceeași falsă grijă pentru binele poporului,Jși garnisea propriile-i buzunare. Privită în desfășurarea ulterioară a spectacolului, ideea a mai fost susținută doar prin două momente, unul de absurd comic, celălalt de un absurd tragic: primul, al „discursului" primarului în consiliu, - început prin obișnuitele fraze și continuat prin lălăieli (din păcate, se trece mult prea ușor peste scenă), cel de-al doilea, din final, al judecării pentru mită a odăia- șului. Altul pare a fi fost însă

interesul regizorului: de a face un spectacol agreabil de comedie în care lucrul cu actorul, cu partitura acestuia, exploatarea scenică maximă a fiecărui cu- vint, susținerea lui în gesturi, în mimică. în amuzante relații între obiect și actor să capteze întreaga t ' “ ~Primul act cuceritor.Rucărcanu Arzăreanu) care mișcare, cea mai mică grimasă contribuind la definirea personajului: mîndru de poziția
atenție. Rezultatul? ; este de-a dreptul Vedem un Dumitru (în primarul Jean cu totul nou, fie-

socială în care se vede ajuns cu recunoscutul concurs al nevestei, distant cu toți, sigur pe poziție, părînd a crede în ceea ce afirmă „rasat" peste noapte. Stela Popescu compune . o Victoria — doamnă bine, conștientă de micimea sufletească și intelectuală a celor din jurul său, plictisită în propria-i bogăție, manevrînd abil destinele tuturor. Mircea Șeptilici îl creează cu rafinament și cu deosebit simț scenic, situîndu-se tot timpul într-o notă străină stridențelor, pe Constantin Hurmuz, consilierul comunal aflat în opoziție. Aurel Giurumia, tentat poate de substanța comică a personajului, cade cîteo- dată în exagerări, „comicăriile" sale smulgînd la început hohotele de rîs ale publicului. Cam de aceeași factură, rolul lui Cornel Vulpe (Albeanu, corespondent de ziar). Gagurile au la început savoarea lucrului nou; traducerea în mișcare, în element vizual a,aproape fiecărei fraze de text suplinește adeseori lipsa lui de sclipire. Relația om- obiect ce se stabilește este, de

asemenea, . interesantă — ușa „intră" pe scenă pentru a permite personajului să-și compună apariția; canapeaua se deplasează în apropierea celor ce vorbesc în șoaptă pentru a da voie ziaristului să „tragă cu urechea" etc., etc. Actul are ritm și noutate. Din păcate, pe parcursul următoarelor două acte puține mai sînt, în substanță. invențiile comice, iar repetarea celor dinainte ajunge să obosească. Așa încît ritmul începe să scadă, iar traducerea gestică a textului capătă valori pleonastice. Actorii își compun cu grijă rolurile și avem chiar plăcerea de a vedea un Constantin Băltăreții (inspectorul de mișcare) de zile mari. El și Mircea Șeptilici sînt singurii din spectacol care au reușit să-și construiască personajele din interior dîndu-le greutate și substanță. Așa cum, din păcate, nu reușește de data aceasta Iurie Darie (șeful gării), între intrarea furtunoasă de Rică Ventu- riano și evoluția sa ulterioară neexjstînd o clară motivație dramatică.Spectacolul cu Plicul realizat de Lucian Giurchescu la Teatrul de Comedie este, am putea spune, un spectacol de meserie, avind o soliditate și demon- strînd capacitatea unei echipe de a realiza pe un text ce nu se înscrie printre vîrfurile dramaturgiei noastre o reprezentație agreabilă, neprăfuită, pe alocuri chiar de calitate. Ceea ce face ca spectacolul să mi ră- mînă totuși printre cele mai reușite ale lui ’ Lucian Giurchescu, acest regizor de deosebită marcă a scenei noastre, este lipsa de susținere unitară, pe tot parcursul său, de găsire a acelei ce ar piesei motivații 'contemporane fi dat valoare modernă lui Liviu Rebreanu.
MIRUNA IONESCU
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Pentru acest an. In județul Teleorman, sînt* prevăzute a fi predate beneficiarilor 3 cămine de nefamiliști. Două dintre a- cestea se construiesc în municipiul Turnu Măgurele. Constructorul — Șantierul Tum^ Măgurele din cadrul întreprinderii de construcții-montaj Teleorman ; beneficiari — întreprinderea pentru industrializarea legumelor și fructelor și I.C.M.T. (chiar constructorul !) ; termenii contractuali de predare „la che:e" — 31 decembrie. CăminulI.P.I.L.F. și 30 noiembrie. Căminul I.C.M.T. Cu puțin timp in urmă au existat unele momente mai dificile, datorate lipsei ur.or utilaje și a unui ritm de execuție necorespunzător, care puneau sub semnul întrebării respectarea termenelor, de predare. In urma unor măsuri energice luate de către constructor, în colaborare cu beneficiarii, restanțele au fost recuperate integra’.. Situația, în momentul de fața, se prezintă mulțumitor, existir.d perspectiva nu numai a respectării graficelor, ci chiar a devansării datelor stabilite initial.Concret, la Căminul I.C.M.T. lucrările de zidărie și finisajele exterioare sînt terminate. în prezent lucrîndu-se la tencuie- lile interioare, montarea timplă- riei, instalațiilor sanitare, electrice și tehnice. „Atenția noastră — ne spunea ing. Ovid Stan, șeful Șantierului Turnu Măgurele — este concentrată acum spre terminarea lucrărilor de zidărie și a finisajelor exterioare la căminul I.P.I.L.F., întrucit au început ploile și vrem să ră- mînem numai cu lucrările interioare. Dacă menținem ritmul

actual de execuție, sint convins nu numai că vom reuși să ne înscriem In grafice, dar să ș: scurtăm termenii de predare. Au existat, e drept, «i unele restanțe, datorate in special ne- livrârii la timp a unor materiale și lipsei de utilaje. De a- ceea am luat măsura ca prefabricatele pentru plafon sâ le tumâm pe ioc. Rezultatul se poate observa*. Ar mai fi de adăugat, la cele relatate de ing. Ovid Stan, câ au existat pe a- cest șantier ș; unele probleme privind forța de muncă calificată. Conducerea sar fierului a

dublă. De aceea, am efectuat și un însemnat număr de ore de muncă patriotică pentru realizarea acestor cămine-.Cel de al doilea cămin de ne- familiștj se construiește la Alexandria. Beneficiar este J.U.LU. ..Islaz-* din Alexandria, constructor fiind tot I.C.M.T. Situația de aici se prezintă insă diametral opusă față de cea de la Turnu Măgurele. Cu toate că are termen de predare la 31 oc- toer.brie 1975 (dec peste puține zile), construcția, prevăzută a avea trei nivele, nu este ridicată derit p-râ la etajul TL Gra-
CĂMINELE PENTRU TINEREThotărit să califice oamenii ce care avea nevoie șantieruL An fost inițiate astfel cursuri ce calificare de scurtă dura:â per.- tru meseriile de zidari (1 Ioni) și de dulgheri (9 luni). Cursul de zidari s-a încheiat recent, cu 27 de absolvenți. In luna noiembrie vor susține examenul de absolvire și cei 37 de dulgheri. O experiență pozitivă, ce trebuie generalizată și pe celelalte șantiere ale I.C.M-T. Prin măsurile luate, constructorul se înscrie in grafice. Beneficiarii sint mulțumiți. Dealtfel, o contribuție ce seamă la realizarea acestcr obiective și-au aduc și tinerii de la Șantierul Turnu Măgurele care, pe lingă calitatea de constructori. o mai au și pe aceea ce beneficiari ai muncii ^Pentru lor. noi. tinerii de ia I.C.M.T. — ne declara Ion Dra- secretarnl comitetului - cota de interes estegomir.U.T.C.

cân

Printre numeroasele forme de asigurări facultative puse la dispoziția cetățenilor de către . ADAS este și „asigurarea mixtă de viață".I Această asigurare constituie un sprijin bănesc pentru celI care contractează asigurarea, in cazul pierderii sau reducerii capacității sale de muncă în urma• unui accident, sau pentru familia sa, în cazul decesului dinI orice cauză al asiguratului. Totodată, o astfel de asigurare dăI posibilitatea asiguratului să eco- I nomisească în mod planificat o anumită sumă de bani pe careI o va primi la expirarea duratei asigurării.• In scopul de a răspunde unor
I cerințe ale populației, asigurarea mixtă de viață se practică și în alte trei variante, realizate prin extinderea protecției asu- i pra unui număr mai mare de persoane, prin majorarea cuan-1 turnului sumei asigurate în ca- zul survenirii unor anumite categorii de evenimente asigura-| te, ori prin prelungirea in timp a prestațiilor ADAS.I Astfel, dacă o persoană dorește ca întreaga sa familie să fie asigurată, poate să realizezeI acest lucru, contractind „asigurarea familială mixtă de viață".I în care pot fi cuprinși toti membrii familiei în virstă deI la 5 la 60 de ani, oricare dintre I aceștia puțind încasa suma asigurată, în funcție de evenimen-I tul asigurat întîmplat-Dacă o persoană este intere- 1 sată ca în cazul în care ar su- • feri un accident să fie asigurată pentru o sumă mai mare, aceas- I ta are posibilitatea să contracteze „asigurarea mixtă de viatăI și suplimentară de accidente", I în condițiile căreia, pentru urmările accidentelor (invaliditate | permanentă sau deces) ADAS plătește de 6 ori suma *----- :_x1 în poliță.• De asemenea, dacă o .nă dorește să garanteze urma- I șilor săi primirea eșalonată a unor sume de bani, în cazul în I care ar deceda din orice cauză. I aceasta poate contracta „asigurarea mixtă de viață cu pensie I pentru urmași", în baza căreia beneficiarii stabiliți în poliță 1 primesc: jumătate din sumaprevăzută în poliță, la decesul asiguratului; o pensie anuală de I 10% din suma asigurată, pînă la expirarea asigurării; a doua ju- | mătate a sumei asigurate, la

termenul de expirare a asigurării.
Asigurarea mixtă de viață și 

variantele acesteia prezintă • se
rie de avantaje, dintre care enu
merăm:• Sint accesibile tuturor persoanelor avind virsta de la 16 pină la 60 de ani.• Se pot contracta pe termene de la 5 la 20 de ani.• Primele de asigurare fir.t convenabile. diferențiate funcție de virsta persoanei se asigură, de durata pohtei

înscrisăpersoa-

asigurare și de suma asigurată și pot fi achitate și in rate.• La expirarea asigurărilor la care primele au fost plătite per.tru intreaga durată prevăzută in poliță. ADAS plătește majorată cu 10% suma pentru care s-a contracta: asigurarea.• Asigurările participă la tragerile de amortizare lunare și speciale. acordindu-se pentru fiecare combinație de litere ieșită la tragere cite 1 000 de lei.• Dacă asiguratul a suferit un accident — chiar in prima zi după intrarea în vigoare a asigurării — de pe urma căruia s-a stabilit o invaliditate permanentă (fie imediat, fie în decurs de 1 an de la accident), primește de la ADAS întreaga sumă asigurată înscrisă. în poliță, dacă invaliditatea este totală. sau o parte corespunzătoare gradului de invaliditate stabilit, majorată cu 25%, dacă invaliditatea este parțială. Prin încasarea acestor sume, asigurarea nu încetează ci rămîne mai departe în vigoare pentru întreaga sumă înscrisă în poliță și pentru toate drepturile ce decurg din aceasta, plățile ulte-

rioare ftcindu-ae de ADAS dependent de cele efect pentru invaliditate permanentă.• In cazul in care in urma I ur.accdenî s-a stabilit un ‘ grad de invaliditate permaner.- U mai mare de asiguratul . este scutit aă mai plite asci pri- I me de asigurare, pină la expi- I rarea durate: poliței, benefc- e.i-d IM Al tMfe —zp — r.-.e. I• Asiguratul are poabditatea de a modifica, pe parcursul duratei as.gurăr::. dateie pre . âzu- . te ia poliță referitoare la bene- ! firiarul asigurării, mărimea su- • mei asigurate, durata asigurării 
r a plății primelor, precum și I ce a transforma asigurarea prin | trecerea de la o formă de aă-la alta. i• Asigurarea se poate repune in vigoare prin plata dintr-o • dată sau Ir. rate a primelor de asigurare rămase neachitate, ori Iin prelung.rea termenului de | pirare a asigurări: și a durei plății primelor. în situația i care, din diferite motive. plata primelor a fost întreruptă 1 timp de pină la 3 am. .• In situația in care primele I de asigurare se achită antici- I pat, se acordă o reducere de 4*», incepind cu cel de al doi- I lea an pentru care s-au plătit j primele respective.Pentru a beneficia neintre- i rupt de toate foloasele ce le oferă asigurările mixte de via- ‘ țâ. este necesar ea ratele de primă să fie achitate la terme- I nele stabilite.Pentru a se asigura continuitatea plății primelor, se poate I folosi forma de plată pe bază j de „consimțămint scris", prin împuternicirea ce se dă de că- i tre asigurat lucrătorilor care efectuează plățile de retribuții 1 de a achita Administrației Asi- gurărilor de Stat, din drepturile sale, primele, atit pentru | asigurările in curs, cit și pentru cele pe care le va încheia I sau reînnoi.Condițiile speciale ale asigu-rărilor de viață oferă, de ase- i menea, și alte avantaje pentru asigurați. Pentru a afla toate 1

I
amănuntele referitoare la avantajele ce se oferă, cît și pentru contractarea de asigurări, vă recomandăm să vă adresați responsabililor cu munca ĂDAS din unitățile socialiste, agenți- lor și inspectorilor’de asigurare sau. direct, oricărei unități ■ADAS-

Ne-am oprit și noi la o astfel de adresă. Poartă numărul 3662 și este datată 11.08.1976. De la constructor (autorul ei) ajunge la beneficiar pe 20.08.1976. cu toate câ și unul și celălalt se află în aceeași localitate. Mă rog, asta este o altă problemă... Să revenim la conținutul adresei : ..Incepind cu 15 august a.c. vor lucra. în schimburi prelungite. echipe de zidari, dulgheri și montori. Aceste echipe vor fi deservite de o macara de 10 T.F. pe toată durata execuției lucrării. Pină la 15 august se va întocmi un grafic de execuție a obiectivului astfel incit la termenul prevăzut In contractul încheiat lucrările să fie terminate ir. totalitate-. De la 15 august au trecut două luni. Ce s-a reu- f-t să se rezolve din acest angajament ? S-a adus macaraua. Care zace însă imobilizată. Oameni nu sînt nici măcar pentru o echipă și pentru un singur schimb... Grafice s-au întocmit, dar constructorul a uitat, se pare, de ele. Mai mult, beneficiarul s-a angajat să sprijine constructorul cu forță de muncă. LC.M.T a refuzat categoric.....Nu de forță de muncă ducem lipsă — ne-a spus Ilie Manga, șef de echipă la constructori — ci ce materiale Nu avem ce ne trebuie. Din cauza lipsei plăcilor ce plafon, in prezent, stăm. Dacă mergem în ritmul ăsta nu terminăm construcția nici la toamna viitoare. Noi muncim degeaba. Au început ploile și dacă nu acoperim construcția se dărimă și ee am făcut pină a- cum“. Intr-adevăr. Ilie Manga are dreptate. O construcție nu •e poate acoperi cu... hirtii. Cel mult cu ele se pot acoperi (deocamdată) unii conducători ai I.C.M.T. Dar scadența se apropie și s-ar putea ca hîrtiile să nu-i poată feri de... ploaie.Justificările formale de genul jii s-au predat cu întîrziere proiectele și documentațiile, modificările făcute pe parcurs" nu au in cazul acesta acoperire. Este necesar ca in cel mai scurt timp raporturile în activitatea de construcții să se așeze pe bazele ferme ale disciplinei contractuale. soluțiile să fie elaborate unitar și realist de către constructor și beneficiar, urmărind împreună recuperarea integrală a restanțelor, predarea la termen a noilor obiective.
ION D. CUCU
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CARNET PLASTIC SINESTEZII
La „Ateneul tineretului" un 

plastician profesionist, Dan Er- 
ceanu, prezintă și prefațează un 
plastician amator, Anton Șuteu. 
Anton Șuteu este de profesie mu
zician și prețuirea reciprocă a ti
nerilor artiști s-a cimentat, între 
altele, prin încercarea corzilor 
viorii lui Ingres de către fiecare 
în orele libere.

Exemplul celor doi tineri artiști 
ne reține atenția. Fără îndoială, 
ei se vor iniția reciproc în taine
le celor două arte, se vor sprijini 
în încercarea, deloc ușoară și sim
plă, de a pătrunde adincimile și 
subtilitățile acestor arte.

Să ne oprim, deocamdată, asu
pra plasticii lui Anton Șuteu. Mai 
exact, asupra desenelor sale (tuș, 
alb-negru), fiindcă, în cele cîteva 
lucrări „picturale**, culoarea nu 
constituie, pînă acum, un argu
ment. Observăm, de la bun în
ceput, că viziunea desenatorului 
se dezvoltă paralel, în două re
gistre net diferențiate, antinomi
ce prin definiție.

Sînt, asemeni unor plante 
deosebite, una exotică, de seră, și 
alta obișnuită, roditoare, pentru 
trebuințele omului de fiecare zi, 
hrănite de același solv Așadar, în- 
tîlnim intr-o serie de lucrări di
vagația liberă a fanteziei care îm
perechează frunze cu detalii ana
tomice ale chipului omenesc, 
obiecte cu fructe ș.a.m.d. Proce
deul, în plastică, e deja „clasic". 
Știm, din psihologia artei (auto- ‘ 
rul acestor rinduri nu e melo
man), că muzica stimulează (in
terior) metafora vizuală, capaci
tatea de asociere polifonică a a- 
cestora cu alte de aceeași natură, 
de „creștere** insolită a uneia din 
alta.

Intr-o altă serie de lucrări, fan
tezia se ascunde. Obiectul
(peisajul, In speță) supune total 
ochiul și mina. Imaginea se arti
culează dintr-o suită infinită de 
detalii, Migala creează, in acest 
caz, talentul, sentimentul li
ric vibrînd discret, în ciuda 
severei reprimări. Peisajele, no
tații documentare, 
ță au atmosferă. Dan 
sizează racordul lor 
spectacol și muzică : 
„cadru scenografic —
faustiană**. Grafica lui Anton Șu
teu trădează o natură romantică,

dispusă a căuta echivalențe grafi
ce unei tensiuni spirituale specifi
ce, declanșate de arta căreia i 
s-a consacrat : muzica. Mai puțin 
artist, Anton Șuteu ar fi practi
cat, probabil, și critica muzicală. 
Srict plastic, lucrările sale conțin 
și numeroase naivități. Dar care, 
ciudat, au farmecul lor, au ne
obișnuita facultate de a transpu
ne sufletește publicul în sfera 
frumosului. Fiindcă, fără nici o 
tăgadă, simțirea celui ce le cali
grafiază atît de tandru peisajele 
reale și peisajele închipuite este 
autentică.

După Evadarea, volum alert, 
cinematografic, scris împreună cu 
Al. Guțan, Dumitru Ivanovici se 
manifestă din nou în genul lite
raturii documentare. Internatul 
uteciștilor, memorial apărut in se
ria (de acum Impusă în conștiin
ța publicului) „Mărturii”, reface 
din perspectiva participantului di
rect la activitatea din ilegalitate a 
comuniștilor un deceniu de exis
tență trăită sub semnul exempla
rului. Sintem in fața unei retro
spective biografice travestite, ne
afectată de ticuri literaturizante. 
retrospectivă efectuată cu senti
mentul cert al datoriei împlinite. 
Dumitru Jenaru. alter-ego-ul au
torului, își reconstituie viața, dar 
în paralel, oferă și tabloul de 
epocă al existentei ceferiștilor se
verineni, detașament încercat al 
clasei muncitoare.
.Intervalul temporal evocat este 

deceniul 1934—1944, deci epocă în
cadrată între parantezele tragice 
ale manifestării virulente a fascis
mului în România și ale prăbuși
rii sale sub loviturile forțelor in
surecționale conduse de partidul 
comunist. Insă fluxul memoriei 
nu este procustat între aceste 
limite ; amintirea navighează atît 
într-un trecut mai îndepărtat, 
respectiv copilăria eroului, desfă
șurată într-un sat dunărean răvă
șit de sărăcie, dar și într-un pre
zent mai apropiat, cind acesta de
vine deputat în primul parlament 
democratic ’ ' " * '
asemenea 
tea 
aceea 
domeniu, Dumitru _____
Izbutește să creioneze convingă
tor procesul îndelungat, sinuos, al 
formării ................. ...
luționar.
meseria
naru 
oiști, 
Ceea 
nemulțumire surdă, opoziție In

stinctivă se metamorfozează trep
tat în opoziție conștientă, organi
zată. Cîteva figuri întîlnite îi mo
difică decisiv concepțiile. Una 
este aceea a lui Vasile Roaită, 
prezentat aici mai cald, mai ome
nește. Mai vil, mai persuasive sint 
la lectură personajele netravestite. 
In această ordine de idei incitan- 
te sînt filele consacrate acțiunilor 
desfășurate de comuniști în ali
anță cu alte forțe progresiste 
(chiar din interiorul partidelor 
zise „istorice**) în cadrul Frontu
lui Popular Antifascist din 1936^ 
Tot atît de capabile să rețină a- 
tenția cititorului sînt episoadele 
rezervate descrierii activității eul- 
tural-artistice a uteciștilor din a- 
cele timpuri sau episodul apărării 
orașului Turnu-Severin de către 
ostașii regimentului 95 Infanterie 
și gărzile patriotice muncitorești.

Internatul uteciștilor reprezintă 
în sfera literaturii despre anii ile
galității o notabilă pagină docu
mentară.

Insă în 
exactita- 

ci

al țării, 
cărți nu 

documentară contează, 
psihologică. Iar în acest 

Ivanovic!

se de ee
unei conștiințe de revcf- 
Plecat la oraș să învețe 
de lăcătuș, Dumitru Je- 
apropie treptat de ute- 
mișcarea muncitorească, 
era la început crispare,

L ADAM

C.R. CONSTANTINESCU
ANTON $UTEU •) Dumitru Tvanoviei : Internatul uteciștilor, Editura Emi- nescu, 1976.

Un debut așteptat: DINU TANASEIn curind, pe ecrane „Trei zile și trei nopți", film de Dinu Tănase, dlipă romanul „Apa" de Alexandru Ivasiuc. Excelentul director de imagine (ultima demonstrație „Prin cenușa imperiului") și regizor de televiziune (/Concert din muzică de Bach“) este la primul film pentru marele ecran in calitate de regizor, operator și cosccnarist. Dinu autor total. Tănase abordează deci filmul ca

real

în esen- 
Erceanu se- 
ascuns la 
le numește 
de manieră

— VS inscriefi într-o serie de debuturi, Dinu Tănase, bune și foarte bune din ultimii ani în cinema, care ne dau mari speranțe pentru viitor. Spun o banalitate necesară — aceasta obligă.— Intr-adevăr, dar eu am să mă refer la o etapă și mai veche, la „Apa ca un bivol negru" unde am lucrat împreună cu șapte colegi. Toți doream mult să facem cinema și toți ceilalți au demonstrat că pot s-o facă cel puțin interesant. De altfel, școala documentarului e unică și zic eu și școala de operatorie de film. Sînt operator și faptul că fac regie nu mă face deloc să mă dezic de meseria mea pe care o iubesc pect.— Și o faceți cum o mare talent. Debutul voastră de televiziune din muzica de Bach" a fost excelent primit. Cineva spunea cu umor că s-a scris despre filmul dumneavoastră mai mult decit despre cartea Hortensiei Papadat Bengescu. După „Concertul",

și o res-faceți, cu dumnea- „Concert

„Apa" lui Ivasiuc trebuie să fi fost o alegere gindită. Cartea lui Ivasiuc este o carte scrisă în structură românească clasică — în acest sens mi se pare chiar că „Apa" este singura de acest tip .din bibliografia autorului. Singura ambițios scrisă în arhitectură clasică. Este acest lucru util pentru film? De ce ați ales „Apa"?— Ivasiuc e un romancier care poate fi filmat, este cinematografic. Am ales „Apa" pentru ceea ce spuneți — o construcție solidă este foarte bună pentru cinematograf, dar mai ales pentru că această construcție de tip radial este aceeași ca în romanul Hortensiei Papadat. Destine convergente care împlinesc o aceeași idee. Astfel, în „Trei zile și trei nopți" am adincit o experiență cîștigată. Filmul este construit exact ca celălalt, pentrumai
tem

televiziune.Nu vă temeți de repetare, ales la un... debut?Nu. Doar de banalitate mă în artă.

— Presupun, de asemenea, că, ați ales „Apa" și pentru tensiu-ț nea ei dramatică. Acțiunea se petrece într-un moment de răscruce al istoriei țării și vizează direct preluarea puterii de către proletariat.— Da. este un film istoric și politic. Noi așa l-am conceput. Ceea ce m-am străduit să relev în film este o anume tipologie foarte pregnantă, adevărată, care să creeze acea atmosferă fierbinte, de maximă tensiune, din Ardealul anului 1946. Am făcut pentru aceasta o documentare încrincenată. Ceea ce mă obsedează de altfel în cinema este veridicitatea personajelor, singura în măsură să ducă la veridicitatea situației dramatice. Munca cu actorul, în film, este lucrul cel mai fascinant, și după mine, primordial.— întrebare firească: cu ce actori ați lucrat?— O echipă excepțională. Gheorghe Dinică, George Constantin, Fory Eterle, Constantin Codrescu, Gabriel Oseciuc, în fine, personajul principal, Petre Gheorghiu, Ion Caramitru, Irina Petrescu.
Interviu consemnat de 

SMARANDA JELESCU

SITUAT», CAZURI, ATITUDINI
Cum sintem cind 

nu ne Cunoaște nimeni?
tr-adevăr, greu de recunoscut. 
Dumnealui, de exemplu, și îmi 
arată un bărbat trecut binișor de 
cincizeci de ani, stăruind jalnic 
să iși mute picioarele înțepeni
te de reumatism pe ringul de 
dans alături de o fetișcană ve
nită pe lume cu trei decenii mai 
tirziu decit el, e băcăoan, con
tabil la o fabrică, are doi băieți, 
unul cam de vîrsta domnișoarei 
și totuși, cel puțin o dată pe 
săptămină „evadează** din so
brietate și bun simț, pentru cite 
o escapadă departe de locul 
unde se știe cunoscut și respec
tat**.

Aflu că, in special în zilele 
de odihnă, își fac apariția aici 
cițiva tineri de la Combinatul 
din Borzești, veniți nu ca să res-

Cel mai adesea, la fel. Ce rost 
ar avea să ne modificăm purtă
rile, ținuta, obiceiurile, numai 
pentru că in jur nu zărim vreun 
obraz cunoscut, doar pentru că 
ne știm departe de privirile ca
pabile să ne identifice ? Nici 
unul, și totuși, cițiva dintre noi, 
la adăpostul unui anonimat de 
circumstanță, devin... alții ! Pen
tru ei o stațiune, un oraș străin, 
iși modifică funcția de perime
tru recreativ sau lucrativ, de
venind medii protejante pentru 
manifestări pe care acolo unde 
trăiesc, muncesc, au prieteni, fa
milie, cunoscuți, nu și le-ar în
gădui niciodată.

Am poposit nu demult la Slă- 
nic-Moldova, ■ un loc pitoresc, 
consacrat aproape în exclusivi
tate odihnei și tratamentului. 
Aflată la mică distanță de două 
puternice centre muncitorești, 
Bacău și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, avind localnici harnici și 
primitori, stațiunea adăpostește, 
uneori., și prezențe de tranzit, 
beneficiari fără merit ai confor
tului și ospitalității. „Vin aici — \ 
îmi explica unul dintre însoțitori
— crezindu-se la adăpost de 
orice recunoaștere și, prin felul 
in care se poartă, sint, in-

pire sub răcoarea brazilor, ci ca 
să schimonosească locul cu stri
dențe de comportament și ți
nută.

Mai observ, prelingindu-se pe 
lingă vilele de un alb străluci
tor, citeva apariții feminine, cu 
aspect și gestică echivocă, sosite 
— mi se explică — din comu
nele învecinate și dispuse să 
uite pe loc rigorile de compor
tament la care constringe bunul 
simț al omului de la țară și să 
arate precum partenera de dans 
a contabilului băcăoan.

Iată că, in pofida credinței 
lor că „se pierd- in lumea care 
populează stațiunea, asemenea 
prezențe sint ușor identificabile, 
simplu He recunoscut tocmai 
prin disgrațioasa deosebire de 
ceilalți, de cei mai mulți. De 
toți acei care nu se sfiesc să se 
poarte frumos și demn chiar 
acolo unde nu ii cunoaște ni
meni.

din cauza neprezentărilor an
terioare, ș.a.m.d.

— Cind trebuie să susținem 
un meci in deplasare — spun 
jucătorii — ne stringem cu 
două ore inainte ca să avem 
timp să ajungem în comuna 
respectivă, in ultimul timp nu 
mai putem respecta 
program deoarece trebuie 
venim 
pentru 
după 
C.A.P.

vechiul 
să 

cu 3 ore mai devreme 
a avea timp să umblăm 
tovarășul inginer al 
și după tovarășul pre

ședinte al consiliului popular...
E foarte interesant regula-

O urgență

SOFIA SCORȚARU-PAUN

Perseverență
Echipa de fotbal „Recolta** 

din Bolintin Deal, care activea
ză in categoria ..Promoție** a 
județului Ilfov, n-a susținut 
pină in prezent decit un singur 
meci și acela pe teren propriu. 
Cauza ? în următoarele două 
etape era planificată să joace 
in deplasare, dar conducerea

comunei nu i-a asigurat mij- * t etapa 
a 

nu 
din 
în 
de

toacele de transport. în 
a patra (programată acasă) 
fost suspendată pentru că 
s-a prezentat la meciurile 
etapele a doua și a treia, 
etapa a 5-a n-a dispus, ea 
obicei, de mașină, iar in etapa a 6-a a fost din nou suspendată

mentul după care șe desfășoa
ră această competiție a județu
lui Ilfov. Cind ii lasă baltă 
conducerea comunei, le dă cite 
un brinci pe la spate și regu
lamentul... Ce să-i faci ?! Ceea 
ce ni se par insă cu adevărat 
impresionante sini perseverența 
și punctualitatea 
suporterilor, care 
fiecare duminică, 
munei, cu 3 ore 
pentru a pleca in 
deși o asemenea ___ ,_
n-au avut incă Iși vor menține, 
oare, obiceiul pini la sfirșitul 
campionatului ?

jucătorilor șț 
se string in 
in centrul co
ntai devreme, 

deplasare, 
satisfacție

neglijată:
manualele școlare

. Deși s-au scurs mai bine de 
patru săptămîni tUe la deschide
rea noului .an școlar sintem 
informați că peste 140 de elevi 
ai Liceului industrial nr. 11 
C.F.R., d" Calea C-iule^^ 
10 nu dispun încă de manua
lele de limba română și limba 
franceză —obiecte de bază in 
programa de invățămint — 
fiind obligați, din această cau
ză, să se prezinte nepregătiți la 
ore și să înfrunte, pe nedrept, 
nenumăratele mustrări a'e pro
fesorilor. Negăsindu-le în ma
gazia școlii, s-au adresat mari
lor librării din Capitală, dar 
peste tot răspunsul a fost ace
lași : „Nu avem manuale** in
cit, la. un moment dat, erau în
clinați să creadă că 
nu sint datoare 
vindă cărți...

nr.

librăriile 
neapărat să

— Situația, ne informează di
rectorul Liceului nr. 11. se <jla- 
torește faptului că 4 elasc Afi
liate de la școala generală nr 
171 ne-au fost trimise fără ma
nuale. Acum, ducem tratative cu 
Editura Didactică pentru re
zolvarea problemei.

Pe undeva, povestea seamănă 
cu a copilului care a fost bla
goslovit cu două moașe. Deși 
încurcătura a ieșit in evident 
incă din prima zi de școală, ea 
n-a fost descurcat'- nic p nă 
astăzi. „Se duc tratative", ne a- 
siaură optimist 
ceului dar tare ne temem ca 
ele să nu se prelungea că pină 
la vară... Oare n-gr fi mai re
comandabil să se facă, inc' te 
pe acum, comenzi pentru anul 
al II-lea ?

AL. BALGRADEAN
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Planeta Eminescu O VATRĂ DE ISTORIE

De vorbi
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MERIDIAN

brutalitiU-
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.cavaler al fluierului"

VIZITA LA SUCEAVA A ALTEȚEI SALE REGALE 

MARELE DUCE JEAN AL LUXEMBURGULUI
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tru dezarmare, întărirea păcii ji

In tailanda 
CONTINUĂ 

PRIGOANA 
ențla United Pica» Interna

Probleme deosebite pe agenda sesiunii 

Conferinței generale a U.N.E.S.C.O.

Peru 
Lupta cu analfabetismul


