
Eternitatea

COLEGII DE MUNCA
DINCOLO DE POARTA UZINEI

INTR-0 MESERIE.

C! CĂUTĂTOR!

INTR-0 MESERIE

Comunistul — modelul la care ne raportăm |

cunpiei 
cu lanuri

L n nou și rodnic dialog consacrat înfăptuirii politicii partidului 
pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii

Brigăzile tineretului 
* OLT: Culesul porumbului se apro
pie de sfîrșit • MUREȘ: Pentru ca 

bob din recolta acestui

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

• IN INDUSTRIE: Deși mentorii 
sint gata de plecare, secțiile de 
producție mai au ineă aspectul 
unui șantier

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a fâcut, miercuri, 17 
noiembrie, o vizită de lucru in Capitală.

in prima parte a vizitei a fost reluatâ analiza 
privire la introducerea unor tehnologii mai efi 
ente in domeniul construcțiilor de locuințe și spo
rirea continuă a gradului de industrializare a lu
crărilor, incepută in urmă cu mai puțin de o 
sâptâminâ, in cadrul unei intilniri cu specialiștii și 
edilii, desfășurată la întreprinderea de construcții 
prefabricate din cartierul Militari.

In cea de-g doua parte a dimineții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a poposit într-o serie de mari 
magazine, artere și vaduri comerciale bucu- 
reștene.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de 
tovarășii Manea Mânescu, Ion Dincă, losif Uglar 
și Teodor Coman.

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN CAPITALĂ 
la întreprinderea de construcții prefabricate din cartierul 
Militari, în mari magazine ți vaduri comerciale bucureștene

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul afacerilor externe 

al Zambiei

• IN AGRICULTURĂ : Pe Șantierul 
național al tineretului Nedeia - 
Măceșu, brigadierii iși onorează 
angajamentele

în bătălia recoltelor
să nu se piardă, toată atenția acor
dată sortârii și depozitării in bune 

porumbului

Pe traseul ce leagă întreprinderile de localitățile navetiștilor 
„cale liberă" inițiativelor, acțiunilor întreprinse de organizația 
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Pentru cea de-al 
doua dezbatere 1 
a paginii, elevii 1 

au propus douăi 
întrebări: ■ J 2. CE ÎNSEAMNĂ SA FII T1NĂR REVOLUȚIONAR ?

La redacție ne-au sosit primele răspunsuri: 

asjwss.

A El TÎNÂR REVOLUȚIONAR
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU■» ■>
T (Urmare din pag. I)

Așa după cum s-a indicat,' în
tr-o primă etapă, trebuie să se 
treacă neîntîrziat la aplicarea 
soluțiilor aprobate, a materiale
lor mai ieftine și a tehnologii
lor de execuție adecvate. Utili
zarea lor trebuie extinsă, desi
gur, și la celelalte tipuri de con
strucții social-culțurale. în acest 
scop trebuie revăzute proiecte
le pentru creșe și școli, trebuie 
reconsiderate cele pentru case
le de cultură și celelalte dotări 
edilitare. Hotelurile turistice, 
mai cu seamă cele cu activitate 
sezonieră, trebuie ridicate nu- 

k, mai din construcții ușoare, 
r elâborîndu-so în acest scop pro- 

iecte-tip pe microzone climati
ce care să prevadă și utilizarea 
unor surse locale de materii 
prime.

Secretarul general al partidu
lui a indicat ca, în scopul ge
neralizării celor mai eficiente 
soluții să se organizeze un 
schimb de experiență cu specia
liștii din județe, cu reprezen
tanții consiliilor populare, ai 
trusturilor de construcții și 
institutelor de proiectare. Să 
stimulăm și în acest domeniu — 
a arătat secretarul general — 
creația tehnică originală, mate
rializarea practică a capacității 
profesionale dovedite de spe
cialiștii din diferite centre ale 
țării.

Secretarul general al partidu
lui a cerut, de asemenea, să 
se coordoneze eforturile îndrep
tate în această direcție ale spe
cialiștilor din domeniile con
strucțiilor industriale, agrozoo
tehnice și social-culturale pentru 
ca. intr-un termen cît mai 
scurt, să se poată pune la punct 
noi soluții de economisire a ma
terialelor, de sporire a gradului 
de industrializare a lucrărilor și 
de ridicare a nivelului eficien
ței întregii activități ce se des
fășoară în aceste sectoare de 
activitate.

Participanții la această discu
ție concretă, analitică, asupra 
unefa din problemele de o în
semnătate deosebită ale accele
rării dezvoltării economico-so- 
ciale a patriei au adresat căl
duroase mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru sta- 
tornica sa atenție față de activi- 

v tatea și eforturile lor, l-au 
asigurat pe secretarul general al 
partidului că vor face totul pen
tru a spori continuu eficiența 
muncii colectivelor pe care le 
reprezintă, pentru a o ridica la 
cote superioare.

Cea de-a doua parte a vizitei 
secretarului general al partidu
lui se înscrie in contextul preo
cupărilor stăruitoare și constan
te pentru calitatea vieții celor 
ce muncesc, pentru satisfacerea, 
Ia un nivel, tot mai înalt, a ce
rințelor populației, in strinsă 
concordanță cu stadiul actual de 
dezvoltare a societății noastre, 
în raport '• direct cu potențialul 
sporit al producției de bunuri. 
de consum, al sectoarelor de 
servicii publice. Vizita prin cî- 
teva magazine cu produse in? 
dustriale din centrul Capitalei a 
prilejuit o nouă analiză, la fața 
locului, a modului in care se 
înfăptuiesc măsurile luate de 
conducerea partidului în vederea 
îmbunătățirii aprovizionării 
populației.

Primul popas — magazinul 
,.Eyâ“. Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat de 
tovarășii Lina Ciobanu, minis
trul industriei ușoare. Janos 
Făzekâs. ministrul comerțului 

interior. de reprezentanți si 
unor centrale industriale de re
sort.

Magazinul „Eva" este una din 
unitățile cele mai mult solicitate 
de publicul cumpărător. Volu
mul desfacerilor pe metru pă
trat este aici de patru ori mai 
mare decît în alte unități co
merciale similare, fapt ce se da- 
torește aprovizionării directe de 
la producător. într-o proporție 
de 90 la sută la unele importan
te categorii de mărfuri cum 
sînt confecțiile și încălțămintea, 
cit și folosirii judicioase a spa
țiului de vinzare.

în timpul vizitei, secretarul 
general al partidului a acordat 
o atenție specială acelor bunuri 
cu cerere intensă în acest sezon, 
dind indicații menite să condu
că la îmbunătățirea sortimente
lor, prin sporuri cantitative, cit 
și prin îmbogățirea gamei cu 
produse de calitate superioară. 
La raionul de încălțăminte, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat dacă modelele prezen
tate într-o recentă expoziție or
ganizată de producătorii din a- 
cest sector au fost puse in vin
zare. Reținînd faptul că doar un 
număr din aceste modele. în
deosebi încălțăminte do sezon, a 
și fost livrat magazinelor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se acorde toată atenția intro
ducerii cit mai rapide în produc
ție a modelelor noi și producerii 
în cantități suficiente, astfel incit 
cumpărătorii să beneficieze re
almente de noile creații ale in
dustriei noastre de specialitate.

Și la magazinul ..Adam- — 
unitate model a întreprinderii 
„.Romarta" — secretarul general 
al partidului a acordat o atenție 
stăruitoare satisfacerii cerințe
lor cumpărătorilor, atit prin or
ganizarea unui sistem adecvat 
de aprovizionare, cît și prin ex
tinderea modului de prezentare 
și desfacere modernă, civilizată, 
a mărfurilor. S-a reliefat că. în 
urma indicațiilor și recomandă
rilor formulate cu prilejul unor 
vizite anterioare în unități simi
lare. au fost inițiate măsuri pen
tru ca mărfurile să fie aduse in 
magazin în cea mai mare parte 
— aproximativ îji proporție de 
80 la sută — Hîrect de la pro
ducători, ceea ce asigură o apro
vizionare operativă, pe măsura 
nevoilor reale, imediate ale co
merțului. Totodată, s-a subliniat 
că întreprinderile Capitalei 
furnizează acum jumătate din 
fondul de marfă necesar, evitin- 
du-se astfel transporturile inu
tile din alte localități.

Aplicîndu-^e. de asemenea, o 
altă indicație a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in prezent 
mărfurile, in special confecțiile, 
sint transportate din fabrici in 
magazin în conteinere speciale 
adecvate, menținindu-se in acest 
fel ținuta comercială a produ
selor.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
calitatea unor mărfuri, a cerce
tat îndeaproape materialele fo
losite, aspectul lor comercial. 
Secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea diversifi
cării in continuare a modelelor, 
a gamei coloristice și a cerut 
si se realizeze. îndeosebi pen
tru tineret, confecții și tricotaje 
mai variate, mai frumoase, cu 
o linie modernă. Remarcind as
pectul general plăcut al maga

zinului. secretarul general al 
partidului a cerut comerțului să 
se preocupe mai mult pentru a 
Dune la dispoziția cumpărători
lor produse de calitate superioa
ră. intr-o prezentare adecvată.

La unitatea de marochinărie 
a întreprinderii comerciaie de 
stat „Romana- din Caiea Victo
riei, discuția a avut ca princi
pal obiect calitatea produselor 
oferite cumpărătorilor, aprovi
zionarea magazinului și cointe
resarea lucrătorilor din unitate 
in îndeplinirea și depășirea pla
nului de vinzâri.

S-a pus totodată in evidență 
necesitatea unei mai bune co
relări intre numărul vinzâtori- 
lor și sarcinile magazinelor, in 
vederea creșterii eficienței acti
vității comerciale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recoman
dat ca unitățile comerciale sâ 
țină seama mai mult de ace?: 
aspect care. împreună cu diver
sificarea producției, îmbunătă
țirea ritmicității aprovizionării, 
vizează în final modernizarea 
întregului sistem de vinzare. 
atingerea unor indici superiori 
de rentabilitate a comerțultri. 
Aceleași probleme sint abordate 
și in cadrul vizitei de la maga
zinul de încălțăminte „Lux*. 
Secretarului general al partidu
lui, celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat le 
sînt prezentate cele mai noi 
produse aflate in magazin. Se 
constată cu acest prilej crește
rea ponderii produselor noi în 
totalul celor puse in vinzare. 

Pe Calea ‘Vicforiei

faptul că acestea răspund în 
mai mare măsură preferințelor 
și solicitărilor exprimate de 
cetățeni. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu insistă asupra posi
bilităților de aplicare mai ra
pidă a programelor de diversi
ficare a producției, arătind tot
odată că este necesara o preo
cupare sporită din partea spe
cialiștilor pentru îmbunătățirea 
calității încălțămintei și artico
lelor de marochinărie. precum 
și o strinsă colaborare intre 
unitățile comerciale și cele pro
ductive in direcția satisfacerii 
cerințelor consumului.

Sfera de preocupări din aceas
tă vizită de lucru s-a extins 
apoi, cuprinzind o serie de as
pecte edilitare și comerciale ale 
perimetrului din centrul Capi
talei. Timp de mai bine de o oră. 
■ovarășui Nicolae Ceaușescu a 
străbătut, pe jos. o parte a 
Căii Victoriei, străzile Lipscani. 
Doamnei. Academiei. B-duI 
1W. adică acea zona a orașului 
cu vechi și bogate tradiții co
merciale. înzestrată cu clădiri 
mari, representative pentru sti
lul arhitectonic aî Bucureștiu- 
lut Secretarul general al parti
dului a intrat in noile hoteluri 
..Conuneniaî" și „Capitol*. re
date circuitului turistic după 
reamenajări care le-au conferit 
un plus de confort, intr-o serie 
de magazine cu diverse profile, 
in binecunoscutele pasaje co
merciale.

Pe întregul parcurs, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat indica
ții concrete vizînd sporirea nu
mărului de magazine, pe profi
luri cit mai diverse, pentru toa
te virstele și preferințele, a 
cerut — pe strada Lipscani, de 
pildă, completarea frontului de 
clădiri in spațiile rămase vira
ne. supraetajarea unora, in cel 
mai bun stil tradițional al aces
tei vestite artere. Secretarul ge
neral al partidului a făcut ob
servația că profilul unor maga
zine se schimbă prea des. deru- 
tind pe cumpărători și pierzir.- 
du-și vadul. In același timp, s-a 
remarcat că birourile și •servi
ciile unor întreprinderi și cen
trale industriale nu trebuie să-și 
găsească loc in acest perimetru: 
ele trebuie mutate in unitățile 
de producție respective, iar clă
dirile ocupate acum să fie re
date unor activități funcționale, 
de preferință celor inițiale, cu 
atit mai mult cu cit este vorba 
de un vechi și tradițional cen
tru comercial.

Pe întregul parcurs. în acest 
perimetru deosebit de animat la 
orice oră din zi. mii și mii de 
bucureștcni au salutat cu multă 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. exprimindu-și prin 
urări și aplauze însuflețite 
marea bucurie de a se reîntîlni 
cu secretarul general al parti
dului. sentimentele de adincă 
recunoștință față de partid, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija mereu neobosită cu 
care acționează spre binele și 
fericirea poporului nostru.

Cum finalizați investițiile acestui an, 
cum pregătiți investițiile anului viitor ?
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DEȘI MONTORII SINT GATA DE 
PLECARE, SECȚIILE DE PRODUCȚIE 
MAI AU ÎNCĂ ASPECTUL UNUI ȘANTIER

BRIGĂZILE TINERETULUI ÎN BĂTĂLIA RECOLTELOR

Un important obiectiv — Fa
brica de zahăr din Urziceni— ur
mează să intre peste puțin timp 
in funcțiune. Cu toate efortu
rile depuse pe șantier, mai sînt 
incă multe de făcut. Care este 
cauza principală a rămînerii în 
urmă? — îl întrebăm pe ing. 
Traian Moroianu, șeful șantie
rului 4 instalații din cadrul 
T.C.LA.Z.-București : Centrala 
electrică de termoficare, datori
tă livrării cu întîrziere a caza
celor de către întreprinderea 
Vulcan" — ne spune acesta.
— In ce vă privește, v-ați 

onorat exemplar sarcinile ? >
— în mare, cred că da.' Au 

existat întîrzieri în ceea ce pri
vește livrarea unor utilaje și 
subansamble.^ dar asta nu ni s-a 
datorat nouă.

— Toți oamenii sînt prezenti 
astăzi la lucru?

— Toți, aproape toți sînt aici 
pe șantier.

Aflat alături de noi. tînărul 
șef de lot, inginerul Constantin 
Grecu, completează:

— Dealtfel am intrat intr-o 
fază în care și o absență ne
motivată își pune amprenta 
asupra ritmului de producție.

— Deci șantierul 4 instalații 
mai are destule lucruri de fă
cut pînă la intrarea reală în 
funcțiune a întreprinderii.

— Da, destul de multe.
După această constatare, stră

bat șantierul viitoarei fabrici de 
zahăr. Autobetoniera 33-B-865, 
cu motorul în funcțiune, așteap
tă un delegat care urmează să 
se deplaseze pe șantierul Fa
bricii de nutrețuri combinate, 
șantier aflat la 5 kilometri de 
aici. De la ora 7 și jumătate 
dimineața și pînă la ora prin- 
zului, autobetoniera, un colos 
de metal a cărui stagnare costă 
sute de lei pe 2i, nu a făcut 
decît această navetă: FNC— 
fabrica de zahăr și retur. Căci, 

fabrica de zahăr mai este incă 
in stadiul de șantier.

— Nu ne-au sosit incă cofra- 
jele de la Țindărei. ne spusese 
cu o oră înainte inginerul Mo
roianu, de aceea nu putem în
cepe încă lucrările la siloz.

— Asta nu e nici pe departe 
o scuză întemeiată, avea să re
marce inginerul Valeriu Zu- 
gravu, directorul viitoarei fa
brici. Pentru că și în lipsa co- 
frajelor constructorii și mpnto- 
rii ar fi avut destul de lucru. 
Dar, pretextînd lipsa unor ma
teriale. utilaje și instalații, ci 
și-au restrîns mult numărul de 
oameni, s-au deplasat pe alte 
șantiere. Rămîne ca de acum 
încolo să preluăm noi lucrările 
ce trebuiau executate de con
structori și instalatori.

Intr-adevăr, 500 de oameni, 
tineri în marea lor majoritate, 
s-au reprofilat pentru un timp 
în meseria de lăcătuși, sudori 
sau montori. O parte din viito
rii operatori și ameciști scot 
apa dintr-o stație de pompe 
subterană, pentru că cel care a 
construit-o nu și-a indcplinit 
întocmai datoria de construc
tor. 10—12 tineri lăcătuși, strun
gari și frezori din viitorul com
partiment „întreținere-repara- 
ții“ pun la punct funcționarea 
unui pod rulant din secția prin
cipală. pentru că montorul nu 
și-a făcut cum trebuie datoria, 
părăsind șantierul înainte de a 
face ultimele probe și reme
dieri. Fabrica nu are încă o 
instalație de încălzire pusă la 
punct. Montorii (care au pără
sit săptămîna trecută șantierul) 
nu au terminat de pus toate bu
toanele de fundație la un cup
tor de var. Tubul telescopic este 
și el montat doar în parte. Deci, 
din nou, beneficiarul...

PAVEL PERFIL
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Pe Șantierul național al tineretului 
Nedeia - Măceșu

BRIGADIERII ÎȘI ONOREAZĂ 

ANGAJAMENTELE
Au trecut aproape cinci luni de la deschiderea Șantierului 

național al tineretului de la Nedeia-Mâceșu. județul Dolj, timp 
in care brigadierii, acționind in mod exemplar, au reușit să-și 
îndeplinească sarcinile asumate conform graficelor de execu
ție a lucrărilor. Ca urmare, la sfirsitul lunii octombrie, planul 
dc producție consemna o depășire de 104 la sută. Practic acest 
lucru înseamnă : executarea a 3,4 km. din canalul de aducțiune, 
efectuarea operațiilor de impermeabilizare pe o suprafață de 
72 000 mp. Pe lingă aceste principale obiective, care concen
trează eforturile majorității brigadierilor, o atenție deosebită s-a 
acordat realizării grupului social, efectuat in proporție de 80 la 
sută, introducerii apei curente și a instalațiilor de încălzire, a 
canalizării. Se lucrează, de asemenea, intens la amenajarea ate
lierului de reparații si a depozitului de carburanți. Concomitent, 
au fost începute lucrările Ia poligonul de producție secundară, 
în sfirșit, consemnăm activitatea intensă a brigadierilor conduși 
de tinărul inginer Teodor Petrescu care lucrează Ia executarea 
celor 14 foraje necesare coboririi nivelului freatic, operațiune 
obligatorie pentru crearea condițiilor optime începerii construc
ției stației de pompare din punctul Nedeia.

Iată in rezumat ansamblul 
lucrărilor executate sau in curs 
de efectuare, stadiul de raporta
re a activității față de graficul 
de producție. Cum s-a acționat, 
ce măsuri au fost întreprinse 
pentru a se obține aceste rezul
tate ? ,.De la bun început, ne 
spunea ing. Traian Anghel. co
mandantul șantierului, trebuie 
subliniat faptul că întreaga ac
tivitate este astfel organizată in
cit fiecare brigadier, fiecare 
tehnician și conducător de for
mație să știe exact și din timp 
ce are de făcut, unde trebuie 
să acționeze. O dată la două 
zile, seara după încheierea pro
gramului. comandamentul se 
întrunește pentru a analiza ce 
anume s-a realizat, care sînt 
punctele de lucru în care se im
pun măsuri ferme pentru men
ținerea în graficul de execuție. 
Urmărim și realizăm în felul 
acesta o bună ritmicitate a gra
ficului de execuție, intervenim 
prompt acolo unde este nevoie. 
Aș menționa, de asemenea, că 
aprovizionarea . cu materiale, 
condiție cheie pentru bunul 
mers al lucrărilor pe șantier, 
este asigurată din timp, la ni
velul necesităților. Vremea in

stabilă. ca și faptul că în aceas
tă etapă-canalul-trece . printr-o 
zonă nisipoasă cu un nivel frea
tic foarte ridicat au impus o 
organizare corespunzătoare a 
muncii astfel incit să se poată 
lucra eficient pe orice vreme. 
Cind timpul este favorabil toa
te utilajele, întreaga forță de 
muncă lucrează la finisarea și 
impermeabilizarea canalului : 
dimpotrivă, cind plouă, toate 
forțele sint concentrate la fini
sarea și impermeabilizarea ta- 
luzelor. Prin acest mod de or
ganizare. activitatea se desfă
șoară continuu, fără staționări 
și întreruperi, ceea ce a și fă
cut. dealtfel, să ne încadrăm în 
graficul de producție".

Organizarea riguroasă a în
tregii activități, adoptarea celor 
mai eficiente soluții de lucru, 
munca neîntreruptă sint cele 
mai temeinice argumente ale 
angajamentului asumat de tine
rii brigadieri privind terminarea 
pînă la 31 decembrie a imper- 
meabilizării întregului canal de 
aducțiune. Aceasta însemnind 
finisări și taluzări pe o supra
față de 140 de mii de metri pă- 
trați.

AL. DOBRE

CULESUL PORUMBULUI

SE APROPIE DE SFIRȘIT
Timpul înaintat a determinat 

comandamentele locale pentru 
coordonarea lucrărilor agricole 
din . județul Olt să întreprindă 
noi acțiuni menite să impulsio
neze ritmul de recoltare. In a- 
cest scop, s-au luat măsuri ca 
in paralel cu stringerea porum
bului să se efectueze și sortarea, 
prilej cu care sînt înlăturați 
știuleții predispuși mucegăirii. 
în. același timp, intrucît in mul
te unități agricole recoltatul po
rumbului s-a terminat. s7a stabi
lit ca mijloacele mecanice să fie 
deplasate, in cadrul acțiunii de 
întrajutorare, celorlalte unități 
cooperatiste mai rămase in 
urmă.

La C.A.P. Slătioara. pește .250 
de membri coop^atori impărțiți 
in echipe acționează de zor Ia 
recoltatul porumbului de pe 
ultimele 50 ha din cele 360 cul
tivate. Ecaterlna Pîrvu, Tilia 
Catană, Olimpia Corcan, îm
preună cu celelalte cooperatoa
re sint hotărite ca în cel mult 
două zile să recolteze și să 
pună la adăpost întreaga recol
tă. fără pierderi. La rindul Iui, 
tinărul mecanizator Vasile Hău- 

că s-a angajat să transporte 
singur întreaga recoltă de po
rumb. Nici el și nici ceilalți me
canizatori — Ion Durau. Con
stantin Nicula. Marin Gildău, 
Gh. Mincoiu — nu așteptau ca 
membrii cooperatori să încarce 
singuri remorcile. Toți puneau 
umărul la treabă și munceau 
acolo unde era nevoie.

Pe tinerii ingineri Iliuță Necă 

OLT
și-Tudor Puținelik de la S.M.A. 
Găneasa i-am ' întilnit pe cimp, 
in mijlocul mecanizatorilor. Pri
mul. împreună cu mecanizatorii 
asigura reglarea mașinilor agri
cole in vederea efectuării ară
turilor. Celălalt, împreună cu 
tractoriștii Victor Drăgoi și Ma
rin Vlad de la C.A.P. Brinco- 
veni. unitate etalon în Consiliul 
intercooperatist Găneasa, se con
sultau asupra unei noi • metode 
de afinare a solului. „Vrem ca 
anul, viitor, ne spune ing. Tudor

Putinelu, să obținem peste 
6 090 kg porumb boabe la hec
tar. Adică cn aproape 1 000 mai 
mult decît acest an. De fapt, 
prin organizarea loturilor, de
monstrative in această unitate, 
urmărim experimentarea unor 
tehnologii adecvate și a soiuri
lor ce se -pretează cel mai bine 
acestor zone". *

Cooperatorii din Drănpvăț au 
terminat recoltatul porumbului 
pe toate cele. 735 ha. Acum e- 
chipele de cooperatori conduse 
de Marin Șfătosu, Dumitru Ca- 
tripa, Alexandru Șerban, sortea
ză și depozitează ultimele can
tități dc porumb. „Am avut grijă, 
ne spune IonCîrstea. contabilul 
șef al‘ C.A.P., să pregătim dina
inte pătulele. depozitele și locu
rile de păstrare a porumbu
lui". Ceilalți cooperatori în nu
măr de peste 200, lucrează la 
eliberatul terenurilor și la însi- 
lozare. Gu toate că pămintul 
este moale. Păun Matei, Alexan
dru Andrei. Dumitru Albu au 
reușit să facă pină la ora prin- 
zului 5 - transporturi cu coceni.

DUMITRU DUCA

Pentru ca nici un bob 

din recolta acestui 
an sâ nu se piardă 

Toată atenția- 
sortării 

și depozitării 
în bune condiții 

a porumbului
Recoltatul porumbului se a- 

propie de sfirșit în cele mai 
multe unități cooperatiste din 
județ. Vremea ploioasă din ulti
mele zile necesită un plus ' de 
efort pentru stringerea cu gri
jă a porumbului, pînă la ulti
mul hectar. La C.A.P. ..Gheor- 
ghe Doja", unde mai sint de 
cules'5 ha cu porumb, recolta a 
fost transportată din cimp și de
pozitată in pătule, în podul ma
gaziilor din Leordeni, Ilieni și 
Gheorghe Doja.

— Deși mai avem încă multe 
de făcut în această toamnă, ne 
spune tovarășul loan Matyas, 
inginerul șef al C.A.P., ne bucu
ră că am reușit să adunăm și 
să depozităm în bune condiții 
recolta. E un merit nu numai 
al cooperatorilor, ci al întregu- 

■ lui, sat. Elevii, pionierii, tinerii 
navetiști au participat la mun
că în orele libere alături de pă
rinți. contribuind astfel la o 
substanțială creștere a ritmului 
recoltării. în aceste zile, conti
nuăm depozitarea porumbului, 
transformăm în pastă pentru fu
raje știuleții neajunși la matu
ritate.

Aceeași preocupare pentru bu
na depozitare a porumbului am 
întilnit și la C.A.P. Acățari. Or
ganizați în echipe, cooperatorii 
au sarcini precise care vizează 
recoltarea știuleților, sortarea 
și depozitarea lor. tăiatul coce
nilor și eliberarea terenului 
pentru a putea fi arat. Astfel, 
paralel cu culesul, am făcut din 
porumbul neajuns la maturitate 
peste 200 tone pastă.

M. BORDA

Arătura imediată după eli
berarea terenului la C.A.P. 
Tămădău se -face cu toate 

utilajele existente
Foto : ILJE PÂNDELE



CASA In care vom locui
j Pe șantierele viitoarelor cămine pentru j
I
1

tinerii nefamiliști din București

• MAI MULTE DOVEZI CĂ SE POATE LUCRA BINE 
ȘI LA TIMP • IARNA BATE LA UȘĂ, DAR ÎN UNE
LE LOCURI BENEFICIARUL ACUZĂ CONSTRUC
TORUL ȘI ACESTA ÎI RESTITUIE ACUZAȚIA • IN 
AȘTEPTAREA CĂMINULUI, TINERII POT ȘI TRE
BUIE SA PARTICIPE DIRECT LA CONSTRUIREA 

PROPRIEI CASE
Anul acesta în municipiul 

București ar trebui să se dea 
în folosință 44 cămine de ne
familiști însumînd 10 058 de 
locuri. Adăugind și restanțele, 
adică 852 locuri. înseamnă că a- 
proape 11 000 de tineri munci
tori și de alte profesii sînt be
neficiarii unor condiții sporite 
de viață și confort. Ne aflăm a- 
proape de finele anului și cum 
•orice gospodar își face bilanțul 
gîndindu-se la viitor, să vedem 
în ce măsură au fost îndepli
nite prevederile stabilite. Pină 
la 31 octombrie au fost termi
nate, incluzind și restanțele, 28 
de cămine ; la 7 cămine cu 
1416 locuri lucrările de înce
pere au întîrziat, iar la 3 s-au 
depășit termenele de dare în 
folosință.

Ing. Alexandru Patron, acti
vist al Comitetului 
București al U.T.C., 
punde de construcția 
și care avea să mă 
în ancheta întreprinsă, 
tează faptul că au fost situații 
cînd lucrările s-au terminat 
înainte de termenul planificat. 
Un număr mare de tineri, loca
tari și colegi ai acestora, au par
ticipat la executarea lucrărilor 
necalificate și chiar la unele 
care solicitau, la un moment 
dat, un număr mai mare de spe
cialiști. Așa este cazul între
prinderii de motoare (construc
tor Trustul de construcții agro
zootehnice) care a primit cele 3 
cămine cu cîte 5, 4 și o lună 
mai devreme, al întreprinderii 
„Industria iutei" (constructor 
I.C.M. 7) planificat pentru anul 
viitor și realizat în septembrie 
a.c., al Artei populare cu cele 
două cămine, proiect unic, gen 
hotel cu 10 etaje, al serelor Po- 
pești-Leordeni predat în vară 
în loc.de decembrie etc. Expli
cația : s-au pregătit din vreme 
documentația. amplasamentul, 
s-a deschis finanțarea la timp, 
lucrările s-au desfășurat ritmic, 
ceea ce trebuie să se facă în 
mod obișnuit. »

Și totuși, 7 cămine au terme
nul de începere a lucrărilor ex
pirat. Cauzele acestei situații 
sint diferite, unele chiar bizare 
așa cum este cea a căminului 
cu 80 de locuri al întreprinderii 
de aparate de măsură și control 
Otopeni. Practic. întreprinderea 
nu are nevoie de cămin. Cele 
citeva cereri se rezolvă la că
minul întreprinderii de utilaje 
drumuri și poduri, motiv pentru 
care în martie s-a cerut scoate
rea lui din plan. Dar... In rest, 
întîrzierile se datoresc neasigu- 
rării de către beneficiar a tu
turor condițiilor pentru începe
rea lucrărilor. întreprinderea de 
medicamente a întîrziat preda
rea documentației,- • „Frigoteh
nica" a predat-o acum. & șăptă- 
mîni în loc de acum o jurpătște 
de an, la fel Uzina de reparații 
Obor. O parte din cămiri®-* tre
buie să le realizeze I.C.M. 7 și 
de aceea discutăm cu ing. Della 
Pupa Cornel. Șeful serviciului 
producție. Aflăm că din aceleași 
motive o seamă de cămine pla
nificate pentru anul viitor se 
află într-o situație incertă. 
„Inițial — spunea ing. Della 
Pupa — trebuia să începem pen
tru 1977 un număr de 8 cămine 
care nu mai figurează în planul 
nostru". Ni se dau exemple : 
întreprinderea de piele sintetică 
nu a predat documentația (ter
menul era 30 iunie), „Steaua 
roșie", „Automatica", U.R.A.

municipal 
care răs- 
căminelor 
însoțească 
îmi rela-

Grivița, -prima nu a predat pro
iectul, celelalte l-au predat cu 
mari întârzieri.

Undeva, la marginea Bucu- 
reștiului, dincolo de linia ferată, 
Ia Chitila se află în construcție 
căminul întreprinderii prelu
crări industriale pentru con
strucții căi ferate cu 304 locuri 
pe care-1 realizează Centrala 
construcții căi ferate. Lucrarea 
a început la termen, dar un timp 
a stagnat din lipsă de forță de 
muncă. In ziua cînd am fost pe 
șantier — la începutul lui no
iembrie 
tajul I 
Existau 
echipe, 
duse de 
cea. Primim și relațiile cerute. 
De la 15 mai și pînă la 20 oc
tombrie, deși e greu de crezut, 
dar asta e, pe șantier (dotat cu 
utilaje) a lucrat doar echipa lui 
Ionel Sandu. 17 oameni facto
tum : săpături, cofraje, turnare 
beton, descărcare mașini etc., 
etc. în foarte multe zile lucră
rile s-au întrerupt pentru a se 
executa muncile necalifieate. La 
20 octombrie au venit... 20 de 
inși. De la șantierul nr. 16 au 
sosit doi oameni care au montat 
boilerul (ar trebui să fie 6), și 
sînt așteptați electricienii. Oa
menii sint necăjiți, pe bună 
dreptate că, deși lucrează în a- 
cord, nu cîistigă suficient. Nu 
pot lucra după cit îi țin pu
terile. între timp sosește și 
maistrul Gheorghe Teodorescu, 
plecat după o macara. Aflăm și 
de la dînsul că sînt mari greu
tăți in ce privește aproviziona
rea cu materiale. Vinovat : șan
tierul nr. 12. Toată luna octom
brie, cel mai frumos timp pen
tru constructori, cînd se puteau 
face 2 nivele, nu s-a lucrat pen
tru că a lipsit nisipul. Acum 
necazurile sînt cu betonul. Peste 
gard este întreprinderea unde 
lucrează tinerii care vor bene
ficia de cămin si care ar putea 
executa lucrările necalificate. 
Nu i-am găsit pe șantier și mi 
se spune că. nici nu vin. Este 
doar Gheorghe Fănoiu, secreta
rul comitetului U.T.C.. care aju
tă la sudat. Inutil să despicăm 
firul în patru.

Pe ansamblul Capitalei s-ar 
părea că lucrurile stau bine. Că
minele s-au predat, s-au recep
ționat. Ici, colo s-au făcut obiec- 
țiuni. S-au făcut remedierile 
sau urmează să se facă. Pe sea
ma... întreprinderii construc
toare și nu a celor vinovați. Am 
întâlnit din păcate cazuri, des
tul de multe, de infiltrații, mon
tare incorectă a instalațiilor sa
nitare (IREMOAS, căminul nr. 
3. I.U.C. Grivița roșie etc.). 
Gheorghe Panțuru. șeful servi
ciului administrativ de la ..Gri- 

. s. vița roșie", transcrie o listă cu 
grave rrpajunsuri ; pentru rane- 
di£r£K“'unora ar trebui să ■ se 
spargă ziduri. Crezi n d.„că ing.

-fDella Pupa le cunoaște, âm vrut 
să .știu cum se vor remedia. 
Stupoare. Nu, nu i s-au comu
nicat. „Cu o zi înainte am dis
cutat cu un tovarăș de Ia inves
tiții (de la beneficiar), dar mi 
s-a spus de boiler și aeoperiș. 
Atît. Mi s-a cerut să execut 
niște lucrări care nu erau in 
proiect". I-am crezut și pe unii, 
și pe ceilalți, lăsînd ca forurile 
competente să dezlege șarada și 
să ia măsurile de rigoare. Mai 
sînt și alții vinovați pentru ca
litatea construcțiilor. „Granitul", 
de pildă, a livrat panourile fără

— construcția era la e- 
(căminul este P + 3). 

materiale. Lucrau trei 
între care și cele con- 
Ionel Sandu și Ion Pen-

stratul izolator. Aerul rece de 
afară în contact cu peretele cald 
produce condens și mucegai. Mi 
se spune că 20 de oameni de la 
I.C.M. 7 lucrează la căminul de 
la I.O.R. din luna iunie, la re
medieri.

în final ar trebui semnalate și 
unele neajunsuri în atenția pro
iectantului. Căminele nu sînt 
prevăzute cu săli de club în care 
să se organizeze acțiuni cultu
ral-educative, unele cămine rea
lizate din B.C.A. au bitum pe 
jos; în afară de faptul că aspec
tul este prea puțin civilizat, că 
este frig, la căldură bitumul se 
topește și, se-nțelege, îți rămîn, 
spre amintire, urmele pantofilor. 
Ar mai trebui să se aibă în a- 
tenție problema rezolvării hidro- 
izolațiilor, a finisajelor inco
recte. Altfel, confortul de care 
vorbim ar părea un nonsens, iar 
remedierile ar înghiți, fără jus
tificare, însemnate fonduri.

LIDIA POPESCU

Recent, la Combi
natul de- fire și fibre 
sintetice din Săvi
nești a avut loc un 
schimb de experien
ță între comitetele 
U.T.C. ale întreprin
derii „Unirea" din 
Cluj-Napoca și cel 
din combinat. în ca
drul acestui schimb 
de experiență s-au 
discutat probleme 
privind integrarea și 
perfecționarea pre
gătirii tinerilor nou 

metodele 
folo- 
scop 
două

angajați. 
și activitățile 
site în acest 
de către cele 
comitete U.T.C. Un 
alt punct de interes

al schimbului de ex
periență l-a consti
tuit vizita in com
binat prin interme
diul căreia reprezen
tanții întreprinderii 
„Unirea" — tineri 
ingineri, tehnicieni, 
muncitori — au stu
diat mașinile și apa
ratura din dotarea 
secțiilor. în curind, 
întreprinderea „Uni
rea" va trece la fa
bricarea utilajului 
tehnologic necesar 
pentru prelucrarea 
firelor sintetice tex
tile, ceea ce explică 
și preocuparea mem
brilor comitetului 
U.T.C-. de a cunoaș-

te pe viu cu o clipă 
mai devreme viitoa
rele mașini pe care 
le vor fabrica mun
citorii întreprinderii 
clujene. Vizita oas
peților s-a încheiat 
cu un tur al orașu
lui Piatra Neamț și 
cu o seară de dans. 
Peste citva timp ti
nerii reprezentanți 
ai Combinatului din 
Săvinești ■ vor 
toarce vizita 
la rindul 
peții
U.T.C. al întreprin
derii „Unirea".

în- 
fiind 

lor oas- 
comitetului

T. POGOCEANU

Informații din cele mai diverse domenii vi le poate oferi 
un radioreceptor portabil sau staționar.

Emisiunile posturilor noastre de radio cuprind programe de 
muzică simfonică, ușoară sau populară, transmisii sportive, 
teatru la microfon, concursuri pe teme de cultură generală, 
programe speciale pentru școlari, răspunsuri la întrebările 
radioascultătorilor, știri, reportaje și interviuri din toate 
meniile vieții noastre politice, economice și sociale.

Magazinele și raioanele specializate ale COMERȚULUI 
STAT vă invită să alegeți aparatul dorit, prezentîndu-vă 
mătoarele tipuri de radioreceptoare :

do-

DE 
ur-

tchnice ale radioreceptoarelor

L.U. Preț
— CORA 1 345—365 lei
— ZEFIR 2 450 lei
— PESCĂRUȘ 2 450 lei
— ALFA 2 500 lei
- COSMOS 3 645 lei
— ALBATROS 3 *50 Iei
— PREDEAL — auto 3 1220 lei

STAȚIONARE

— MILCOV 2 500 lei
— MANGALIA 3 965 lei
— PACIFIC cu picup 4 1 900 lei

Principalele caracteristici
sînt : sensibilitate, selectivitate, claritate a sunetului, asigu- 
rind o audiție perfectă.

Toate aparatele de radio se pot cumpăra și cu plata In 
18 rate lunare cu un aconto de numai 20%.

Vedere din parcul tinerilor naturaliști din Jibou, județul Sălaj 
Foto: IONEL DAVID

ȘTIINȚĂ • TEHNICĂ •PRODUCȚIE
• în condițiile revoluției teh- 

nico-științifice contemporane, 
creșterii rolului științei în pro
ducție, comisia profesional-știin- 
țifică de la I.M.U.A.B., încă de 
la înființare, a căutat să trans
pună în viață sarcinile ce revin. 
tuturor membrilor săi. Activita
tea s-a concretizat. în primul 
rînd, în editarea Buletinului 
tehnico-informativ Tehno-Titan 
care are drept scop populariza
rea noutăților din domeniul 
construcțiilor de mașini din în
treaga lume. în ședințele de lu
cru au fost prezentate realizări
le tinerilor care au adus noutăți 
în domeniul construcției de ma
șini, în cadrul 
mișcării de in
venții și inova
ții, proiecte ca
re au fost deja 
puse în 
care, 
piu, 
narea 
tipului unui va
riator hidra
ulic, reproiec- 
tarea unor scu
le pentru ate
lierul de scule- 
rie care erau 
aduse din im
port. dispozitive 
și echipament 
auxiliar. prin 
care s-au adus importante eco
nomii. Totodată, comisia a coor
donat activitatea tinerilor din 
serviciile de concepție-proiecta- 
re în scopul revizuirii genera
le a tehnologiilor, normării 
consumului specific de materi
ale, acțiune care a contribuit, de 
asemenea, la obținerea de eco
nomii. în scopul colaborării la 
executarea temelor de cercetare 
a fost organizat un schimb de 
experiență cu Institutul Politeh
nic 'București pentru materiali
zarea’ în comuhf"â acestora. 
Avînd-în vedere.‘etapa de dez
voltare în care se află între
prinderea și datorită faptului 
că, în perspectivă se va trece la 
construirea de mașini cu per
formanțe ridicate, a fost pro
pusă deschiderea unui cerc de 
estetică industrială, inițiativă 
care va prinde viață pînă la 
sfîrșitul acestui an.

• Participarea tinerilor la se
siunile de comunicări tehnico- 
științifice organizate la Univer
sitatea din Brașov, I.F.A., 
I.S.P.E., I.C.P.E. reprezintă una 
din reușitele activității comisiei. 
De menționat că la Sesiunea 
organizată de I.F.A. două dintre 
lucrările prezentate au primit 
premii. în paralel, comisia s-a 
preoeppat de participarea tine
rilor cu lucrări în cadrul unor 
expoziții. De exemplu, la Expo
ziția internațională de aparatură 
pentru cercetare științifică de 
la București, din luna iunie, au 
fost expuse citeva lucrări ale 
tinerilor din întreprindere : un

cerute de cincinalul revoluției 
tehnico-științifice.

ANDRONE RODICA, 
secretarul Comitetului U.T.C. 

de la I.C.P.E. București

apli- 
De exem- 
confecțio- 

proto-

POTENȚIALUL
7

DE CREAȚIE
care 
pre- 
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CVI/TURA
Ștefan Banulescu: „SCRISORI PROVINCIALE1'Si

EFICIENT VALORIFICAT

KASINSKI CRISTIAN, 
președintele Comisiei tehnico- 
științifice de la I.M.U.A. Bucu

rești

aparat pentru determinarea gro
simii acoperirilor galvanice 
(grosmetru) și un stand pentru 
încercarea fiabilității motoarelor 
electrice. Comisia se mindrește 
cu diploma de laureat al Expo
ziției de creație tehnico-științi- 
fică a tineretului din țările so
cialiste deschisă la Moscova în 
vara acestui an, premiu pe care 
l-am primit pentru citeva ex
ponate. printre care, de o aten
ție deosebită s-au bucurat mi- 
cromotorul solar și motoreta 
electrică „Electro-Mobra". Se 
poate aprecia, totodată, că un 
rol deosebit în rezolvarea pro
blemelor de producție ale între
prinderii îl are cercul de cerce
tare științifică constituit din- 
tr-un grup de 7 membri din ca
drul Centrului de calcul 
I.C.P.E. Și în continuare, preo
cupările comisiei vizează direct 
sarcinile de producție pentru ca 
prin întreaga activitate să adu
cem un aport considerabil la în
deplinirea tuturor imperativelor

• în această etapă de lucru, 
tinerii cercetători, tehnicieni și 
laboranți din Institutul de Cer
cetări în construcții și econo
mia construcțiilor finalizează în 
laborator și aplică pe șantiere 
măsurile privind reducerea 
greutății construcțiilor, a consu
murilor de ciment și oțel. Ti
nerii care participă la activita
tea comisiei de creație tehnico- 

științifică tran
spun. totodată, 
în practică idei
le noi propuse 
cu ocazia unei 
sesiuni de co
municări științi
fice
au
zenți în 
an. Este 
de 
de ............ ,,a.

__ al tinerelor ca
dre din cerceta- 

învățămînt 
și producție" 
organizat de co
misia noastră, 
manifestare ști

ințifică aflată la a Vl-a edi
ție, în cadrul căreia au fost 
prezentate 77 de lucrări din do
meniul construcțiilor. Dintre 
ideile pe care tinerii institutului 
le materializează în practică în 
această perioadă menționăm : 
realizarea prin muncă patriotică 
a două aparate electronice de 
tip special necesare lucrărilor de 
compactare a terenurilor : exe
cutarea și experimentarea unui 
compactor pășitor pentru efec
tuarea izolației conductelor di
rect în teren fără canal de be
ton : realizarea unui limitator 
electronic de moment pentru 
automacaraua hidraulică de 12 
tf ; extinderea și experimenta
rea direct ne marile platforme a 
unei metode noi de fundare a 
construcțiilor : experimentarea 
pe marile platforme a unor uti
laje de mare productivitate în 
mecanizarea lucrărilor de pă- 
mînt etc.

SEVER GEORGESCU 
secretarul Comitetului U.T.C. 

de la ÎNCERC București

re.

Grupaj realizat de ILEANA PODOLEANU

(Urmare din pag. !)•
tetului județean Argeș al U.T.C., 
așteptăm în gara Costești cursa 
care, la ora 13.36, sosește aici 
din direcția Corbu. Cu acest tren 
sosesc în Pitești un mare număr 
de tineri ce locuiesc în sudul 
județului și care muncesc în 
unități economice piteștene. Pe 
peron un grup de profesori, na
vetiști și ei, ascultă pe unul din 
colegii lor care povestește des
pre o întîmplare tristă petrecută 
la scoală din vina unui elev. Se 
vorbește despre educație, des
pre disciplina din școlile absol
vite de dînșii. într-adevăr, tre
buie să recunoaștem că în urmă 
cu cîțiva ani. era parcă mai 
multă disciplină în școli, însă, 
dascălii noștri nu erau navetiști, 
rămîneau cu elevii în sat sau in 
șeoală, se dedicau cu toată pri
ceperea și dragostea lor acestei 
munci nobile, care formează și 
dezvoltă conștiințe.

Sosește trenul. în unele va
goane compartimentele sint li
bere, în altele însă, adunați cite 
10—15 la un loe, tinerii urmă- 
'resc cu un interes demn de in
vidiat de orice realizator de 
mare spectacol, partidele de 
Septic încinse, intre aceiași com
batanți, care de luni de zile, in-

trețin în acest fel atmosfera din 
trenul cu care merg sau se în
torc de la muncă. în mai multe 
compartimente se doarme. în
tinși. cu picioarele încălțate, pe 
pernele băncilor, tinerii Ion 
Ilie, Florea Pătrașcu, Gheorghe 
Neculescu, Constantin Păun. 
Gheorghe Tudose — muncitori 
la IPMPB Pitești, Dumitru

Drăghici,. bobinatoare Ia I.M.E. 
Pitești, Maria Radu filatoare, la 
Argeșana, Aurel Drăghici strun
gar la aceeași unitate. Sînt 
foarte nemulțumiți de modul 
în care călătoresc. Mai ales cu 
cursa de noapte cînd trenul în- 
tîrzie și ajung la muncă după 
începerea programului de lucru. 
Trenul nu are lumină, uneori

Ce pasiune trăită pină la al
bul incandescenței întreține — 
asemenea unui foc ascuns — 
fervoarea tainică pe care _o tră
dează aceste Scrisori provinciale 
ale lui Ștefan Bănulescu? Fer
voare discret învăluită, cu grijă 
mascată, dar cit de evidentă în 
chiar eforturile de a o distrage 
privirilor prea insistente. Arta 
scrisului, pentru Ștefan Bănu- 
lescu, este una a obliterării și a 
descoperirii. Să lași urme și să 
le ștergi, ca apoi să le înscrii 
din nou in pasta durabilă. Spu
neam altădată, în legătură cu 
narațiunile sale, că în acestea, 
adesea cuvintele se pierd de 
cuvîntătorul lor. după cum lu
crurile și făpturile se mistuie, 
fie printr-o ștergere lentă, fie 
printr-o bruscă evanescență. 
Evanescență care e principala 
sursă a misteriosului din Iarna 
bărbaților.

Regăsim. în Scrisori provin
ciale, unele din obsesiile poves
titorului din acel volum, ca și 
— legată foarte strîns de aces
tea — arta sa de a regiza ima
ginarul, ba chiar și o — deloc 
didacticistă — proclamare a 
acestei arte a prozei. „Provin
cia" din care ne vin aceste 
„scrisori" ale lui Ștefan Bănu
lescu este în același timp enig
matică și direct accesibilă, pro
vincia misterioaselor tulburări 
ale identității, ca și a căutări
lor de a regăsi identitatea prin 
virtuțile stilului. „Provincia" 
aceasta nu este doar geografi
că, nu e nici cea, mai vagă, a 
romanescului în genere — cum 
s-a afirmat. Ea îi aparține na
ratorului, fiind în același timp 
proiecția sa, cucerirea sa în spa
țiul imaginar, cit și reduitul său 
ferm. Această provincie a sa 
el o atribuie uneori, cu o mîn- 
dră umilință, unor genii tute
lare: lui „monsieur" Costache 
Negruzzi, lui Anton Pann și Ni- 
colae Filimon, lui Balzac sau 
Gogol, lui Liviu Rebreanu. Gă
sești în pagini de invocare mai 
curînd decit de evocare a aces
tor întemeietori de „provincii", 
pe care le citești în cartea lui 
Ștefan Bănulescu, nu numai 
omagiul emulului, ci aceeași du
blă tentativă a sa de a se as
cunde în umbra luminoasă a 
acestor mentori și de a se ară
ta în profunda sa originalitate 
prin mijlocirea lor. Prozatorul 
își caută parcă alibiuri în exer
cițiul meșteșugului său, al ace
lui cult devorator căruia i s-a 
consacrat.

Aceeași evitare a discursului 
direct în scenariul Scrisorilor

provinciale. Autorul nu se afi
șează, nu se propune pe sine. 
Eul e supus unei jugulări con
tinue. Asistăm la o discretă re
tragere a cuvintătorului în dosul 
cuvintelor altora. După cum tra
gedia sau comedia identității il 
fascinează pe povestitor, tot ast
fel acesta își supune propria sa 
identitate unei 
Cuvintele sale,
„prieteni", sau prietenilor unor 
prieteni, relegate într-o depăr
tare ce caută să evite indiscre
țiile subiectivității, aceste cuvin
te ale unor anonimi se rostesc 
parcă pe sine. Căci scriitorul 
urmărește, mai presus de orice, 
mai marea glorie a cuvîntului, 
a literei.

Nu altceva decît o imnică 
glorificare a verbului răsună in 
unele fragmente ale epistolaru-

refulări voite, 
atribuite unor

lui. De această natură este, de 
pildă, acel monolog al Capodo
perei pe care-1 rostește un das
căl în elogiul adus maestrului 
său (lui Mihail Dragomirescu) și 
Teoriei acestuia. Desigur, nu 
„Teoria capodoperei" a profeso
rului este obiectul cultic în 
această parabolă, ci Cuvîntul 
însuși. Naratorul evocă, nu fără 
umor, „frica de alfabet", peni
bilul viciu al adversarilor ver
bului. Iar Povestea vorbei a lui 
Anton Pann îi oferă prilejul de 
a susține privilegiul absolut al 
cuvintelor rostite asupra rostir 
torului lor. „O carte înseamnă 
ceva cînd își spulberă autorul". 
Sau și-1 creează, am putea 
adăuga noi. Dealtfel, în chiar 
povestirile lui Anton Pann, Ște
fan Bănulescu remarcă cu fine
țe modul în care o zicală creea
ză un destin. El a observat că 
„Anton Pann își încheagă po
veștile în jurul acelor proverbe 
care string în ele mai mult de
cit observații asupra naturii 
omenești, care închid in ele des
tine, caractere. «Se încălzește 
la față, iar spatele-i îngheață»
— e unul din acestea: un des
tin într-un proverb". Cuvintele 
poporului prind ființă. Scriito
rul e cel prin care se înfiin
țează cuvintele în sensul cel 
mai propriu, mai adine al aces
tei vocabule.

De aici, cele trei planuri. pe 
care — în Scrisori provinciale
— vedem evoluînd lauda cuvîn- 
tulun Pe de o parte, se propun 
chiar cuvintele, gustate, savu-

rate în pulpa lor cărnoasă cu 
simțurile toate deschise ale ma
rilor poeți ai prozei. Astfel ..Co
dul localităților" oferă prilejul 
unei enumerări delectabile de 
nume, în care sînt înscrise des
tinele unui popor. Pe de altă 
parte, verbul apare înscris in 
destinul unor mari slujitori ai 
săi, iar Bănulescu — cu un ra
finat sentiment al nuanțelor — 
le face (fără pedanteria stu
diosului) apologia. Cind scriito
rii ne apar drept propriile lor 
personaje, realitatea din jurul 
scriitorilor e văzută mulîndu-se 
pe creația acestora. Autorul
Scrisorilor provinciale între
prinde excursii de prospectare 
în ținuturile de baștină ale unor 
autori îndrăgiți: Caragiale, Re- 
breanu, întrevede și surprinde 
adeseori cu un umor ușor me
lancolic realitatea in căutarea 
ficțiunii, felul în care — spre 
pildă — în satul lui Rebreanu, 
spațiul imaginar din Ion și-a 
pus amprenta pe spațiul geo
grafic .și uman. în sfîrșit, tot 
cuvîntul 
rezistent 
ței.

Unul din textele cheie ale 
cărții lui Ștefan Bănulescu este 
cel intitulat Inefabilul. în fili
gran poți citi aici un fel de 
confesiune a naratorului, o apă
rare a artei sale: „Păcatul meu 
— spune el — este că nu știu 
să povestesc lucruri exacte ra
portate strict la metrul pătrat, 
nu mă atrage decît partea ne
vizibilă a lucrurilor întâmplate 
și pe acestea pornesc mereu să 
le spun pe scurt și dacă par 
banale, vina nu poate fi decit 
a mea, fiindcă, altfel, eu le-am 
socotit hotăritoare, din moment 
ce mi-au rămas în minte și 
continui să îndrăznesc să le spun 
altora. Iți închipui deci, dacă 
imi place partea neobservată a 
lucrurilor adevărate, cit de mult 
mă uimesc povestirile inventate 
care cred că cer enorm de 
multă muncă și cit respect am 
pentru aceia care posedă un 
asemenea dar, atît de puțin în
tâlnit în lume!"

Acest rar dar al proiecției fic
țiunii iată-1 manifestîndu-se in 
încheieturile cele mai delicate 
ale prozei lui Ștefan Bănulescu. 
Sînt paginile cele mai prețioase 
din Scrisori provinciale, doar 
aparent proze sentențios-epidic- 
tice, în fond fabulații, exerci
ții ale unui explorator în ima
ginar. Firește, acesta se lasă 
atras, magnetizat de acele ob
sesii ale sale pe care le amin
team, fie că închipuie Omni- 
busul lui Bismarck intr-o pa
gină de o mare bogăție coloris- 
tică ori, jucînd pe corzile unei 
satire de utopist, „fortul lui Fe
tru cel slab", ori — mai ales — 
acele misterioase tulburări de 
identitate ca în Tablouri de 
familie sau în textul Un vis
col de altădată, in legătură cu 
care poți aminti numele lui 
Kafka, nu ca pe acela al unui 
model, ci ca pe un echivalent 
in construirea fabulosului.

Asemenea pagini din cartea 
lui Ștefan Bănulescu indică pre
zența unui virtuos al imagina
rului.
timp un 
foarte scrupuloasă conștiință, q 
dovedesc nu numai mărturisi
rile sale — oricît de mediate, 
de indirecte — cit însăși țesă
tura voluptos și, totodată, rigu
ros artistică — nu artistă — a 
prozelor sale.

NICOLAE BALOTĂ

uman. în sfîrșit, tot 
se dovedește cel mai 
în tribulațiile existen-

Că acesta e iii același 
artist de o rară și

cimpiei
(Urmare din pag. I)Secvență din spectacolul „Primăvara", din ciclul „O viață în trei 

anotimpuri", premieră prezentată de Teatrul de stat din Sibiu

coborî la stația Bradu deschide 
ușile defecte de la ventilul sem
nalului de alarmă, oprește tre
nul și sare din vagon.

Și mai greu este să călătorești 
cu celelalte curse care pleacă, 
una înainte de ora 16,00 din Pi
tești și cealaltă dimineața, cu cei 
care muncesc în schimbul trei. 
Trenul pornește cu oamenii eior-

Colegii de muncă

dincolo
Tudor de la C.A.T.C.. în felul 
în care i-a găsit șeful trenului 
cu care 
nașe nu 
sia unor 
citori în
puternice, cu rezultate bune în 
producție.

în cite un loc se mai și ci
tește, se ascultă muzică, deci se 
poate și așa. Deschidem o dis
cuție. cu tinerii într-un astfel de 
compartiment : Elena Ion, Elena

călătoreau, Marin Tă- 
aveau cum face impre- 
oameni civilizați, mun- 
cadrul unor colective

ÎNTREPRINDEREA TRANSPORT BUCUREȘTI
I. T. B.

încadrează bărbați și femei în vîrstă de 22—40 ani, absolvenți 
ai școlii generale, în vederea calificării prin cursuri de scurtă 
durată (4 luni) pentru meseria de CONDUCĂTORI TRAMVAIE 
și ȘOFERI TROLEIBUZE.

Pe durata calificării cursanții primesc retribuția de 1 253 Iei 
lunar, masă la cantină și cazare în căminele de nefamiliști, 
contra cost, în limita locurilor disponibile.

După absolvirea cursurilor, retribuția tarifară de încadrare 
pentru program de 204 ore este următoarea :

• șoferi troleibuze
• conducători tramvaie

1 855—2 100 lei
1 672—2 049 lei

de poarta uzinei
nici căldură suficientă. Se mai 
întimplă și scandaluri. Șeful de 
tren este de acord cu tot ce se 
spune. „Așa este, ne zice dîn- 
sul. Nu avem acumulatori pen
tru iluminat, de Ia revizie spun 
că nu are cine să-i repare. Dacă 
luăm măsuri pe tren și-i amen
dez pe scandalagii. îmi taie per
nele scaunelor, sparg geamurile 
vagoanelor". în timp ce ne apro
piam de Pitești un tînăr. care 
adormise pe o bancă, neputînd

chine pe scări. Despre curățe
nie nici nu poate fi vorba. Sti
cle goale se rostogolesc pe sub 
bănci. Este bun alcoolul după o 
noapte de efort ? Să răspundă 
medicii ! Mîinile se reped spre 
cărțile de joc. Uneori, partidele 
întrerupte în tren sînt 
nuate la bufetul din
Și a doua zi drumul 
fel...

Adjunetul șefului

conti- 
comună. 

începe la

stației

C.F.R. Pitești, căruia i-am cerut 
lămuriri asupra situației rela
tate mai sus. ne-a spus că nu 
știe despre faptul că trenul nu 
are lumină și nici că trenul în
târzie. Că sînt foarte aglome
rate, da. Dar de vină sînt con
ducerile unităților economice 
cărora li s-a cerut situația clară 
cu numărul de navetiști ce că
lătoresc cu trenul si aceștia 
le-au dat... „din burtă". Pentru 
suplimentarea numărului de va
goane trebuie aprobare de la 
minister, fiind necesar să se în
locuiască locomotiva DH cu lo
comotivă Diesel și pentru a- 
ceasta este nevoie de un anu
mit număr de călători. Din si
tuațiile comunicate însă, numă
rul navetiștilor este mult mai 
mic, departe de cel real, așa că 
situația va rămîne la Tel..

Pînă cînd ? Răspunsul îl aș
teptăm nu numai de la condu
cerea căilor ferate, de la condu
cerile unor unități economice 
din județul Argeș și din alte 
localități, unde se întimplă ace
lași lucru, ci și de la organele 
și organizațiile U.T.C. din între
prinderi și instituții, care sînt 
cel mai interesate în schimba
rea acestei stări de fapte.

DE LA ADAS

Lucrînd în acord global există posibilitatea 
nituri suplimentare.

Pentru informații și întocmirea formelor 
și încadrării, persoanele interesate se pot
transport electric — București, Calea Dudești nr. 184, sector 4, 
telefon: 22 06 60, interior 2 sau 3.

realizării unor ve-

necesare înscrierii 
adresa Exploatării

Administrația Asigurărilor 
de Stat aduce la cunoștință 
celor interesați că pot con
tracta „ASIGURAREA FA
CULTATIVĂ COMPLEXA A 
GOSPODĂRIILOR",

care cuprinde în unul și 
același contract trei feluri 
de asigurări:

— asigurarea bunurilor;
— asigurarea de accidente 

produse la domiciliu;
— asigurarea de răspun

dere civilă legală.
In asigurare sint cuprinse 

aproape toate bunurile exis
tente într-o gospodărie: mo
bilier, obiecte casniee, îmbră
căminte, covoare, aparate de 
radio, televizoare, mașini de 
cusut, frigidere, produse a- 
gricole, 
produse 
mente, ...
strucții și multe altele.

Administrația Asigurărilor

viticole, pomieole, 
animaliere și ali- 

materiale de con-

le Stat plătește despăgubiri 
in cazurile de pagube Ia bu
nurile asigurate, provocate 
de o multitudine de riscuri, 
ca de exemplu: incendiu, ex
plozie, inundație, ploaie to
rențială, furtună; avarii ac
cidentale produse Ia instala
țiile de gaze, apă, canal sau 
încălzire; pierdere sau dis
pariție a bunurilor cauzate 
de riscurile asigurate etc.

In asigurarea de accidente 
sînt cuprinși pentru urmări
le accidentelor intîmpinate la 
domiciliu: soții, părinții și 
copiii acestora, dacă în mod 
statornic locuiesc și gospo
dăresc împreună.

In baza asigurării de răs
pundere civilă legală, ADAS 
plătește sumele datorate po
trivit legii față de proprie
tar pentru unele pagube pro
duse la imobil, precum și 
sumele datorate terților pen-

tru accidentarea persoanelor 
și avarierea bunurilor lor la 
domiciliul asiguratului. Tot
odată, ADAS plătește și su
mele datorate cu titlu de 
dezdăunare locatarilor apar
tamentelor învecinate, pen
tru pagube la ' 
gurabile ori la 
construcție ale 
lor respective, _____ _____
inundație produsă în apar
tamentul asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE 
este de numai 2 lei pe an 
pentru fiecare 1 000 de lei 
din suma asigurată stabilită, 
la cererea asiguratului, pen
tru bunurile din gospodărie.

Pentru încheierea asigură
rii vă puteți adresa respon
sabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, a genților 
și inspectorilor de asigurare 
sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

bunurile asi- 
elementele de 
aparlamente- 
cauzate de o

tineri decît erau, nu exista 
parcă nimic în jur pentru 
ei. Nici gara, nici alți oa
meni, nici trenurile, nici co
pacii — decit ei, cu sigu
ranța că totul din jur le 
aparține de fapt — și gara, 
și trenurile, și munții din 
zare și cîmpiile nesfîrșite cu 
lanuri de porumb, și ei în
șiși iși aparțineau pe 
de-a-ntregul. Cel puțin a- 
ceasta era impresia pe care 
mi-o lăsau mie și s-ar pu
tea ca totul să nu fj 
decît o părere 
pentru că nu poți, n-ai cum 
să-i judeci pe oameni în
tr-o efemeră oprire de-o 
clipă a trenului în gară.

Pornim din nou și am 
simțit o părere de rău ca și 
cînd m-aș fi despărțit de 
niște prieteni buni. Gara a- 
ceea ntâca. neînsemnată poa
te pe I arfă. deve»Ms*“ din- 
tr-o dată neînchipuit de ro
mantică. Șj, deodată, tiptil 
dintre pasagerii jucători dm 
compartiment — erau în 
pauza dintre două nartide 
— scapă o vorbă «rîtă, car* 
m-a făcut să tresar ca lovit 
de o rafală de vî«t înghe
țat : „vagabonzii", îl aud zi- 
cînd. cu privirea tulbure, 
atintită snre tinerii de pe 
neron, si sîngeio mi-a năpă
dit obrajii. M-am uitat 1” 
el. Avea fălcile umflate 
osînză și hurta netreeptă 
neste curea, era r»u. frunte» 
i se îngustase de tot, Iar 
mîinile cu degetele 
păreau atrofiate de nemun- 
că. „îi cunoașteți ? Știți cine 
sînt ? De unde vin il în
treb
Mi-a

fost 
nesigură.

scurte

neretinută mînie. 
din ochii Iui 
o privire 
nu m-a 
nici un 

nici nu

dis- 
în- 

răs- 
m-a 
par-

Trenul 
pus încet în mișcare,

cu
aruncat 

miei de sobol 
prețuitoare și 
vrednicit cu 
puns, poate
auzit bine, căci o nouă 
tidă abia începuse, 
s-a 
apoi tot mai repede se lăsa
absorbit de spații. Eram 
de-acum departe de gară și 
i-am mai văzut pentru o 
clipă pe tinerii aceia prea 
plini de viată, rămînînd ca 
un reper in eternitatea cim
piei cu lanuri de porumb.

loc.de


TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România, a adresat Maiestății Sale QABAS BIN SAID, 
Sultanul Omanului, următoarea telegramă :

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a sultanatului Oman am 
plăcerea șă adresez Maiestății Voastre felicitări cordiale și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres 
poporului omanez.

îmi exprim speranța că relațiile româno-omaneze se vor dezvolta 
în continuare in folosul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea lui HOUARI BOUMEDIENNE, 
președintele Consiliului Revoluției și al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene Democratice și Populare, următoarea tele
gramă :

Impresionat de mesajul pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu 
ocazia celei de-a 22-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, doresc să exprim Excelenței 
Voastre mulțumirile mele cele mai sincere și urările mele cordiaie 
de fericire și sănătate. Am convingerea că relațiile noastre de 
cooperare amicală și fructuoasă vor continua să se dezvolte spre 
satisfacția noastră reciprocă, adăugindu-se eforturilor care vizează 
crearea unei ordini mondiale mai apropiate principiilor de justi
ție și echitate, contribuind la instaurarea unei ere de pace și 
securitate adevărate pentru toate popoarele.

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, miercuri după-amiază, 
pe Pieter Lieftinck, directorul 
executiv al Fondului Monetar 
Internațional care împreună cu 
H.C. Ruding se află într-o vizi
tă in țara noastră.

Cu acest prilej au fost abor

AGENliA
Miercuri, a părăsit Capitala, 

delegația parlamentară indiană, 
condusă de B.R. Bhagat, pre
ședintele Camerei Reprezentan
ților a Parlamentului Republi
cii India, care, la invitația Ma
rii Adunări Naționale, a făcut o 
.vizită de prietenie în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, VirgU 
Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, depu- 
tați și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți S L. Kaul, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

♦
Miercuri dimineața s-au în

cheiat convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Zambia. Siteke Gibșon 
Mwale. In timpul convorbiri
lor, au fost analizate căile și 
mijloacele practice de dezvol
tare a colaborării româno-zam- 
biene în diferite sectoare de 
activitate, de intensificare a co
operării dintre cele două țări 
în domeniul politico-diploma
tic. în acest cadru, au fost dis
cutate o serie de măsuri meni
te a întări conlucrarea dintre 
România și Zambia pe plan in
ternațional.

♦.
în aceeași zi, oaspetele a pă

răsit Capitala. Pe aeroportul O- 
topeni a fost salutat de George 
Macovescu și de alte persoane 
oficiale, precum și de ambasa
dorul Zambiei în țara noastră.

♦
Miercuri după-amiază. George 

Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Lumir 
Hanak. noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
în Republica Socialistă Româ
nia. in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

*
Viceprim-ministrul Guvernu

lui Olandei, ministrul justiției. 
Andreas A.M. van Agt. care, la 
invitația Ministerului Justiției, a 
făcut o vizită in tara noastră, 
a părăsit miercuri Capitala. In 
timpul șederii în România, oas
petele a vizitat obiective social- 
culturale și istorice din județe
le Suceava. Neamț si Vrancea.

La plecare, pe aeroportul O- 

date aspecte ale situației finan- 
ciar-monetare mondiale și s-a 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la colaborarea dintre 
țara noastră și Fondul Monetar 
Internațional.

La întrevedere. desfășurată 
într-o atmosferă cordială a luat 
parte Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor.

topeni, ministrul olandez a fost 
salutat de Emil Nicoicioiu, mi
nistrul justiției, de alte persoa
ne oficiale.

A fost prezent A. H. Croin, 
ambasadorul Olandei la Bucu
rești.

★
In prezența pictorului Otto 

Niemeyer-Holstein, unul dintre 
artiștii de frunte ai R.D Ger
mane. a avut loc miercuri la 
amiază, in sala Ateneului Ro
mân. vernisajul expoziției sale 
de pictură și acuarelă. La virsta 
de 80 de ani, pictorul se pre
zintă în această expoziție cu 
un bilanț bogat în realizări, di
vers în imagini picturale, con
stituind o evoluție artistică in
teresantă și originală. Pasiunea 
pentru investigarea mediului 
înconjurător, dialogul fertil pe 
care 11 poartă cu natura și cu 
sine însuși se remarcă. îndeo
sebi, în peisajele dedicate Mă
rii Baltice, pitoreștii insule 
Usedom, unde locuiește, reali- 
zind in operele sale o transfi
gurare poetică a naturii.

Delegația de cineaști, condusă 
de Witold Kierebliiski,. director 
în Direcția genferală a cinema
tografiei poloneze, care se află 
în țara noastră cu ocazia Zile
lor filmului din R.P. Polonă, 
s-a întilnit. miercuri dimineața, 
cu cronicari cinematografici din 
Capitală.

*
Ambasadorul Republicii Cuba 

la București. Humberto Castello, 
a organizat miercuri o conferin
ță de presă, cu prilejul vizitei 
pe care o întreprinde în țara 
noastră profesorul Jose Antonio 
Benitez, membru al Secretaria
tului Uniunii Ziariștilor din 
Cuba. Oaspetele a vorbit despre 
„Presa în Cuba".

*
Ansamblul folcloric .,Omayad“ 

din Republica Arabă Siriană 
și-a încheiat turneul întreprins 
in țara noastră în cadrul schim
burilor culturale bilaterale, cu 
un spectacol de gală prezentat, 
miercuri seara, în sala Palatu
lui Republicii. Originalitatea 
cîntecelor și dansurilor, a in
strumentelor și costumelor a 
impresionat pe spectatori, care 
au subliniat cu aplauze căldu
roase evoluția artiștilor sirieni.

ANCHETA 
NOASTRĂ

Atletismul-o problemă deschisă
CINE RIDICĂ ȘTACHETA

• UNDE DESCOPERIM TALENTELE ?
• CUM LE CREȘTEM Șl EDUCĂM ?
Pun în discuție, în rîndurile 

de față, o singură problemă, a- 
ceea a selecționării și pregătirii 
juniorilor, proces menit a fur
niza permanent noi mari va
lori loturilor naționale. La a 
XXI-a Olimpiadă modernă de 
la Montreal, floarea care nu-i 
poate dărui atletismului nostru 
primăvara poartă numele tină- 
rului Gheorghe Megelea cu a sa 
neașteptată medalie de bronz la 
aruncarea suliței, fapt probant, 
o dată in plus, pentru talentul și 
posibilitățile tineretului nostru. 
Dar. întrebarea se pune, de ce 
numai Megelea ? De ce această 
neputință din atletism in fața 
prafului gros așternut pe recor
durile Vioricâi Viscopoleanu. 
Valeri ei Ștefănescu (100 m gar
duri) Mihaelei Peneș sau ale lui 
Carol Corbu. Mihai Zaharia ? De 
ce unica amenințare centru re
cordurile Argentinei Menis. Cor
neliei Popa. Marianei Suman 
sau ale lui Ervin Sebestyen poa
te veni... tot din partea dețină
torilor veterani cu serioase bă
tături provocate de îndelungatul 
contact cu pista ? Cum de in a- 
tiția ani n-au fost formați ti
neri care să spulbere fragilele 
recorduri de la 4-to m plat. 400 
mg. prăjină. înălțime, ciocan, 
greutate (băieți) suliță, ștafetă 
fete ? De ce acestea toate — și 
cite încă ? — cind. incontesta
bil. condițiile de muncă și pre
gătire s-au îmbunătățit radical ? 
S-au amenaja: -o: piste de zgură 
și material sintetic, s-au con
struit săli pentru activitatea pe 
timpul iernii, au luat ființa mul
te roi secții pe lingă asociații si 
cluburi și noi unități cu profil 
atletic în cadrul Ministerului E- 
ducației și învățământului. nu
mărul antrenorilor și. implicit, 
al atleților a crescut, pregătirea 
este mai cuprinzătoare, depla
sările in străinătate sint incom
parabil mai numeroase. De ce. 
oare, această situație? Eu consi
der că atit ..startul* In munca 
ca juniorii — selecția — cit și 
pregătirea lor se fac necores- 
punzâtor.

Sesizind importanța decisivă a 
selecției s-a venit in ajutorul 
antrenorilor, stabiiindu-se crite
rii precise pentru efectuarea ei. 
Acesta este categoric un pas 
înainte, dar. cred eu. la această 
oră atletismul nostru duce, in 
principal, lipsa nu a unor crite
rii științifice de selecție — re
pet. binevenite — ci 3 obiectului 
pe care să se exercite această 
selecție. Antrenorii, chiar cei 
extrem de laborioși — că sint 
mulți care nu intră în această 
categorie, e și acesta un adevăr 
cu consecințe negative — izbu
tesc arareori să facă o selecție 
corespunzătoare a lotului de ti
neri cu care lucrează. Trebuie 
văzută, cercetată o mare masă 
de elevi — supuși cerințelor șco
lare mereu mai complexe. Cite 
clase se pot urmări intr-o săptă- 
mină ? Cite școli ? De cîte ori 
în plasa cu ochiuri mici a unei 
selecții riguroase nu rămine 
nimic ? Sigur, in tot acest 
timp. eforturile principale 
ale antrenorului sint îndreptate 
către grupele de bine de rău 
formate pe care le antrenează 
dimineața și'după masa, grape 
ce ridică ih permanență mtflti- 
ple probleme în afara celor strict 
de pregătire. Deci, selecția pre
supune a-i fi afectată un mare 
volum de timp de care antreno
rul nu prea dispune. Urmarea ? 
Se descurcă cum poate.

Pe de altă parte există la a- 
ceastă oră o tendință aproape 
generală de a selecționa copii de 
8—10 ani, iar ideea de a suplini 
ceea ce, în mod obișnuit, orele 
de educație fizică nu izbutesc, 
cu acești presupuși viitori per
formeri, creează noi dificultăți. 
Orice s-ar spune, este greu de 
presupus ce vor fi acești copii 
la 20—24 de ani, virsta marilor 

performanțe, cîți se vor pierde 
pe drum, cîți vor confirma? Re
pede li se pun pantofi cu cuie 
in picioare, repede sint prinși 
într-un sistem competițional al 
categoriei lor. repede pentru an
trenor. șef. sportiv, părinți un 
unic criteriu devine valabil : 
performanța ! Talentele de 17— 
18 ani nu sint căutate, iar cînd 
sint găsite ele ..încurcă": lesne 
de înțeles ce figură poate face 
un începător talentat de 18 ani, 
in fața unuia de aceeași vîrstă, 
înzestrat mediu, chiar slab, dar 
antrenat 6—8 ani de zile. Dacă 
azi ar păși pe pistă Viorica Vis
copoleanu și la 18 ani ar sări tot 
8.90 ca in acea toamnă a anului 
1956. nu știu dacă aș mai avea 
curajul s-o pregătesc, iar ea 
tăria să învingă obstacole mult 
mai redutabile decît performan
ța in sine.

Ce se intimplâ. totuși, cu ti
nerii talentați. care, cu toate cele 
arătate mai sus. incalță pantofi 
cu cuie ? Potrivit vîrstei și sta
giului de pregătire trebuie re
zolvate sarcini privind însușirea 
treptată — in ani de zile — a 
tehnicii corecte a exercițiilor de 
atletism și a probelor in sine, 
a creșterii treptate — tot ani 
de Ele — cu opțiuni precise in 
diverse etape a calităților mo
trice. a dezvoltării unor calități 
psihice și morale indispensabile, 
a ridicării nivelului politic și i- 
deologîc și treptat, la început ca 
c rezultantă a realizării sarcini
lor schițate, ș: de-abia la matu
ritatea sportivă '20—25 ani) ca 
obiectiv esențial — perfor
manta !

Știm că în practică lucrurile 
nu se petrec tocmai asa ! Știm 
că antrenorul cu rezultate de 
senzație la 14—15 ani este sti
mulat și lăudat devenind, astfel, 
un model pentru ceilalți (același 
lucru se intimplă cu unitățile 
respective) Știm că problemele 
se pun la maniera : ..ciți cam
pioni faci anul ăsta ?“ „Trebuie

MERIDIAN • ME
• LOCALITATEA cehoslova

că Tabor a găzduit intilnirea 
internațională de hochei pe 
gheață d:ntre selecționatele de 
tineret ale Cehoslovaciei ți R-D. 
Germane. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 5—2 (1—0. 
2-0. 2—2).

• LV TURUL II al turneului 
internațional de tenis de la Ma
nila, jucătorul american Mike 
Machette l-a eliminat cu 6—3,
6—3 pe italianul Corrado Ba- 
razzutti.

9 La ISTANBUL, in meci 
retur pentru „Cupa campionilor 
europeni" la volei masculin, e- 
chipa locală Ec2acibas: a între
cut cu scorul de 3—0 (15—8.
15—9. 15—4) formația DTJ Vie- 
na și s-a calificat pentru turul 
următor al competiției. In pri
mul joc. voleibaliștii austrieci au 
ăștigat cu scorul de 3—2.

• 1NTR-UN meci internațio
nal amical de fotbab disputat la 
Terni (Italia), echipa de tineret 
a Italiei a învins cu scorul de 
4—0 (0—0F selecționata similară 
a Franței.

• AU CONTINUAT întrece
rile turneului internațional de 
hochei pe iarbă, care se desfă
șoară in aceste zile la Lahore 
(Pakistan). Echipa R. F. Germa
nia a întrecut cu scorul de 3—2 
formația Japoniei, toate cele trei 
goluri ale învingătorilor fiind 
înscrise in ultimele zece minute 
ale partidei. într-un alt joc, se
lecționata Poloniei a inrins cu 
scorul de 4—1 formația Republi
cii Arabe Egipt.

• LA BILBAO s-a disputat 
medul de box. pentru titlul de 
campion european la categoria 
ușoară, intre Perico Fernandez 

să cucerești titluri". Știm că. la 
nivelul lotului național de ju
niori unica cerință este perfor
manța, că unii tineri aud asta 
ani de zile incit devin insensi
bili și blazați. Știm că tirania 
performanței duce la exagerări 
ale efortului, la accidente, la sen
sibilități în puncte vitale pentru 
actul motric. la un prematur, 
lung și nedorit contact cu medi
cul. Ia plafonare, toate astea Ie 
știm și. cred eu, a venit momen
tul să le punem capăt, să faci
lităm obținerea de către tinere
tul nostru a performantelor de 
care este capabil, performanțe 
la cel mai înalt nivel mondial ! 
Cred că ar fi utilă stabilirea ca
drului organizatoric care să fa
ciliteze activitatea antrenorilor 
la trei nivele :
• selecția și formarea cunoș

tințelor elementare atletice (10— 
14 ani și in cazul talentelor ex
cepționale fără limitări de vir- 
stă) ;

• prelucrarea calităților mo
trice. însușirea și perfecționarea 
tehnicii, formarea și consolida
rea calităților psihice și morale, 
in deplină concordanță cu parti
cularitățile morfofuneționale ale 
vîrstei : performanța să devină 
un obiectiv in ultimii doi ani de 
activitate cu juniori (14—18 ani).

Aceste nivele să ființeze avînd 
ca model învățământul — cu 
treptele hii — vizind. deci, desă
vârșirea treptată a unor laturi 
ale personalității umane, proces 
în care cel care activează la 
orice nivel are sentimentul da
toriei împlinite doar atunci dnd 
in final se obțin succese de pres
tigiu. in cazul nostru cucerirea 
unei medalii la Jocurile Olim
pice.

Prof. ION VTNTILA 
antrenor de atletism 

la Clubul Dinamo București

(Spania) si Giancarlo Usai (Ita
lia). Pugilistul spaniol a termi
nat învingător la puncte, după 
15 reprize.

• ÎN ORAȘUL iugoslav Sen- 
ta s-a desfășurat dubla intilnire 
internațională amicală dintre 
selecționatele de tenis de masă 
ă'e Iugoslaviei și R.P.D. Co
reene. In ambele meciuri, victo
ria a revenit oaspeților : la fe
minin cu 5—0, iar la masculin 
cu 5—3.

• ÎN CONTINUAREA tumeu- 
lui pe care-l întreprinde in An
glia. echipa masculină de 
baschet a R.P Chineze a susți
nut un nou joc in compania re
prezentativei țărh-gazdă. Parti
da. disputată la Huddersfield, 
s-a încheiat cu scorul de 80—67 
(49—34) in favoarea baschetba- 
li Șt Hor englezi.

• ÎN CADRUL turneului tn- 
ternațional de fotbal pentru ju
niori de la Monaco. selecționata 
R.F. Germania a învins cu sco
rul de 2—0 (1—0) formația Spa
niei. Iată clasamentul final al 
grupei preliminare B : 1. R. F 
Germania — 4 puncte ; 2. Iugo
slavia — 3 puncte ; 3. Anglta — 
3 puncte : 4. Spania — 2 puncte.

• ECHIPELE de gimnastică 
ale U.R S.S., avind in compo
nența lor numeroși campioni 
mondiali, olimpici șt europeni, 
vor întreprinde intre 3 și 19 de
cembrie un turneu demonstrativ 
in S.U.A. Din echipa feminină 
vor face parte cunoscutele gim
naste Olga Korbut. Nelli Kim, 
Elvira Saadi, Maria Filatova și 
Svetlana Grozdova. Lotul mas
culin, care are in frunte pa 
campionul olimpic Nikolai An
drianov. mai cuprinde pe Vla
dimir Markelov, recentul ciști- 
gător al „Cupei Kuniki", Alek-

Demonstrațiile gimnastelor 
din România la Hamburg

După strălucitele succese 
repurtate în cadrul compe
tiției internaționale pentru 
„Cupa Kuniki" de Ia Na
goya (Japonia), gimnastele 
din România, în frunte cu 
tripla campioană olimpică 
Nadia Comăneci, au sosit in 
R.F. Germania. Marți după- 
amiază, ele au evoluat în 
cadrul unei demonstrații 
prilejuite de „Sărbătoarea 
presei sportive" care a avut 
Ioc la Hamburg. Peste 4 000 
de spectatori au aplaudat 
înalta măiestrie a Nadiei 
Comăneci și a colegelor ei. 
Teodora Ungureanu. Ma
riana Constantin, Marilens 
Neacșu și Gabi Gheorghiu. 
A doua zi dimineață, gim
nastele românce au oferit o 
nouă demonstrație care s-a 
desfășurat in sala sporturi
lor „Alsterdorfer" și a fost 
urmărită de aproape 2 500 
spectatori. Comentind aces
te concursuri demonstrative, 
redactorul de specialitate al 
agenției vest-germane de 
presă D.P.A.-Hamburg scrie, 
printre altele : „Nadia Co
măneci a impresionat publi
cul prin exercițiile sale la 
paralele inegale și birnă. 
Ceea ce au oferit mica Na
dia și colega sa Teodora Un- 
gureanu nu se poate vedea 
in fiecare zi în R.F. Ger
mania*.

In optimile „Cupei Cupelor** 
Io baschet

STEAUA - BESIKTAS 77-57

Aproape 1000 de spectatori 
au urmărit aseară în sala spor
turilor de la Floreasca meciul 
internațional masculin de bas
chet in care s-au întilnit echi
pele Steaua și Besiktas Istanbul, 
în cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei cupelor". Baschetba- 
liștii bucureșteni au practicat 
un joc mai bun obținînd victo
ria cu scorul de 77—57 (34—29). 
După o repriză egală in partea 
a doua a întilnirii gazdele s-au 
impus, conducing tot timpul : 
48—39. 37—45. 63—49 (min. 39)
etc. Returul va avea loc la 24 
noiembrie la Istanbul.

RIDIAM
sartdr Ditidtin. Vladimir Mar- 
cenko, Nikolai Safronov și Vla
dimir Krisin.

• PESTE 85 000 de spectatori 
au urmărit miercuri la Roma 
meciul internațional de fotbal 
dintre selecționatele Italiei și 
Angliei din cadrul preliminari
ilor campionatului mondial. 
Fotbaliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (1—0), 
prin golurile marcate de An- 
tognoni (34’) și Bettega. (77’).

• PESTE 70 000 de spectatori 
au urmărit miercuri, la Hano- 
vra, meciul internațional âmicâl 
de fotbal dintre echipele R. F. 
Germania, campioana lumii, și 
Cehoslovaciei, campioană a Eu
ropei. Fotbaliștii vest-germani 
au terminat învingători cu sco
rul de 2—0 (2—0).

o MIERCURI la Dtesda In 
preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, echipele 
R. D. Germane și Turciei au 
Urmtnat la egalitate : 1—1 (1—1).

• LV PRIMUL tur al turneu
lui internațional de tenis care 
are loc la Londra, în sala Wem
bley, campionul român Ilie 
Năstase l-a eliminat miercuri cu
7—6. 6—2 pe cehoslovacul Jiri 
Hrebec. în altă partidă, Stan 
Smith (S.U.A.) a ctștigat cu 
6—1. 6—0 in fața lui Haroon 
Rahim (Pakistan). Concursul 
contează pentru „Marele premiu 
— F.I.L.T.".

Să nu creștem numai lucrători

In tea de-a treia partidă din campionatul european 

de rugbi: ROMÂNIA-MAROC 89-0

Indiferent de valom adversarului, 
echipa noastra și-a pus in joc 

tot talentul toată puterea de luptă
Cea de-a treia partidă din actualul sezon rugbistie al repre

zentativei României din cadrul campionatului european, s-a 
desfășurat ieri, pe stadionul Parcul Copilului din Capitală, m 
prezența a circa 5 000 de spectatori (capacitate maxirhă), și s-a 
încheiat cu o victorie netă, in fața naționalei Marocului 
39—0 (39—0). Acest succes, adăugat la celelalte două victorii, 
împotriva Poloniei și Franței, mențin XV-le României pe primul 
loc în competiția europeană de rugbi. Tricolorii noștri au abor
dat partida cu multă seriozitate. Fiecare acțiune a fost lucrată, 
fiecare component al echipei a depus maximul de efort pentru 
a nu lăsa nimănui nici un dubiu, asupra ăuccestilui.

Jucătorii marocani, handicapați din punct de vedere tehnic și 
fizic s-au străduit să facă față iureșului înaintării noăstre și a 
liniei de trei sferturi, dar cele 16 încercări, care de care mai 
frumoase, dovedește cu prisosință ardoarea cu care au jucat 
rugbiștii noștri. Ar fi greu să facem evidențieri din rindul trico
lorilor noștri, merite, avînd întreaga formație, pregătită cu 
atită temei, de prof. Valeriu Irimescu și Petre Cosmănescu.

La fluierul arbitrului francez M. Messân, cgle două reprezen
tative au aliniat următoarele formații :

ROMANIA : Dinu, Munteattu, Băcioiu, Pintea, Mușat (Achim), 
Murariu, Dărăban, Stoica, Paraschiv, Alexandru, Motrescu, 
Varga, Nica, Ianusievici, BucOs.

MAROC : Lamgamar, Beddi. ZâOuî, El Mansouri, Moussahi. 
Moumen, Belfarti, Chikuadui, Gachoni (Karmouchi), Aziz Bougja, 
Bouzza, Khabar, Abd Bougja, N. Bougjă, Barki.

Rugbiștii noștri măi au de jucat în cadrul campionatului eu
ropean. anul viitor, la 24 aprilie cu echipa Spăniâi, în deplasare, 
iar la 2 mai, la București, cu reprezentativă Italiei.

GABRIEL FLOREA

FOTBAL România B - R.F.G. B 1-1 (0-0)

Joc mediocru, la voia Intimplării
Indiscutabil, amicala dintre e- 

chipele secunde ale României și 
R.F.G.. desfășurată la Timișoa
ra, a fost un test destinat să lă
murească întrucitva pe ce jucă
tori se poate contă în Viitoarele 
confruntări oficiale la nivelul 
primei reprezentative. Judecat 
din această perspectivă atit an
trenorii noștri C. Cernăianu și 
I. Voicu eît și cei aproape 30 000 
de spectatori nu se pot declara 
mulțumiți. Practic, după acest 
meci nici un nume nu și-a im
pus candidatura pentru a fi pro
movat în lotul A. Pe teren s-au 
aflat tot timpul 11 jucători dar 
in extrem de puține faze ne-a 
fost dat să vedem o echipă. Fie
care a jucat mai mult „ca la el 
acasă", adică un fotbal la în
ghesuială, doar, doar iese cevă, 
cu pase înapoi și multe lacune 
în știință atacului prin surprin
dere deși au avut nu o dată o* 
cazia. Despre oaspeți, cam ace
leași aprecieri.

Debutul partidei a fost ane
mic. Nici un jucător nu și-a a- 
sumat răspunderea șuturilor 
spre poarta adversă. Abia de 
prin minutele 20 cei doi portari 
sint puși lâ lucru. La sfirșitul 
primei reprize raportul șuturilor 
pe poartă, a fost de 4—2 pen
tru jucătorii noștri. Au ratat 
nepermis Radu II și Dănilă, au 
ratat și oaspeții priA Worm și 
Frank. După pauză au urmat 
vreo 15 minute de joc mai bun. 
In minutul 51 Radu II de la 
2 metri, singur și nestingherit 
de nimeni, l-a așteptat pe por

Tn partidă restanță
F.C.M. REȘIȚA - SPORTUL STUDENȚESC 

2-0 (1-0)
Miercuri la Reșița, într-un 

meci de fotbal restanță, contind 
pentru campionatul categoriei A. 
echipa locală F.C.M. Reșița a în

tarul Kneib să vină $i să scoa
tă mingea în corner. Șapte mi
nute mai tîrziu. Dănilă e faul
tat în careu și arbitrul iugoslav 
Lujici Velibor acordă 11 m. 
Transformă Kun pentfu ca a- 
poi. încetul cu Încetul, jocul să 
se echilibreze la nivelul medio
crității. Spre final, Worm sprin- 
tează, Iordache iese să-i închi
dă unghiul, inutil îrtsă > fiindcă 
jucătorul oaspete demonstrează 
că și din poziții imposibile se 
poate înscrie la fel de eficace. 
Rezultatul partidei e pe deplin 
echitabil, mai puțin pentru 
spectatorii prezenți în tribune, 
dornici să vadă spectacol fotba
listic.

ROMANIA: Iordache, Angheli- 
ni. Păltinișan, Vigu, Stoica (Ro- 
milă). Mehedinții, Moldovan 
(Petrescu). Radu II (Floareș), 
Kun. Ștefănescu, Dănilă.

R.F.G ; Burdenski (Kneib) — 
Glowâcz, Wonopkâ, SchSffOr 
(Magath). Kulm an, Bongarts, 
(Abramczlk), Wohlersi. Diirn- 
berger, Frank, Schăffer II, 
Worm.

în deschidere, selecționata Ba
natului a învins cu 2—0 selec
ționata Vdivodinei din R.S.F. 
Iugoslavia. A fost un joc rapid 
cu numeroase faze de poartă, 
aplaudat la scenă deschisă. Prin 
Valoarea sa el a compensat din 
insatisfacțiile pricinuite de me
ciul vedetă. Au înscris : Lata 
in min. "43 din 11 m. și Volaru 
în minutul 53.

ION DANCEA

vins cu 2—0 (1—0) pe Sportul 
studențesc. Cele două puncte au 
fost marcate de Bora (min. 29) 
și Florea (min. 55). .

Nereguli pe... 167 km
O călătorie pe ruta Arad-Brăd 

(167 km) nu se poate uita ușor. 
Pentru a avea posibilitatea să 
admiri peisajul de o inegalabilă 
frumusețe, trenul aleargă ceva 
mai repede decit o căruță, sta- 
ționind minute bune la fiecare 
patru kilometri, incit mai repede 
ajungi cu avionul la Brasilia de
cit cu personalul la Brad. loan 
Coțoi, care parcurge frecvent a- 
cest traseu, afirmă insă că in- 
covenientul nu reprezintă nimic 
in comparație cu dezordinea, 
atmosfera insalubră, starea pre
cară in care au a'juns vagoanele 
date doar de curind in folosință. 
Deși există compartimente spe
ciale pentru fumători, C.F.R.-ul 
a avut ideea să pună scrumiere 
și în compartimentele nefumăto
rilor, invitindu-i, astfel, politicos 
să admire priveliștea cu țigările 
in gură. în schimb, a uitat să 
monteze mînerele la geamuri a- 
șa incit fumul produs cu resurse 
locale nu mai iese afară ca o- 
dinioară, poluînd atmosfera, ci 
rămine in interior pentru a sa
tisface consumul propriu al că
lătorilor. Mîini „grijulii" (mai 
ales ale tinerilor care reprezintă 
majoritatea covîrșitoare a nave
tiștilor) au smuls becurile, pri
zele și oglinzile, au zgiriat gea
murile și au spart copertinele, 
âu zugrăvit pe pereți chipurile 
unor nefericiți îndrăgostiți, în
soțite de declarațiile de rigoare, 
au scrijelat cu cuiul inimoare 
străpunse de săgeți și au tăiat 
bucăți mari din plușul canapele
lor pentru a avea cu ce

Centrul municipiului Sibiu a 
devenit un șantier in adevăratul 
înțeles al cuvintului. Materiali-

pantofii. Sub tălpi poc- 
intervale egale coji de 
și nuci, aruncate in cea

șteargă 
nesc la 
semințe . . . . . ......
mai cruntă neorindiiială, iqr de 
haine se prinde un praf cleios, 
îmbibat cu uleiuri, pe care nu-l 
mai pot alunga nici meșterii co
operativei „Nufărul".

O adevărată farsă o joacă însă 
ușile exterioare. Unele nu vor cu 
nici un chip să se deschidă, fiind 
necesar ca trei-patru bărbați 
vinjoși să-și unească forțele 
pentru a crea drum celor dor
nici să coboare, iar altele se des
chid, singure, în timpul mersului, 
mai ales la curbe, asigurînd con
diții celor aflați în apropiere să 
plonjeze spectaculos pe terasa- 
mentul căii ferate, ori să afle ce 
este aceea o durere de măsele, 
urechi sau încheieturi. Pentru 
a preveni o asemenea surpriză, 
navetiștii s-au decis să facă prin 
rotație de pază, ținind tot tim
pul mîinile încleștate pe ușă.

Poate n-ar fi rău dacă pe a- 
cest traseu secundar ar mai că
lători din cînd in cînd și oame
nii C'.F.R.-ului. N-ar fi rău, de 
asemenea, dacă celor două co
mitete U.T.C. — municipal Arad 
și orășenesc Brad — le-ar veni 
ideea inițierii unui schimb de 
experiență pe tema : ..Cum ne 
ocupăm de educația tinerilor na
vetiști ?“ pe care să-l organizeze 
chiar într-o garnitură de perso
nal care parcurge acest traseu 
cu ' 
de

38 de stații. Ar avea multe 
învățat...

AL. BALGRADEAN

se poate...
2lndu-se prevederile cuprinse 
schița de sistematizare, aici 
început construcția unui 

în 
a 

pasaj

subteran pentru pietoni, obiec
tiv de mare utilitate și interes 
cetățenesc. In perimetrul stabilit 
și-au făcut apariția, cum e firesc, 
zeci de constructori imbrăcați in 
salopete albastre. însoțiți de ma
șini și utilaje de mare randa
ment care scormonesc pămintul 
zi și noapte, trasind deja contu
rurile viitoarei construcții. Cei 
ce dau dovadă de atita abnega
ție și dăruire nu sint insă si- 
bieni. Minunății muncitori, stro
piți cu noroi pină-n virful ca
pului, sint militari in termen $i 
elevi ai instituțiilor de invăță- 
mint militare. Sibienii, adică cei 
care miine vor trece fluierind 
prin pasaj, feriți de orice peri
col, care se vor minări cu a- 
ceastă realizare tehnică remar
cabilă, privesc de pe margine

Concurs, dar pentru ce?
Există încă situații in care re

zolvarea unei solicitări este ter
giversată prin invocarea argu
mentului că solicitantul nu in
tră — din motive mai mult sau 
mai puțin întemeiate — in „gri
ja" celor cărora se adresează. 
Trimis dintr-o parte in alta, de 
obicei cu un teanc de acte încă 
nesemnate in mină, el ajunge 
să aibă curioasa senzație de-a 
nu „ține" de nimeni, Declinarea 
aceasta a competenței — dato
rată fie comodității, fie unui 
mod îngust de înțelegere a sar
cinilor se manifestă uneori și 
în relațiile dintre două județe. 
Iată un caz.

Cu cîteva luni în urmă, după 
ce a absolvit Liceul economic 
din Satu-Mare, Onorica Dolha a 
fost chemată la școală pentru a 
fi repartizată în producție sau, 
mai exact spus, pentru a i se 
aduce la cunoștință că de repar
tizarea ei se vor ocupa „cei" din 

(de necrezut, dar adevărat !), ți- 
nindu-se de plăcile metalice de 
protecție.^ După cum remarcă 
Doru Cosmin. locuitor a! orașu
lui, mulți dintre privitori sint 
imbrăcați in blugi și vestoane... 
neterminate, cu pachetele de 
Kent așezate in buzunarul din 
dreptul inimii, și așteaptă cu ne
răbdare lăsatul întunericului 
pentru a-și relua locurile in res
taurante. baruri sau cafenele. în 
stradă ies arareori și numai cind 
simt nevoia de a înghiți o gură 
de aer proaspăt...

Dac-aș fi primarul municipiu
lui, aș încărca in autocamioane, 
in fiecare dimineață, toate lope- 
țile existente in oraș și le-aș 
distribui gratuit acestor pierde- 
vară care s-au învățat doar să 
Se bucure de ceea ce produc al
ții. uitind că și ei au obligația 
să muncească.

B. ALEXANDRU

județul in care locuiește : Să
laj. Drept urmare, tinerei i s-a 
inminat o adresă către Direcția 
muncii și ocrotirilor sociale din 
acest județ, pe care ea a dus-o 
în cel mai scurt timp la desti
nație. Acolo, i s-au- dat asigu
rări că a fost luată în eviden
ță și. totodată, i s-a recomandat 
să aibă răbdare, să aștepte. O- 
norica Dolha a 
a așteptat. La 
însă, aflind că 
concurs pentru 
post de contabil^ la cariera 
calcar din Cuciulat, adică exact 
în sat la ea, a trecut peste sfa
tul primit și s-a grăbit să se în
scrie. A înaintat O cerere înso
țită de actele necesare, și-a re
văzut notițele de elevă și, de
sigur, a trăit emoțiile obișnuite 
in asemenea împrejurări. La 
concurs au mai participat două 
candidate, care n-au reușit să 
obțină decit nota 7. Obținind 

avut răbdare și 
un moment dat 
s-a instituit un 
ocuparea unui 

de

nota 9. Onorica Dolha a fost de
clarată, în mod firesc, ciștigă- 
toare și i s-a făcut fișa de an
gajare. Bucuria reușitei n-a du
rat insă mult. La numai trei 
zile după consumarea acestui e- 
pisod, i s-a comunicat că nu 
mai are rost să vină la lucru, 
fiindcă postul respectiv a fost 
repartizat uneia dintre cele două 
candidate care nu reușiseră la 
concurs.

Vasile Mureșan, directorul Di
recției muncii și ocrotirilor so
ciale din județul Sălaj, care a 
dat această dispoziție și căruia 
i-am solicitat o explicație, a de
clarat că a cerut anularea con
cursului intrucit nu s-a desfă
șurat conform prevederilor le
gale (n-a fost anunțat cu 15 
zile înainte) și că, totodată, din 
principiu nu este de acord cu 
organizarea unor asemenea con
cursuri deoarece il împiedică să 
acorde prioritate la repartizare 
absolvenților Liceului economic 
din Șimleu-Silvaniei, județul 
Sălaj. „Onorica Dolha — a pre
cizat interlocutorul meu — a fă
cut școala In alt județ, iar acum 
vrea să-i rezolvăm noi situația. 
Desigur, pină la urmă i-0 vom 
rezolva, dar după ce ne ocu
păm de ai noștri". Cu alte cu
vinte. după ce „cei" din Satu- 
Mare, nerespectindu-și obligația 
de-a o repartiza, au „pasat-o" 
pe Onorica Dolha Sălajului, iată 
că acum și „cei" din Sălaj, că
rora le revine în momentul de 
față această obligație, o consi
deră ..vinovată" că a învățat in 
Satu-Mare și o lasă „la urmă". 
Distingem aici o optică eronată
— aceea a distincției rigide „ju
dețul nostru — județul vostru"
— care se poate răsfringe nega
tiv asupra conștiinței unui ttnăr 
aflat la primul său contact cu 
viața. El știe, și trebuie să i se 
confirme in orice împrejurare, 
că principalul criteriu de prefe
rință și de selecție îl constituie 
rezultatele concrete ale muncii, 
valoarea proprie.

ALEX. ȘTEFĂNESCU

(Urmare din pag. I)

ghiile pină la gura ocnei de mă- 
glași —, nu avea pentru oameni 
altă semnificație și întrebuința
re decit aceea de a fi aruncată 
in oala cu ciorbă, spre a o face 
mai gustoasă, ori de a fi pusă in 
ieslea vitelor

Pină in acel an 1954.
„Cum a fost, tovarășe Victor 

Constantinescu. perioada aceeâ 
a anilor de început ?“

„Ce pot să vă spun decit că 
a fost greu ?"

„Ar fi prea puțin și. de fapt, 
toată lumea știe că a fost greu. 
Aș vrea mai degrabă să spuneți 
de ce a fost greu și cum ați 
trecut peste acel greu ?“

..Era greu sau, mai exact, erâ 
mai greu deciț acum — pentru 
că, să știți dumneavoastră, sînt 
și acum destul de multe pro
bleme într-o uzină și nu poți 
spune că e ușor —. dar atunci 
era mai greu pentru că lucram 
pe un țeren gol. La propriu și 
la figurat. Pe locurile unde se 
află acum uzina de sodă și 
combinatul chimic erau niște 
cimpuri unde abia creșteau po
rumbii. griul sau niscaiva pri
căjiți de pomi. Altfel, privind 
ceea ce știam noi despre chi
mie. terenul era și mai gol. 
pentru că nu știam aproape ni
mic...".

Mecanicul de înaltă califi
care Victor Constantinescu. co
munistul. Eroul Muncii Socia
liste Victor Constantinescu — 
care de peste patru decenii și-a 
făcut zi de zi datoria de a 
munci —, povestește.

„Atunci, cu peste douăzeci de 
ani în urmă, prima unitate a 
industriei chimice a fost înăl
țată de oamenii acestor locuri, 
puțini fiind constructorii care 
mai lucraseră la unități de ase
menea dimensiuni, prin alte 
părți, dar toți erau hotărîți să 
dureze aici o construcție trai
nică. Țăranii din tată-n fiu ai 
Băbenilor. ai Stupăreilor, ai 
Rîurenilor ori ai altor sate au 
venit fie pe șantier, unde s-au 
calificat constructori, fie la „be
neficiar", unde au Învățat me

serii cu nume încă necunoscute 
lor : operator chimist, compre- 
sorist. pompagiu".

Ar fi simplu de explicat, in 
cîteva cuvinte, procesul tehno
logic. Prin electroliza clorurii 
de sodiu (cunoscuta sare de bu
cătărie) se obține hidroxidul de 
sodiu și clorul, apoi, din primul, 
soda caustică și soda calcinată. 
Dar aceste operațiuni au loc in 
multe faze. în zeci și zeci de 
utilaje. Toate trebuiau învățate, 
știute pe de rost și „simțite" 
atunci cind ceva nu era in re
gulă.

Oamenii, în majoritate tineri 
calificați prin ucenicie, la pri
mele lor contacte și confruntări 
cu problemele unei instalații 
industriale. Dar oameni dornici 
să învețe și să știe. De cite ori 
nu reușeau ceva alergau la cei 
mai in virstă și, foarte des. la 
„nea Victor", care avea deja, pe 
atunci, cam un sfert de veac de 
vechime în meseria de mecanic.

Pe oricare dintre mecanicii 
întreprinderii de produse sodice 
de la Govora ii întrebi dacă au 
învățat ceva de la Victor Con
stantinescu, răspund afirmativ 
și încep să vorbească despre 
veteranul secției mecanice. 
Mulți dintre ei nu mai sint 
acum muncitori, ci tehnicieni, 
maiștri sau ingineri, datorită și 
îndemnurilor lui Victor Con
stantinescu. „Puneți mîna pe 
carte, copii, că meseria nu se 
face numai cu mina ci, mai ales, 
cu mintea. Eu sînt bătrin, nu 
mai sînt de umblat prin școli, 
dar voi, cei tineri, mergeți și 
învățați, că acum aveți unde".

De învățat, însă, a învățat și 
dînsul, cu toți anii adunați <n 
părul cărunt. Acasă, serile sau 
nopțile, a rămas îndelung aple
cat asupra cărților de speciali
tate și a învățat singur, într-o 
școală a voinței, chiar lucruri și 
calcule pentru care altădată era 
nevoit să-i întrebe pe cei tre- 
cuți prin facultăți.

Acum Victor Constantinescu 
are, in cei 15 ani de lucru la 
sodă, mai bine de treizeci de 
inovații, care aduc, în fiecare 

an, economii de ordinul a mai 
multe milioane de lei. Făcind 
un calcul, înseamnă mai mult 
de două invenții pe an. E mult, 
e puțin ? La o indicație recentă 
a conducerii de partid și de stat 
intră în sarcinile de serviciu ale 
cadrelor tehnice să rezolve 
anual cel puțin o problemă teh
nică. Omul cu care stăteam de 
vorbă. încărunțit demult, dar 
încă tinăr și plin de viață. Ero
ul Muncii Socialiste Victor Con
stantinescu. a rezolvat, in me
die, timp de un deceniu și ju
mătate, cite două asemenea 
probleme pe an. iar asta fără 
să-i fi cerut cineva, in afară de 
conștiința sa. să facă acest lu
cru. tn același timp s-a stră
duit să determine și pe alții să 
procedeze ta fel.

„Cam cîți oameni au învățat 
meserie de”la dumneavoastră?"

„Păi. să tot fie vreo mie. ci- 
ne-i mai știe așa. pe cifre ?“

„Dar cum ?“
„Eu îi țin minte după cum 

erau de buni muncitori și cit 
erau de buni oameni. Nu spun o 
noutate dacă zic că nu toți oa
menii sînt la fel. Unii sînt mai 
harnici, alții mai leneși, unii cu 
mintea mai luminată, alții ceva 
mai grei de cap. Trebuie să-ți 
dai seama cam ce poate fiecare 
și care este locul lui".

„In orice caz, cred că au ieșit 
niște buni lucrători".

„E. un fel de a spune. Niște 
buni lucrători au ieșit cei ce 
n-au putut ori n-au vrut să fie 
mai mult. Altfel, insă, ceea ce 
am urmărit a fost și este să 
scoatem nu lucrători într-o me
serie. ci căutători într-o mese
rie. în zilele noastre, cînd teh
nica avansează in fiecare zi, 
trebuie să fii neapărat un cău
tător în domeniul tău".

Il ascult pe Eroul Muncii So
cialiste Victor Constantinescu, 
îi privesc, la lucru, pe oamenii 
din jurul său, aflu despre re
zultatele colectivului. îmi re
amintesc vorbele sale și mi se 
pare că ele sint adevărate de
vize de viață, exprimind. in 
același timp, experiența unei 
vieți trăite cu tobtă intensitatea.




