
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A EFECTUAT IERI 0 VIZITĂ DE LUCRU

ÎN ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE Șl ANSAMBLURI
CAPITALEIDE LOCUINȚE ALE

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
făcut, vineri, 29 octombrie, o vizita de lucru în întreprinderi indus
triale și ansambluri de locuințe ale Capitalei.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășul Ion 
Dincâ, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Vizita a fast consacrată ana
lizei concrete, la fața locului, cu 
factorii de răspundere din mi
nistere și întreprinderi, cu edi
lii Capitaleijca modului în care 
se materializează măsurile sta
bilite de conducerea partidului 
și statului pentru dezvoltarea, în 
actualul cincinal al revoluției 
tehnico-științifice, a potențialu
lui ;economic al Capitalei, pen
tru accelerarea ritmului con
strucțiilor de locuințe. îmbună
tățirea aspectului arhitectural și 

. confortului noilor blocuri, ele
mente de bază ale ridicării per
manente a nivelului de viață 
al populației.

Pe parcursul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat de mii de bucureșteni cu 
alese sentimente de dragoste și 
respect, expresie a puternicului 
atașament al poporului nostru 
față de partid și secretarul său 
general. Ei și-au manifestat 
profunda mulțumire față de gri
ja și preocuparea permanentă ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru continua dezvoltare și 
înflorire a economiei țării, pen
tru satisfacerea în măsură cît 
mai largă a nevoilor materiale 
și spirituale ale cetățenilor.

In cursul vizitei, secretarul 
■A general al partidului a exami

nat machetele de sistematizare 
a unor intersecții de mare tra

fic, situate în perimetrul unor 
cartiere principale ale Bucu- 
reștiului — piețele Muncii, Pan- 
telimon și Iancului.

Soluțiile de sistematizare a 
acestor puncte cu trafic intens 
au fost înfățișate de Ștefan 
Ciurel, vicepreședinte al Consi
liului popular municipal, de ar- 
hitecți, care au scos in evidență 
modul de materializare a indi
cațiilor date de secretarul ge
neral al partidului cu privire 
la ridicarea în aceste zone a 
unor clădiri înalte cu dotări co
merciale care să întregească 
fronturile stradale și de colț. In 
dialogul purtat, secretarul ge
neral al partidului a dat indi
cații pentru îmbunătățirea pro
blemelor legate de volum și 
plastica arhitectonică, soluțiilor 
pentru asigurarea unei circula
ții fluide. S-a indicat, totodată, 
ca aceste zone, ce urmează să 
devină importante centre civi
ce, să fie dotate cu elemente 
de artă monumentală, iar solu
țiile arhitectonice folosite să 
contribuie în mai mare măsu
ră la înfrumusețarea aspectului 
general al piețelor respective, 
în același timp, s-a indicat ca 
actualele clădiri să fie integra
te aspectului arhitectural al zo
nei-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat, de asemenea, ar- 

hitecților și constructorilor ca în 
aceste piețe să se construiască 
pasaje subterane, aplicîndu-se 
soluții cit mai economicoase, 
printr-o dimensionare cit mai 
rațională a lor.

Discuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu edilii Capitalei a 
cuprins, de asemenea, proble
me ale îmbunătățirii finisajului 
și, îndeosebi, ale distribuirii și 
mobilării spațiului apartamente
lor, pentru a le face cit mai 
confortabile, pe măsura exigen
telor și necesităților concrete ale 
locatarilor. Vizitind citeva apar
tamente dintr-un bloc nou ce 
urmează a fi dat in folosință 
în cartierul Titan, secretarul ge
neral al partidului a examinat 
modul in care sînt împărțite 
spațiile de locuit, de trecere și 
dependințele, indicind ca. în vii
tor. atît arhitecții. cit și con
structorii. să găsească împreună 
soluții care, respectind norma
tivele legale, să ducă la o fo
losire mai rațională a dimen
siunilor fiecărui apartament, fie
cărei garsoniere. In acest sens 
s-a recomandat ca spațiile de 
trecere să fie diminuate pentru 
a se putea mări dimensiunile 
bucătăriilor și ale băilor. De 
asemenea, s-a cerut ca aparta
mentele noi să fie prevăzute, 
mai ales în bucătării și holuri, 
cu dulapuri înzidite, măsură ce 
va contribui la sporirea gradu
lui de folosire a spațiului con
struit. Tot in scopul îmbunătă
țirii gradului de confort al noi
lor apartamente, secretarul ge
neral al partidului a indicat 
constructorilor să se preocupe 
mai mult de buna finisare a in
terioarelor, de calitatea și du
rabilitatea materialelor folosite.

Secretarul general al partidu
lui a examinat. totodată, in 
apartamentele vizitate, mai mul
te tipuri de dormitoare, sufra
gerii, bucătării — felul în care 
întreprinderile producătoare țin 
seama de indicațiile date pri
vind mai buna adaptare a mobi
lei la spațiul construit, la cerin
țele și exigențele locatarilor. In 
discuțiile purtate cu adjunctul 
ministrului economiei fores
tiere și materialelor de con
strucții, Ion Rimbu, cu alți spe
cialiști. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a constatat că. cu 
toate realizările meritorii ale in
dustriei de mobilă, nu s-a ajuns 
încă la fabricarea în serie și în 
cantități satisfăcătoare a unui 
mobilier modem multifuncțio
nal, rațional dimensionat, care 
să contribuie la folosirea op
timă a spațiilor locuibile.

S-a subliniat necesitatea son
dării permanente a gustului și 
preferințelor cumpărătorilor în 
scopul fabricării unei mobile cit 
mai estetice, mai funcționale, 
care să contribuie la ridicarea 
gradului de confort al locuin
țelor.

— Să cereți mai des părerea 
gospodinelor, a arhitecților, atît 
în ce privește forma și dimen
siunile optime ale mobilierului, 
cit și dispunerea acestuia în 
apartamente — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Preocuparea constantă a 
conducerii partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru mo
dernizarea continuă a indus
triei, ridicarea gradului ei de 
eficiență a rezultat și din ana
liza făcută în cadrul vizitei la 
două unități economice im
portante din Capitală — 
întreprinderea de cabluri și ma
teriale electroizolante și „Elec
tronica". Constatările făcute și 
indicațiile date în cadrul dialo
gului purtat cu ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini. loan Avram, cu specialiștii 
centralelor industriale de re
sort. cu ai unităților vizitate 
depășesc cadrul local, ele fiind 
valabile pentru întreaga noas
tră activitate economică. Con
cluziile desprinse din această 
amplă analiză fundamentează, 
în fapt, într-o nouă viziune, mo
dul și căile de sporire a efi
cienței economice în întreaga 
activitate industrială în sensul 
creșterii generale a producției 
obținute pe aceleași suprafețe, 
prin dotări suplimentare cu uti
laje și o reorganizare mai ra
țională a fluxului de fabricație, 
în context, discuțiile la unități
le vizitate au scos în evidență 
posibilitățile largi de reducere 
a unor importante investiții 
prin renunțarea la noi construc
ții. ca și prin micșorarea di
mensiunilor la cele prevăzute a 
fi realizate în continuare, asi- 
gurîndu-se, totodată, dezvolta
rea, diversificarea și extinderea 
producției pe baza folosirii mai 
eficiente a capacității lor actua
le. în acest sens s-a subliniat 
necesitatea întocmirii, în toate 
unitățile, a unor studii care să 
permită o folosire intensivă, 
prin reamplasarea mașinilor și 
instalarea de utilaje noi, a spa
țiilor construite, pentru utiliza
rea pe verticală a suprafețelor 
existente în hale.
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în dialogul cu conducerea și 
cadrele tehnice ale întreprinde
rii de cabluri și materiale elec
troizolante, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat că, 
prin îndesirea utilajelor, prin 
noi amenajări cu cheltuieli re
duse, a fost depistată și redată 
producției o suprafață de a- 
proape 16 000 mp. Intre altele, 
această acțiune a dus la renun
țarea la unele lucrări de in
vestiții în valoare de circa 20 
milioane lei.

Parcurgind secțiile principale 
de fabricație — cabluri telefo
nice și cabluri pentru energie 
—, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat modalitățile concrete 
pentru mai buna utilizare a 
spațiului, pentru montarea de 
noi utilaje și linii de fabrica
ție. Secretarul general al parti
dului a recomandat ca urmă
toarele creșteri ale capacități
lor de producție ale întreprin
derii să nu mai atragă după 
sine și noi construcții, eviden
țiind, în același timp, necesita
tea aplicării celor mai bune me
tode de montaj. De asemenea, 
s-a indicat ca mașinile și agre
gatele necesare noilor linii teh
nologice să fie realizațe în cea 
mai mare parte prin autoutilare 
sau în cooperare cu alte între
prinderi din țară.

La întreprinderea „Electroni
ca", unitate de elită a industriei 
noastre electrotehnice, au fost 
prezentate citeva din ultimele 
creații ale colectivului, între 
care televizoare portabile și a- 
parate de radio complet tran
zistorizate, cu o linie modernă 
și estetică plăcută. Analizîn- 
du-se planurile de dezvoltare a 
unității în actualul cincinal a 
rezultat că. in urma studiilor 
făcute, producția ce urmează să 
fie atinsă la sfîrșitul anului 1980 
va fi obținută pe suprafețele 
actuale, fără a se ridica noi con
strucții. Mai raționala dispunere 
a utilajelor a determinat recu
perarea unei suprafețe produc
tive de 10 000 m.p., pe care se 
vor monta noi linii tehnologice.

Secretarul general al partidu
lui a indicat continuarea aces
tei importante acțiuni, precum 
și intensificarea activității de 
cercetare cu scopul diversifică
rii gamei de televizoare și ra
dioreceptoare, realizarea în țară 
a tuturor pieselor.

La ambele întreprinderi vizi
tate. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se revadă întregul 
program de construcții pe a- 
ceastă platformă, pentru dimi
nuarea terenurilor destinate 
inițial unor obiective industria
le și afectarea suprafețelor ră
mase libere construcțiilor de lo
cuințe pentru muncitorii care 
lucrează în unitățile din aceas
tă zonă industrială a Capitalei.

întreaga vizită a relevat și de 
această dată preocuparea con
stantă a secretarului general al 
partidului pentru îmbunătățirea 
continuă a întregii activități e- 
conomice, pentru stabilirea mă
surilor menite să conducă la în
deplinirea în condiții cît mai 
bune a importantelor sarcini ce 
revin tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii din hotărîrile 
Congresului al XI-lea al parti
dului, pentru progresul general 
al patriei noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul Gyenes Andras

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, vineri după-amiază, 
pe tovarășul Gyenes Andras, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vi
zită in țara noastră.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Gydrgy Biczo, 
ambasadorul Ungariei la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial din partea tovarășu
lui Janos Kadar, prim-secretar

îN AGRICULTURĂ
Acum, cît vremea este încă bună, să acționăm 
fără întrerupere, să facem totul pentru ca nimic 
din recolta acestui an să nu rămînă pe cîmp 

Eforturi susținute, participare exemplară 
din zori și piuă noaptea!

• Legumele, fructele, cartofii și stru
gurii - culese fără întîrziere și valo
rificate integral • Acum, concentra
rea principală de forțe manuale și 
mecanice să asigure strîngerea și 
depozitarea rapidă a porumbului • 
Griul trebuie însămînțat, pe suprafe
țele recoltate, în citeva zile • La re
coltatul furajelor, spirit gospodăresc, 
maximă operativitate • Pentru vii
toarea producție : ogoare de toamnă 

de cea mai bună calitate
Citiți relatările reporterilor noștri în pagina 

a IlI-a

Cum finalizați investițiile acestui an, 
cum pregătiți investițiile anului viitor ?

MAI MULTĂ PROMPTITUDINE 
ÎN REALIZAREA PROIECTELOR, 
ÎN LIVRAREA UTILAJELOR

De la ora 7 dimineața pînă 
seara tîrziu. stația radio din bi
roul șefului Șantierului 2 
ICSIM, inginerul Constantin 
Enoiu, e în permanență deschisă. 
Se dau rapoarte, se transmit 
situații operative, se dirijează 
traficul de materiale de con
strucție și utilaje. „Sînt lotul 
trei, sînt lotul trei ! se aude în 
receptor, trimiteți-ne zece bas
culante*. La rîndul său, șeful 
șentierului transmite : „Dună- 
reanu, începi turnarea betoane- 
lor la fundație !“ Sau : „Tova
rășe Brebinschi, faci instructa
jul șoferilor nou veniți și îi tri
miți la punctele de lucru !“ Din 
cind în cînd avem timp să și 
dialogăm. Preț de un sfert de 
oră nici un șef de lot nu e pe 
recepție, nimeni nu lansează 
chemări de la microfon.

— Majoritatea lucrărilor pe 
care le executăm aici, pe plat
forma întreprinderii de mașini 
grele București, îmi spune in
ginerul Enoiu, sînt înscrise în 
grafic. Am închis deja patru 
hale și ne putem desfășura în 
ritm normal lucrul și pe timp 
de iarnă. De asemenea, am în
ceput excavațiile pentru un nou 
obiectiv. Probleme serioa
se avem însă la capitolul 
livrări utilaje. Pentru cele 
patru hale a căror construc
ție este. în mare, termina
tă nu am primit decît o mică 
parte (10—12 la sută) din pro
iectele pentru amplasarea utila
jelor și agregatelor. Proiectan
tul — Institutul de proiectări 
construcții de mașini București 
— ne-a promis că această si-

CULTURĂ
• Cum se pregătesc și 

participă formațiile tineretu
lui la festivalul „ClNTARE 
ROMÂNIEI" : Spectacole vii 
legate strîns de realitatea so
cialistă • Ce citim, cum ci
tim : Literatură și cinemato
grafie • Ancheta noastră : 
Fondul de idei al filmului 
românesc • Critici tineri • 
Din mărturisirile unui fost 
membru al juriului — O di
lemă : să-i criticăm sau să 
nu-i criticăm pe „ai noștri"?... 
• Rubrica „CENACLU"

în pagina a IV-a 

al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se trans
mită tovarășului Janos Kadar 
salutul său și cele mai bune 
urări.

în cadrul întrevederii, s-a 
procedat la un schimb de păreri 
cu privire la activitatea Parti
dului Comunist Român și Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar și a fost exprimată satis
facția în legătură cu bunele re
lații de prietenie și colaborare 
dintre țările, partidele și po
poarele noastre. Totodată, a fost 
manifestată dorința comună de 
a amplifica și aprofunda tot 
mai mult conlucrarea dintre

Pe șantierul întreprinderii 
de mașini grele—București
tuație va fi remediată în cel 
mai scurt timp. Să sperăm. Mai 
avem probleme și în ceea ce 
privește livrarea construcției 
metalice pentru obiectivele 
aflate în execuție. Noi am 
deschis la timp ambele in
vestiții. Tot la timp, conform 
planului, inițial, vrem să le și 
punem în funcțiune. Cu o sin
gură condiție însă : întreprin

PAVEL PERFIL

de Adrian Păunescu
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Munca de mici 
,„f£Orte( imPortantă pentru felul in care omul va munci toată 
viața este copilăria sa. Nesomnul nevrotic al virstelor mari 
brusca și inexplicabila oboseală din anii maturității ist au 
copilări 51 eTPl,c.atia in anumite obiceiuri ale virstei mici in 
copilărie și m tinerele, cind omul este ferit de părinți să 
muncească lasmdu-se această treabă pentru mai tirziu. 
„Lașa, baiatul mamn, cind oi fi tu mare, vai de sufletu1 tău 
ce-ai să muncești ! Acum trebuie să te ferești acum ești 
tră^via^ dnră tTăieȘti ce înseamnă .i
trai viața daca nu „a și munci" ? Nedeprins de mic cu 
muncii, omul va considera (am mai scris asta) că încadrarea 
in muncă este pedeapsa corecțională a maturității ; Ce 
faci Am ajuns și noi oameni maturi, trebuie să muncim 
rt~avem ce face... . Defectuoasă este pornirea. Rea e prima 
^CPe-iadrfăcutPlpUn părirMv cu lacrimi in ochi, mi-a spus :
Ce i de făcut . Pe copii o sa-i puna să muncească Ta școală!»' 

Dar el, părintele acela, muncește de-i ies ochii din cap si 
nu i se pare anormal. Prin „copilărie fericită" unii intelea 
un fel de copilărie comodă, leneși. Slnt țări in lume in care 
fiii celor mai bogati oameni, ca si nu vorbim de fiii oame
nilorsardei, muncesc in rind cu oamenii mari, munci speci
fice firește, dar cu seriozitate si abnegație, pentru a invita 
Șl ce-i munca, și ce-i viața, si ce-i banul. Fiii țăranilor si 
muncitorilor, și intelectualilor din această tară n-au avut ce 
face, de-a lungul multor durate, sl au fost obligați să mun
cească, pentru ca părinții lor n-aveau cît le trebuia pentru 
ca sa-i întrețină in școli. Dar trebuie, oare, din moment ce a 
ajuns la un anumit standard de viață, ca societatea să re
nunțe la abnegația unora din membrii ei, la anumite virste ’ 
Nu pledez pentru o deteriorare a copilăriei, pentru transfor
marea ei intr-o corvoadă. îmi închipui că dacă s-ar inventa 
așa ceva, oamenii ar prefera să se nască de la inceput bă- 
tnni. Pledez, insă, pentru muncă, o muncă invitată, rațio-

(Continuare In pag. a ll-a)

Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, de a extinde relațiile 
politice, economice, tehnico-ști
ințifice, culturale și în alte do
menii dintre România și Unga
ria, în concordanță cu acorduri
le convenite cu prilejul întilni- 
rilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Janos Kadar, cu cerințele con
strucției socialiste în cele două 
țări, in folosul ambelor state și 
popoare, al întăririi unității și 
colaborării țărilor socialiste..

S-au abordat, de asemenea, 
aspecte actuale ale vieții po
litice internaționale ■ și- ale miș
cării comuniste și muncitorești.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă ' de cordialitate 
și prietenie.

derea de construcții metalice 
Caransebeș să-și onoreze cu 
promptitudine contractele asu
mate. Lucrul acesta ar fi. posi
bil cu atit mai mult, cu cit, atit 
întreprinderea din Caransebeș, 
cît și întreprinderea de mașini 
grele fac parte din aceeași cen
trală.

După această scurtă, dar, ne
cesară introducere. un raid prin 
citeva puncte de lucru ale șan
tierului 2 ICSIM.

Lotul 6. Tînărul Ilie 
Dănilă sudează ultime
le elemente metalice de

(Continuare in pag. a Ill-a)
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privind 
muncă

experiențe
încadrarea în
a tineretului

CRENGANIS DUMITRU, 
lăcătuș, întreprinderea 
mecanica „Nicolina”

FORȚA DE ACȚIUNE 
Șl INFLUENȚĂ 

A COLECTIVULUI 
MUNCITORESC

Am 24 de ani, lucrez în în
treprindere din 1970. de la ab
solvirea școlii profesionale. 
M-am străduit întotdeauna să 
muncesc bine și cinstit, să în
văț. să mă perfecționez în me
serie. în prezent, sînt șeful e- 
chipei de tineret de la secția 
mecano-energetic. atelierul de 
raparații mașini-unelte. Secție 
importantă, răspundere deose
bită. Toți cei 18 tineri din e- 
chipă au si ei. fiecare. între 
18 și 24 de ani. Tineri colegi 
de echipă, cum sînt Bodoașcă 
Ion. Tănase Vasile. Sandu Mir
cea, Mihalache Constantin, fac 
dovada unei pregătiri deosebi
te. a unei conștiințe exemplare. 
Din păcate, mai există și celă
lalt fenomen, al unor tineri 
certați cu munca ori plimbăreți 
în căutarea unui „loc călduț". 
Un exemplu l-am avut chiar 
în mijlocul nostru — si-1 rela
tez aici cu valoare de expe
riență. Apăvăloaie Laurentiu 
absolvise tot școala profesiona
lă din cadrul întreprinderii 
noastre. De repartizare însă a 
uitat și a luat drumul toiagului. 
A încercat în mină, dar a vă
zut că-i greu. După o haltă 
în trai pe degeaba a ajuns în 
port la Constanta. A plecat și 
de-aici. L-am întîlnit în Iași, 
pe stradă L-am invitat la noi. 
A venit, cum se zice, cu jumă
tate de pas. Evident, ni l-am 
apropiat cu înțelegere, l-am a- 
iutat. Astăzi. tînărul Apăvă- 
loate este unul dintre cei mai 
buni lăcătuși din echipă, om 
cu rostul format, cu conștiin
ța limpede și viața dreaptă. 
Forța de acțiune și influentă a 
colectivului muncitoresc și-a 
dovedit și de această dată e- 
ficiența. De ce am spus toate 
acestea ? Pentru că mă bucur 
că noile proiecte de lege stipu
lează clar obligativitatea de în
cadrare într-o muncă utilă. Si 
la noi. în Iași, mai sînt tineri 
care bat străzile în căutarea a 
ceea ce n-au pierdut. Poate 
unii dintre ei se vor încadra 
în întreprinderea noastră. Eu. 
tovarășii mei îi asigurăm că 
vor găsi aici — ca și în cele
lalte întreprinderi, dealtfel — 
condiții optime de muncă si 
viată, cel mai bun climat de 
formare si afirmare.

chipe de 2—3 fete și împreună 
cu un reprezentant al Oficiu
lui forțelor de muncă să facă 
vizite acasă colegelor din car
tier care nu lucrau nicăieri, sâ 
discute cu ele. să le vorbeas
că de munca lor. de condițiile 
deosebite de care se bucură. 
Rezultatul a fost din cele mai 
bune. în scurt timp. Oficiul 
forțelor de muncă a asigurat 
220 de repartiții acestor fete, 
din care în maxim două zile 
peste o sută dintre ele s-au 
prezentat la locurile de muncă. 
Peste 50 au venit în întreprin
derea noastră. au început 
cursurile de calificare. Desigur, 
locuri mai avem și așteptăm și 
altele în continuare. Vom mări 
numărul echipelor care se vor 
deplasa în cartiere, convinși că 
dialogul dintre actualele mun
citoare (foste pînă nu demult 
„casnice") și tinerele, neînca
drate va fi rodnic. O rodnicie 
pentru producție, pentru socie
tate. o împlinire pentru aceste 
tinere, pe care numai munca o 
poate aduce.

GRIGORAȘ ELENA, 
secretar al Comitetului 
județean lași al U.T.C.

ORGANIZAȚIEI U.T.C.
- NOI

Șl MOBILIZATOARE 
OBIECTIVE

Avem datoria ca noi, tinerii, . 
să ne aflăm în primele rin duri 
ale bătăliei pașnice pentru con
strucția socialismului. • Consti
tuie aceasta tiăsătura defini
torie a celor peste 100 000 de 
uteciști din județul nostru, 
care, fiecare la locul său de 
muncă și învățătură — în în- , 
treprin.deri și șantiere, școli și ' 
facultăți — fac dovada înaltei 
conștiințe comuniste, a unui 
exemplar spirit muncitoresc. în 
același timp, însă. în însuși 
rîndul generației tinere mai e- 
xistă — e drept, puțini la nu
măr. nu semnificativi pentru 
trăsătura generației" — tineri 
certați cu munca, cu activita
tea productivă. Pentru atrage
rea și încadrarea lor în sfera 
producției — cu precădere a 
celei de bunuri materiale — 
Comitetul județean U.T.C. a în
treprins acțiuni deosebite, a 
dovedit solicitudine. Astfel, cu 
sprijinul nostru si al altor fac
tori colaboratori, sute de tineri 
au fost ajutați să intre în pro
ducție. să se califice într-una 
din meseriile economiei noas
tre moderne. Se ridică la peste

■ț.

din 
adresin- 

au 
_____ _____ pentru 

. _  unui loc de muncă.
Ei lucrează în prezent la în

treprinderea mecanică ..Nicoli
na". „Tehnoton". Combinatul 
de fibre și fire sintetice. între
prinderea de confecții, obțin 
bune rezultate în producție.

Tn privința atragerii la mun
că a celor care încă se dedau 
unui trai pe degeaba, trăind pe 
banii părinților si din expedi
ente mai mult sau mai puțin 
dubioase, o valoroasă expe
riență au cîștigat echipele 
noastre de ordine și disciplină, 
care. în colaborare cu lucrători 
de miliție, se deplasează în lo
caluri publice, pe străzi, la lo
cuințele tinerilor respectivi 
Discuțiile cu ei. invitațiile să 
viziteze diferite întreprinderi 
industriale din oraș dau adese
ori rezultatele scontate. Dar se 
întâmplă cazuri cînd. cu toate 
eforturile noastre, efectele do
rite bune să se mențină în 
stadiul de eșec. în acest sens, 
apreciez ca deosebit de utile 
proiectele celor două legi su
puse dezbaterii. în Proiectul 
legii privind încadrarea într-o 
muncă utilă a unor persoane 
apte de muncă se stipulează 
clar : ..Persoana care refuză 
sistematic, fără motive înte
meiate. să se încadreze în 
muncă, ducînd o viață parazi
tară. va fi pusă în discuția a- 
dunării cetățenești din 
comuna sau cartierul în 
domiciliază. în vederea 
ențării și determinării 
pentru a se încadra în muncă 
ori într-o formă de pregătire 
profesională". Din acest unghi, 
organizației noastre U.T.C. îi 
revin noi și mobilizatoare o- 
biective în activitatea de edu
cație a tineretului. Vom depu
ne. deci. în continuare eforturi 
sporite. în cadrul cărora spi- 

. ritul • si litera acestor legi își 
vor afla importanta necesară.

★
Trei opinii. trei experiențe, 

trei căi de atragere către o 
muncă utilă a unor tineri ne- 
încadrati. Consemnîndu-le. cei 
trei interlocutori au tinut să a- 
firme angajamentul lor. al to
varășilor lor de muncă. de 
continuare a acestei acțiuni e- 
ducative. fiind totdeauna 
sâ-i întimDjne o? noii 
la lucru cu condiții din

o sută numărul tinerilor 
municipiul Iași care, 
du-se direct comitetului, 
primit sprijinul nostru 
ocuparea

Viața laboratoarelor

Exigențele beneficiarilor 
trebuie să se situeze

satul, 
care 

influ- 
sale

ga*-a 
veniti 

_ _____ ___ _______ cele 
mai bune în același timp e 
au subliniat. Itmoede. eu tărie, 
că în cazul în care, eu tot spri
jinul acordat, sînt înregistrate 
refuzuri, atunci legea. în nu
mele societății, trebuie *să-și 
spună ferm si răspicat cuvin tul.

Grupaj realizat de
ION ANDREIȚA

la cotele revoluției
tehnico științifice.>

De luni, 18 octombrie, la Liceul „I. L. Caragiale" din Capitală 
s-a intrat în sistemul practicii integrate. N-a fost o măsură pri
pită. Dacă n-ar fi existat condiții, nimeni nu s-ar fi grăbit, indi
cațiile forurilor de partid ale Capitalei și ale inspectoratului 
școlar fiind clare : să se pregătească bine terenul pentru a trece 
la practica integrată, adoptîndu-se acest sistem de instruire cind 
toate condițiile morale și materiale sînt create.

NECULAU LILIANA,
Inginer, întreprinderea 

de confecții

DUPĂ CE S AU
CONVINS,

AU CONVINS 
Șl PE ALTELE

1—

encid(>pediâ sentimentală
(Urmară din nag l)

ocup în cadrul întreprin- 
cu probleme de învătă- 
iar în comitetul U.T.C. 

profesio- 
calitate

Mă 
derii 
mînt. __ ..
răspund de resortul 
nai. Tn acjeastă dublă 
am avut prilelul să cunosc nu
meroși tineri, de la încadrarea 
lor în muncă, pînă la afirma
rea ca muncitori de nade ide. 
întreprinderea noastră și-a ex
tins nu demult capacitatea de 
producție, fapt ce-a impus în
cadrarea unor noi categorii de 
tineri. în special fete, 
seama de specificul 
noastre. Am încadrat, 
prin cursuri de calificare

țînînd 
muncii 
astfel, 

jase tar270”drUn«? Ie?' 
Evident, nevoia nu era acope
rită. Inițiativa a venit chiar 
din partea celor proaspăt înca
drate. După trei-patru luni de 
muncă și carte, cele mai mul
te și-au dat seama că aici e-ste 
adevăratul lor rost în viată. Au 
propus, astfel, ca însăși din 
rîndul lor să se alcătuiască e-

nală. încă din -primele virste, pentru a fi înțelese și folosite 
de om la toate celelalte Pledez pentru intrarea muncii in 
reflex. Se cunoaște amănuntul extrem de dramatic că oameni 
in floarea virstei și a puterii de muncă și creație pinâ in ziua 
in care ies la pensie, imbătrinesc brusc și se dezechilibrează, 
moral și fizic, dacă mu-și găsesc un loc tn care să-și folo
sească energiile, după ce .ies la pensie

Să veghem pentru a nu face din nici un tinăr de azi un 
cuconaș un alintat ! O adevărată conștiință muncitorească, 
plină de justețe, de frăgezime și moralitate trebuie sâ guver
neze mințile și viețile tinerilor. Munca — ea e atit de diver
să — trebuie să fie legămintul tuturor Și poate că n-ar fi rău 
să se găsească locuri specifice in care copiii să muncească ei, 
cu puterile ■ lor și tragerea lor de inimă, ciștigind ceva în 
urma acelei munci, ceva care să le rămină și pe care să se 
întemeieze concret concepția lor despre viață, vc"- 
muncă șî ca o răsplată. Adevăratele vacanțe nu țin un an. căci 
atunci nu le-ar mai simți nimeni, ci sînt perioadele limitate 
dintre două munci. Departe de a lovi in interesele copilăriei, 
munca ar pune-o in valoare și n-ar îngădui ca între virstele 
omului sâ fie vreo diferență de participare la viață. Munca de 
mici ne-ar mări bucuria sărbătorilor atunci cind sîntem mari. 
Și nimic nu e mai dulce pe lume pentru un om decît pîinea 
muncită de el. Firește, pentru un tinăr care învață, învăță
tura este munca principală. Dar sporită de un accent al mun
cii concrete, învățătura devine ea însăși mai ușoară. începind 
să muncească mai devreme, rațional și omenește (căci nimeni 
nu ar putea pretinde copiilor să care pietre de moară și fe
meilor să sape șanțuri), începind deci mai devreme munca, 
omul și-ar prelungi viața — pe care încearcă să și-o prelun
gească după bătrînețe — înspre copilărie. O nouă virstă s-ar 
adăuga atunci, virsta conștiinței unei copilării pline de ne
cesitate.

i. J

Filiala Sibiu a Institutului de 
cercetări și proiectări pentru 
mecanică fină și scule din Bucu
rești se află undeva în incinta 
binecunoscutei întreprinderi si- 
biene „Balanța", pentru care, 
dealtfel, cei aproape 200 de cer
cetători. proiectanți, tehnicier.i. 
și muncitori de la atelierul d* 
prototipuri, mulți dintre aceștia 
tineri, iși consacră cea mai mare 
parte a eforturilor de concepție și 
proiectare a unor produse noi. 
de îmbunătățire a performante
lor produselor existente. Proțn- 
nindu-ne sâ rememorăm cu »- 
jutorul șefului filialei ing. loan 
Popa ci te va secw/e cm creo- 
cupânle ultimilor am. vem re
dea că acestea nu sin! de na
tură exclusiv tehnîco-știir.nfieă. 
adeseori fiind necesară o dispu
tă cu inerția sau rutina unor be
neficiari.

• Printre produsele noi. omo
logate și intrate in fabricație in 
ultimul timp, sînt și două apa
rate destinate comerțului : ba
lanța comercială automată op
tică cu afișare a prețului (de ge
nul celor care se pot vedea in 
Hala Unirii) și instalația de do
zat material granular in pungi 
care, pe lingă faptul că ușurea
ză enorm munca de preamba’a- 
re (zahăr, orez, etc) in depozi
tele întreprinderilor de comerț 
cu ridieata. au și marele avan
taj că lucrează foarte exact (cu 
o eroare de maximum 4 gr. la 
kilogram, fiind astfel concepute 
incit eroarea, atunci dnd apare, 
să fie totdeauna in plus și nU 
neapărat in minus, cum se în
tâmpla de obicei. Necazurile 
mari pornite și de aici au fost 
tocmai cu comerțul sibian. unde 
s-a prevăzut introducerea lor 
pentru prima dată. La început, 
instalația avea și o _hihă“ 
obiectivă, fiind influențată de a- 
gregatele electrice de putere 
din apropiere- S-a reproiectat, 
dar comerțul era tot nemulțu
mit. „A fost necesar sâ organi
zăm adevărate comisii — nu de 
asistență tehnică, căci nu mai 
era nevoie de așa ceva — cl 
de control a modului cum sînt 
folosite, pentru a demonstra 
pînă la urmă că productivitatea 
muncii crește de patru ori prin 
utilizarea lor“, îmi spunea in
terlocutorul.

„Balanța", produse foarte căutate 
la export. Ani de zile s-a mers 
pe linia tradițională de cîntărire 
manuală, singurul mecanism 
mai complex fiind clasica pir- 
ghie gradată. Se exporta metal 
(plătit cu 6 lei kg) și lemn (30 de 
stejari pentru o basculă !). 
,.Ne-am dat seama că nu este 
o soluție convenabilă, dar nu 
toată lumea era de acord să se 
producă o schimbare. Mai întîi 
am ridicat nivelul tehnic, înlo
cuind capul manual de cîntărire 
printr-un cap automat. Dintr-o 
dată gradul de valorificare a 
metalului (peste 100 tone la o 
basculă) a crescut de peste 
3 ort Apof am imocuit lemnul 
de ambalare prin ptăci de be- 
toQ precompcnmat. sohxțîe care 
cu cîțiva ani in urmă apărea 
mai costisitoare, dar. odată cu 
scumpirea lemnului pe piața 
mondială s-a dovedit mult mai 
eficientă. Și astfel am reușit să 
creăm, chiar <i acolo unde ex
portam, o altă imaăne despre 
mur.ca noastră*. Șî ing. I.P. 
ține să menționeze două nume
Crucial

ir

• U

cercetâtori : Nicolae 
Paraschiva Bica.

dițional_______ _ __________ ___ al 
lntreprind^fi ..Balanța- 
basculele transportabile pentru 
sarcini de 5®0 kg și 1 000 kg. care, 
ani de zile, s-au fabricat foarte 
diferit dir. punct de vedere con
structiv. -De data aceast3 r.-am 
avut probleme cu beneficiarii, 
ri cu no» înșine. Toată lumea era 
de acord că in interesul creș
terii eaBtlții și mai ales al creș
terii eficienței producției, trebu
ia res'..zată o tipizare. Dar di
ficultatea mare era aceea că ti- 
r.ărul nostru colectiv nu avea 
nici o experiență de proiectare 
In acest domeniu, iar literatura 
noastră de specialitate era de 
asemenea (lestul de sumară. Pot 
să spun că a fost prima mare 
încercare a colectivului nostru, 
din care am ieșit bine, dar nu 
fără ajutorai oamenilor din 
producție cu care timpul a fă
cut să se cimenteze o colabo
rare fructuoasă-.

• O evoluție interesantă au 
avut-o și basculele pod pentru 
sarcini mari (vehicule tractate) 
al căror producător unic este

Florina Rusu pare de-a drep
tul exasperată de „opacitatea" 
noastră. Sau — devine dintr-o 
dată atentă — „nu cumva ne 
prefacem doar că nu înțelegem ? 
Ce e atît de greu de priceput : 
că o tînără cu doi ani de facul
tate la bază refuză să* accepte 
un post pentru care sînt sufi
ciente doar studii medii ? Nu 
asta ? Atunci, ce : că nu a reușit 
să își reia instrucția universita
ră ? Nici asta ! Poate ne-a con
trariat faptul că nu am găsit-o 
la domiciliu timp de aproape o 
săptămînă ?" Atunci, chiar nu 
mai știe ce ne-ar fi putut „mon
ta" împotriva ei !

— A, doarpatît ? — se arată 
extrem de dezamăgită. Doar că 
nu am avut nici o ocupație în 
ultimii trei ani ? — insistă, ne- 
venindu-i să creadă. Păi, se li
niștește, socotind că ne-a potolit 
definitiv și pe noi, vina asta a 
mea, față de ce au făcut alții, 
e floare la ureche ! Alții, din 
lipsă de ocupație au furat, au 
înșelat, s-au jucat cu demnitatea 
lor. s-au prefăcut că sînt altceva 
decît ceea ce erau în realitate ! 
Iar dumneavoastră vă împiedi
cați de fleacuri ! — ne impută, 
simțindu-se sigură pe sine.

„Fleacurile" sînt ocolirea mun
cii în speranța că se va 
ivi un efort „corespunzător" 
(adică ceva care ..să se po
trivească" unei tinere care aban
donează Facultatea de construc-

constrînsă de
_ .___ T.__ absențe), pe

trecerea lipsită de eficiență și 
chiar de sens a unui timp care 
se lăbărțează pe un parcurs de 
alți trei ani, cromatica unei 
existențe lipsite de coloana ver
tebrală a utilității sociale.

Dar, nu-i așa ? „în raport cu 
alții...". Andrei T. este năfecut 
într-un sat bihorean, acolo a

ții în anul III, 
„aglomerația" de

cadrul ocolului silvic de care 
aparține : puieți comercializați 
fără forme legale, raportarea 
unor situații fictive etc. Le sem
nalează mai întîi conducerii, i se 
promite că va fi operată o ana
liză atentă a situației, așteaptă 
citeva luni, apoi revine asupra 
sesizării. Din nou liniște, așa că 
tînărul se hotărăște să se adre
seze celor care coordonează, la

Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi
terminat opt clase, apoi a ur
mat cursurile Liceului agricol 
din Salonta, a căpătat atestatul 
de tehnician, cu specialitatea 
silvicultură și s-a întors să își 
practice meseria în locul unde 
se născuse. Tatăl lui lucra ca 
muncitor forestier tot în zona 
respectivă. La numai un an de 
la terminarea liceului, Andrei 
este încercat de una din cele 
mai cumplite pierderi : părinte
le său este victima unui acci
dent de muncă și moare înain
te de a ajunge la spitalul din 
Oradea. Mama tînărului se 
prăpădise chiar la nașterea a- 
cestuia, așa îneît Andrei rămîne 
absolut singur. Își biruie dure
rea cum poate și continuă să 
își practice profesia pentru care 
se pregătise. La un moment 
dat, sesizează niște nereguli in

nivel județean, ocolul cu pricina. 
Peste două săptămîni de la data 
acelui ultim demers este vizitat 
acasă (s.n.) de către doi inși 
din conducerea unității. Aceștia 
se interesează ce interes are An
drei în dezvăluirea neregulilor 
respective, află, mai bine zis li 
se confirmă. încă o dată, chiar 
de către autorul sesizărilor că 
nu de interes este vorba, ci de 
o elementară corectitudine. Ur
mează o foarte încîlcită demon
strație despre omenie și bună
tate, din care tînărul silvicultor 
află că cele observate de el, 
în raport cu cele trecute cu ve
derea de către niște persoane 
inimoase sînt... o nimica toată !

Cu alte cuvinte : „taci, tac și 
alții ! Nu ? S-ar putea să nu îți 
convină ce va urma !“. Un șan
taj în toată regula, operat de 
niște persoane care, la ora cînd

scriem aceste rînduri, nu mal 
dețin funcțiile în virtutea căro
ra tentaseră o presiune incorec
tă asupra unui om cinstit. Me
canismul „salvator" la care a- 
pelaseră mai funcționează însă 
uneori : „în raport cu ce a făcut 
altul, ceea ce facem noi nu în
seamnă mare lucru ! Dacă acel 
altul îți este aproape, dacă nu 
te simți îndemnat să reactuali
zezi erorile lui, atunci îngădu- 
ie-le și pe ale altora ! Altfel...".

★
Asemenea procedee, în con

tradicție flagrantă cu normele 
comuniste de conduită, se mani
festă și se întîlnesc din ce în ce 
mai rar. Generate de un foarte 
periculos simț al diversiunii, 
menite să înlocuiască introspec
ția și recunoașterea cinstită a 
greșelilor săvîrșite cu o rapor
tare falsă la erorile altora, a- 
ceste practici infestează relații
le normale de muncă și viață, 
nasc ambiguitate și colportaj. 
De aceea trebuie să primească 
fără întîrziere, în modul cel mai 
hotărît, riposta pe care o me
rită. Cei care „vorbesc cu dege
tul", care se justifică țintind a- 
rătătorul către alții trebuie fă- 
cuți să își dirijeze 
lucidă mai întîi spre 
propriile lor acte de 
ment?

• Și o ultimă realizare, lzvo- 
riîă tocmai dintr-o asemenea 
colaborare, de data aceasta a- 
vîndu-i ca promotori exclusiv 
pe tineri. Ei s-au angajat să re- 
proiecteze balanța cu destinație 
casnică, și au făcut acest lucru 
In afara sarcinilor de plan, sau, 
altfel spus, prin muncă patrio
tică calificată. Rezultatul : ea 
cintărește mai puțin cu 800 gra
me (15 la sută economie de me
tal), necesită o manoperă redu
să cu 10 la sută și, la nivelul 
producției unui an. aduce 30 500 
lei valută economii.

VIRGIL SIMION

Tovarășa Ioana Cosma, direc
toare a liceului, despre trecerea 
la practica integrată : „Cele 
șase ateliere ale noastre — de 
construcții metalice, mecanică 
fină, electrotehnic I și II, elec- 
trotehnic-electronic și tricotaje 
artizanat — cereau, parcă, a- 
doptarea instruirii practice co
masate și compacte. Funcțio
năm ca microsecție a întreprin
derii „Automatica". întreprin
derea se bizuie pe noi ; avem 
de onorat comenzi care cer o 
activitate șnur, calificată...". 
„Numai această cerință de na
tură să ducă la creșterea pro
ductivității justifică 
pozitiv al trecerii 
integrată ?“. „Nu 
astfel lucrurile. ! 
practicii în perioade compacte 
corectează un mare neajuns : 
întîlnirea elevilor cu munca în 
mod intermitent, punerea lor în 
situația să uite de la o săptă
mînă la alta îndatoriri de mun
că și chiar să piardă din rapi
ditatea și exactitatea executării 
unor operații. Or, întreprinderea 
ne dă comenzi cu un grad spo
rit de dificultate, — executarea 
unor panouri de comandă și a 
unor aparate de automatizări 
cerute de beneficiarii fabricii. 
Din domeniul mecanicii fine, 
bunăoară, li se repartizează ele
vilor lucrări de cea mai mare 
finețe".

După mai multe zile de prac
tică compactă, părerea Iui So
rin Nistor, anul II, locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C. : 
„Cunoscînd planul pe o săp
tămînă, 
munca, 
făceam 
tămînă, 
ori abia 
știam ce avem de făcut, pier
deam destul timp cu preluarea 
sarcinilor. Uneori preluam sar
cini neterminate de colegii din 
ziua precedentă. Așa, timp de 
o săptămînă. noi sîntem obli
gați să ducem la bun sfîrșit co
menzi, și ținem la calitate. Nu 
se poate da vina pe alții pen
tru greșeli, și nici pentru rit
mul mai încet de lucru. E foar
te important să răspunzi tu. cu 
clasa ta. de un lucru pe care 
trebuie să-1 trimiți controlului 
de calitate al uzinei, după ce 
trece prin controlul nostru de 
calitate. în practica comasată 
avem posibilitatea să dăm mai 
multe lucrări finalizate, să ne 
vedem rezultatele, și să execu
tăm. deci, toate operațiile care 
intră in structura unei lucrări 
ca <i 5 a meseriei din dome
niu. căre:i este lucrarea res
pectivă. Si mai este ceva : cînd 
aveam practica o zi pe săptă
mînă. ne mai sta gîndul la lec
țiile de a doua zi : se mai în
tâmpla ca unii colegi să-și facă 
lecțiile la practică și să lucreze 
de mintuială. în situația de 
fată, ne concentrăm asupra 
muncii — știm că a doua zi tot 
roi o continuăm. încă nu-mi 
dau seama cum vom relua 
ritmul învățăturii, neavînd obiș
nuința acecfvi s’>fem do aUer- 
nare a muncii cu lecțiile...".

••V-afi pus o a^menea pro
blemă. tovarășă directoare ? Nu 
trebuie oare recurs si Ia o altă 
metodologie a muncii școlare 
..Am discutat si acest aspect în 
colectivul nostru didactic. E 
aHceva să organizezi viata unei 
clase avind o zi pe săptămînă 
de muncă, plasată între alte cinci 
de școală, și cu totul altceva să 
ai o săptămînă alternată cu 
două de pregătire teoretică. 
Ar putea apare tentația unei 
perioade de acomodare la relua
rea orelor de clasă. Dar numai 
in condițiile în care lecțiile ar 
fi neinteresante. Concluzia pro
fesorilor noștri ? Noul sistem 
ne cere să ne revedem stilul de 
muncă și să ne modernizăm mo
dul de a face lecțiile. Se va re
curge la lecții-dezbatere, care țin 
încordată atenția elevilor și e- 
limină situația ca el să fie un 
simplu auditoriu. Cu timpul, 
sînt sigură, sistemul lecțiilor 
audiate va dispare complet. Ne 
permite acest lucru complexul 
de laboratoare de fizică, chi
mie, biologie, cabinetele fonice 
dotate prin munca elevilor și 
după concepția profesorilor, cu 
aparatură, fără exagerare, de ul
timă oră".

Opinia secretarei U.T.C., San
da Dănescu despre crearea cli
matului propice unei noi disci
pline școlare : „Ne dăm bine 
seama că nu sîntem puși numai 
in fața unei noi organizări a 
procesului pregătirii noastre —, 
Ia care, dealtfel, colegii mei

s-au adaptat foarte ușor. Ni se 
cere și o nouă disciplină. Pînă 
acum, a fi disciplinat și corect, 
însemna să iei note bune și să-ți 
faci datoria în ziua de practi
că. De acum trebuie să-i aju- 

. tăm pe colegi să aibă o viziu- 
ne mai amplă asupra spiritului 
de disciplină, căci a fi discipli
nat înseamnă a-ți însuși o me
serie iar a fi elev bun la carte 
înseamnă a ști să folosești ce 
ai învățat la practică. Nu vom 
accepta formula „bun la carte,

SOFIA SCORȚARU
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ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST- BUCUREȘTI,
B-dul Muncii nr. 256, sector 3, tramvai 23, 24, autobuz 79, 79 R

INCADREAZA URGENT

muncitori calificați in meseriile : curâțitori, turnători formatori, 
forjori, lăcătuși I.C.M., sudori electrici, strungari, macaragii, 
timplari, zidari, dulgheri, pavatori, betoniști, zugravi, canalagii, 
fierari betoniști și muncitori necalificați pentru secțiile : Forjă, 
Turnătorie Oțel și Turnătorie Fontă.

De asemenea, incadreazâ muncitori necalificați pentru ca
lificare prin cursuri de gradul I cu durata de 6-8 luni in me
seriile : strungar, lăcătuși I.C.M., sudori electrici, găuritori 
filetatpri, macaragii, turnători formatori și forjori.

Pe perioada școlarizării vor fi retribuiți cu 1 255 lei/lunâ.
Studii 7-8 clase. Se primesc candidați din județele limitrofe 

municipiului București.
Virsta 18 ani sau cu stagiul militar satisfăcut.
Pentru meseriile de macaragii, forjori, turnători formatori și 

găuritori filetatori, studii minimum 4 clase.
întreprinderea mai recrutează tineri (16-18 ani) pentru ca

lificare prin ucenicie la loc de muncă cu durata de școlarizare 
2 ani, absolvenți a 8 clase; pe timpul școlarizării vor primi o 
indemnizație lunară de 800 lei anul I și 1 100 lei anul II. Se 
fac înscrieri pentru meseriile : strungar, sudor electric, turnă
tor formator.

Relații suplimentare la telefon 43.04.40 interior 18 56 sau 
17 04.

Li microsecția

a
școlară

„Automaticii"

slab la practică" și nici „bun la 
practică și slab la carte".. în a- 
ceastă idee, analizele noastre nu 
vor mai fi parcelate : munca 
productivă și notele obținute la 
ore, vom analiza rezultatele față ' 
în față cu atît mai mult cu cit 
acum se pun note și la practică, 
îmi dau seama că trebuie să in
sistăm mai mult asupra muncii 
educative, ca nu cumva elevii 
să creadă că noua structură a 
pregătirii reprezintă doar o for
mulă organizatorică : trebuie să 
înțelegem bine că, de fapt, este 
vorba de un nou mod, revoluțio
nar, de a fi conceput chiar vii
torul nostru".

Din nou, tovarășa directoare, 
dar despre cum sînt implicați 
părinții în această acțiune î 
„I-ain văzut pe unii părinți te
mători că elevii nu vor mai face 
suficientă carte, că vor avea un 
orar încărcat. Totul pornea de 
la necunoaștere. Am luat mă
sura să-i invităm la orele de 
consultații și să-i clarificăm a- 
supra realității. Trebuie să știe 
și părinții că sîntem în fața 
unei perspective foarte generoa
se ; că nu-i mai putem pregăti 
pe adolescenți cum îi pregăteam 
acum 20 ori 50 de ani, nici mă
car cum îi pregăteam acum zece 
ani. Liceul real-umanist nu dă 
tineri tobă de carte, ci tineri cu 
carte, dar pregătiți pentru via
ță și muncă, și că asta nu este, 
așa. o vorbă. Acum le dăm o 
meserie, dar în perspectivă, la 
finele treptei a doua, vor avea 
două meserii. Vor ști cam tot 
atâta carte, matematică, fizică, 
română, istorie, chimie etc., cită 
au știut promoțiile trecute, chiar 
mai multă, căci modernizind 
metodologia didactică, ne creăm, 
în același spațiu de timp, posi
bilitatea pregătirii intensive. 
Părinților li se comunică și o- 
rarul și sînt consultați dacă e 
bun. Noi credem că a fost fă
cut în avantajul elevilor, nu al

profesorilor. Chiar dacă profe
sorii au „ferestre" în orarul lor, 
nu am recurs la programarea 
nepedagogică a orelor de 
cursuri. în timpul ferestrelor 
profesorilor vor fi programate 
consultații, foarte necesare ele
vilor dornici să știe mai mult 
și care sînt și un foarte bun 
antidot împotriva meditatorilor 
din afara școlii. într-o analiză 
cu profesori, maiștri și ingineri, 
vom analiza randamentul șco
lar, randamentul muncii prac
tice ca și ritmul însușirii de-^t 
prinderilor practice, cum pot 
profesorii de la alte discipline 
să grăbească acest ritm prin a- 
sigurârea unor cunoștințe teore
tice adecvate".

Ce a aflat reporterul despre 
colaborarea cu întreprinderea : 
Că microsecția „Automaticii", cu 
sediul la Liceul „I.L. Caragiale", 
este partener al întreprinderii 
și tratată ca atare, ca oricare 
secție din fabrică. Microsecției 
i, s-a repartizat un plan de 20 
de milioane lei. Practic, în
tr-un atelier sînt patru oa
meni ai uzinei care se ocu
pă de elevi. Se acordă toată 
grija calității execuției și, mai 
ales, calității pregătirii în me
serie. Atestatul care se dâ tre
buie să fie serios, nu o hîrtie 
onorifică dat la bacalaureat. De ' 
altfel, 60 de tineri care au ab
solvit^ treapta întîi de liceu lu
crează în meserie și sînt elevi la 
seral, tot la Caragiale, iar peste 
30. de bacalaureați cu atestat 
sîht încadrați în producție. Direc
torul Centralei de automatizări, 

. ing. Ion Geambașu, de patru 
ani coborâtorul principal al 
conducerii școlii, plecînd de cu- 
rînd înt?-du^Iegație, a venit la 
școală să vadă țum stau lucru
rile, ce probleme se ridică. Se 
ridicau probleme v de, aprovizio
nare. Tovarășul aftector le-a 
rezolvat ; aprovizionarea tre
buia revăzută pentfji lucrul în 
două schimburi, pe ' săptămîni 
compacte. Și a fost rfevăzută. La 
ordinea zilei stă acum o altă 
problemă. Reconsiderarea profi
lului meseriilor în 'Care se pre
gătesc cei care vor fi bâcalau- 
reații acestui liceu. 'în ' Capitală, 
se știe, sînt prea iAtilte atelie- a 
re cu profil electrotehnic, ia|fl 
economia orașului are nevoie 
de oameni cu înaltă: calificare^ 
în domeniul construcțiilor me
talice și al mecanicii fine. Se 
va analiza, deci, creșterea cu
prinderii elevilor în aceste pro
file ; se va discuta cu elevii și 
cu părinții acestora, ca să se în
țeleagă bine rațiunea pregătirii 
în meserii unde este nevoie de 
cadre.

Liceul are în bancă peste un 
milion beneficii — pentru zes
trea viitoare a școlii. Dar se lu
crează mai mult și mai bine 
pentru zestrea fiecărui elev: 
pregătirea temeinică și concre
tă pentru muncă și viață, pen
tru o viață în care fiecare tre
buie să știe să facă ceva util 
societății.

In-

LUCREȚIA LUSTIG

Munca
unei inginere

Viața Sidoniei Coțca pînă 
într-o zi nu a fost cu nimic 
mai neobișnuită decît vie
țile celor născuți cu peste 
30 de ani în urmă. S-a năs
cut în 1942, între două per
misii de pe front, cum se 
spune despre copiii născuți 
în timp de război, într-o 
comună vîlceană, Brezoi, în 
casa unui tinichigiu. Copilă
ria i-a fost aspră, cum as
pre erau și zilele de atunci, 
una dintre amintirile ei fi
ind poate făptura sa firavă, 
mai degrabă scundă, oricum 
departe de cea a unei mun- 
tence voinice, puternice, 
gata oricînd să ia ursul de 
ureche. Școala primară și e- 
lementară le face în sat și 
tot de aici pleacă la Liceul 
din Rîmnicu-Vîlcea, semn 
sigur că părinții își puseseră 
nădejdi mai mari decît mă
ritișul în fata lor. O vroiau 
doctoriță iar Sidoniei i-ar fi 
plăcut și ei să vindece oa
meni, însă cum se întâmplă 
la orice admitere, mai ales 
la medicină — n-a reușit și 
s-a întors acasă cu gîndul 
să mai încerce. în sat însă 
apăruseră geologi, mineri, 
muncitori, adică o par
te din ceea ce mai târ
ziu va fi marele com
plex hidroenergetic de la 
Lotru. De aici viața Sidoniei 
Coțca capătă o lumină neo
bișnuită, cîteva cuvinte și 
sfaturi ale unor tineri in
gineri, stagiari care stăteau 
la o mătușă, determinînd-o 
pe fata care visa un halat 
alb să dea examen de admi
tere la... Facultatea de ex
ploatări miniere din Petro
șani !

— Aici am intrat pe pu
terile jnele, deși ca pregăti
re, între medicină și... Bine
înțeles eram foarte puține 
fete, cîteva, doar acolo eram 
pregătiți pentru exploatări 
pure, în mină. Cînd am ter
minat, am fost repartizată la 
Cîmpulung-Muscel, la între
prinderea minieră. Patru ani 
am lucrat aici, pe urmă, în 
1971, am venit la Lotru, să 
m-apropii de părinți.

Desigur, că au mai fost și 
alte motive, între care și o 
căsnicie eșuată, important 
este faptul că, după ce trece 
prin serviciul de invățămînt 
și prin cel tehnic de proiec
tare, Sidonia Coțca preia 
conducerea lotului Cîrligu- 
Mare din cadrul șantierului 
Lotru-aval. Cea care cu nu-

de Iulian Neacșu
mai cîțiva ani în urmă 
închipuia pe un coridor 
de spital într-un halat 
imaculat, iat-o astăzi într-o 
galerie imensă, îmbrăcată în 
salopetă, înotând în cizmele 
mari de cauciuc, cu lămpașul 
de miner agățat de un de
get, in măruntaiele unui 
munte. Are 70 de oameni 
veniți cam din toate părțile 
țării, maiștri, mineri, mun
citori, firi dîrze și neliniști
te, greu de condus de 
bărbat, dar de o femeie...

— Cind am venit, m- 
primit cu neîncredere, nu le 
păream eu prea potrivită 
pentru ce facem noi aici, o 
combinație între construcție- 
hidro și exploatare minieră. 
M-a ajutat mult un maistru 
{de aici, nea Ion, Istrofor îl 
cheamă. Am vrut să le arăt 
că și o femeie poate să aibă 
un lot, mai greu a fost pînă 
am intrat în probleme. Une
ori îmi venea să plîng, și 
chiar dacă am plîns, am avut 
grijă să nu mă vadă nimeni. 
Intr-o noapte pe la 11, m-au 
chemat de acasă, se certau 
șeful de schimb cu un arti
ficier, halal să le fie ! Mai 
mult nu plec, stau aici cu că
țelul ăsta, cu manivela asta 
de la telefon cu care macin 
cereri Ia șefi, că ba îmi lip
sește una, ba alta...

Biroul este o cameră ... 
tr-o baracă, o masă de seîn- 
duri bătute în cuie cu top
tanul, pe ea un tranzistor 
face o punte subțire spre 
lume cu o melodie lincedă și 
caraghioasă. Dincolo, în ca
mera de lucru de sub pămînt 
a inginerei Sidonia Coțca, în 
lungul galeriei pîlpiie 
cările gălbui de carbid, 
excavator mușcă lacom 
piatra netedă a stîncii, 
gonetele scrîșnesc pe liniile 
lor înguste, fețele oamenilor 
sînt cenușii de pulbere, bra
țele lor vîslesc jn munte cu 
lopeți și târnăcoape, umbrele 
înalte se întind pe pereții 
galeriei spre lumina de din
colo de ei, spre acea zi în 
care lumina va străluci ca 
un ban de argint la capătul 
unor zile șî nopți, care, sub 
pămînt, sînt aidoma. Prima 
care va strînge în palmă a- 
cest ban de lumină, răsplata 
a muncii și curajului ei. va 
fi, firește, tovarășa ingineră, 
Sidonia Coțca, o ingineră 
slăbuță, brună, cu ochii căprui 
care, cu ani în urmă, s-a vi
sat doctoriță.
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[ÎN agricultură PARTICIPARE
EXEMPLARĂ LA STRÎNGEREA RECOLTEI

ÎN INDUSTRIE
Planul — exemplar îndeplinit la fiecare produs și sortiment

O cerință imediată 
pentru recuperarea 

rămînerilor în urmă:

înlăturarea 
scurt-circuitelor

de pe releul aprovizionării 
cu materii prime și materiale

Recoltatul porumbului se poate efectua in totalitate mecanizat, sporind astfel Recoltatul sorgului, o lucrare in premieră la cooperativa agricolă din Blejești,
ritmul de muncă. Am surprins această imagine la I.A.S. Comățelu, județul Dimbovița. județul Teleorman. Această culturi este un bun inlocuitor in furajarea animalelor.

• Toate utilajele folosite la capacitatea maximă pe întreaga durată 
a zilei • Flux continuu : ziua la recoltat, noaptea la eliberat I * Preluare 
operativă, fără pierderi a produselor • Cine planifică munca ? * Porum
bul grabnic in hambare • Din cîmp, spre liniile de prelucrare • Con
traste • Citeva priorități pentru acest sfîrșit de săptâmină

Toate utilajele agricole 
folosite la capacitatea 

maximă pe întreaga 
durată a zilei

Pe teritoriul consiliului inter- 
cooperatis^ Blejești, din județul 
Teleorman sint cultivate cu 
porumb îyjroape 2 800 ha. Pină 
aseară,„.prin mobilizarea susți
nută a'fprțelor manuale și me
canice, âu. fost recoltate 2 000 
ha. existând posibilitatea ca, 
prin menținerea unei viteze zil
nice de poște 120 ha. restul su
prafeței s^ fie finalizată in săp
tămina care urmează. Totodată, 
mecanizatorii și-au concentrat 
eforturile ' pentru* încheierea 
unei lucrări de mdxirnă urgen
ță. hotărîtoare pentru viitoarea 
recoltă, semănatul griului. în 
ziua raidului nostru la secția 
Baciu, după cum aflăm de la 
Vasile Bongioianu, șeful secției, 
întreaga forță mecanică este pe 
cimp. După ce echipele de coo
peratori au cules știuleții și eli
berat terenul de coceni, 10 
tractoare efectuau ogoare de 
toamnă. Printre mecanizatori 
Marin Pîrvu, Gh. Datcu, Mihai 
Pană, Mihai Chiriță. I-am întil- 
nit și in vară, la seceriș, cînd 
„griul — după spusele unuia 
dintre ei — ne obligă la 18 ore 
de muncă". Am reținut aceleași 
gînduri și acum toamna. Fron
tul de lucru pentru aceste 
tractoare la arat este deschis 
însă de Ilie Pîrvu, Constantin 
Furnică, Constantin Ispas, Ma
rian Coteanu care recoltează 
cocenii cu v combinele de furaj. 
Această țroductie, secundară 
dealtfel, prwi amestec cu sfeclă 
sau boabe siărîmate de porumb, 
constituie un valoros furaj. Alte 
4 tractoare transportă de zor 
roadele cimpului spre hambare. 
Notăm aici și ajutorul pe care 
mecanizatorii din Baciu il dau 
altor colegi. Este vorba de Du
mitru Chiriță. mecanicul de 
secție, care, -.împreună cu Ilie 
Zamfir, au plecat la S.M.A. Pu- 
tineiu, cu combinele Gloria, 
echipate pentru recoltat soia.

Pentru folosirea cu maximă 
eficiență a utilajelor la S.M.A. 
Blejești au mai fost adaptate 
-încă opt combine Gloria pentru 
recoltat porumb și sorg' Pentru 
prima dată, la C.A.P. Blejești 
notăm o nouă lucrare. Despre ce 
este vorba? în acest an a fost culr 
tivată o suprafață de 350 ha cu 
sorg, o cultură la fel de valo
roasă ca porumbul, înlocuindu-1 
cu succes în rețetele furajere 
pentru hrana animalelor. Acum, 
după ce cultura a fost lucrată 
în totalitate mecanizat, a venit 
vremea recoltării. Producția de 
boabe este bună, cu mult peste 
cifra planificată. Două combine, 
din cele patru repartizate la 
recoltat, le intîlnim pe tarlalele 
fermei nr. 2. Sint conduse de 
mecanizatorii Ion Ciobanu și 
Alexandru Ciucan. Din mers. 4 
autocamioane preiau boabele. 
Apoi, in urma combinelor, care 
retează numai spicele, vor veni 
combinele de furaj, care vor 
prelua tulpinile și frunzele des
tinate insilozării. Tot la aceas
tă fermă, pe o tarla din apro
piere. echipele lui Marin Popa? 
Stănilă Marin și Ion Trandafir, 
cuprinzind 50 de cooperatori, 
recoltează ultimele 50 ha cu 
porumb.

Flux continuu: 
ziua la recoltat — 

noaptea la eliberat!
Acum, după ce au încheiat 

de cules legumele, forțele coo
peratorilor din Siliștea sint în
dreptate spre recoltatul porum
bului. Brigada nr. 1, condusă 
de Tudor Victor și formată din 
134 de oameni, am întilnit-o pe 
tarlaua „Parc“. Aici ei recol
tează ultimele 30 ha din cele 
170 ha pe care le-au avut pri
mite în acord global. „Culesul 
a început încă de la 6 dimineața, 
ne spune șeful de brigadă, și 
concomitent transportăm știu- 
leți spre hambare. Pentru a nu 
pierde nici un bob, pentru a 
evita risipa, culesul îl facem 
direct în saci, fapt care ne în
lesnește încărcatul și descărca
tul". Remarcăm intre echipele 
componente ale brigăzii un deo
sebit spirit de întrajutorare. 
Pentru ca recoltatul să fie spor
nic, se acționează grupat, dar 
evidența producției se urmăreș
te pe fiecare cooperator, pen
tru a „cintări" exact munca de 
un an depusă la îngrijirea par
celelor. Notăm cîțiva dintre 
fruntași, Georgeta Mușat, Gh. 
Văduva, Ion Stanciu, Mihai Vă
duva și Ținea Bărbălău, care 
au obținut în acest an între 5 
și 10 tone de porumb la ha. 

Dar, din cei 134 de cooperatori, 
pe tarlaua „Parc- nu sint pre- 
zenți decit 100. restul, după 
cum aveam să aflăm, au lucrat 
toată noaptea la eliberatul de 
coceni al unei tarlale de pe care 
s-a recoltat porumbul in ziua 
precedentă, pentru a crea front 
de lucru tractoarelor la arat. 
Se pregătesc ogoarele pentru 
iernat. în așa fel incit la pri
măvară să se facă im semănat 
de bună calitate. Și pe această 
tarla, cei 34 de cooperatori vor 
lucra la noapte.

Preluare operativă, 
fără pierderi, 
a produselor

Producția_ de porumb, deose
bit de bună obținută de coope
rativele agricole din zona Si
liștea, din nordul județului 
Teleorman, este operativ pre
luată de o bază de recepție 
volantă. Aici, predau știuleții 
11 unități agricole, intr-un ritm 
mediu de 350—400 tone zilnic. 
„Avem grafice precise de pre
dare, ne spune Ion Matei, dar, 
pentru că și ritmul de cules în 
cimp se desfășoară intens și 
aici la depozitare se înregis
trează același ritm de muncă. 
Unitățile, pentru a grăbi des
cărcatul, au format echipe in 
acest scop, iar noi ne îngrijim 
de asigurarea unui flux perma
nent de transport și a spațiu
lui necesar de preluare. Ime
diat ce a fost umplut un ham
bar. construit din panouri mo
bile, îl acoperim cu carton, pen
tru a feri boabele de intem
perii. Porumbul cu umiditate 
mai mare il depozităm separat, 
pină îl aducem la valoarea 
obișnuită pentru conservare", 
în baza de preluare munca se 
continuă cu mult peste lăsatul 
serii, pentru ca producția recol
tată in aceeași zi să ajungă 
imediat la adăpost.

Cine planifică munca ?
Un popas Ia sediul secției 

nr. 1 S.M.A. Tâtărâștii de Jos. 
Aici se află in dotare 31 de 
tractoare, 8 semănători și 4 
echipamente pentru recoltat po
rumb. adaptabile la combina 
Gloria. Era de așteptat ca. acum 
în plină campanie, toate utila
jele să fie în cîmp. Dar— Pri
mim explicații de la Gh. Bu- 
bara, mecanicul de întreținere : 
„Două tractoare sint defecte, 
iar două acum vor pleca in 
cîmp (este ora 11 !). din cele 8 
semănători, două nu le-am fo
losit și de aceea sînt pe butuci, 
iar cele patru echipamente pen
tru recoltarea mecanizată a po
rumbului le repartizăm, de 
obicei, la I.A.S. Schela, numai 
că acum nu au fost solicitate-.

La acestea mai completăm. 
Cele șase semănători din cimp 
nu începuseră lucrul pină la 
prînz. Cînd purtam discuția des
pre cele 4 tractoare care stau, 
în curtea secției a mai venit 
unul cu remorcă. Din cele 4 
echipamente pentru recoltat po
rumb, două nici măcar nu au 
fost montate pe combine. Cît 
privește intrarea lor în lan, de 
circa 2 săptămîni nici nu se 
mai pomenește de așa ceva. 
Cine planifică munca ?

Porumbul grabnic 
in hambare I

în județul Argeș, bătălia 
principală se dă acum pentru 
recoltarea porumbului. De la 
început se evidențiază faptul 
că în unitățile agricole din su
dul județului acțiunea se des
fășoară cu mai multă intensi
tate. remareîndu-se interesul 
pentru respectarea vitezelor zil
nice, a organizării riguroase a 
muncii, transportul onerativ al 
știuleților din cîmp. La coope
rativa agricolă din Izvoare au 
fost recoltate peste 600 ha din 
suprafața cultivată. Sînt pre- 
zenți la muncă peste 300 de 
cooperatori. 46 de atelaje și 8 
remorci. Zilnic se depozitează 
circa 120 tone porumb. Fiecare 
mijloc de transport efectuează 
în medie 3 drumuri din cîmp. 
întîlnim. aici. în ajutorul coo
peratorilor. 30 de atelaje din 
zona colinară a județului. 
„Chiar dacă în unele zile a 
trebuit să scoatem căruțele în
cărcate cu știuleți cu tracțiunea 
tractoarelor, nu am încetat 
munca, ne spune . Ion Necșul°s- 
cu. Și aceasta, deoarece dăm 
zor să terminăm aici cît mai 
repede".

Pentru impulsionarea ritmu
lui la recoltări, la cooperativa 
agricolă din Deagu, au fost 
luate o serie de măsuri. „Prin

tre acestea, ne spune președin
tele unității. Marin Mitroi, am 
organiza: munca pe echipe, cu 
responsabilități precise și vo
lum de lucrări zilnice, am mo
bilizat toate mijloacele de 
transport care, pentru a ciștiga 
un drum, le încărcăm de seara, 
economiștii și ceilalți lucrători 
din comună participă efectiv la 
recoltat, am construit citeva 
pătule suplimentare". Datorită 
acestor măsuri numai in ulti
mele două zile au fost recoltate 
peste 100 de ha., iar in 8—10 
zile această lucrare se va în
cheia. în urma echipelor de 
cooperatori care, concomitent cu 
recoltatul. taie cocenii și elibe
rează terenul. 15 tractoare ale 
secției de mecanizare pregătesc 
ogoarele de toamnă. Printre cei 
care efectuează arături de bună 
calitate intilnim și pe secreta
rul comitetului comunal U.T.C., 
mecanizatorul Mihai Oprișor.

Din cimp, spre liniile 
de prelucrare

La ferma nr. 2 Popești a în
treprinderii pentru industriali
zarea legumelor și fructelor To
poloveni, stăm de vorbă cu bri
gadierul Ion Trincă. ..Planul 
nostru de legume l-am îndepli
nit : am livrat 905 tone tomate 
in loc de 720. peste 52 tone cas
traveți, cu 12 tone mai mult 
decit graficul inițial, 154 tone 
fasole, adică 150 Ia sută din 
plan, ardei, peste plan. 20 tone. 
Valoarea totală a depășit cu 
150 000 lei bilanțul anual al 
fermei, dar mai avem de pre
dat încă aproape 100 tone varză. 
Pentru aceasta, zilnic 4 camioa
ne transportă varza recoltată 
de cei 30 de oameni din 
echipă-.

Toate aceste produse, ca si 
alte cantități din fermele uni
tăților agricole din raza jude
țului Argeș, sint transportate la 
întreprinderea specializată din

Varza și gogoșarii au fost recoltați, dar se aș
teaptă mijloace de transport. Cine plătește dife
rența rezultată din deprecierea calității produse
lor ? (Imagini de la cooperativa agricolă Deagu, 
județul Argeș).

ILFOV: Maximă concentrare de forțe
legumele să fie de urgență culese și

Pentru legumicultorii de la 
întreprinderea agricolă de stat 
din Mihăilești, județul Ilfov, 
anul acesta a fost un an bogat 
în roade. După cum ne informa 
directorul unității, ing. Constan
tin Ghiță. planul de producție a 
fost realizat și depășit la toate 
sortimentele : 125 la sută la căp
șuni, 175 la sută la varză. 115 
la sută la legume și cartofi 
ș.a.m.d. „Explicația acestor re
zultate, precizează interlocutorul 
nostru, stă în efectuarea lucră
rilor la timp. în respectarea ri
guroasă a normelor agrotehnice 
și în preocuparea pentru o folo
sire superioară a fondului fun
ciar. în acest sens aș dori să 
menționez că 40 la sută din în
treaga suprafață a fermei legu
micole a fost cultivată in acest 
an de două ori. Ce înseamnă 
aceasta ? înseamnă că semănînd 
în cultură dublă am obținut 
în plus producțiile de pe 12 ha 
cu țelină, 10 hectare cu cono
pidă, 10 cu varză etc.“. Felul în 
care se acționează in aceste zile 
pe solele fermei legumicole sînt 
o dovadă elocventă a spiritului 
gospodăresc, a preocupării per
manente pentru obținerea unor 
producții superioare, pentru mai 
buna folosire a pămîntului. Care 
sînt, la I.A.S. Mihăilești, prio
ritățile acestor zile ?

Topoloveni în vederea prelu
crării. Este trecut de ora șase 
seara, cind intrăm în întreprin
dere. Directorul unității, ing. 
Viorel Petculescu. și inginera 
șefă, Nicoleta Fusaru. se intere
sau îndeaproape de preluarea 
legumelor. ..Am primit spre in
dustrializare. ne spune directo
rul. peste 400 tone de ardei din 
diferite sortimente. 3 800 tone 
tomate. 450 tone struguri și alte 
cantități de mere, gutui și pere 
care vor fi transformate in 
compoturi, pastă, marmeladă, 
sirop. De amil acesta am intro
dus și noi produse. Mâ refer la 
salată de ardei gras, mincare 
de fasole, băuturi răcoritoare 
pe bază de concentrate de 
fructe". Cei 500 de lucrători, in 
majoritatea lor tineri, lucrind 
în trei schimburi, au trimis 
deja beneficiarilor însemnate 
cantități de salată de ardei 
gras, zarzavat pentru ciorbe și 
salata de toamnă. Printre cei 
mai harnici se numără Maria 
Diaconu. Niculina Draeomir, 
Dinca Cosma. Constantin Bără- 
țoiu. Florica Rădulescu. Ioana 
Biiău. Elena Tănase și mulți 
alții.. Procesul de fabricație con
tinua. Pentru desfășurarea rit
mică a lucrului un aport deo
sebit il aduc și elevii prezenți 
la muncă. Peste 600 de elevi, de 
la Liceul „N. Bâlcescu" și Li
ceul mecanic din Pitești. îm
preună cu cei din Topoloveni, 
zilnic sortează legumele și stru
gurii, iar o parte din ei lucrea
ză la liniile de umplere și la 
etichetarea produselor. începînd 
cu săptămina viitoare lor li se 
vor alătura și elevii Liceului 
agroindustrial din Costești.

Contraste
La Deagu. in vară, am Înre

gistrat pe peliculă și in repor
tajele noastre echipele de coo
peratori care plantau varză, și 
ardei, a doua cultură după re
coltarea cartofilor. Fiind sece
tă. oamenii cărau apa cu găle
țile. Apoi s-au prășit culturile 
și apa a fost din nou cărată cu 
gălețile. Acum a venit toamna. 
După această muncă migăloasă 
și grea, cimpul se arată darnic. 
Varza a crescut mare și fru
moasă. ardeii au crescut ca 
boabele in spic, mulți și fru
moși. Numai că... nu vine ni
meni să-i ridice. Zac tone de 
legume in cimp și asta pentru

NIMIC DIN RECOLTA ACESTUI 
AN SĂ NU RĂMINA

IN GRADINĂ

O impresionantă concentrare 
de forțe umane și mecanice ac
ționează în aceste zile pe tere
nurile fermei legumicole la re
coltatul ultimelor cantități de 
varză de toamnă, verdețuri și 
râdăcinoase, la punerea la adă
post in șoproanele special ame
najate a celorlalte produse adu
nate din cîmp. la pregătirea te
renului în vederea viitoarei re
colte. „Trebuie, îmi spune șeful 
fermei, inginerul Nicolae Mi- 
hăilescu, să folosim cu maxi
mum de eficiență timpul de lu
cru în aceste zile. Vremea fri
guroasă, cu ploi și lapoviță din 
săptămina trecută ne-a dat un 
avertisment serios și ne-a pre
venit asupra posibilității ca 
timpul să se strice din nou. 
Acum, orice clipă este prețioasă 
și trebuie folosită din plin". Pe 
parcela numită „La plopi" 
echipa condusă de Ivan Ciobanu 
lucrează la recoltatul ultimelor 
cantități de varză. Ritmul susți
nut de muncă a făcut ca pro
gramul de recoltare stabilit 
inițial să fie depășit de aproape 
două ori : se recoltează zilnic 
peste 2 hectare. Șapte mașini de 
mare tonaj asigură transportul 

că planul de producție a fost 
realizat. Restul... unde vor mer
ge ? Un bătrin octogenar, paz
nic la grădină, ne spune că de 
două săptămîni a fost pus aici 
să aibă grijă pentru ca... gogo- 
șarii să putrezească sub cerul 
liber. Nu e păcat de risipă, nu 
e păcat de pagubă ? Oare in 
cămările cooperatorilor nu mai 
este loc pentru aceste produse ?

Citeva priorități 
pentru acest sfîrșit 

de săptămina
Se apreciază că în perioada 

Imediat următoare vremea va 
fi în general umedă și se va 
răci. îndeosebi în nord-estul 
tării. Cerul va fi acoperit mai 
mult în Crișana. Banat, Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea, iar pre
cipitații sub formă de ploaie 
vor afecta Moldova, estul Tran
silvaniei și Maramureșul. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse intre —5 și 4-5 grade, 
mai scăzute in depresiunile in- 
tramontane. Ținind seama de 
evoluția timpului este recoman
dat ca încă in aceste două zile 
ale săptămînii. care au mai ră
mas, să se încheie recoltarea și 
depozitarea tuturor cantităților 
de cartofi, legume. fructe și 
struguri. Dat fiind faptul că 
unele culturi au avut de sufe
rit, depreciindu-se calitatea, 
pentru o conservare eficientă, 
de lungă durată, trebuie efec
tuată o sortare manuală a pro
duselor. acțiune la Care pot fi 
antrenați elevii. De asemenea, 
se impune impulsionarea rit
mului la recoltarea culturilor 
de soia și orez, lucrare mult 
rămasă in urmă în județele 
Arad. Dolj. Timiș, Ialomița. Te
leorman. Olt. Și, fără nici un 
fel de repaus, acum trebuie ac
ționat la insămințarea griului 
pe toate suprafețele restante. 
Dat fiind faptul că s-a depășit 
cu mult perioada optimă, prin
cipala atenție trebuie îndrep
tată și spre respectarea calită
ții, cu corectivele aduse norme
lor agrotehnice în aceste si
tuații.

Grupaj realizat de 
ȘT. DORGOȘAN 

și OVIDIU MARIAN 
Fotografiile: O. PLEC AN

din grădină la C.L.F. Bolintin și 
la unitățile Gostat din Capitală. 
O altă echipă, cea condusă de 
Vasile Mincu, se află în parcela 
„Clicu" unde cu 2 atelaje și 12 
muncitori string și livrează ver- 
dețurile. rădăcinoasele și cono
pida. atit de mult solicitate de 
gospodine pentru aproviziona
rea de iarnă.

Economistul fermei, Tudor 
Ignat, se află împreună cu 
echipa lui Radu Miu pe parcela 
numită ..La cărămidărie" unde, 
pe o imensă platformă, acțio
nată de tînărul mecanizator Va- 
lerică Sima — se încarcă ar
deiul gras cules din tarla. „încă 
o zi-două de lucru intens, ne 
spune economistul fermei, și 
intreaga producție va fi recol
tată. ridicată din parcele, pusă 
la adăpost și livrată beneficia
rilor".

SE PREGĂTEȘTE PRODUCȚIA 
ANULUI VIITOR

P6 măsură ce recoltatul legu
melor este încheiat și întreaga 
producție ridicată din parcele, 
se trece la pregătirea terenului 
în . vederea producțiilor anului 
viițor. „Zilnic, menționa tova
rășul Dumitru Rusu, inginerul 
cu mecanizarea, 4—5 tractoare 
cu cite 2 remorci fi atelajele

Intrată în trimestrul IV cu 
mari rămîneri în urmă la pla
nul de producție, întreprinderea 
de prelucrare a maselor plasti
ce din Iași depune în prezent- 
eforturi susținute pentru a în
cheia anul cu un bilanț pozitiv. 
Rezerve s-au găsit. în primul 
rînd, prin eșalonarea și remedie
rea reparațiilor, a reviziilor in
tr-un timp cît mai scurt. Revi
zia generală programată, de pil
dă, la începutul trimestrului IV 
a fost efectuată cu 7 zile mai 
devreme, în paralel executîndu- 
se și reparațiile altor utilaje 
care în mod obișnuit se realizau 
in perioade de timp separat.

Cînd susțin că au toate posi
bilitățile ca pină la sfirșitul a- 
nului să recupereze restanțele 
acumulate în primele trei tri
mestre. cei de la întreprinderea 
de prelucrare a maselor plasti
ce au în vedere și devansarea 
termenului unei lucrări de in
vestiții realizată în regie pro
prie. Este vorba de moderniza
rea unei instalații care a spo
rit din decada a doua a lunii 
octombrie cu 25 la sută capa
citatea de producție a granule
lor la una din secțiile de bază. 
Din punct de vedere tehnic și 
organizatoric. întreprinderea și-a 
lărgit deci condițiile pentru a 
realiza pină la finele anului cel 
puțin producția planificată. Cu

Mai multă promptitudine în realizarea 
proiectelor, în livrarea utilajelor

(Urmare din pag. I)

Toate macaralele 
fost montate și, 
verificate și re- 

a fost închisă, 
instalațiile de aer con- 

“ ;i aer com-

structură ale viitorului obiectiv 
industrial. — 
portal au 
in parte, 
glate. Hala 
iar i 
diționat, acetilenă și aer com
primat terminate. Intr-un colț 
al halei se montează pri
mul utilaj, o uriașă freză por
tal. în preajma montorilor, îl 
intilnesc pe tinărul inginer Leo
nid Stratan. responsabil cu o- 
perațiunile de montaj.

— Hala a fost construită la 
termenul prevăzut, deci cu cite
va luni înainte de finalizarea 
montajului, moment care ar 
trebui să se întimple la sfirșitul 
acestui an. Dar. după cum ve
deți și dumneavoastră, nu ne-a 
sosit decit un singur agregat — 
freza portal. Ne lipsesc, de a- 
semenea, proiectele privind am
plasarea unor utilaje.

în absența montorilor — și a 
utilajelor, bineînțeles — con
structorii mai au ceva de lucru, 
în lipsa montorilor, dulgherii 
lui Nicolae Corneanu și fierar- 
betoniștii lui Ion Gheorghe în
cearcă să acopere un gol... foar
te greu de acoperit.

Lotul 5 construcții. Șinele li
niilor de tramvaie 9 și 22 au fost 
reamplasate. în locul recent e- 
liberat au intrat excavatoarele 
Șantierului 2 ICSIM. Se lucrea
ză la temelia unui nou obiec
tiv. împreună cu șeful 
punctului de lucru, ingine
rul Victor Pop. constatăm 
că toți oamenii sînt prezenți, 
iar utilajele de construcție 
funcționează ireproșabil. Cu o 
săptâmină în urmă, constructo
rii din echipa lui Igna Ferenț 
au început cofrarea la fundații.

— De la bun început am or
ganizat munca în două schim
buri a cite 8 ore, îmi spune tî
nărul inginer. Vrem să realizăm 
un avans apreciabil în ceea ce 
privește construcția, să profi
tăm din plin de timpul încă 
favorabil pentru o activitate

pentru ca 
depozitate 

fermei legumicole transportă în 
grădină gunoi de grajd și saci 
cu îngrășăminte chimice. Pe 
unele sole s-a trecut deja la îm- 
prăștierea și fertilizarea solului. 
Tractoriștii lucrează la efectua
rea arăturilor pe întreaga supra
față. Experiența acestui an ne-a 
dovedit că ogoarele bine pregă
tite de toamna au dat cele mai 
mari producții de legume la 
toate sortimentele".

în aceeași direcție trebuie cir
cumscrisă și grija cu care, tot în 
aceste zile, se acționează pentru 
aprovizionarea și pregătirea ma
terialului săditor. Sub suprave
gherea directă a inginerului-șef 
al întreprinderii, Vladimir Pană, 
o echipă de muncitori acțio
nează la descărcatul, sortatul și 
depozitarea în beciuri prevăzute 
cu ventilație a cartofilor de să- 
mînță aduși din fermele specia
lizate ale județului Suceava. 
Faptul că de această operațiune 
se ocupă direct și răspunde ne
mijlocit inginerul-șef al unității, 
dovedește spiritul responsabil 
cu care este privită asigurarea 
cu material săditor de cea mai 
bună calitate, sortat și păstrat în 
condiții optime, preocuparea ca 
producțiile de cartofi ale anului 
viitor să fie la un nivel supe
rior.

AL. DOBRE 

toate acestea, în activitatea în
treprinderii continuă să persiste 
o serie de greutăți legate in 
special de aprovizionarea cu 
materii prime. Deși Centrala de 
prelucrare a cauciucului și ma
selor plastice a dat colectivului 
de aici nenumărate asigurări că 
îi va sprijini pentru aprovizio-

La întreprinderea 
de prelucrare 

a maselor plastice 
din lași

narea ritmică cu cele necesare. 
Cu toate acestea, combinatele 
petrochimice din Brazi și Pi
tești ca și întreprinderea chimi
că Dudești persistă în practica 
livrării cu întîrziere a materii
lor prime necesare, fapt ce se 
repercutează în buna funcționa
re, la capacitatea maximă a in
stalațiilor. Din această cauză, 
așa cum ne demonstra ingine
rul Nicolae Oană, de la com
partimentul de aproviziona
re, întreprinderea înregistrea
ză și un alt deficit : cresc 
deșeurile. La fiecare oprire, 
calcula acesta, deșeurile de la o 
singură mașină ajung la 25 kg 

susținută in afara halelor, în 
locurile deschise. Orice oră de 
lucru irosită acum se va răs- 
fringe mai tirziu asupra terme
nului final de punere în func
țiune a obiectivului. Tocmai de 
aceea am prelungit cît se poate

Pe șantierul termocentralei de la Turceni

ECUSOANELE
MĂR. NI COED

De eele mai multe ori o 
secție producătoare de ma
șini și utilaje o asociem cu 
mirosul greu de uleiuri, cu 
pilitura de fier plutind în 
aer. M-am convins de con
trariul acestor asocieri de 
profan în materie vizitind 
„Secția tineretului" sau 250 
Compresoare, cum i se mai 
spune, a Uzinei „Tehnofrig" 
din Cluj-Napoca. O secție cu 
două hale mari, construite de 
tineri, în care lucrează tineri. 
Imaginați-vă un panoramic 
cu peste 400 de fete și băieți, 
îmbrăcați în salopete curate, 
cu șepci albastre și ecusoane 
roșii. Se lucrează atent, cu 
serioasă ambiție de depășire 
a propriilor angajamente. 
Aici, cifrele angajamentului, 
depășite zi de zi, lună de 
lună, sintetizează hotărîrea 
muncitorilor din secția de 
compresoare de a fi mereu 
în frunte. E o tradiție.

în secția aceasta nouă, ma
teria primă cea mai judicios 
folosită e... timpul. Responsa
bilitatea față de timp e o- 
glindită de panourile cu pla
nul defalcat pe zile, decadă, 
lună și an. Urmărindu-le 
de-a lungul secției găsești cu 
satisfacție aceleași notații : 
Depășit.

Lăcătușul Vasile Sucală îmi 
ghicește gîndul. „E modul 
nostru de a fi. Toți am cres
cut în această secție. Și de la 
început am hotărît să deve
nim o secție model. Măsura 
în care am reușit este dova
da dragostei de muncă a ti
nerilor noștri". Locțiitorul 
secretarului U.T.C. pe uzină, 
același Vasile Sucală, îmi 
povestește de începuturile 
secției. Un loc viran, unde 
creșteau în voie mărăcini. 
Intr-o zi au venit oamenii și 
au început să sape fundația 

masă plastică. Și cum în între
prindere sînt sute de mașini 
care se opresc de cel puțin 7—8 
ori pe lună, pierderea este de 
ordinul zecilor și chiar sutelor 
de tone.

„Contractele cu întreprinderi
le furnizoare fiind încheiate 
pentru cele mai multe materii 
prime direct de către Centrală, 
— ne spune Soare Nicolae. șe
ful compartimentului aprovizio
nare — intervențiile noastre la 
furnizori sînt de cele mai mul
te ori fără nici un rezultat- 
Centrala ne comunică nouă re
partițiile lunare, dar, uneori, ne
glijează să anunțe și furnizorii 
despre cantitățile și termenele 
de livrare. O asemenea greuta
te am avut-o și zilele trecute 
cu întreprinderea chimică din 
Dudești care nu ne-a onorat re
partiția pentru că nu primise 
comandă din partea centralei 
noastre".

Cu o asemenea „colaborare", 
in locul depășirilor de produc
ție, întreprinderea de prelucra
re a maselor plastice din Iași va 
acumula pină la sfirșitul anului 
noi restanțe, toate eforturile ei 
fiind dominate de o neglijență 
pe care factorii de răspundere 
din cadrul Centralei industriale 
de resort au datoria să o înlă
ture în cel mai scurt timp.

NICOLAE COȘOVEANU

de mult programul de lucru, am 
montat citeva reflectoare și, 
cred că pină la sfirșitul acestui 
an. toate lucrările de excavație 
și o bună parte din lucrările de 
fundație vor fi terminate.

Foto: O. PLECAN 

secției care avea să devină 
fruntașă pe întreprindere. As
tăzi toată lumea știe că la 
„Secția tineretului" se înre
gistrează constant depășiri 
lunare de 105—110 la sută. 
Forța acestor succese nu con
stă doar în virsta medie de 
23 de ani. Responsabilitățile 
acestei vîrste sint dublate de 
un efort comun impresionant.

Mă gindeam să conturez 
portretul celui mai harnic 
dintre ei. M-au făcut însă 
să înțeleg că fiecare dintre 
ei este o parte dintr-un în
treg. Un colectiv închegat în 
care fiecare este angajat 
pentru* colectivitate. Am re
ținut, în acest sens, expresia 
unui tînăr care îmi strigă de 
la un strung; cine nu e ca 
noi pleacă. începusem să-mi 
explic de ce în acest an nici 
unul din secție nu are nici o 
absență nemotivată, nici o 
intirziere. Maistrul Zoltan 
Columban mă conduce la 
panoul angajamentelor. „Mi
cronul, gramul, secunda" nu 
este numai un generic atră
gător. Precizia celor de aici 
este recunoscută atit pe niața 
internă, cît și in cele 128 de 
țări în care uzina exportă 
compresoare.

Cînd nu muncesc tinerii 
studiază, cei mai mulți sînt 
Ia liceul seral. învață pentru 
că nu e ușor să fii în frunte. 
Cele 5 sortimente noi de com
presoare mijlocii, asimilate 
de curînd, necesită cunoștin
țe profesionale și de cuftiiră 
generală dintre cele mai te
meinice. Pentru că noile 
compresoare reclamă, pe lin
gă metal, multă pasiune si 
inteligentă. Cheltuirea lor 
înseamnă belșugul nostru, al 
tuturor.

RADU VIDA



Cum se pregătesc și participă
formațiile tineretului la

FESTIVALUL „ClNTARE ROMÂNIEI"
Pulsul participării la faza de 

masă a Festivalului național 
„Cintare României" a devenit 
în județul Galați perceptibil în 
fiecare organizație U.T.C. For
mațiile artistice, la care tinerii 
iau parte in număr mare, își 
țevăd repertoriile, își adună 
forțele. Prima întrebare pe care 
am adresat-o tovarășului Emil 
Ciuntu, prim-secretar al Comi
tetului județean Galați al U.T.C., 
s-a referit tocmai la direcțiile 
în care sînt orientate și mobili
zate, în această etapă, forțele 
creatoare ale tineretului din ju
dețul Galați.

— Participarea tineretului la 
Festivalul Cîntare României a 
determinat, fără îndoială, o in
tensificare fără precedent a ac
tivității cultural-educative în 
toate organizațiile U.T.C. Avînd 
un țel înalt, căpătîn.d o struc
tură de sistem, această activi
tate a ajuns în stadiul în care 
dobîndește și continuitatea ne
cesară și competitivitatea atit 
de stimulatoare pentru tineri. 
Din organizațiile U.T.C. din în
treprinderi, de la sate, din școli 
și facultăți, ne vin zilnic nu
meroase propuneri de acțiuni 
culturale, politico-educative sau 
sportive care pot " 
în cadrul acestui 
mațiile artistice 
început să apară 
scene. Pentru 
mișcării sportive, 
cum mai multe concursuri 
handbal, volei, tenis, tir etc. Un 
accent deosebit punem pe acțiu
nile politico-educative complexe, 
în cadrul cărora evocăm sau 
omagiem diferite momente sau 
personalități din istoria județu-

lui și a patriei. în cadrul aces
tor acțiuni, folosind succesiv di
ferite procedee, precum expu
nerea, evocarea, momentele li
rice etc, aducem în prim plan 
tradiția de luptă a clasei mun
citoare, spiritul de dăruire al 
comuniștilor, al celor mai buni 
fii ai poporului, evidențiem 
condițiile de muncă și viață ale 
tineretului de ieri și de azi.

— Pentru Festivalul Cintare

tași,. muncitori, elevi și stu- 
denți, tineri cooperatori. Aceste 
cenacluri vor fi mari, de 100— 
120 de persoane, și vor susține 
cel puțin un spectacol pe lună 
în județ, la sate. In a doua fază 
vom trece la înființarea unor 
cenacluri de muzică și poezie și 
la nivelul întreprinderilor și in
stituțiilor, in grupurile școlare 
mai mari. Acestea vor crea con
dițiile pentru descoperirea de

Spectacole vii, legate strins

sînt 
zeci 

formații 
Cum

curs de 
sute de 
tineretu- 

î la a-

în <
Și t 

ale
parte_ __

geneză" tinerii

Româriiei
înființare 
noi 
lui. Cum iau 
cest „proces de 
gălățeni ?

— Cu mult entuziasm. In Ga
lați a luat deja ființă cenaclul 
municipal de muzică și poezie 
al tineretului revoluționar, la

fi organizate 
festival. For- 
existente au 
mai des pe 

intensificarea . care își dau concursul în pre- 
pregătim a- 

la
zent 5 poeți, 15 interpreți folk, 
6 recitatori ș.a. Primul spectacol 
va fi prezentat peste cîteva zile. 
In toate municipiile și orașele 
din județ și la Combinatul si
derurgic înființăm în prezent 
asemenea cenacluri. Iși vor a- 
duce contribuția aici tineri frun-

noi talente care să fie imediat 
antrenate în activitatea de crea
ție. Cei ce se vor afirma aici 
vor fi promovați in cenaclurile 
orășenești sau municipale. In 
aceste cenacluri și în celelalte 
formații ale tineretului. in 
cercuri, și la alte forme de ac
tivitate culturală, noi ne propu
nem să cuprindem peste 30 000 
tineri din județ.

— Ampla participare la Festi
valul Cintare României im
pune din partea fiecărei forma
ții o grijă deosebită față de re
pertoriu și față de realizarea 
artistică. Cum se acționează 
pentru atingerea acestui dezi
derat ?

— Ne-am unit eforturile cu 
teafrele din Galați (Teatrul 
muzical „N. Leonard" a deschis 
recent la Universitate un „Stu
dio al tineretului"), cu tovarășii 
care conduc celelalte lăcașuri 
de cultură. Acum se muncește 
ihtens pentru ca formațiile sâ-și 
reîmprospăteze repertoriile cu 
noi lucrări dedicate patriei, 
partidului, eroismului oamenilor 
simpli. împlinirii unui veac de 
la cucerirea Independenței de 
stat a României. Milităm pen
tru realizarea unor spectacole 
vii, legate strins de realitate, 
care să vorbească simplu și con
vingător despre sufletul și idea
lurile poporului nostru. Avem 
in vedere și țelurile noastre e- 
ducative. imediate și permanen
te : de a oferi modele tinerilor, 
de a-i lăuda pe cei buni, de a 
încuraja tot ce e pozitiv in via
ța și munca tinerei generații. 
Vom intensifica totodată schim
bul artistic dintre oraș și sat. 
Pină acum formațiile din orașe, 
cu o anume frecvență, se depla
sau la sate, dar cele de la că
minele culturale mâi rar sau 
aproape deloc, ajungeau în în
treprinderi. Vom intensifica 
acest schimb în ambele sensuri. 
Acestea sint ideile, formele a- 
bordate și primii noștri pași 
spre laurii marelui Festival 
„Cîntare României". Vrem ca 
tinerii gălățeni să participe la a- 
cest festival cu acțiuni și ma
nifestări de calitate, la înălți
mea dragostei lor față de pa
trie.

ION CHIRIC

«

CE CITIM, CUM CITIM?

LITERATURĂ SI CINEMATOGRAFIE

TEODOR MAZILU:
9? Dacă există ceva pe care

aceasta este, după părerea mea, idilismul44

S-a pus mai demult problema raporturilor 
dintre literatură (artă veche, artă a cuvîn- 
tului) și cinematografie (artă a imaginii în 
mișcare, artă încă tînără, socotită de mulți 
o pură abilitate tehnică) și ideea îmbrățișată 
de mulți este că filmul nu poate exista fără 
literatură, în timp ce opera (literatura) poa
te duce, în continuare, o existență indepen
dentă, paralelă. Sînt și spirite mai rezona
bile care încearcă să vadă în ce măsură teh
nica cinematografică a influențat în seco
lul nostru tehnica epică și, în acest sens, 
există o carte admirabilă (Vîrsta romanului 
american), scrisă de o eseistă inteligentă și 
profundă, Claude-Edmonde Magny, care do
vedește că marii prozatori americani, de la 
Dos Passos la Faulkner și prin ei întreaga 
proză modernă, utilizează procedee speci
fice filmului cum ar fi elipsa, decupajul etc. 
S-ar putea răspunde că tehnica obiectivă 
exis ă în roman înainte de a apărea filmul 
și replica nu este fără adevăr, căci proza
torii din secolul al XlX-lea folosesc descripția 
rece, impersonală și, ca Balzac,___________
sugerează viața morală a 
individ înfățișînd mediul (stra
da, casa, interiorul) în 
trăiește. Balzac este, 
comportamentist în măsura în care este 
și un analist pătrunzător» minuțios, ca 
un doctor (se numea el însuși astfel) în 
științele sociale. Sub influența cinema
tografului și, evident, într-un proces nor
mal de evoluție, naratorul obiectiv tinde 
să ia ’ în roman locul și rolul pe care îl 
are în film aparatul de înregistrare. Să fie, 
cu alte cuvinte, un narator fidel și mut, să 
înregistreze cu o obiectivitate impersonală 
faptele și din fapte cititorul să deducă, în
tocmai ca spectatorul, o tipologie și o ati
tudine. In realitate, procesul nu poate ajun
ge pînă la capăt, autorul nu poate fi cu de- 
săvîrșire eliminat din text. Chiar formulele 
cele mai apropiate de această tehnică (ro- 
manul-reportaj, cine-romanul, romanul-docu- 
ment) continuă să aibă un autor și anume 
cel care alcătuiește acest dosar de probe 
epice. Nu întreaga literatură urmează, apoi, 
această cale, sînt numeroase exemple în pro
za postbelică de întoarcere la romanescul 
tradițional, de liricizare a epicii, dovezi, în 
fine, că arta cuvîntului este mai complexă 
și, practic, refractară oricărei tutele spirituale 
și tehnice. Cinematograful influențează, ne
greșit, literatura și duce la apariția și di
versificarea mai ales a genurilor de fron
tieră (citate mai sus), dar literatură conti-

unui

care 
deci, 

măsura î 
pătrunzător

EUGEN SIMION

nuă să se dezvolte și în virtutea tradiției 
sale, reactualizînd procedee ce păreau ire
mediabil depășite.

Influența literaturii asupra cinematografiei 
este de alt ordin și, dintre toate genurile li
terare, acela care se apropie mai mult de 
cinema este indiscutabil romanul și nu, cum 
s-ar crede, dramaturgia. Romanul, ca și fil
mul, este o povestire, nu un spectacol. Eroul 
predilect, și al unuia și al altuia, este indi
vidul de rînd, omul de pe stradă, acela cu 
care lectorul și 
tifică. lată de 
zări sînt acelea 
Iar, istoria, de 
mun care trece, prin
Cinematograful nu poate ajunge acolo unde 
coboară proza, de aceea teama că filmul 
va înlocui opera literară este neîndreptățită, 
aparatul de înregistrare poate sugera o 
mișcare' interioară, dar nu poate concurc în 
amplitudine și profunzime analiza psiholo
gică, domeniul predilect al literaturii. Există 

încercări de a trece această ba
rieră și, pentru a da un singur 
exemplu, să cităm filmele psi
hologice ale
care 

sa pe care o provoacă 
ții, alienarea, lipsa de 
societatea de consum 
ilustrate de literatură, 
vorba de o femeie care nu mai vrea să 
vorbească, muțenia absolută este forma ei 
de protest și, totodată, forma extremă a 
alienării ei sociale. Bergman vrea să su
gereze o idee foarte puțin cinematografică, 
fiind prin esență statică, inexprimabilă, mis
terioasă: disperarea, frica de lucruri, răul de 
existență, greața de a trăi etc. și reușește, 
fără a putecf concura totuși marile opere 
scrise pe aceeași temă. Cinematograful poa
te multe, dar nu poate totul. Cuvîntul poate 
sugera mai multe decît imaginea fotogra
fică și, fără a face o ierarhie a artelor, sâ 
spunem că nu există primejdia ca literatura 
să piară în brațele cinematografiei, chiar 
dacă se găsesc oameni care preferă să vadă 
un film decît să citească o carte. Faptul se 
poate înțelege, dar, în timp, cine ocolește 
cărțile ratează întîlnlrea cu un univers pe 
care cinematograful nu-l poate stăpipi. Ma
rile opere literare nu și-au găsit incâ echi
valențele cinematografice. Cuvîntul continue 
să predomine prin puterea lui de a renaște 
în sensibilitatea lectorului.

spectatorul de film se iden- 
ce cele mai reușite ecrani- 
după așa-zisul roman popu- 
regulă, a unui personaj co- 

mai multe întîmplări.

lui Bergman 
tratează ■ teme (angoa- 

sentimentul mor- 
comunicare în 

etc.) dezvoltate, 
într-un film este
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Din mărturisirile

unul fost membru al juriului

0 DILEMA: SA I CRITICAM
SAU SA NUI CRITICAM

PE „AI NOȘTRI"?• ••

că nu am. Recunosc faptul
I aptitudini pentru muzică, cei 
I ce mă cunosc sînt la curent 

cu această deficiență despre 
Icare am crezut că nu trebuie 

escamotată, și dacă am făcut 
parte, o singură dată în via
ță, din juriul unui festival co- 

Iral județean, s-a întimplat ast
fel pentru că, pur și simplu, 
am fost desemnat din partea 
organizatorilor, nedispuși să ia

I în considerație protestele mele, 
ceea ce, e adevărat, nu prea

| vehemente. Ediția anterioară a 
1 acestui festival coral anual se 

desfășurase cu numai trei luni

Iși ceva înainte, iar corurile, 
acum, fără să-și fi revenit 
după confruntarea anterioară, 
fără să fi avut timpul de a

I proceda la o primenire fireas
că a repertoriilor, erau rea-

I duse în scenă numai și numai 
pentru că cineva dorea nea-

I părat să raporteze o acțiune 
culturală în plus.

I Există oameni preocupați nu 
de calitatea acțiunilor cultu-

I rale, ci de numărul lor, măr
turisesc și faptul că mie îmi

I scapă perspectiva acestei con
tabilități, dar nu despre acest

I lucru e vorba acum, ci de alt
ceva: a doua zi am aflat din

I presa locală că „acțiunea s-a 
bucurat de o excelentă primi-

I re din partea publicului". Care 
public? — m-am întrebat, pen-

1 tru că ediția festivalului fiind 
organizată în pripă, în sală, in

I afară de juriu, în cadrul că
ruia cel puțin eu mă recu-

1 noșteam ageamiu, nu exista
nici un public.

In Capitală, precum și 
toate județele țării, zi de

1 ceas de ceas, în librării și 
teatre, în săli de concerte

I în galerii de artă plastică,
case de cultură și în cămine

1 culturale, actul educativ ne

1 solicită, ca spectatori, interesul
și audiența. în calitate de co
mentatori, în plus, el ne so
licită discernămîntul, capaci-

Itatea de a aprecia și evalua, 
în ultimă instanță spiritul cri
tic, care nu o dată dezertează 
de la datorie. Și credem că nu

. greșim atunci cind afirmăm că 
această atitudine excelează cu 
deosebire în provincie, unde 
nu o dată bîntuie un soi de

1 frenezie a consemnărilor co
mode și suficiente, simple in
ventare ce nu sînt în măsură 
să surprindă substanța vie a

. unui gest spiritual. Consem
nări încheiate, de obicei, cu

I o frază condescendentă.
Pornind de la această con- 

i statare, să recunoaștem nece
sitatea exprimării prompte a 

I unui punct de vedere propriu 
asupra unui act de cultură, și 

Icînd spunem propriu nu spu
nem neapărat deosebit de al 
altora. în fond, poate fi vor
ba și de un punct de vedere 

| însușit, adoptat de un consens 
motivat de un crez și nu prin 

I • opțiune de circumstanță, con- 
juncturală, sau determinată de 

I ierarhii administrative. Apoi,
ne vom plasa pe o poziție de 

I onestitate atunci cînd vom
oferi o imagine exactă despre 

I evenimentele culturale la care 
asistăm sau în care sîntem 

I implicați. Cu atit mai mult In 
planul culturii de masă, unde 

|__evenimentele prin excelență

im-

în 
zi, 
în 
și 
în

sînt asistate prioritar și 
plică un număr considerabil . 
de oameni. Și, într-adevăr, nu 
sînt puțini comentatorii care | 
renunță uneori la a spune cum 
a fost un astfel de eveni- . 
ment, mutînd accentul pe cum 
ar fi putut acesta să fie. Și | 
nu este mai puțin adevărat că, 
în acest sens, demersul co- . 
mentatorului .analitic este în
tâmpinat deseori cu o nefi- | 
rească înțelegere. Asta cînd nu 
deranjează de-a dreptul. .

Se consideră, de pildă, mai 
ales în provincie, că nu e bine | 
să-i criticăm pe „ai noștri", 
chiar dacă ai noștri mai înre- • 
gistrează din cînd în cind și 
cîte un eșec, fie organizînd un | 
festival inoportun la data res
pectivă, fie editând o carte me- . 
diocră, fie vernisînd o expo- I 
ziție inexpresivă, fie antrenîn- | 
du-se într-un turneu cu un 
repertoriu neinspirat. Și nu i 
întotdeauna este agreată atitu
dinea de a spune lucrurilor pe | 
nume.

Altfel spus, tentația de a . 
transforma un comentariu cul
tural în proces verbal de con- | 
statare există și trebuie luată 
în calcul, ea stînjenind uneori i 
accesul la datoria de a avea 
un punct de vedere critic asu- I 
pra fenomenului cultural. Evi
dent, prin punct de vedere I 
critic noi neînțelegînd faptul 
că ceva sau altceva trebuie I 
neapărat criticat. Prin punct 
de vedere critic noi înțelegem i 
că atît o apreciere pozitivă, cit 
și una negativă trebuie temei- I 
nic argumentate.

O astfel de cultură, după I 
părerea noastră, nu se dezvol
tă prin rapoarte și bilanțuri I 
periodice de acțiuni, sau prin 
pliante — programul festivalu- I 
lui la care m-am referit la în
ceput forma și el obiectul unui I 
pliant, a cărui circulație nu a 
depășit cercul juriului și al I 
cîtorva participanți — destina- i 
te și ele dosarelor, pe care să I 
le folosim apoi ca documente 
justificative ale unor acțiuni 1 
care au fost sau nu au fost 
ceea ce trebuiau să fie. Noi ' 
înțelegem că un climat efer
vescent în domeniul culturii I 
de masă se edifică altfel de
cît precipitînd oameni pe un 1 
drum care, dacă nu duce ni
căieri, duce cel mult spre niș
te dări de seamă urmind a fi 
prezentate în împrejurări fes- 1 
tive cu caracter restrîns. Un 
climat cultural se construiește 
cu răbdare și tact, cultura se 
dezvoltă cu oameni care au 
personalitatea, vocația, aspira- 
țiile și inițiativele Iot și la ca
pătul acestui drum se află cu 
totul altceva decît un inven
tar amorf de izbînzi închi- 
puite. _

Dar povestea noastră are și | 
un final optimist, un final pe 
care nu l-am inventat noi, cl < 
viața, care a fost și va fi op
timistă. Altfel spus, festivalul | 
amintit se desfășura în clubul 
tînăr al unei uzine tinere, vo- i 
cile erau tinere și cel puțin 
cîteva dintre cîntecele cărora | 
le dădeau viață au fost și vor 
fi cîntece tinere. Adică înălță- i 
toare, cîntecul lupta cu pro
priile lui arme. I

MIHAI PELIN

— Teodor Mazilu, sinteți dra
maturg, poet, prozator. Sinteți 
și cineast, ați făcut scenarii de 
film, scrieți despre film, deci 
sinteți in măsură să stabiliți un 
raport, o delimitare, între cine
matograf și restul lumii artelor. 

Cinematograful, fiind arta 
cea mai accesibilă are, tocmai 
din această pricină, și obligații
le cele mai mari. Ei trebuie să 
zugrăvească cu promptitudine 
realitatea. Una este poezia, care 
esențializează starea de spirit, 
sentimentul, operind cu concep
te, alta este filmul de la care 
așteptăm nu numai oglinda vie
ții noastre interioare, ci și a în
tregii societăți. De aceea filmu
lui i se poate pretinde foarte 
limpede să nu ignore nici o la
tură a realității, să nu se rătă
cească în labi
rinturi și pro
bleme lipsite de 
interes general. 
Mai avem mul
te de făcut 
acest sens, 
film realist 
simplu 
viața 
nu 
fOBt _______
oscilațiile sentimentale 
monștrilor sacri. In destinul 
personajelor și chiar, sâ fiu 
sincer, in peisaj mi se intimplă 
sâ nu recunosc realitatea in care 
trăiesc. Asta pentru că atunci 
cind punctul de vedere este fals, 
totul se prăbușește in falsitate 
și am văzut filme in care nici 
măcar locomotivele nu erau 
prezentate firesc. Unii dintre 
scenariștii noștri, neputinu sâ 
observe problemele reale, au că
pătat puterea de a le inventa. 
Pe seama muncitorilor, de pilda, 
se pun uneori probleme pe care 
ei nu le-au avut și nu le. vor 
avea niciodată, bineînțeles ig- 
norindu-se cele adevărate.

— Nu faceți o exagerare vă- 
zind totul așa, dezolant ?

— Nu, pentru că e sănătos să 
începem cu ce e rău,. că binele 
îl știm. Bineînțeles că dracul 
nu este așa negru. în ultimul 
timp am văzut filme românești 
bune și foarte bune. Am văzut, 
de pildă, cu plăcere ,,Filip cel 
Bun" și m-a surprins nu numai 
firescul dialogului, ci și serio
zitatea lui. Căci de multe’ ori 
scenariștii noștri prea se mul
țumesc numai cu firescul 
cred că cu „măi" și „păi" 
„apoi să știi" realizează obliga
toriu o înălțare spre adevăr. 
Procesele verbale le citim cu 
alte prilejuri. Deci aș reproșa 
acestui tip de filme „firești" 
realismul minor, incapabil 
vadă sensurile superioare 
realității. îmbucurător mi 
pare in ultimul timp că este o 
nevoie de realism, o înțelegere a 
faptului că numai din realism 
se pot naște capodopere și o la 
fel de evidentă oboseală în fața 
clișeelor. Clișeele nu se mai 
bucură de adorația de altădată. 
Am putea pomeni aici „Cursa" 
lui Danieluc, acele ingindurate 
și serioase „Ilustrate cu flori de 
cimp", „Zidul" lui Vaeni, prin 
puterea de a ridica realitatea 
la sensuri poetice.

— Prezența dumneavoastră pe 
generice este totuși rară.

— Mărturisesc că nu m-am 
înțeles prea bine cu regizorii. 
Ei îmi reproșau — și poate să 
fi avut și ei dreptatea lor — că 
nu sint filmic. Cu lacrimi în 
ochi am încercat să-i conving 
că nu trebuie să dea acestei no
țiuni estetice o accepție atit de 
simplistă. Ei susțin se pare că 
filmul înseamnă întîi de toate 
meșteșug și numai în caz de 
forță majoră artă. Cu Mircea- 
Mureșan la „Bariera" m-am în
țeles în linii generale, eu însă 
am fost împotriva acelor intros
pecții care sufocă filmul.

— Discutăm aici despre teme, 
idei și sensuri, dar e bine că 
ați vorbit despre mijloace, stil. 
De prea multe ori ne sufocă, 
cum spuneți, mijloacele de ma
re rafinament care slujesc unui 
stil prolix sau care, pur și sim
plu, nu e deloc al poveștii pe

care autorii ne-o propun, nu 
este al lumii in care se naște 
povestea.

— Bineînțeles. Mijloacele pre
luate cu prea multă grabă, care 
s-au născut dintr-o altă reali
tate psihologică și temperamen
tală. socială, iși pierd toate va
lențele semnificante. Dacă exis
tă ceva pe care spectatorul îl 
refuză din capul locului, aceas
ta este, după părerea mea. idi- 
lismuL El știe că viața e minu
nată, trecătoare, dar și foarte 
complicată. El refuză in același 
timp și exagerările problema
tice. Prea multe femei care își 
părăsesc brusc domiciliul, prea 
mulți bărbați care nu știu unde 
e mai nobil să iubească, la 
munte sau la mare. Acele ca
zuri în care problemele mari.

in 
Un 
fi 

despre 
țăranilor 

avem, in 
informați

ANCHETA NOASTRĂ

CRITICI TINERInere cu interes. Pot spune de 
asemenea cu toată orgolioasa 
modestie de rigoare că actori 
ca Dinică, Moraru, George Con
stantin, Cotescu ar fi fericiți să 
joace într-un film de-al meu 
de comedie. Dar nu avem regi
zorii de comedie serioasă sau 
interesați de genul meu de 
umor ! Cit despre starea come
diei cinematografice românești, 
declar cu toată seriozitatea că 
ea nu a atins nici de departe 
nivelul spiritului și umorului 
specifice oamenilor noștri. Gre
șeala regizorilor noștri care fac 
comedie este că despart come
dia de poezie. în fond comedia, 
așa cum au demonstrat-o Cha
plin, Alexandrov și alți mari, 
nu e; decît o nevoie a omului de 
a-și prelungi copilăria. în mod 

firesc la noi, 
w cele mai bune 

comedii cinerila4- 
M tografice s-au 

' făcut după Ca-? 
ragiale. Lui Ca- 
ragiale nu i s-a 

.» o- 
biecția că nu e 
filmic. Dar și 

aici s-a făcut foarte puțin. Eu 
credea în fiecare an spectatorii 
români au dreptul să vadă un 
film după nuvelele și piesele 
lui Caragiale. Fiecare an în care 
nu s-a'făcut un film ' “ "
giale e un an trist, 
e numai o noțiune 
și un mod de viață, 
a depiași impasurile. —— ___
îl are și asta este una din tră
săturile lui de caracter cele mai 
minunate. Aș îndrăzni să spun 
că umorul înseamnă înțelege
rea tragicului și depășirea a- 
cestuia. De aceea îmi pare foar
te rău că aceste imense resurse 
spirituale, această uriașă și să
nătoasă nevoie de a rîde nu sînt 
folosite de cinematografia noas
tră. Pentru spectatorii noștri 
nevoia de comedie e aproape 
biologică, precum proteinele și 
vitaminele. A simți nevoia de 
comedie trădează o bunăstare 
morală și puterea de a te re
cunoaște așa cum ești. Noi sîn
tem realiști, nu avem nevoie de 
iluzii.

■■

Fondul de idei al filmului românesc
schimb 

la timp
am 
de 
ale

și 
Și

cu-

po
ntai

reale, adinei, ale existenței, iu
birea, moartea, responsabilita
tea, dreptatea, nevoia de afec
țiune sint înlocuite cu angoasa. 
Angoasa, ca și tendința spre 
calambur sînt boli • psihice, nu 
probleme. De pildă, nu există 
în filmul românesc nici o po
veste de dragoste viabilă este
tic între doi tineri simpli, 
rați și normali.

— Se vede că e greu să 
vestești firesc lucrurile cele 
firești.

— Așa e. La noi se confundă 
încă iubirea cu frumusețea sta
țiunilor climaterice.

— Ca de obicei, plin de 
. umor. Teodor Mazilu. Ajungem 

deci la punctul fierbinte al dis
cuției noastre. V-ați impus in 
teatru cu un gen de comedie 
satirică, acidă, particulară, un 
fel de a privi lumea care, indis
cutabil, vă aparține. De ce deloc 
în film ? Și in general, ce cre
deți despre starea precară — 
mă grăbesc să-mi spun opinia 
— a comediei românești — la 
un popor atit de inteligent, plin 
de umor ?

— Nu e vina mea. Primesc în 
ciuda aparențelor orice propu-

după Cara- 
Umorul nu 
estetică ci 
puterea de 

Românul

Interviu consemnat de 
SMARANDA JELESCU

A scrie despre tineri colegi 
de condei mi se pare o datorie 
și o satisfacție. Mai ales cînd 
vine vorba de contribuția lor la 
marele proces al afirmării 
noastre prin literatură. Proces 
absorbant, ce reclamă multă e- 
nergie, continuitate, competen
ță. Și dacă nu numai unii aduc 
ecoul meritat, trebuie să cre
dem în acei tineri critici la 
care prospețimea nu înseamnă 
neapărat și ingenuitate a gus
tului. în schimb, prospețimea 
lor este și — pe cit îmi aduc 
aminte — a fost din capul lo
cului încrezătoare în forța cu
vîntului scris. Destinul creator 
îi scutește azi de lungul anoni
mat al începutului. Nu este ni
mic de „recuperat" în ceea ce 
publică. îi simțim alături și îm
preună sîntem preocupați 
munca noastră de zi și de i 
te.

în acest context, un 
subtil, destins, incitant, 
de urmărit, mi se pare 
Poantă. La Cluj-Napoca, 
scrie, totdeauna la 
Steaua al cărei cronicar 
zie este, presupun că 
mai repede atenția.

Criticul începe ca un 
tor al noului, dar, atras de au
torii contemporani, Petru 
Poantă nu are nici față de a- 
ceștia respectul timorat de ac
ceptări zgomotoase. Confuzia 
între prețuirea valorilor și ha
giografie criticul o evită sigur 
pe sine, punctul lui de sprijin 
fiind solid ancorat în realita
tea literară. Evident, referirile 
la ansamblul de fapte din care 
se constituie literatura prezen
tului nu ignoră istoria litera
turii naționale și universale. 
Criticul își desprinde orientări
le din situarea sa într-o pers
pectivă estetică asupra fenome
nului poetic la nivelul acestei 
epoci. De aici și preferințele lui 
pentru . ' ‘ \ *
pentru scriitorii români actuali. 
Gestul deloc 
schița o privire 
referitoare la un număr de ati
tudini, motive și teme comune 
ale liricii noastre recente ni-1 
apropie și mai mult. Fiindcă în

i de 
noap-

critic 
demn 
Petru 
unde 

revista 
de poe- 
a atras

admira-

experiențele în curs,
imprudent de a 

de ansamblu

factura interpretărilor sale P. 
Poantă încorporează ideea că 
parcurgem o fază de eferves
cență legată deopotrivă de tra
diția generației de aur (Arghezi, 
Blaga. Barbu), dtși de sincro
nizarea cu noile tendințe. Nu 
este loc de prea multe amă
nunte, dar se cuvine reținută 
oricum ideea că poezia româ
nească își dorește odată cu pro- 
pria-i angajare să-1 angajeze, 
să-1 modeleze pe cititor.

în latura imediată deschideri
le spre un mare număr de au
tori neconsacrați însă prețuiți, 
cum sînt Emil Brumaru, Mir
cea DinesCu, Vasile Poenaru ș.a. 
confirmă viziunea criticii de sus
ținere. Inteligența ordonatoare 
a criticului îi pune firesc în re
lație cu Nichita Stănescu și 
Ștef. Augustin Doinaș, cu Geo 
Dumitrescu și Ion Caraion. 
Modalități lirice contemporane 
publicate în 1973 la editura Da
cia dezarmează astfel orice 
scepticism față de începuturile 
Criticului clujean. Paginile căr
ții cuprind destule demonstrații 
utile. Cel mai util pare efortul 
de inițiere în universul artistic 
al generației noi. Criticul vede 
lesne atributele ieftine ale mul
tor poeți aflați la început de 
drum. Antenele lui înaintează 
cu precizie și detectează, re
pede edificate, stratul unic, 
timbrul, ritualul specific de ros
tire.

Posibilă istorie a poeziei 
românești din ultimii zece ani 
cartea lui Petru Poantă acordă 
atenție feluritelor stadii ale 
discursului liric, fiind prin a- 
ceasta și o contribuție analitică 
la descifrarea poeziei moderne, 
Analizele încearcă să releve 
statutul diverselor opțiuni po
etice, parte credincioase prin
cipiului retoric figurativ, parte 
oscilării între simbol și literali- 
tate. în tușe fine, P. Poantă 
desparte pe sentimentalii pate
tici de sentimentalii compri
mați, pe senzitivi de lăcrimoși, 
pe ironici de virtuoșii gratuită
ții. Muzicalul, plasticul, cu de
rivatele lor (orficul, feericul 
etc) sînt căutări rezolvate mai 
mult sau mai puțin sugestiv în

ordine Inovatoare. Ceea ce poe
zia noastră iși propune să cu
prindă in planul existenței se 
inspiră din chiar actele epocii 
contemporane, traduce prin li- 
ricizarea cuvîntului, voința de 
exprimare a eului, disponibili
tatea lui la comandamentele ac
tualității sociale și estetice.

Dacă nu este totdeauna co
mod să scrii asemenea cărți 
(vezi și modul în care sînt în- 
tîmpinate) este de-a dreptul te
merar să faci cronică la autorii 
dificili. Sau să spulberi față de 
nume necunoscute reticențele 
publicului. Iată-1 pe critic pre- 
zentînd un coleg de generație 
căruia îi laudă caligrafia rafi
nată. Recenzînd placheta lui 
Adrian Popescu Focul și sărbă
toarea, salută neobișnuita fer
voare a expresivității resorbită 
în viziune. La poltfl opus apare 
Victor Felea cu imagistica sa 
calmă, evocat din ^inîghi domes
tic. S-ar zice că operînd selec
ții criticul nu reține deșeurile 
ori îi iartă pe meaiocri. înain
te de a-1 crede uh defensiv P. 
Poantă ne propdne și o altă 
față a sa. O exemplifică recen
zînd micromonografia lui Voicu 
Bugariu despre Zaharia Stancu. 
Deși V. Bugariu nu e un critic 
nechemat, se pare că nu a fost 
în cea mai bună formă cînd 
și-a redactat lucrarea 
editura Albatros. P. _____
pleacă de la obiecția că mono- 
grafistul s-a angajat grăbit și 
superficial într-o contemplație. 
Punerea în temă începe cu o 
diatribă : „După toate spusele, 
V. Bugariu este un critic încă 
tînăr. Dar după toate „.scrise
le" el este un critic „mediocru". 
Extrema exigență îl caracteri
zează pe Petru Poantă și ex
plică chiar și rarele invective. 
Intervențiile criticului coboară 
mult mai adine în tradiție de
cît s-ar crede. O mărturisește 
singur atunci cînd relevă influ
ența catolică a marilor poeți 
interbelici asupra tinerilor de- 
butanți. Fără urmă de, îndoială, 
Poantă însuși stă sub prestigiul 
conștiinței lor exemplare.

HENRI ZALIS

pentru 
Poantă

J

Aici venim în fiecare an asemeni griului bârbat 
Sâ ne legăm și noi de lutul părintesc
Inimi prădalnice nu au cei ce ies la arat 
Pe cîmpul unde moșii lor se odihnesc.

Desen de MIHU VULCANESCU

Pămîntule,
Cine te iubește nu face rapoarte de activitate 
Nici dare de seamă cum te-a tocat
Dovadă sînt doară brațe și cămăși asudate 
Cînd de pe noi încă rouă nici nu s-a zvîntat

Aici venim, părinte din părinți 
Nestrămutați de legi și de oștiri
Și tu, cu dulce limbă românească ne alinți 
Țară - ocean de pace și de trandafiri I...

IOAN GEORGE ȘEITAN 
muncitor, Constanța

Cîntarea României
Noi sîntem, dimpreună, Cîntarea României 
pe-aceste vibrante cîmpii adunați 
să întețim cu imnuri văpaia omeniei 
în mîndra-ne iubire, sub steaua din Carpați 
Durăm prin vrerea vieții și-a noastră. Din străbuni 
statornici în columna de doine și de dor 
Sîntem cu toții-ntr-unul. Mai aspri sau mai buni, 
După mișcarea vremii prin toți și-a tuturor. 
Asemeni stelelor în jurul unui soare 
rotindu-ne-n tăria iubirii gravităm, 
Un fluviu neîntrerupt de inimi într-o zare 
pe care cu nesațiu iubind-o, respirăm...

Poem hunedorean
Am rămas aici pentru a-mi cunoaște 

iubirea
Nu o poezie care te poate ucide 
Cum i-a învățat risipirea 
Pe cei cu harfe livide.
Departe de angoase și străin 
de pîclele ideii austere 
Eu numai la om mă închin 
și muncii, cu sare și miere.
Unii vor spune că aceste cuvinte 
sînt așternute drept preș, în vreo sală
- Cine trăiește aici nu minte, 
El scrie cu sînge, nu cu cerneală. 
Aspru și viu îmi e cîntul 
nu îngăimat pe vreun neted birou 
ci seînteind între nopți din pămîntul 
înroșit, din orașul erou.

EUGEN EVU
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Conferinței extraordinare 

de solidaritate cu poporul 
din Africa de Sud

ADDIS ABEBA

dreapl* s poporului aud-alncan pentru înfăptuirea dreptului s*u InslmtubU de an Mori smfur eoar.a. de a ti r*p-.n m propria

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Sodallale RomSnla, NICOLAE CEAUȘESCU. a primii din partea MARELUI DUCE AL LUXEM
BURGULUI, JEAN. următoarea telegram! :

(Phptalit alkrkenpl)". cum 
apart Miait pdpdldul In die-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORTPreședintele Republicii Soeiallale Romănla. NICOLAE
Mexicane^LUIS ECHEVERRIA*""vAREZr'ural'îlam'teîigraS*:

--------- —— o știre <Ie ultimă oră------------ ,

! Echipa României pentru „Cupa Davis“;
i Se reface celebrul cuplu bsiuu * nm vor yș- ț

Jucătorii incep 
să aibă obligații...

Etapa văzută de Cornel Dinu

pev“"urim. dragi tovar»|l, turcea deplin In traducerea tn viat* ■

Tovarășul Janoa Fareltes. Ungar*, au semnat, vineri, Pro-

din dnd In etnd. lat linge 
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