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Proletari din toate firile, unifi-vl!
a vizitat Expoziția

„Dezvoltarea
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

SIDERURGIȘTII
HUNEDORENI ȘI-AU

REALIZAT
PLANUL PE 10 LUNI

DEVA (de la cores
pondentul nostru).

Cea mai mare unitate 
furnizoare de metal din 
țară, Combinatul side
rurgic Hunedoara și-a 
realizat cu 5 zile înain
te de terțnen sarcinile 
din planul economic pe 
10 luni. Organizarea ști
ințifică a producției, pre
gătirea profesională, en
tuziasmul siderurgiștllor 
în întrecerea socialistă 
au fost principalii fac
tori care au favorizat 
succesele constante — pe 
tot parcursul celor 10 
luni. S-au produs peste 
plan 22 000 tone fontă, 
21371 tone oțel. 13 569 
tone laminate finite pli
ne și alte produse. Va
loarea totală a producției 
globale realizată peste 
prevederi pe 3 trimestre 
se ridică la 145 736 000 
lei, iar cea a producției 
marfă la 130 711 000 lei 
Economiile suplimentare 
la prețul de cost depă
șesc sama de 12 milioa
ne lei. Pe aceeași perioa
dă, productivitatea mun
cii a fost cu 4,1 la sută 
superioară cifrei planifi
cate, acest fapt consti
tuind de altfel principa
lul generator al surplu
sului de metal furnizat 
economiei naționale.

REPERE DE ÎNCEPUT PENTRU

EDUCAȚIA
ESTETICA
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1ITUMDÂ

AM MAI7

In laboratorul de fizica, nucleară al Universității din Bueuresti

Na de mult, redacția ziarului nostru, în colaborare cu Co
mitetul regional Maramureș al U.T.C., a organizat o masă 
rotundă în jurul căreia au fost Invitați cîțiva din factorii de 
răspundere în organizarea întregii vieți culturale a orașului 
Baia Mare. Tema dezbaterilor : educația estetică a tineretu
lui. Participanți :

— PETRU ȘANDRU — prorectorul Institutului pedago
gic de 3 ani.

— MARIUS POPESCU — regizor la Teatrul de Stat.
— ION CAPOCEAN — directorul Bibliotecii regionale.
— OCTAVIAN BANDULA — directorul Muzeului regional.
— MIHAI PETROVAI — directorul Casei de cultură a 

sindicatelor.
— CORNEL BLAGA — inspector la Comitetul regional 

pentru Cultură și Artă.
— VASILE ILUȚ — inspector la Consiliul regional al sin

dicatelor.
— SORIN FETCHE — șef de comisie la comitetul regional

u.t.c.
— ION PETRIC — secretar al comitetului orășenesc

u.t.c.
— ERNEST WEINER — director adjunct al întreprinderii 

cinematografice regionale.
— NICOLAE APOSTOL — profesor.

Marins Popescu : In aten
ția colectivului de la Tea
trul de Stat, a stat bine
înțeles și pînă acum preocupa
rea de a realiza anumite spec
tacole care, prin problematica 
lor, se adresează direct tine
retului. Unele din ele au fost 
chiar urmate de discuții. Per
sonal, însă, am avut prilejul să 
văd și în alte orașe ale țării 
ceea ce se face în acest sens 
și consider că în orașul nostru 
s-ar putea face mai mult pen
tru atragerea tînărului specta
tor la spectacolul de teatru. 
Dacă nu mă înșel, chiar în 
„Scînteia tineretului" am citit 
odată o știre care comunica 
înființarea unui cerc de „prie
teni ai teatrului" pe lîngă Tea
trul din Piatra Neamț. Pen
tru aceasta ne este însă ne
cesar sprijinul direct al comi
tetului orășenesc U.T.C., adică 
o luare de contact care să nu 
se limiteze, ca pînă acum, 
simplul act de prezență 
unele ședințe.

I. Capocein : Acest cerc de 
prieteni ai teatrului ar putea 
avea și anumiți reprezentanți 
în diferite întreprinderi ale 
orașului care să fie niște sus
ținători și animatori ai mișcă
rii artistice dintr-o întreprin
dere sau alta.

D. MATALĂ 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Maramureș

NR. 5424

6 PAGINI -25 BAN

JOI

ANUL XXII, SE RIA II,

științei în România"
Marți la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
genera! al C. C. al P.C.R., îm
preună cu tovarășii Manea 
Mănescu, membru supleant a! 
Comitetului Executiv, secretar 
al C. C. al P.C.R., Dumitru 
Popa, membru supleant,al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Comi
tetului orășenesc București ăl 
P.C.R., și Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Con
siliului National al Cercetării 
Științifice, a vizitat Expoziția 
„Dezvoltarea științei în Româ
nia". Oaspeții au fost întîmpi- 
nati de academicienii Miron

Nicolescu, Ilie Murgulescu, 
Ștefan Bălan și Aurel Moga.

Au participat membrii Pre
zidiului Academiei, oameni de 
știință, cercetători din institu
țiile de învățămînt superior și 
institutele de cercetări științi
fice, reprezentanți ai uniunilor 
de creație și instituțiilor de 
cultură.

Oaspeții au apreciat modul 
în care expoziția înfățișează 
dezvoltarea științei și culturii 
românești de-a lungul veacu
rilor, realizările șl perspecti
vele de viitor ale activității 
științifice din țara noastră. 
(Agerpres).
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Pe șantierul Fabricii de tricotaje — tip lină — din București, constructorii execută in prezent 
lucrări de Închidere a halei de fabricație și la instalațiile de condiționare a aerului, fapt ce va permite 
desfășurarea lucrărilor de construcție In condiții normale și în timpul iernii. Pe peliculă a fost înre
gistrat un instantaneu din timpul montării grinzilor prefabricate ale planșeului superior.

Foto: AGERPRES
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DIN ANII

AMINTIRI

DE SCOALĂ
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CLIMA TUL
SPIRITUAL

AL LICEULUI

SECURITATEA MUNCII
Am fi dorit ca registrul pe 

care l-am avut în față la 
Uzina de prelucrare a mase
lor plastice „București" și pe 
coperta căruia sta scris cali
grafic „Registrul de accidente 
de muncă", sa fie imaculat.

Am citit cu atenție filele 
acestui dosar. Prima consta
tare ce se impune e aceea că 
accidentele au o curbă descen
dentă. în dreptul rubricii 
„1966" apare cifra 9.

Să încercăm un răspuns, în 
rîndurile de fața, la întreba
rea : puteau fi ele evitate ?

...Paula Gavrilescu este o tî- 
nără de 18 ani. Nu de mult, 
a suferit un accident de mun
că n-a fost grav. Am discu
tat cu Paula, încercînd să gă
sim cauzele care l-au provo
cat. Iată ce ne-a spus :

— Cînd am luat mașina în 
primire, operatorul m-a aver
tizat ca nu funcționează per
fect. Am constatat și eu acest

lucru. M-am adresat șefului 
de echipă. Mi-a răspuns să 
aștept că o să trimită meca
nicul s-o verifice. Nu l-a tri
mis. Mai ' tîrziu, cînd am vrut 
să-l chem din nou, m-am în
tors către el și — nici acum 
nu-mi dau seama cum s-a 
întîmplat — mina mi-a alu
necat sub cuțitul mașinii...

Cine-i de vină pentru acci
dentul suferit de Paula ? Am 
fost tentați să credem că, în 
primul rînd, șeful de echipă. 
Apoi, mecanicul care nu a ve
nit la timp 
mat pentru 
șinii.

— Ea este 
vine Adrian 
organizației 
Citea o revistă „Cinema". Nu 
a fost atentă.

— Nu-i adevărat, se apără 
Paula. Nu citeam I Aveam o 
revistă „Cinema", dar era în
chisă.

Replicile între Naum

cînd a fost che- 
repararea mo-

de vină — inter- 
Naum, secretarul 
U.T.C. din secție.

n 
Paula au continuat. Nu le mai 
reproducem. Asistînd la ele am 
tras următoarea concluzie: 
Paula a fost repartizată la a- 
ceastă mașină fără a i se face, 
cum prevăd legile, instructajul 
de protecția muncii. A absolvit 
o școală profesională de fabri
care a mătasei artificiale și a 
fost repartizată aici. Admitem 
— ceea ce ni s-a explicat — că 
uzina a avut nevoie de mun
citori calificați în școlile profe
sionale ale sectorului. De ce 
însă conducerea fabricii n-a 
luat (și această situație există 
și acum) măsuri pentru a~i a- 
juta pe tinerii veniți din aceste 
școli să-și însușească, în timp, 
mînuirea corectă a mașinilor, 
să cunoască și să respecte 
normele de tehnica securității

TEODOR POGOCEANU

(Continuare in pag. a V-a)
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Am ieșit de cîteva luni la pensie. 
Pașii mă poartă însă zilnic pe la liceul 
în care am fost întîi elev și apoi profe
sor. Mă simt adînc legat de școala în 
care mi-am petrecut cei mai frumoși 
ani și nu mă pot despărți definitiv de 
activitatea tumultuoasă care se desfă
șoară între zidurile sale. Ziduri vechi, 
care mai păstrează încă ecoul atîtor 
vieți, unele ilustre, altele modeste, ale 
căror idealuri și năzuinți s-au născut 
aici, în sălile mari, luminate de înțelep
ciunea unor dascăli eminenți, care au 
modelat cu o desăvîrșită măiestrie au-

fletele a mii și mii de adolescenți. Și 
tinerețea mea și-a găsit împlinire în 
liceul care poartă numele marelui căr
turar Gheorghe Lazăr, el însuși fost 
elev al școlii sibiene — una dintre cele 
mai vechi instituții de învățămînt din 
țară.

Spre deosebire de alțl copii, eu mi-am 
început studiile liceale ceva mai tîrziu ; 
de vină a fost primul război mondial 
cu opreliștile și ororile sale. Veneam 
dintr-un sat din apropierea Sibiului cu 
credința nestrămutată — cultivată în 
bună măsură de mama, femeie fără

prea mare știință de carte, dar cu un 
adînc respect pentru școală — că numai 
în acest liceu, cu bogate tradiții, voi 
putea să mă formez ca un om adevărat. 
Pe atunci școala nu era accesibilă ori
cui și cu atît mai puțin fiilor de țărani. 
Cu toate greutățile, am îmbrăcat totuși 
în toamna anului 1920, uniforma mult 
rîvnitului liceu „Gheorghe Lazăr". Un 
nou mediu, noi îndatoriri. Eram timid

(Continuare in pag. a V-a)
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Aspect din noul cartier Tătăraș din Iași
Foto: AGERPRES
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Prof. IOAN CORNEA

Stație de transformare 
pusa sub tensiune

Tn tînăra zona industrială a 
orașului Constanța a fost pusa 
sub tensiune prima stație de 
transformare de 110 kîlovolți, 
dotată cu echipament realizat 
în țara noastră. Aceasta va 
asigura alimentarea cu energie 
electrică atît a obiectivelor in
dustriale care vor fi constru
ite aici în anii cincinalului, cît 
și a stațiunilor de odihnă de 
pe litoral.

Preferind o definiție 
mai poetică a spiritului 
de inițiativă, inginerul 
V. Rugină de la Fabrica 
de Antibiotice din Iași, 
o numea „cea mai fi
niră pasăre a tinereții". 
TInărul inginer înțele
gea prin aceaata ceva 
opus blazării, obișnuin
ței și scepticismului de 
situație, sublinia astfel, 
importanța locului de 
început pe care inițiati
va îl ocupă în desfășu
rarea unei acțiuni.

Discuția s-a înfiripat 
de îndată ce tovarășul 
Rugină a amintit de 
„salvarea- a 1500 de 
ore care se pierdeau a- 
nual prin întreruperea 
concomitentă a rezer
voarelor de ulei antispu- 
mătoare de la secția de 
fermentație.

Inițiativa a aparținut 
tînărului Valeriu Dom- 
nișoru.

Comitetul U.T.C, a 
aratat prețuire față de 
inițiativa tînărului. Sta
ția de radioficare, gaze
ta de perete și ziarul 
de uzină l-au populari
zat. Răspunzînd invita
ției Ia inițiativă tinerele 
Ghizela Grozavu, Ana 
Teodorescu și Elena 
Sandu de la secția a 
Il-a cristalizare au recu
perat din rebuturi canti
tatea de 5 kg penicilină 
Și 1,5 kg eritromicina 
au instituit din proprie 
inițiativă, așa-numitul 
„proces de rejudecare 
al rebuturilor'.

Asigurarea răcirii țe
vilor numai cu emulsie 
pentru a se evita îndoi
rea lor în cuptor, înlă
turarea rezidurilor de 
apă prin suflare cu aer, 
metoda pasului înapoi 
pentru reluarea normală 
a sudurii, retezarea au
tomată a țevilor în mo
mentul opririi lor în re
dactor — iată numai 
cîteva dintre numele 
inițiativelor pornite din 
capacitatea potențială 
acumulată prin studiu, 
din gindirea și pricepe
rea tinerilor Vasile A- 
mariei. Dumitru Afili- 
poaiei, Alexandru Cîrti- 
ță, Valeriu Vătăjeanu și 
Niculae Miță, de la 
ția de țevi sudate a 
nei metalurgice din 

Inițiativa este și 
la loc de cinste. __ ,
ciudat, de multe ori ini
tiative valoroase mor 
înainte de termen. Am 
putea exemplifica cobo- 
rînd din sfera producției 
în cea a folosiiii timpu
lui liber. în urma discu
țiilor purtate în adună
rile generale U.T.C., se 
luase astfel drept bună 
ideea unei vizite la 
principalele întreprin
deri industriale din Iași, 
la muzeele de istorie si 
de artă etc. După cîteva 
aminări însă inițiativa a 
fost uitată cu totul. 
Poate fi oare acceptată 
moartea unor asemenea 
inițiative ? Credem că Ia 
aceasta se va g-:ndi mai 
bine și comitetul U.T.C. 
pe întreprindere, pină 
în prezent încă inaccep
tabil de pasiv și recep
tiv la inițiativele tineri
lor.

sec- 
Uzi- 
lasi. 
aici

Dar,

(Agerpres)

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretu
lui" pentru regiunea 

Iași
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ADUNĂRI DE DARE DE SEAMĂ
Șl ALEGERI U.T.C.

...„După ce am semnat con
vocarea eu m-am gîndit mult 
despre ce să vorbesc în a- 
ceastă adunare generală. 
Știam că darea de seamă se 
va referi la întreaga noastră 
activitate. în cîmp și la cămi
nul cultural. Eu nu voiam să 
vin cu aceleași lucruri, ci, do
ream să vorbesc despre ceva 
aparte. Să spun că brigada 
noastră — ă întîia — a obținu! 
producția medie de 29 000 kg 
cartofi, sau 3 700 kg porumb 
boabe la hgc,tar sițuîndu-se pe 
primul loc în întrecerea so
cialistă din cooperativă și, că 
astfel am contribuit 1? crește
rea veniturilor, la dezvoltarea 
averii obștești a cooperativei, 
n-avea rost — pentru că toți 
știam șl rezultatele și cum am 
lucrat. M-am gîndit atunci să 
vorbesc despre două lucruri. 
Primul : conștiința tinerilor 
noștri, iar cel de al doilea : 
cum ne-am petrecut noi tim
pul liber...".

Din toate părțile, privirile 
erau ațintite spye Iosif Tei- 
dula. omul a cărei hărnicie 
este exceptional de bine tra
dusă in cele &70 de zile-muncă 
efectuate numai pînă la Intll 
ale lunii octombrie. El, Iosif 
Teidula. a fost printre ute- 
ciștii ce în vara trecută au 
inițiat acțiunea de a transporta 
gunoiul de grajd din sectorul 
zootehnic la cîmp. de a pune 
în valoare... puterea apelor Îs 
irigat, prin desfundarea unor 
izvoare și executarea de ame- 
r. .jări.

— La primul dintre punc
tele pe care doresc sâ le 
discut, și-a cont'iuat Iosif fi
rul vorbelor, as vrea să apun 
că g-a făcut un pas mare 
înainte Ml-aduc aminte că a- 
cum doi-trei ani mal erau des

tui băieți sau fete care nu ve
neau la muncă. Ceea ce a făcut 
organizația — discuții asupra 
perspectivei cooperativei agri
cole, seri de calcul, vizite — 
a contribuit la schimbarea 
completă a situației. Pe zi ce 
trece mereu mai mare e nu
mărul acelora care, văzînd un 
spic de grîu sau un știulete 
căzut, se apleacă și-1 ridică 
gîndind: „e din averea obșteas
că"! sau dacă vede un fir de 
iarbă lingă un porumb îl IN CENTRUL DEZBATERII:

MUNCA 
IN COOPERATIVA 

AGRICOLĂ
smulge — „nu trebuie ■! 
se hrănească din aceeași 
farfurie" 1 Am spui astea 
— deyi nu lint cele mai 
semnificative aspecte — pen
tru a sublinia ci biroul orga
nizației noastre de bază U.TC. 
s-a ocupat |i a realizat multe 
lucruri frumoase, ei cei pe 
care-1 vom alege acum e bine 
si se atriduiasci mai mult 
Am vrea o întflnire cu tova
rășul inginer agronom cu care 
ne-am ma| vflzut numai tn 
clmp șl niciodată Intr-un ca
dru organizat Ne-ar Interesa 
cele ce ne-ar spune despre or
ganizarea muncit despre felul 
cum muncim noi. uteciștij — 
dacă e bine iau nu prea 

— despre perspectiva coope
rativei, a folosirii pămîntului. 
Cei Pe care îi vom alege e 
bine să facă acest lucru".,.

Cele ce au discutat Keri Ve
ronica, Lucaci Elisabeta, 
Bartha Margareta, Ștefan 
Berețchi și ceilalți vorbitori 
au dovedit că tovarășul Tei
dula avea multă dreptate. In 
conștiința tinerilor s-au produs 
schimbări radicale. Chiar ac
țiunea din seara aceea a tine
rilor din brigada a doua do

vedea acest lucru. Uteciștll au 
hotă rit să lucreze toată noap
tea la căratul cocenilor de pe 
cele 100 de hectare ce tre
buiau Insămințate cu grîu. La 
această bătălie in noapte a 
pBrticipit și tractoristul coo
perativei Vasile Heghediuș. 
care este membru al organi
zației U.T.C. de la brigada I 
El n-a participat la adunarea 
generală fiind învoit pentru a 
transporta coceniL Afară era 
frig. începuse chiar să burni
țeze de ploaie $i băiatul s-ar 
fi putut sustrage — am șe
dință. nu vreau să lipsesc ! — 
dar el n-a făcut așa- A citit 
darea de seamă si proiectul 

de măsuri, iar prin instructo
rul comitetului raional al 
U.T.C. și secretarul organiza
ției și-a spus părerea asupra 
lor. Toată noaptea a lucrat. 
Era ceva important pentru 
producție I Oare acest caz nu 
vorbește de conștiința unui 
om ? Nu portretizează între
gul colectiv de muncă al coo
perativei agricole din Biha- 
ria, regiunea Crișana, nu-i 
subliniază trăsăturile și nu re
liefează că averea obștească — 
a cărej valoare la suta de 
hectare depășește 300 000 lei 
— este rodul unei munci 
temeinic organizate și depusă 
cu dăruire ? Ba da 1

— Cea de a doua problemă 
cu timpul liber aș vrea s-o 
ridic și la adunarea generaZă 

pe cooperativă. Cred că gre
șeala pornegte mai de sus. Eu. 
tovarăși, aș vrea să spun că 
nu sini deloc mulțumit de fe
lul cum organizația U.T.C se 
preocupă să ne organizeze 
nouă timpul liber. într-adevăr. 
la căminul cultural ne maj în- 
tilnim dar foarte rar. L« bi
bliotecă tot așa. Nu sînt or
ganizate serate și nici excursii. 
Nu ni s-a vorbit niciodată 
despre prietenie sau mai știu 
eu despre ce alte lucruri de 
viată, de comportare, care ne 
Interesează. Ce să spun, nici 
măcar la Cetatea lui Menu- 
mo rut care este la doi pași de 
noi au ne-am dus în mod or

ganizat pentru ca un om de 
specialitate să ne spună des
pre ea. despre trecutul ei Is
toric, despre semnificația ei. 
Sâ fiu sincer, noi, băieții, mai 
mult ne tntîlnlm la o halbă 
cu bere, far cu fetele c!nd pu
tem... Poate ți tn aceasta își 
are explicația faptul că, după 
ce se căsătoresc, fetele mai 
ales, participă din ce în ce 
mai rar la activitatea ob
ștească.

Critice a fost justă șl cu 
adresă. Dar de ce s-e ajuns 
aici cind, la Biharia, există o 
veche tradiție pentru teatru, 
pentru muzică, pentru o acti
vitate culturală continuă. A- 
proape toți vorbitorii au re
marcat... inexistența activității 
pe acest tărtm a cadrelor di
dactice care, tn majoritate, a- 
leargă la primul autobuz spre 
Oradea. Totodată rareori se 
procedează la solicitarea pă
rerii tinerilor asupra felului 
cum doresc să-și petreacă tim
pul liber.

Adunarea generală de dare 
de seamă șl alegeri a organi
zației U.T.C. de la brigada 
nr. 1 a cooperativei agricole 
din Biharia a stabilit un plan 
concret de măsuri, a sugerat 
numeroase forme de atragere 
a tinerilor la Înfăptuirea sar
cinilor de producție, iar, tn 
orele lor libere, spre acele 
locuri unde pot pregăti și vi
ziona programe interesante, 
unde se pot odihni și distra 
tn mod plăcut, instructiv. Tn 
noul birou al organizației de 
bază au fost aleși tineri ini
moși. apreciați pentru iniția
tivele întreprinse. Nu încape 
îndoială că participînd cu toții 
la înfăptuirea acestor puncte 
din planul de măsuri se va 
contribui la sporirea aportului 
adus de către tineri la reali
zările brigăzii îl al® coopera
tivei agricole — tn ultimă in
stanță. la organizarea tntr-un 
chip cit mai plăcut a timpu
lui liber.

GH. FECIORU

t
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0 REVISTA
In aceeași formație, pe ace
eași scenă — două vîrstc, 

doud generații

Foto: l. ANDREIȚA EXEMPLARA ’)
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Am adresat întrebările din 
subtitlu tov. ing. ODETTE 
MIHAIESCU, șef adjunct al 
serviciului tehnic de la Fabri
ca de confecții șl tricotaje 
București, care ne-a răspuns :

— Și noi lansăm moda I Și 
încă pe o arie întinsă prin 
produse industriale de serie. 
Efortul căutărilor, al frămm- 
tărilor creatoare pentru pro
movarea noului, a liniei fru
moase, elegante, din moda 
contemporană trebuind să 
preceadă complexitatea pro
cesului industrial de fabricație 
mărește gradul de respon
sabilitate al lucrătorilor din 
laboratoarele de creație. între 
altele, responsabilitatea aceas
ta nu poate fi reală dacă nu 
ești la curent cu toate sursele, 
cu „documentația" la zi tn ma
terie de modă. Si se știe cît de 
repede intră în arhive docu
mentația acestui domeniu. Co
lectivele de creație de la noi, 
compuse din tehnicieni, dese
natori, folosesc tn prezent o 
bogată sursă de documentare. 
Ea începe de la studierea jur
nalelor de specialitate pînă la 
consultarea pe viu a celor mai 
noi creații. Aș aminti, printre 
altele, că în baza unui contract 
pe care fabrica noastră îl are 
cu o firmă de specialitate din 
Paris, creatorii de la noi fac 
periodic studii de documentare 
și perfecționare. Un alt mijloc 
important de documentare îl 
constituie întâlnirile între spe
cialiștii din diverse țări care,

MODA? TOAMNĂ
DE AUR

Florența Albu

GllSTL

Dm

POPASURI TURISTICECINE LANSEAZĂ

• Cine lansează moda ? • Surse de inspirație • Cum

verificați aderența publicului la moda creată ? • Care

sînt metodele de consultare a publicului?

intre 
maxi-

firesc.

tn fața colecțiilor de modele, 
realizează o rodnică confrun
tare, un util schimb de expe
riență. Ca o reușită, pe această 
linie, se înscrie recenta întâl
nire de la Praga, unde colec
ția românească de aproape 100 
modele ce urmează să 
în lucru a întrunit 
me aprecieri.

— Informarea este, 
un prim stadiu. Munca de con
cepere a modelelor o succede 7

— Procesul este concomi
tent. Ochiul Creatorului desco
perind din documentare ele
mentul nou își și imaginează 
cum și 
Munca de filtrare, de elabo
rare, ținînd seama de specifi
citatea producției industriale, 
cu indici economici preciși, de 
nivelul crescut al exigențelor 
cumpărătorilor stau la baza 
conceperii oricărui model îna
inte de a intra tn producție.

— Nu intrăm în detaliile in
dicilor economici. Socotim insă 
că, intr-un mod cit se poate 
de concret, rentabilitatea a- 
cestora e condiționată de un 

la ce îl va aplica.

Toamna la culemrt de po- 
mmb. sfeclă dvlce și Hoarea- 
toareîw*. *2® Fău^etlor

eapdf «1 B4*dpanului ; 
toamna in rwe rtnrr» ile Bw- 
jorviBL pe dealurua fruste, 
pe care, dupd vorba loealniri- 

„stăteai! Întinși balaurii ta 
•oare alMdatd". Toamna, în 
livezile Focyaniwlai, la viile 
Cot oști ulm și pe dea!uH'e 
Panerului: toamna mustului, a 
ÎTtminii da miere și busuioace; 
toamna gospoddreased — a n- 
leeurilor și « nunților Pe dm- 
muH, îți ias In c*le alaiurile 
mașinilor și eAruțtlor încăr
cata da roade și alaiul mini or 
H nuntașilor, eu bmdul verde 
purtat de flăcăi.

Toamna tn NegrUeștii Vmn- 
cei, unde meșteml Leche în
cheie noile ease și le oșazd 
le prispă adceavul b-odar fn 
lemn alb da brad : toamna In 
pădurile tinere de pe LepM. fn 
pădurile tinere din toată V-an- 
cea prădată cî*dva de pădnri: 
toamna între buriumeșli da 
ta Spulber. între legendele 
Vrtnrioaiei și Dea’ului Pri
mejdiei. Toamnă, la Nerefu — 
pe unde și-a făcut loc drumul 
nou, arcurnd poduri, potolind 
apa Zăbalet domesticind mun
ții și topoarele. Poate ai ple
cat da pe aceste loeuH, An
tici Ștefan, dar eu tot îmi 
mai amintesc de paști du mi
ta le mari, de umeru largi, do
minând aceste ținuturi sălba
tice prin cart brigada dumi- 
tale făcea loc noului dmnu

M-fl| întoarce acum prin in
cendiul pădurilor, să mai ră- 
*nln un ceas tn preajma meș
terului Pavel Terți® din Ne- 
refu. ea re încondeiază riml 
•lîor mășfl pentru viitoarele 
obî.-eturi de an non.

criteriu foarte important t 
BUNUL GUST. E prezent a- 
ce«t criteriu tn întreaga gamă 
a produselor dumneavoastră: 
costume de toată ziua, pentru 
diferite ocazii, destinate unei 
vîrste sau alteia, pentru copii, 
tineri, pentru bărbați ori fe
mei ?

— BUNUL GUST nu este 
nlrictnd tn contradicție cu in
dicii economici; dimpotrivă, ca 

ipun așa, îi «timuleazâ f 
Pentru că el înseamnă de fapt 
moda. Indiferent de curentul 
de la un moment dat. de amă
nuntele de toc neglijabile ale 
unor tendințe (șoc în linte, tn 
culoare etc.).

Orice magazin tn care se cer 
produsele fabricii noastre — 
este pentru noi un barometru. 
Si nu ne sînt indiferente osci
lațiile acestuia. Ele înregistrea
ză aderența (sau neaderența) 
la ceea ce creăm. Mai folosim 
ca mijloc de sondare și veri
ficare ..paradele modei", orga
nizate și la invitația caselor de 
cultură. Aceste invitații le-am 
dori cit mai dese. Ele sînt pri- 

frumoasă, ța rd bogată, 
tară a legendelor șl buciu*tw- 
5cr, țară ■ eulexurilor și mun
ților f

Aș poposi apoi la Sovej*. tn 
preajma băi rinului Petre Ti
lled car* zice din șl din
vioară" baladele vechi .Vrln- 
ceneașcc", _Hora lui Taftă" și 
.Mocdneajca". L-am ascultat 
odată în:r-o cu pioase
cemwîd, riud se suzeau pă- 
duril* și pdmHtul, tntr-o 
șootire bțtndd și-ntr-o litanie 
£*p*i Povestea so-
ve:ena- Bajmti, Incendii, cot- 
marele celor două războaie 
cumplite. marți rizipiți mb ră
dăcini. Vioara lui Petre Tilled 
stîrnen un riwtec peste toatt 
durerile, o victorie omenească 
peste toate durerile.

Dar curge-n lumina pădu
rilor. pe drumurile satului de 
la poalele Francei, o altd 
toțsină. Culegătorii se întorc 
din munți și din rdi, pe dru
muri lungi, încă rea ți de roade
le acestei toamne. E și aici vrt- 

lefuri nimerite de a recoman
da modele potrivite fiecărei 
vîrște, dupd normele bunului 
gust, constituind totodată u- 
nele din cele mai convingă
toare răspunsuri date falsei 
mode, falselor modele care 
circulă uneori, fără avizul 
nostru, apărînd în plină stra
dă. dind parcă cu tifla vitri
nelor Unor magazine ai căror 
lucrători nu știu sau nu vor 
sâ valorifice produsele reco
mandabile șl recomandate.

Drumul produsului de la fa
brică la consumator trece prin 
„stația" comerțului. Personal 
cred că, deși tn ultimul timp 
s-au înregistrat succese, une
ori această „stație", foarte im
portantă tn munca noastră, 
acționează cu mijloace rudi
mentare. sau. ca să continui 
comparația, preferă să mane
vreze locomotive cu., aburi. 
Lipsesc încă sondările științi
fice asupra gustului cumpără
torului și ca atare și soluțiile 
de influențare estetică, de in
fluențare a gustului. La con- 

mea nunților. Sovejencele Ui 
«cot dis lăzi dulămile lungi, eu 
gulere de bland ; tint hainele 
tradiționale pe care femeile 
la îmbracă — anume, la nunti; 
hora mare nu poate fi jucată 
deeit eu dulimile pe umeri, 
îu legănarea lină a femeilor, 
in pani tolemn al horei nun
tașilor.

In rrme ce tu», spre Zboi- 
na și înțircătoarea, cabana pe 

tractări, fără studiul barome
trului reprezentat de gust, de 
noutate, vii ca un elev cu lec
ția neînvățată. Acel „ie vin
de" sau ,4-a vîndut" — deci 
îl cumpăr — are valabilitate 
doar în fața unut produs deja 
pus în vînzare. In fața unul 
model nou socot că ar trebui 
să intre (ri, desigur, adesea in
tră) o argumentare a cererii 
care să aibă la bază criterii de 
ordin estetic incluse de fapt 
de noi în ansamblul celorlalte.

Atenți la evoluția model, 
preocupați de ea în calitate de 
răspunzători pentru lansarea 
sau nelansarea ta timp a unui 
model nu înseamnă că n-a- 
veam încă noi înșine multe 
greutăți de învins. Este știut r 
moda se demodează De aceea, 
nici chiar preocuparea pentru 
detalii, acelea care de obicei 
dau nota, stilul modern al 
unei rochii «au unul costum 
nu trebuie să ne scape din ve
dere Apoi, problema materia
lelor Cea mai grea ji asupra 
căreia n-aș putea da soluții. E 
doar un deziderat mal vechi da 
a avea țesături destinate nu
mai confecțiilor noastre, care 
să nu fie „concurate" de me- 

unde a poposit de mult și nu 
prea de mult Mihail Sado- 
veanu, tn luminișuri tainice 
de mesteceni și zidari începe 
boncăluitul cerbilor. Căprioa
rele, rîșii, urșii, mistreții ur
mează potecile cunoscute nu
mai de moșul de la Zboina. 
Numai el, moșul cu ochii mi
jind albastru, sub sprîncenele 
sălbăticite, știe povestea cer
bului al cărui trofeu a deți
nut, multă vreme premiul în 
lume; numai el știe adăpă- 
toarea căprioarelor și locul de 
sobor al urșilor.

Te afunzi în pădurile de 
sus și asculți pacea acestei 
toamne ; te lași spre sate și 
auzi viorile nunților; po
posești la stîne și auzi balada 
„Mioriței" care se va fi născut 
pe aceste locuri; te-abați la 
viile Panelului auzi cum 
fierbe vinul tânăr în linuri; 
cobori spre cîmpie șl auzi cu
legătorii și tractoarele arînd 
sub lună și sub zborul cocoa- 
relor care se duc.

Frumoasă toamnă bogată 1 
Vor putea cuprinde șirurile 
viorilor cîntecul atâtor Strune 
ale pămîntului acestuia legen
dar și înnoit ?

Autumnală fotografică

FotOi TRIFB DUSIITRESSU

lansează

Industrial
cerințele

trajele existente tn magazi
nele textile. Deși — se pare cS 
e un amănunt dintr-o altă zonă 
de probleme, e totuși o con
diție pentru cine 
moda.

A produce moda 
— ținînd seama de 
modemului autentic, de bunul 
gust izvortt din tradiția vesti
mentară a poporului — este o 
îndeletnicire de mare răspun
dere, altceva decît riscul de 
a-ți confecționa individual. 
după propriul gust, un model 
sau altul care țl-a plăcut la 
un moment dat. De aceea cred 
că dictonul „gusturile nu se 
discută* nu se poate aplica — 
chiar dacă mă refer numai la 
fabrica noastră de confecții. 
La noi gusturile se discută, e 
necesar sâ se discute, și orice 
sugestie ne interesează pentru 
a nu da produse discutabile 
sub raportul bunului gust 
popular.

Interviu realizat de

FLORICA POPA

Din trecutul presei artistice, 
Viața românească se desprin
de ca o împlinire coerenta pe 
întreaga dimensiune a apari
ției, propagatoarea unei lite
raturi șl a unei ideologii ar
tistice de ținuta cea mai înaltă 
dintr-o perioadă lungă în care, 
dincolo de matca ei, s-au fră- 
mîntat destule mode și „cău
tări". Ceea ce e foarte semni
ficativ e faptul că această re
vistă a fost — pe cea mai 
lungă durată a ființării ei — 
o revistă provincială într-o 
vreme cînd „capitala" se con
solidase în concentrarea celor 
mai de soi forțe artistice ale 
țării. Revista ieșeană se deschi
dea însă și acestora și găsim 
în paginile ei pe toți scriitorii 
bucureștenî sau statorniciți în 
București de la Gala Galac- 
tion și Tudor Arghezi pînă la 
Liviu Rebreanu și Hortensia 
Papadat-Bengescu. Și totuși și 
Viața românească, revistă cu 
deschidere la scară națională, 
unde publicau autori de pe în
tregul areal de limbă șl sim
țire românească — cum a dat 
tonul Dacia literară și a conti
nuat Convorbirile literare, a- 
mîndouă. de asemenea, tribu
ne — n-a fost un „port-voce", 
o revistă care a existat la mo
dul exemplar doar prin con
tribuția colaboratorilor, cu 
toate că „tactica" de a-i strîn- 
ge și produsele acestora a dat 
acestei reviste substanța el. 
Viața românească a avut un 
program șl un „stil" și a strîns
— prin simpatie deliberată — 
pe toți acei autori care s-au 
simțit bine sub destinul 
ei. Revistă de provincie — 
repet Viața românească n-a 
avut ambiția deșartă să sub
ziste numai prin forțe locale
— ci a polarizat în focarul ei 
pe toți acel autori care se 
simțeau funciar și simpatetic 
chemați de același program. 
Faptul e de domeniul specifi
cului publicațiilor noastre din 
toate provinciile, din totdea
una — am pomenit deja doua 
reviste, mai notăm Familia lui 
Vulcan și chiar pe cea de azi. 
unde a debutat moldoveanul 
Eminescu și publică, respectiv, 
un scriitor ca Eugen Barbu, 
bucureștean; apoi Gazeta 
de Transilvania unde publică 
Alecsandri ș.a.m.d.

Această constatare vine 
răspicat împotriva unei idei, 
care s-ar putea acredita, și 
anume că o revistă provin
cială ar trebui să se bizute 
numai pe elementele locale, 
să le ridice peste noapte șl 
deci cu orice preț la un rang 
pe care cel puțin temporar 
nu-l pot onora. O revistă lo
cală poate deveni un focar de 
Idei si realizări artistice, spri
jinită în acest sens de toti 
acei care se oferă șl cu cît 
lumina va fi mai intensă cu 
atât cei mal aproape de ea — 
elemente în majoritate vir
tuale — se vor mobiliza șl 
împlini mai degrabă. Orice 
revistă își impune din capul 
locului o ștachetă valorică pe 
caro nu o poate întreține prin 
concesii. E una din pildele pe 
care o dă Viata românească

Multe dintre pa ginii p aces
tor Amintiri evocă linia de 
Intransigență pe care a pro

movat-o revista, chiar șl «1 
autori dintre cei mai mari, 
cum au fost Caragiale (care 
voia ca poeziile fiului său să 
fie tipărite în fruntea revis
tei) sau Rebreanu (căruia i se 
retrage fără îndreptățire însă, 
la un moment dat, cronica tea
trală din Capitală). Această 
conduită fermă nu numai că 
nu a îndepărtat autorii, dar 
i-a atras, i-a fascinat, se 
poate spune, fapt care face 
din Viața românească Tevista 
care a strîns ca într-un mare 
laborator de creație pe cei 
mai de seamă artiști ai unei 
epoci și cu partea de operă 
cea mai profund națională și 
realistă.

A fi fost tipărit în Viața 
românească înseamnă a primi 
o certificare. S-ar putea ridica 
o nedumerire. Colectivul care 
a condus această revistă nu 
era — cel puțin la data în
ființării el — nici pe departe 
alcătuit din numele cele mai 
sonore din epocă. Strălucea, 
în cadrul acestei restrinse 
echipe, spiritul dialectic al lui 
Ibrăileanu, care totuși nu 
dicta, nu Impunea, dimpo
trivă, cîntărea, cerind tot
deauna păreri. Oamenii aveau 
o distinsă etică care îi unea, 
sub imperiul căreia orice con
troversă sau gest nepotrivit 
se reduceau la scara reală și 
trecătoare, fără leziuni dezbi
natoare. Ca toți Intelectualii 
de fină nuanță, excelenți co
zeuri, își dădeau reciproc 
sfaturi și sugestii, cu o can
doare rar întâlnită la indivizii 
care de obicei sînt tentați prea 
des în a descifra procese de 
intenție. își respectau, bine
înțeles nu fără anume apre
cieri, pasiunile, între care 
patima vînatului se bucura de 
favoarea cea maț înaltă. (Se- 
vastos dedică cinegeticii de la 
Viața românească un lung ca
pitol, pe cît de erudit în ma
terie pe atât de spumos).

Altfel, viața la revistă se 
desfășura modest si simplu, 
prin biruirea opreliștilor de 
tot felul, nu de puține ori prin 
sacrificii personale din vartea 
redactorilor. Mai ryresus de 
orice orgolii personale te pu
neau interesele revistei.

Amintiri de Ia Viața romfi- 
neascâ e o carte Indispensa
bilă înțelegerii istoriei lite
raturii române. Cercul Vieții 
Românești reprezintă alături 
de cel al „Junimii" și al ..Sbu- 
rătorului" un moment epocal 
de istorie literară românească 
și chiar reduse la anecdotica 
cum se întâmplă de cele mai 
multe ori în acest volum scris 
cu talent literar, faptele scri
itorilor ieșeni își văstrea-ă 
semnificația majoră. M. <»e- 
vastos modulează si n» 
operă de detractor

GHEORGHE Sl’CIU

"> M Sevastos ■ A min firi de 
la Viața românească Edific 
tntrenime refăcată E. L. 1966.
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PROCES 
REBUTURILOR

Pagină

realizată de

CONSTANTIN

PRIESCU

Precizăm clin capul locului că procesul nostru este un 
proces deschis și declarat. Are loc în sala de ședințe (a 
se citi secțiile și sectoarele producătoare de rebut) a IJ- 
zinei „1 Mai“ din Ploiești. Am convocat la proces, pen
tru susținerea acțiunii, următoarele persoane juridice :

1. Cuvîntul acuzării — redactorul nostru, C. Priescu.
2. Reclamant: PREȚUL DE COST.

3. Inculpat : REBUTUL.
4. Apărarea reclamantului: SERVICIUL PREȚ DE 

COST ȘI SERVICIUL C.T.C.
5. Apărarea inculpatului: ȘEFI DE SECȚIE, TEHNO

LOGI, MAIȘTRI, SECRETARI AI ORGANIZAȚIILOR 
U.T.C.

Atît reclamantul cit și inculpatul au citat un număr 
foarte mare de martori pe care-i vom audia pe parcurs.

Procedura fiind completă (fără îndoială din punctul de 
vedere al cerințelor de redactare a paginii de față) 
procesul poate începe : Desene de NIC NICOLAESCU

Ce 

dezvăluie 

cuvîntul 

reclaman

tului

— Uzina are pe 9 luni 
o nerealizare a sarcinii 
de reducere a prețului 
de cost — arăta tova
rășul N. SABO, contabil 
șef — de peste 6 000 000 
lei. Sînt, desigur, mai 
multe cau2e. Am motive 
speciale să declar proces 
rebuturilor. Consider că 
aportul acestora la nere- 
alizarea sarcinii de re
ducere a prețului de 
cost este însemnat. Re
butul afectează uzina, 
din punct de vedere e- 
conomic, în cîteva la
turi esențiale: utiliza
rea neeconomicoasă a 
materiei prime — în 
cazul nostru metalul — 
care reprezintă circa 60 
la sută din structura 
prețului de cost; folosi
rea nerațională a capaci
tăților de producție și a 
forței de muncă.

Nerealizarea prețului 
de cost se manifestă și 
pe alt plan. Uzina nu a 
fost în măsura să parti
cipe pe anul 1966 la 
constituirea fondului în
treprinderii destinat, în 
cea mai mare parte, 
construcției de locuințe. 
Or, noi am primit și vom 
primi, în continuare, 
locuințe, fără să fj parti
cipat, cu fonduri, la rea
lizarea lor. Pentru toate 
aceste motive. în cali
tate de reclamant, am 
acuzat și acuz rebutul...

CUVÎNTUL 
ACUZĂRII

CUVÎNTUL 
ACUZĂRII

Sîntem chemați in a- 
cest proces nu numai să 
expunem situațiile de 
fapt. Sintem chemați să 
arătăm și cauzele, să a- 
rătăm posibilitățile de 
înlăturare a lor, să ve
nim cu propuneri și su
gestii concrete. Procesul 
nostru este, în primul 
rină, un proces de lucru. 
Cine ia, în continuare, 
cuvîntul ?

— Să analizăm sis
tematic cauzele — inter
vine ing. VALENTIN 
TEODORESCU din
partea serviciului C.T.C. 
pe uzină. Condițiile teh
nice în care se depozi
tează, sortează, recep
ționează și introduc în 
fabricație materiile pri
me constituie, după pă
rerea mea. una din cau
zele principale ale rebu
tului din turnătorii — 
și cea de oțel și cea de 
fontă. Capacitatea de
pozitelor pentru ameste
curile de formare este

semnat meditație pen
tru un răspuns real, la 
obiect, alteori ea a în
semnat găsirea „frunzei 
plutitoare", pe care unii 
au încercat s-o numeas
că „colac de salvare)".

— Dinamica rebutului 
în turnătorie — inter
vine FLORIN ȘTEFĂ- 
NESCU, șeful grupei 
C.T.C., — indică urmă
toarele cauze interne. : 
nerespectarea disciplinei 
tehnologice; asistența 
tehnică necorespunză
toare la principalele o- 
perații: amestec-for-
mare, asamblare-tur- 
nare, dezbatere; folosi
rea unor utilaje necores
punzătoare ; slaba califi
care profesională a unor 
muncitori. Circa 60 la 
sută din rebutul secției 
apare la rampa de a- 
samblare-turnare, unde 
se întîlnesc, ca pe o 
pistă de concurs, și cau
zele amintite.

— Aș mai adăuga una 
— intervine ing. M. VA- 
SILESCU, tehnolog. E- 
chipele de la asamblare

Orice turnător știe ce 
consecințe are acest lu
cru asupra calității pro
ducției. Spațiul și cură
țenia -sînt egale pentru 
noi cu aerul pe care-1 
inspirăm. Am cerut și 
cerem și acum mărirea 
capacității acestor depo
zite. Transporturile pe 
fluxul tehnologic se în
crucișează permanent. 
Pe unde aduci argilă, 
aduci și nisip și rame și 
forme, aduci totul. Ce
rem să se facă simțită 
și în turnătorie prezența 
organizării științifice a 
producției și a muncii. 
Sîntem nevoiți să tur
năm toate reperele pe 
care Ie executăm cu a- 
celeași oale — de capa- 
?itate mare. Propun să se 
studieze posibilitatea în
locuirii lor cu oale de 
tonaj mai rnic (500— 
1 000 kg) care să asigure 
o siguranță mai mare și 
o manevrare mai ușoa
ră în procesul de tur
nare.

organelor C.T.C., și a 
maiștrilor, și a condu
cerii secției. Alte scuze 
nu văd și nu cunosc.

CUVÎNTUL 
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cu 
a-

de atunci 
de același 
mai greșit 
de cîte ori

Studiați

aceste

propuneri!
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Am ascultat cu aten
ție depoziția reclaman
tului. Ea este conclu
dentă și socotim înte
meiate motivele pentru 
care reclamantul a de
clarat proces rebuturi
lor. Din datele existen
te la dosar rezultă că 
inculpatul — REBUTUL 
— este reprezentat în 
proces de mai multe 
secții Turnătoria de 
oțel cu cantitatea de 
rebut de 260 tone. Tur
nătoria de fontă cu 
246 tone. Uzinaj cu 
862 tone și Remorci cu 
30 de tone. Acuzăm in- 
culpații în ordinea ci
tată.

Acuzații 

vor 

să iasă 

„basma 

curată"

— Rebutul în turnă
toria de oțel — preci
zează tovarășul AN- 
GHEL PETCU, inginer 
ef pentru sectoarele 
dde — nu este, cifric, 
ticat. Depășirea de 
7 la sută, față de 
onul admis, are ur
carea explicație. A- 
cesta am asimilat
mentație bogată de 
u, în general, cu 
plexitate tehnică 

Pînă am pus 
a la punct, 
■au însușit-o 

am avut cî- 
iri grele.

prea mică. Turnătoria 
de oțel este obligată, din 
această cauză, să re
curgă la o întrebuințare 
masivă a amestecurilor 
de recirculație. Nu mai 
e nevoie să spun ce con
secințe are acest lucru 
asupra procesului de 
producție. Soluția este 
extrem de simplă : direc
ția comercială prin ser
viciul depozite să ia mă
suri pentru mărirea ca
pacității boxelor pentru 
amestecurile de formare. 
Mai grav este faptul 
că laboratorul de nisi
puri și amestecuri nu 
se poate pronunța în 
mod științific asupra ca
lității acestor materii 
prime. Aparatele cu 
care lucrează sînt vechi, 
depășite. Determinarea 
calității nisipurilor și 
amestecurilor de for
mare se face. în fond, 
mai mult după ochi. 
Propunem conducerii 
uzinei să ia măsuri neîn
târziate pentru dotarea 
laboratoarelor din tur
nătorii cu aparatele 
tehnice necesare.
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Martorii pe care i-am 
audiat au declarat că a- 
ceste probleme au fost 
ridicate în fața conduce
rii uzinei și în anii ante
riori. Procesul nostru I 
dă un serios avertis- I 
ment inconsecvenței si 
rutinei. Caracterul di
namic al califdfii obli
ga la suplețe și dina
mism și în gîndirea teh
nică, în măsurile care se 
elaborează de la un an 
la altul.

Deținem date, din 
evidențele serviciului 
C. T. C., care arată că 
apariția rebutului în 
Turnătoria de otel este 
determinată și de alte 
cauze. Reclamantul le-a 
numit cauze interne. 
Care sînt acestea ? (Re 
porterul, ori de cite ori 
a adresat această între
bare, a fost pus în situ
ația să aștepte răspun
sul minute în șir. Dacă 
uneori așteptarea a în-

I sînt plătite după tonaj. 
Această cointeresare 
este înțeleasă în mod 
greșit. Spre sfîrșitul 
lunii, atunci cînd pla
nul este nerealizat, 
există tendința de a se 
introduce la turnare 
piese de tonaj mare. Ce 
se întîmplă în această 
situație ? Se introduc pe 
rampa de asamblare 
forme calde care, la în
chidere se aburesc, 
iar în final apar cu de
fecte — în special cu 
sufluri. Dacă s-ar gă
si o modalitate de 
cointeresare materială 
a echipelor de a- 
samblare, pe baza cali
tății, sau în orice caz 
a îmbinării productivi
tății cu calitatea (forma 
actuală de imputare nu
mai a manoperei, la o- 
perația pentru care pie
sa a fost rebutată. nu 

| cointeresează in sufici
entă măsură răspunde
rea executorului), s-ar 
putea stăvili, în cea mai 
mare parte, rebutul in | 
Turnătoria de oțeL
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Propun să dăm cuvin- J 
tul apărării acuzaților .
— respectiv atelierului 
de asamblare-turnare.

Noi primim pe schimb
— arată maistrul ION 
ANGHELACHE — circa 
150 de perechi de forme. 
Rebutăm în medie cel 
puțin 15—20 pentru că 
primim forme cu de
fecte. Sînt cazuri foarte 
rare cînd nu rebutăm 
nici o formă Nu vreau 
să scuz lipsurile noas
tre, dar de ce C.T.C., de 
ce maiștrii de la formare 
nu verifică atent for
mele ?

— Foarte bine că 
există exigențe ridicate 
față de noi — intervine 
și maistrul principal 
T. NITĂ — dar ar tre
bui să ni se asigure 
condiții pe măsură. Ca
pacitatea depozitului de 
rame goale este insufi
cientă. Sîntem nevoiți 
să depozităm ramele 
prin ateliere și să ocu
păm spațiul de producție
— și așa foarte strimt.

Depozițiile apărării — 
și a reclamantului și a 
inculpatului — conțin și 
alte probe în favoarea 
reducerii procentului de 
rebut în turnătoria de 
oțel. Pe baza lor, a pro
punerilor și sugestiilor 
rezultate, facem urmă
toarele recomandări con
ducerii secției:

• Să revizuiască și 
F să recondiționeze uti

lajul de turnare — 
modelele. forme și 
rame — din care. în 
special la piesele de 
tonaj mare, o parte 
nu au accesoriile de 
asigurare, nu au tra
verse originale etc.

• Rafturile de us
care, în special pen
tru miezurile eare 
sînt întărite în mediu 
de bioxid de carbon 
(COî) nu sînt cores
punzătoare. Partici
pant]] Ia proces 
propus ca ele să
confecționate din a- 
luminiu sau fontă — 
și nu din tablă, cum 
sînt in prezent — 
pentru a fi mai rezis
tente și pentru a nu 
se mai deforma.

• Planificarea
dispecerii să lanseze 
comenzile (bonurile 
de lucru) tn avans — 
și nu in ziua respec
tivă, cum sc face a- 
cum. — pentru a da 
posibilitatea maiștri
lor să asigure pre
gătirea temeinică a 
locului de muncă. 
Programarea execu
ției producției în a- 
ceeași zi are reper
cusiuni și asupra 
produrtivității și a- 
supra calității. Cum ? 
Timpul pe care echi
pele îl pierd cu a- 
provizionarea. cu pre
gătirea locului de 
muncă încearcă să-1 
recupereze prin for
țarea ritmului 
cru.

• Asistența 
că (maiștri,
logi și controlori 
tehnici de calitate) la 
principalele faze ale 
procesului tehnologic: 
formare, uscare, a- 
samblare — turnare 
etc. — să fie intensi
ficate mai ales în I 
schimburile do noap | 
te. I

Mai mulți martori (ing. 
D. Cojoacă, tehnolog, 
Florin Ștefanescu, mais
tru C.T.C., D. Dinu, șef 
de echipă) s-au referit, 
in cuvîntul lor, la creș
terea răspunderii față de 
calitate și din partea 
tinerilor. Absențele ne
motivate se ridică aici 
la peste 3 000 și, multe 
din ele, aparțin acestora.

— Tinerii noștri — 
începe FLORIAN NI- 
CULESCU, secretarul 
comitetului U.T.C. — 
n-au contribuit prea 
mult la depășirea pro
centului Re rebut4. (Tn 
Turnătoria de oțel lu
crează circa 200 ti
neri, adică aproape 50 la 
sută din efectivul sec
ției. Contribuția este e- 
videntă prin însăși fap
tul că tinerii lucrează 
în echipe, că au pon
dere destul de mare în 
cadrul secției).

— N-au contribuit — 
reia tovarășul FLO
RIAN NICULESCU — 
cu toate că noi am între
prins o serie de acțiuni 
în acest scop. Am orga
nizat convorbiri cu cei 
care erau sub normă ; 
i-am repartizat pe lingă 
muncitori fruntași care 
să-i inițieze în organi
zarea locului de muncă, 
să-i ajute să-și ridice 
calificarea ; am organi
zat dezbateri asupra ca
lității în adunările gene
rale U.T.C., am antrenat 
2 tineri la „olimpiada 
turnătorilor".

— Sîntem de acord 
punctul de vedere al 
pârării reclamantului 
dar — după depunerea 
depozițiilor de către a- 
cuzați — îi cerem o ex
plicație asupra slabei 
exigențe a organelor 
C.T.C. Dăm cuvîntul a- 
părării inculpatului :

— Apărarea noastră 
arată ing. HARALAM- 
BIE MAREȘ, adjunctul 
șefului de secție — nu 
poate fi decît o... acu
zare. Cauzele rebuturi
lor ne aparțin în cea 
mai mare parte. Mi-aș 
permite, pentru înțele- 

o
«-

gerea fenomenului, 
trecere în revistă a 
cestor cauze.

1. Neatenția în 
cru — cu o pondere 
realizarea rebutului 
circa 60 la sută. Ea 
manifestă, în primul 
rînd, la tineri — dar nu 
numai la 
chip : în 
fectuoasă 
folosirea 
tive

hi- 
în 
de

au 
fie

si

de lu-

tehni- 
tehno-
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Noi 
tența 
Să ne 
pra 
„olimpiada turnătorilor" 
— o acțiune foarte inte
resantă — au luat parte 
numai 
secție.

Dacă 
piadă", 
să participe toți tinerii, 
comitetul U.T.C. a fost 
zgircit în mobilizare, la 
„olimpiada indisciplinei" 
(e adevărat, o competiție 
neoficializată de nimeni) 
comitetul U.T.C. n-a ac
tivat, pe măsura cerințe
lor, pentru combaterea 
absentelor, pentru crea
rea unei opinii de masă 
care să nu admită 
fel de atitudini 
partea tinerilor.

nu negăm exis- 
acestor acțiuni. 
oprim doar asu- 

a două cifre. La

doi tineri din

la această „olim- 
la care trebuia

Un munte

de metal

trimis la...

fier vechi

ast- 
din

— Dacă în turnătorii, 
fără a le apăra, pentru 
că am văzut ce posibili
tăți au pentru reducerea 
rebuturilor, au existat și 
există și anumite greu
tăți, uzinajul — inter
vine ing. GH. DAMIAN, 
șeful serviciului C.T.C. 
pe uzină — nu are nici 
o scuză. Cele 900 tone 
de piese rebutate 
zintă o cantitate 
de rebut. Cred 
se poate vorbi de < 
exigență și din

1 repre- 
imensă 
că aici 
o slabă 
partea

pe care începuseră s-o 
ignore, disciplina tehno
logică. Cei doi muncitori 
au executat 
zeci de piese 
fel și n-au 
niciuna. Dar
a fost solicitată opinia 
publică a secției să ju
dece ea însăși rebutul ? 
Răspunsul (și al tovară
șului ing. H. Mareș și al 
tovarășului ing. Horia 
Dobrescu, secretarul co
mitetului U.T.C.) „am 
mai judecat astfel de 
abateri, dar mai puține" 
se face el însuși într-un 
fel răspunzător de exis
tența lor.

pentru 15-20 la sută 
din produsele aflate 
în producție. Ar fi 
absolut necesar — au 
arătat maiștri secției 
— ca serviciul tehno
log șef să întocmeas
că planuri de opera
ții cel puțin pentru 
piesele de complexi
tate ridicată: supa
pele de la agregate, 
prevenitoare, corp- 
cîrlig etc.

rllor a fost redusă da
torită faptului că pe 
parcurs nu se verificau 
cunoștințele cursanți- 
lor) să introducă semi- 
narii și demonstrații 
practice la fiecare a 
treia lecție pe care o 
țin. Au fost puse astfel 
bazele unei eficacități 
certe a cursurilor. Știm 
cine învață și cine nu 
învață. Știm, la timp, ce 
măsuri trebuie să luăm“.

Ultimul

acuzat-:

exigența 

C TC

ei — în fel și 
prinderea de- 
a pieselor ; în 
unor dispozi- 

necorespunzătoare
sau incomplete ; în uti
lizarea unor regimuri de 
așchiere incorecte; 
nesupravegherea 
șinilor m timpul 
crului.

2. Neritmicitatea. 
prezintă pentru noi 
bia lui Damocles. O dată 
nu există ritmicitate 
din partea turnătorilor. 
A doua oară — propria 
noastră ritmicitate este 
dereglată de numărul 
mare de piese rebutate. 
Neritmicitatea este un 
teren prielnic pentru re
but.

3. Asistenta tehnică. 
Sîntem deficitari — și 
nu pentru că n-am a- 
vea cadre tehnice sufi
ciente. Avem. Dar maiș
trii noștri au timpul 
ocupat — 30 pînă la 50 
la sută — cu lucrări de 
scriptologie.

4. Abateri de la docu
mentație și documenta
ție tehnică incompletă. 
Pentru un număr de re
pere importante nu dis
punem de planuri de 
operații. Există nepo
triviri între documenta
ția aflată la control și 
cea după care lucrează 
muncitorii. Există une
ori nepotriviri între 
S.D.V.-urile existente la 
controlul tehnic de ca
litate și cele existente la 
muncitori.

CUVÎNTUL
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Să

în 
ma- 
lu-

Re- 
sa-

fie oare rebutul o 
fatalitate in secția uzi
naj ? Nu. înseși cauzele 
prezentate de adjunctul 

i șefului de secție arată 
că asupra lor se poate 

■ acționa — și încă cu ma- 
I rimurn de eficiență. Să 

ne oprim, de pildă, la 
neatenția în timpul lu
crului. Conducerea sec
ției a procedat bine în 
cazul rectificatorului 
Tudor Iancu și al strun
garului Dumitru Niță. 
Ce-au făcut ei? Au re 
butat amîndoi, într-un 
singur schimb, piese în 
greutate de 4 tone. Au 
reușit această „perfor
manță" foarte simplu. 
$i unul și celălalt au re
nunțat — bazîndu-se pe 
memorie — să mai con
sulte documentația teh
nică. $i memoria — 
cum se întîmplă de atî- 
tea ori cînd te bazezi 
numai pe ea — le-a ju
cat festa. A doua zi, 
după ce au fost judecați 
de către întreg colecti
vul secției, după ce au 
primit un avertisment 
din partea colectivului, 
memoria lor s-a reîm
prospătat cu o noțiune,

Rezultă — din decla- 
rațiile existente la 
„dosarul rebutului" — că 
organele C.T.C. din sec
țiile amintite manifestă o 
slabă exigență față de 
rebut și, mai ales, față 
de prevenirea cauzelor 
care-l generează. Situa
ția nu este generală pen
tru că produsele Uzinei 
„1 Mai" sînt mult apre
ciate, ele impunîndu-se 
prin indicele ridicat de 
calitate, prin eficiența 
economică, dar pentru 
secțiile vizate constata
rea este cel puțin în lu
mina faptelor, valabilă. 
Aici, controlorii nu in
tervin întotdeauna in o- 
prirea introducerii în 
procesul de fabricație 

unor materii pri- 
necorespunzătoare

a fost 
vilirea 
oprirea 
S.D.V. 
corespund. De ce ? Ex
plicația e simplă. Com
petența unor 
lori nu 
înălțimea 
pe care 
în secția 
pildă, mulți controlori 
au o pregătire profesio
nală — reflectată șl de 
categoria de încadrare 
— sub nivelul muncito
rilor pe care-i contro
lează. Conștiinciozitatea 
șl răspunderea tn muncă 
a unora dintre ef certi
fică o... exigență pa
radoxală. Controlorul de 
calitate Nicolae Pleșa. 
din secția remorci 
(care este și locțiito
rul secretarului orga
nizației U.T.C.) — avînd 
de îndeplinit o sarcină 
obștească — a predat 
poansonul de marcare a 
produselor maistrului de 
schimb. Și acesta — 
ca om „interesat" — l-n 
aplieat șl pe produsele 
bune, și pe cele proaste.

Socotim că se impune, 
la ora actuală, o reexa
minare, pe secții și ate
liere, a tuturor contro
lorilor tehnici de cali
tate șl adoptarea — în 
funcție de rezultatele 
acestor examinări — a 
unor măsuri corespunză
toare. Competența și 
autoritatea lor — ca or
gane specializate — tre
buie să impună compe
tență și autoritate tu
turor executanților pro
ducției.

...Procesul nostru se 
încheie aici cu o sen
tință finală optimistă: 
rebutul poate și trebuie 
obligat să coboare Ia U- 
zina „1 Mai" către li
mita sa minimă, către 
zero !

Martorii

propun

d<-
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Martorii reclamantu
lui și chiar ai apărării
— maiștrii și inginerii
— au prezentat cîteva 
soluții și pentru elimi
narea celorlalte cauze 
amintite de adjunctul 
șefului de secție. Tran
scriem, pentru condu
cerea uzinei, pentru con
ducerea secției, cîteva 
din ele :

I

. • Asistența tehnică
I poate fi îmbunătățită 
I în toate schimburile 
I prin descongestiona- 
I rea maiștrilor de lu- I crările de dispecerat 
I (gestiunea de mate

riale, lansări și urmă
riri de comenzi, pre
luări și predări de 
producție, întocmirea 
a tot felul de situa
ții de evidență prima
ră) și intărirea res
ponsabilității lor pen
tru asistența tehnică 
pe care o acordă. 
Pentru piesele direc
toare — cu complexî-

_ tate tehnică mare — 
I să se acorde asistența 
1 tehnică complexă t 
I proiectant, tehnolog- 
I maistru, controlor 
I tehnic de calitate iar I in cazai în care, și 
Iîn această situație, 

se vor produce rebu- 
I turi fiecare dintre a- 
I ceștia să aibă, alături 
I de muncitori, răspun- 
1 dere materială.

• Secția a întimpi- 
nat și intîmpină difi
cultăți datorită varie
tății și complexității 
numerotării desene-

I lor, modificărilor și I 
codificării acestor I 
modificări, a necon-1 
cordanței dintre de-1 
senul de ansamblu și I 
desenul de execuție. I 
Particlpanții la proces I 
au propus ca servi- I 
ciul proiectări să a- I 
nalizeze posibilitatea I 
interschimbabilității I 
pieselor pentru dife- I 
rite utilaje fabricate I 
în timp și să unifice I 
desenele de execuției

I 
I I 
I

I I 
l_........................ ..
I astfel îneît documen- I 
I tatia existentă în fa- I 
I bricație să fie corectă I 

și ușor de utilizat. I
• Proiectarea și a- I 

vizarea 
să se 
după 
consulta(i și tehnolo
gii secției, pentru a 
se evita crearea de 
SDV-uri care nu pot
fi utilizate. Această 
măsură este foarte 
actuală întrucît gra
dul de echipare a u- 
nor produse cu SDV- 
uri este, Ia ora actua-| 
lă. redus iar unele) 
SDV-uri — avînd o u-| 
zură ridicată — nu 
mai corespund. i

• Secția lucrează 
in prezent eu planuri 
de operații numai i

SDV-urilor 
facă numai 

ce au fost

RITMICII

ar putea

deveni

„foarte

— Am reținut din 
cele dezbătute — pre
ciza ing. HORIA DO 
BRESCU — că organi
zația U.T.C. din secția 
Uzinaj este acuzată pen
tru insuficienta preocu- 

I pare pentru ridicarea 
calificării profesionale a 
tinerilor și întărirea dis
ciplinei în muncă. Sînt 
cauze pe care noj nu le 
putem nega atita vreme 
cît rezultatele se con
firmă la tot pasul. Am 
luat măsuri, mai ales în 
ce privește ridicarea 
calificării, ca lucrurile să 
se îndrepte. Organizația 
U.T.C. exercită un con
trol atent asupra des
fășurării cursurilor de 
ridicarea calificării. Am 
propus lectorilor — 
(anul trecut am con- I 
statat că eficiența cursu-

„Bine" ar putea
veni „foarte bine" dacă 
comitetul U.T.C. de la 
sdeția Uzinaj ar acționa 
cu aceeași promptitudi
ne — și tot pe baza unui 
sondaj exact al cauze
lor — și £n domeniul 
disciplinei. Or, la ora 
actuală, secția Uzinaj 
deține „recordul" pe 
uzină în materie de ab
sențe, abateri de la teh
nologie și derogări. Po
sibilitatea unui astfel de 
sondaj — și a stabilirii 
unor măsuri educative 
— a oferit-o și o oferă 
adunările generale de 
dârj de seamă și alegeri. 
In cadrul lor s-a decla
rat, în organizațiile în 
care au avut loc, un 
proces absențelor nemo
tivate. Opinia uteciștilor 
este în măsură, dublată 
de o muncă permanentă 
de educație, desfășurată 
cu răbdare și tact, să 
facă ordine și în această 
direcție.

în turnătorii 
cazul — în stă- 
derogărilor, în 
folosirii unor 

care nu mai

contra
se ridică la 

atribuțiilor 
le exercita. 

Uzinaj, de

Coloanele ziarului rămîn deschise și 
pentru alte fabrici și uzine, care sînt de
cise să declare „proces rebutului". Aștep
tăm noi înfățișări Ia proces, așteptăm pă
reri și sugestii ale specialiștilor, ale cadre
lor de conducere, ale secretarilor organi
zațiilor U.T.C., care să exprime CUM, prin 
ce căi, prin ce mijloace și metode, poate 
fi REBUTUL, pe cît posibil, eliminat din 
viața uzinei.
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TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

POLITEȚEA ALBUM

• Cartea de vizită a omului civilizat • Ce ție nu-ți 
place, altuia nu-i face! • Este oare necesar 

un „cod" al bunei purtări? ____

Zeci de scrisori primite Ia redacție încearcă să răspundă 
(și cele mai multe dintre ele pozitiv) la întrebarea dacă este 
necesar un „cod" al bunelor purtări. Aproape toți corespon
denții noștri subliniază faptul că cea mai simplă formulă 
de politețe derivă din ideea de bun simț exprimată in dicto
nul folcloric : „Ce ție nu-ți place, altuia nu i face !“ Sintem 
întru totul de acord cu ei : în 90 la antă din cazuri poți fi 
sigur să acționezi corect dacă înainte de „a face". înainte de 
a acționa, te gîndești o clipă la „celălalt" cu aceeași rrijă și 
tandră atenție pe care le arăți de obicei propriei tale per
soane.

SĂRUTATUL MTINII

In mină o batistă cit mai cu
rată). După ce ati tu$it sau 
strănutat vă cereți scuze pen
tru Întreruperea provocată fără 
vina dv. In:r*un asemenea caz 
jrări de genul .noroc*, .să-ți 
fie de bine' etc. au slnt indi 
cate, decit între prieteni prea 
buni si In intimitate, ca o glu
mă levectuaî' l

Intr-o adunare se ride cu 
decentă- E Insă absolut greși
și vă acoperit! gura cu mina 
atunci dod rideti. chiar 
mai tare-

ceva
E un gest de falsă

elegantă, risul nefiind (ca să 
ricen așa) de rușine

Nu se fac nici un fel de sem
ne de la an grup la altul sau 
de la o persoană la alta, și 
■ai ales semne menite sl cre
eze .complicități", deci cu in
tenția de a fi ascunsa celor 
laltL

Chiar vara, oe cea nai în
grozitoare călduri. bărbatul 
ns-și scoate haina dedt daci 
a fost rugat s-o facă- Atenție 
gazda $i femei ! Aveți milă de 
blrtMtî care suferi de căldură 
$i rugați-1 U-si scoată haina.

de 
în 

□e

Cititorul nostru Ghiță Ghe
orghe, student din Petroșeni. 
ne scrie că „observă o tendin
ță — oarecum nejustificată 
de a se generaliza forma 
salut prin sfirutatul mîinii 
orice împrejurare. Nu sînt 
acord I* adaugă el.

Răspunzînd, noi vom Încerca, 
mai puțin personali, să des
prindem citeva reguli împă
mântenite, consfințite de uzanțe 
și care pun ordine In problema 
care i se pare corespondentu
lui nostru „atit de controver
sată*.

Tradiții puternice la noi, au 
Impus „sărutatul mlinii* fără 
restricțiile riguroase din alte 
țări. Explicația constă în faptul 
că la noi sărutatul mîini n-a 
avut exclusiv semnificația din 
alte țări, unde el a fost simbo
lul dependenței feudale a va
salului și unde el era derivat 
din riguroasele obligații dato
rate suzeranului. La noi s-a să
rutat dintotdeauna mina părin
ților și a bătrînilor în semn 
de respect, de considerație, de 
afecțiune. Sărutatul mlinii a de
venit un semn de omagiu, ex
teriorizare a unui respect afec
tuos. România este singura tară 
în care se săruta mina fetelor 
sau femeilor recent căsătorite. 
Toate „codurile internaționale* 
de politețe subliniază această 
„originalitate* ca un semn al 
„curtoaziei care îi caracteri
zează pe români* („Savoir — 
vivre international* Ed. Ode — 
Paris 1955). Iată 
flatantă, care mi 
obligă să păstrăm 
che tradiție. E 
deci ca bărbații 
na*. Dar atenție

bărbatului dreptul de a hotărî. 
Nu-i influențați voința prin fe
lul agresiv în care întindeți mî
na. ridieînd-o susținut 51 Insis
tent spre buzele lui (act foarte 
nepoliticos, dar destul da frec
vent). Orice act de curtoazie 
este un act liber conrimti! și 
trebuie să rămînă ca atare.

Niciodată o femeie nu mul
țumește pentru că i s-a sărutai 
mina Acest omagiu, dacă e 
omagiu, se primește firesc, ca 
un lucru datorat Dar cea mai 
penibilă formă de mulțumire 
este, desigur, .Mergi 1“ -N-j.
nu, nu I 1* etc.

Mina sărutat! nu »e scutură 
viguros înainte sau după gra 
țiosul gest. Luati delicat mina 
care vi se întinde și du re ti-o 
cu grijă spre buze, tnclinîndu-vă 
ușor. Sărutatul odini la 
urmei du este chiar an 
cL întotdeauna, o vagi 
gere a mîinii m buzele.

E grav, nepoliticos să săruți 
in public o mină, altcumva decit 
cu discreție si In modul cel 
mai corect. Cite un ..Bobv* sau 
„Titi* scuturați de sentimente 
irezistibile, sărută repetat mîna 
Întinsă sau depun „omagiul* 
lor de prost gust In palmă.

Codurile străine interzic ..să
rutatul mlinii* In afara marilor 
recepții considerîndu-1 discu
tabil chiar la un spectacol de 
gală sau la un „coctail* și în 
orice caz interzis pe stradă în 
ceea ce ne privește, uzanțele 
românești nu stabilesc aseme
nea limitări riguroase. Dar a- 
preciati singuri dacă In locul 
In care vă aflati. ceremonia să- 
rutatului mitni poate să aibă 
caracterul de act de curtoazie 
pe care ea trebuie să-1 Dis
treze.

A FUMA'
cl fumatul este din

POLITICOS

arme
Urni
atin-

o apreciere 
se pare că 
această ve- 
recomandat 
„sărute mî-

de
să
fetelor I Lăsat!

Cu toate 
nefericire isi ea slnt fumător) 
foarte răspIodiL cee mai ele
mentară obflaafie de pohtele 
ta obligă s! ceri voie gazde! 
înainte de a Începe &1 fu 
aezi-

Țigara m se tine tot tim
pul !n gură. Atunci ciad vor
biți «o -in oairzl* tgara se 
pune In scrumieră sau se tine 
in Binl.

Femeile pot sl se roasidere 
-nedreptățite'- Uzanțele inter 
zic insă la noi ca de altfel in 
majoritatea țarilor lumii, ca 
femeia să fumeze pe stradă, să 
.scoată* fumul pe nas si să fu
meze altceva decit tigarete.

Pacbefu' de tigln *e deschid» 
norect la colt pr.r ruperea as 
raîa:utuL Atu»ci clod o«enp 
tigln această regulă trebuie 
mai ales resoe«*fata ' pentru e- 
leganța gestuluiL Nu baled in 
fundul pachetul* n atunci <dnd 
oferiți cuiva o bgară.

Focui se oferi totdeauna fa 
picioare cu grija daci e cazul 
□e a-? proteja de cur ea ti sau de 
vini 1

Nu oferiți toc deett de la a

brichetă -siguri* despre care 
știți sigur cl nu , rateaxl*. E 
nepoliticos să faceți ca inter
locutorul să aștepte focuL care 
na mai vine. In timp ce dv. 
_!n;nra!i- eventual bricheta 
care -nu știu ce are*.

Se oferi întotdeauna foc tu
turor femeilor si numai după 
aceea bărbaților. Regulile de 
.prioritate* funcționează deci 
si In acest domeniu.

Nu e politicos să refuzați o 
tigarl oferită. In nici un caz 
□□ trebuie să vă mo triat: refu
zul prm faptul că țigările dv. 
obtsamte slnt .mai bune* Iar 
dacă motivul adus in sprijină; 
refuzului e că -fumați țigări 

ecuna* nu mai e de 
sperat mmic din punctul de 
■ adere aJ politeD:

Nj se acceptă 
nil decit atunci 
prinsă pe toc- E 
cos să acceptați 
tm a o funm .

Deocamdată 
sensoriie dv.

o tigarl ofe
rind ea e a 
grav nepoliti 
o bgară pen

DE SCHIȚE
DIN CAIETUL

AL
rat/

-rehnut” cffevc_.

Codul de buna purtare își edifică 
sistemul de norme 

pe care trebuie s-o 
tul femeii chiar și 

Gestul tînărului
noastră este deopotrivă 

ros și de politicos I

și prioritatea 

acorde bărba- 
în...

din

TIEI PELTZ

autobuz. 
fotografia 
de gene

„ȚINUTA
Șl „CORECTITUDINE

dis-

vor- 
felul 

ca

Marian Cornelîu din Brașov 
ca și Nicolăescu Gheorghe din 
Tîrgu Jiu ating în scrisorile lor 
problema „ținutei* corecte. In 
cele ce urmează încercăm să 
desprindem cîteva reguli pri
vind atitudinea corectă într-un 
grup, în timpul unei 
cuții etc.

Politețea omului care 
bește se manifestă și în 
cum o face, ca atitudine,
ținută, în (ca ză zicem asa) ex
presia sa corporală. Poziția cor
pului, a mîinilor, a picioarelor 
este șl ea reglementat! 
de reguli de civilizație 
cer respectate.

Iată un citat dintr-un 
de maniere* elvețian 
livre d'or du. savoir — vivre'). 

„Cîntărețele încrucișează adesea 
brațele pe piept. Se pare, otipă 
unii specialiști, că această po
ziție ajută emisiei vocale. Dar 
cu excepția (astfel justificată) 
a cîntăreielor, restul omenirii 
trebuie să renunțe la această 
poziție. Ga și la clasica poziție 
preferată a lui Napoleon care 
(se știe) își agăța mîna dreaptă 
în cheotoarea haineL Mîinile 
nu se țin nici în șolduri, niai la 
spate, nici In buzunare*.

Iată ce nu trebuie să faci cu 
mîinile în timpul unei discuții : 
să nu le agiți nervos, să nu 
gesticulezi exagerat, să nu „bați 
toba* pe masă sau pe rezemă- 
toarea scaunului, să nu „poa- 
nești* degetele.

în general, mîinile nu trebuie 
„ocupate* ou sarcini care nu 
sînt ale lor. Nu te sprijini În 
ele nici pe speteaza scaunului, 
nici pe marginile mesei și nici 
mai ales de nasturii sau de 
reverele interlocutorului.

In general, un om politicos 
păstrează față de interlocuto
rul său o distanță rezonabilă. 
Nu vă apropiați prea mult de 
interlocutor și mai ales evitați 
să-1 atingeți. Aceasta înseamnă 
că n-aveți dreptul‘să-i dați 
lovituri „amicale'', să-1 lihpîn- 
geți, să-1 „înghiontiți* pentru

strict 
ce se

fnfr-an
Peltz a
trenri. Imari a zafi pe hfr- 
f*. eeetfj țineți rdmin -a 
iei da aepGlrrvrfi bunului 
gust une. conduite elegan
te. cum i-am Ini Unit ți noi

Foto : O. PLECAM

Știți, mai de mult, se înțe
legea prin „aparat de făcut 
poze“, ceva ca o ladă pestriță 
cu patru picioare în jurul că
ruia tropăia un tip cu bască 
și fular, țipînd că uite sau nu 
e păsărică, iar oamenii înțe
peneau deodată, auzind, cu 
gîturi ca de girafe, sprijiniți în 
coate pe cite un castel, vis-a- 
vis de un munte 
un urs îmblînzlt, 
obligîndu-se sa 
„serios" cîteva 
cînd se auzea împușcătura de 
la sfîrșit, cu lumină și fum, pe 
urmă cu funingine și țipete 
din motive tehnice. Așa se in
tra pe atunci în eternitate, 

tîrziu, cuvîntul „po- 
a trebuit să cadă, azi 
ne „fotografiem", nu 

ne „pozăm", avem „fotografii", 
nu „poze". Dar poate și dato
rită gratitudinii melancolice 
cu care mai privim din cînd 
în cînd peste umăr am păstrat 
cuvîntul, adăugîndu-i un în
țeles ce ține mai mult de psi
hologia celui fotografiat decît 
de tehnica propriu-zisă. Ba 
chiar l-am și fixat în vîrsta 
noastră cea mai tînără, cu o 
gingășie, de echivalență. Am 
auzit, ca atîția alții de altfel, 
că tînărul X pozează, prin asta 
înțelegînd că el se poartă im
propriu, nu ca de obicei, vrînd 
să ne epateze, sau să ne obțină 
măcar uimirea. De cîte ori 
n-am încremenit privind pe 
un băiat fumînd cu gesturi 
fanariote sau pe o fată din- 
du-și ochii peste cap ca Sophia 
Loren ; sau pe cite nu X sau Y 
declamînd pe nas cum au
zise că declama Minulescu 
„cheia ce mi-ai dat aseară, 
cheia de la poarta verde"... Pe 
aceștia îi numim curent „po- 
zeori", pentru că atitudinea 
lor față de noi e simțită ca 
fiind nefirească, cu sau fără 
motiv ei se poartă ca și cum 
noi, cei care-i privim, n-am 
avea altceva mai bun de făcut 
decît să-i „pozăm" cit mai 
favorabil. Lor le vom dedica 
aceste cîteva portrete, tocmai 
pentru că sînt puțini, și au 
aerul că nu se văd în covîr- 
șitoarea majoritate a celor
lalți : să-i recunoaștem cu mai 
multă

verde și de 
pe placaj, 
zîmbească 

clipe. Pînă

O
Z
E

ușurință !

As^eptlm

a-i atrage atenția sau pentru a 
vă manifesta entuziasmul etc.

Pe scaune, fotolii, canapele 
etc. oamenii civilizați se așea
ză. se așează comod $i calm. 
Verbele „a se trînti*, „a se 
arunca', „a se tolăni* și altele, 
din aceeași familie slnt In ca
zul de fată niște verbe care 
indică acte nepoliticoase.

Pe scaune nu se stă picior 
peste picior decit In strictă 
intimitate. Picioarele pot fi în
crucișate unul peste altul, la 
jumătatea gambei Este vorba 
Insă de picioarele proprii- A te 
„juca* cu picioarele scaunului, 
a-ti Încurca picioarele 
ale scaunului etc- slnt 
condamnabile din acest 
de vedere.

Fenreile nu ridici 
atunci alnd se așează, 
dacă poartă „ciorapi-maillot* 
supra-elastid. Ele se așează pe 
fustă cu tot curajul, chiar dacă 
fusta se „șifonează rin*. Orica 
altă proceduri este nepoliti
coasă.

Sub nici un pretext nu puteți 
Întreține o conversație naeste- 
clnd „chewing gum*. In fil
mele pe care le-ati văzut per
sonajele care procedau așa 
erau oferite ca exemple proaste, 
negativp. Dacă atl înțeles dv. 
invers înseamnă aă ati înțeles 
greșit

Dacă gazda servește o „gus
tare* sau o băutură, mlncafi 
fără zgomot și Încercați să beți 
fără sorbituri sonore. Nu in
tervenit! niciodată In discuția 
cu gura plină.

Nu se clntă, nu se fredonează 
șl nu se fluieră In tovărășia unei 
alte persoane- Laslnd la o parte 
ineleganta unei asemenea ati
tudini. ea dovedește In același 
timp o totală lipsă de atenție 
pentru „celălalt* șl este deci o 
impolitețe.

Atunci cînd simțiți nevoia să 
tușiti sau să strănutat!, făcetf-o 
cit mal discret acoperind gura 
cu mîna (și dacă se poate avind

Luca este cel mai 
frumos bărbat ne
însurat în viață, cel 
mai inteligent, cel 
mai sportiv și mai 
cinstit hoț senti
mental din ciți cu
nosc, deocamdată. 
Locuiește într-o ca
meră cu opt pereți 
și patru intrări, una 
pentru el cînd a ve
nit, alta pentru el 
cînd e trist, alta tot 
pentru el cînd nu 
vrea să intre și alta 
de rezervă (ce să 
fac ?). Mai mult 
vorbește cu „rr" 
ceea ce e, oricum, 
„bine" pentru un 
intelectual. Pe lîngă 
el poți să treci luni, 
marți, miercuri, joi 
«î vineri. Nu ți se-n- 
tîmplă nimic, pen
tru că în zilele as
tea seamănă cu mi
ne, trece corect la 
stopuri, merge cu 
viteză reglementară 
pe trotuar, nu sea
mănă dovleci pe 
stradă. în sfîrșit, a- 
tunci poți să-1 iei 
așa cum arată și 
să-1 înrămezi lîngă 
toți sfinții de luni 
pînă sîmbătă. Abia 
pe urmă încep zile
le de „mare", cînd 
„valurile vieții" îl 
întorc pe toate păr
țile, pe „bietul ac
toraș" pus să imite 
papagali pe stadio-

August", a- 
runcîndu-1 departe, 
tocmai luni, la mar
ginea patului — cu 
capul prea greu a- 
tîrnînd ca o ancoră, 
înecat ca un bure
te satul. Reclamații, 
scandal, bătaie, be
ție... „Cum ? Luca?" 
se uluiesc prietenii 
și colegii; tocmai el, 
băiat cuminte ? Nu 
poate el să facă atî- 
tea și atîtea ? Da, 
poate, pentru că 
sîmbătă și duminica 
nu are cine să-1 va
dă pe Luca, el cre
de că așa și e, ca 
o cîrtiță uitucă ce 
nu-și știe dîra de 
deasupra și simțin- 
du-se 
neric 
peste ce și cine dă, 
calcă apăsat și mîn- 
dru pe florile din 
parcuri, urlă noap
tea la ferestre, 
sparge și becurile 
ca să nu-1 supere 
lumina, iar din stîlp 
în stîlp și-apucă 
dreapta cu stînga 
felicitîndu-se 
toată inima. Luca 
pentru Luca. Mai a- 
les dacă și de data 
aceasta a mai 
noscut o EA, 
dans, la film, 
stradă — și a 
s-o", adică i-a dat 
întîlnire marți, zi în 
care, se știe, e ocu-

în atîta întu- 
habar n-are

din

cu- 
la 
pe 

,du-

In cele 
gesturi 

punct

fusta 
chiar UNDE EȘTI, TU JEPEȘ - DOAMNE?

• „PLETOȘII" DESPRE EI ÎNȘIȘI

HOȚUL

DE SIMBÂTĂ

ȘI DUMINICĂ
de Iulian Neacțu

pat, învață, lucrea
ză, nu se ține 
altele Cum ar 
„Scumpă divină 
caterina !
besc cu

de 
fi :
E- 
iu- 

dra-
Te 

o 
goste nespusă și în 
veci te voi iubi. Si 
oasele mele în mor- 
mînt te vor 
îmi 
da 
cea 
iul... 
Da, (

stins ca un 
diu, va goli 
rantele de 
ca o locomotivă in
ternațională între 
două curse, cînd va 
seca paharele ridi- 
cîndu-le — ca Seti- 
lă la pomana împă
ratului Roșu — cu 
mîinile amîndouă.

Și încă o noapte, 
pînă luni, cînd cu 
toate că e palid și 
are limba lipită cu 
clei, încearcă să fie 
iar Luca, cel mai 
frumos bărbat.... cel 
mai cel..., hoț sen
timental de sîmbătă 
și duminică, 2ile 
în care decît să-1 
vezi, mai bine dai 
și fugi.

fncen- 
restau 
butoaie

iubi 1 
un

Pa-
războ-

trebuie 
sau 
sau

. Mă Iubești ? 
ori nu ?“. Și, in

diferent de răspuns, 
Luca știe doar că 
în cursul săptămînii 
„cineva va lua pla
să", cineva de ca- 
re-și va aduce el 
aminte, sau poate 
nici asta, atunci 
din nou va bea ne-

nu.

DESPRE „PLETOȘI ...„văzusem la coafor un bărbat 
care-și ondula părul... Era Ia fel 

de urît și caraghios.*

ȘI ALȚII

CateUrU -lafaMlca*. Graparf 
da Itaarl ta trai fa datarea aaeJ 
■cm. ■■ pliHbac prlclie coaaa- 
■ atari, ajieptlad acriMălerl ca 
rtaeva sl cearl plata. !■! atraiarl 
aleatla clțtra hlteti elegant !■- 
bric a ti dar.. aetaajL Alic* exafc- 
m. erau tn|L dar ceva ■*! lufl 
ca de eblcel. ca perduaii prelnagiti 
pa obraji, aieaeaea taucrilor din 
■ecolul al 17-lea. KcHarcaaea cl 
■lat lotdeaaaa «al răniți la lei 
„coafați*, alciodati seul ca per- 
cîul șf plete șl alții llrl, ca o 
concretizare a praverbalui „ctae 
ae aseamănă, ae adnel".

Teodor T. *1 George V. sfat teh
nicieni balneologi la Spitalul Brln- 
coveneic. An 20 de ani. Discuția 
ae leagă repede $1 inevitabil, ajun
gem la Întrebarea :

— De ce pariat! pirul tuni așal 
ltd. Erau ceariajl cl aita do- 

reas Bl aflu de la ci.
— A>a aai crent noi cl ne stă 

bine...
— Conviageți-aa cl na-i ața. 

Slaiea dlapayi «1 acceptăm, mă 
larill blleții.

Caut argumentul hotlrltor. SI 
le apua ci au sfat frunofi. cl ti- 
aerețea lor n-are nevoie de vețt- 
ntnfe false T Mi-am amintit ci 
văzusem odatl la coa'or un hărhal 
care-yi ondula pirul, «tind stupid 
>1 caraghios. cu biguri iu rile In 
cap._ Era nrlt |l penibil. Blleții 
ml priveau insisteut. Le-am arătat 
alți clțiva tineri, corecți. m ceafa 
eliberat! de „greutatea" chicii, cu 
obrajii proaspăt bărbieriți. Respi
rau eleganță, decență, bun gust.

ARI trei tineri. îi însoțește o

fatJL întrebat! despre pirul netuna 
al colegilor ef. dă din umeri. Par
că l-ar fi teamă.

— Strămoșii aoftri purtau ple
te— pledează un ni dintre bliețl, 
Tfberla S. Ceilalți amuză, răs
punsul avea hai.

— Șl opinci, completez, si fțarl 
sl sumane...

— Ei. nu. asta nu mai merge... 
Sfntem doar In secolul 20...

Așa este, slntem doar în seco
lul 20... Șl-I invoc prin Eminescu : 
„Ca puntnd mtna pe el..."

Lfngă masa lor, un tlnlr sl o 
ttnără. îl deranjez cu citeva Între
bări :

■— Numele 1

— Florina S.t chlmlstă.
— Cătălin P. inginer.
— Ce părere aveți despre acești 

băieți I si fi arăt pe foștii mei in
terlocutori.

— Mi se par caraghioși, răs
punde Cătălin.

— Este o modă de prost gust, 
inestetică, remarcă Florina. Și să 
știți că n-o fac decit din spirit de 
imitație... în genera] tinerii peste 
23—25 de ani nu mal acceptă ase
menea exagerări ale mndernlsnni- 
mulul există probabil, o vlrstă 
cînd |il cu tot dinadinsul aă fii 
Interesant...

Romeo T. șl Pavel B. sini doi 
abi$nui(i cllenți ai localului. Pavel 
este Intr-o ținută de seară, ru to
tul remarrabilă, plecînd de-acasă 
n-a uitat nici un amănunt a] înfă

țișării sale. Lucrează la Uzinele 23 
August și a venit, ca în flecare 
sîmbătă, să petreacă citeva ore 
aici, cu prietenul său, rectificator 
In aceeași uzină.

— Nu sînt de acord nici cu bar
ba, nici cu perciunii, declară el. E 
un semn de prost gust care, în 
loc să atragă aîenție, te clasează 
imediat într-o categorie nu prea 
onorabilă de oameni...

— A fost și la noi In uzină unul 
cu chică... îi pusesem caricatura 
la gazeta de perele... Era mai 
mare risul să-1 vezi în salopetă, 
lingă strung cu pletele peste 
urechi.. Acum e din nou hălal 
frumos...

în sfîrșit, ne-am așezat și noi să 
bem o cafea, numai de dragul de 
a o bea, privind, fără nici un scop.

la cei din țarul nostru. Ea îmi răs
foiam carnetul, îmi mai aminteam 
ctte o expresie, cile un nume... 
Bănuiam deja cun- '*-« arăta re
portajul dar știam ce /a ipane șl 
șeful de secție citindu-l : că nu e 
critic. Cu cîțiva „pletoș!" nu se 
tace... meserie La urma urmei asta 
și voiam să susțin, că sînt puțini 
cei care „deraiază" prin exces de 
modernism de la o ținută corectă, 
elegantă, tinerească, că tu qene 
ral, ceilalți nu-i aprobă șl nn-1 
acceptă șl acest refuz e un prim 
semn că tn curind se vor tnnde.. 
Ei da, asta rămlne dp văzul, si ne 
numai de noi. cl șl de cei In ml] 
locul cărora trăiesc. învață, se 
distrează el..

GAI.1NA BÂDULESfV
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EDUCAJIA ESTETICA
neri, îndeosebi de la școlile 

venit în 
cărora 
ghidaj 
partea 
ni s-a 
vizita

tot din partea U.T.C. spriji
nul.

Petru Șandru : Iată de ce 
mi se pare necesar ca educa
ția estetică să nu fie conside
rată doar ca un obiect din 
programa școlară. Există une
ori și în rîndul nostru tendința 
de a organiza lucruri mai u- 
șoare pentru că acestea prind 
mai repede. Alteori se exage
rează cu prezentarea unor la
turi care sînt la modă intr-un 
anumit moment, confundîn- 
du-se moda cu modernul. 
Există mult mai multe lucruri 
despre care știm cu siguranță 
că sînt utile și către acelea tre
buie să ne îndreptăm, fără oco
lișuri sau scurtări de drum.

Cornel Blaga : Cînd vorbim 
însă despre educația pe care 
trebuie s-o cultivăm în rîndul 
tinerilor, mi se pare foarte 
important să ținem seama de 
nuanțe, să știm exact catego
ria de tineri căreia ne adre
săm, cu alte cuvinte să folo
sim la maximum cunoștințele 
pe care le au.

Nicolac Apostol : M-aș re
feri, pentru exemplificare, la 
arta plastică. Aici lucrurile 
ar trebui să înceapă prin or
ganizarea unor convorbiri des
pre artă, pornind de la arta 
noastră națională, de la tre
cutul nostru de luptă reflec
tat în arta plastică, artiștii 
militanți din perioada dintre 
cele două războaie, aspecte din 
lupta partidului oglindite în 
arta plastică, o cît de sumară 
cunoaștere a marilor maeștri 
și abia după aceea putem tre
ce la arta modernă. Și nu văd 
de ce n-am putea începe chiar 
cu ce ne oferă orașul nostru, 
unde există o adevărată școală 
de artă plastică pe care o evi
tăm inexplicabil.

Ernest Weiner î Pentru a- 
ceasta este nevoie de un spri
jin concret iar noi cred că 
I-am putea da. Interesul pen
tru pictură, pentru artă plas
tică, trebuie analizat prin cît 
mai multe contacte vizuale. 
Alături de expoziții, există și 
unele cicluri de filme docu
mentare și diafilme pe care 
arhiva noastră de filme le are 
oricînd pregătite și trebuie 
doar solicitate.

Octavian Bandula : Ajungem 
în felul acesta tot la sprijinul 
pe care trebuie să-1 primeas
că tinerii în primul rînd din 
partea comitetelor U.T.C. și la 
aceeași colaborare despre care 
se vorbește cu orice prilej. 
Muzeul regional, de pildă, a 
organizat în ultimul timp cî- 
teva expoziții de mare in
teres. Expozițiile au fost 
văzute de foarte mulți băimă- 
reni, mulți dintre ei fiind ti-

Marius Popescu : Fără îndo
ială 1 Cu atît mai mult cu cît 
uneori ne izbim de greutăți în 
înțelegerea unui spectacol de 
către spectatorul mai tînăr. In 
repertoriul nostru există și 
piese care dezbat idei funda
mentale la un nivel mai puțin 
accesibil și de aceea este ne
cesară chiar o muncă de pre
gătire prealabilă, pe care cer
cul ar putea-o îndeplini. Din 
păcate la capitolul acesta con
curența este cam neloială din 
cauză că sînt flancate, sub
minate 
festări, 
tocmai 
puțin 
noastră în formarea gustului 
tinerilor este la fel de mare 
și e necesar să devenim mai 
vigilenți (aș zice chiar : mai 
exigenți 1) noi înșine față de 
astfel de manifestări prin care 
pierdem uneori trepte cu greu 
cîștigate.

Mihai Petrovai : în direcția 
cultivării unui anumit nivel 
de pregătire, a unei apropieri 
față de artă, cele mai mari 
greutăți se întîmplă, 
domeniul

Cornel 
căutat să 
orchestra 
tu Mare 
concerte în 
băimărean. 
însă departe 
toare. La un 
care purta 
..popular", în sală se aflau GO
TO de persoane iar tineret de
loc.

Mihai Petrovai: Posibilită
țile Băii Mari sînt, desigur, li
mitate dar asta nu înseamnă 
că sînt inexistente. Avem, de 
pildă, o formație a Școlii 
populare de artă care ar pu
tea să treacă pragul școlii mai 
întîi cu bucăți general acce
sibile, eventual chiar cu un 
număr redus de membri în 
formație, pentru ca deplasările 
să fie mai operative. La aces
tea trebuie să se adauge o 
susținută activitate de inițiere, 
prin procedeele mai mult sau 
mai puțin cunoscul : confe
rințe, însoțite de c .emplifi- 
cări, cicluri de prezentare a 
unor mari personalități, de
plasări ale unor grupuri de in
terpret cu fragmente din 
spectacole în pregătire și al
tele. Chiar 
Satu Mare 
o serie de 
care acum 
s-au dovedit 
alte părți.

Vasile Iluț : Mișcarea artis
tică de amatori își aduce și ea 
contribuția — deloc neglija
bilă — la formarea gustului 
estetic. Iar în formațiile de 
dansuri, în brigăzi și așa mai 
departe, tineretul are un cu- 
vînt greu de spus. La cluburile 
diferitelor întreprinderi, a- 
colo unde există cercuri de 
educație muzicală sau de ba
let, tinerii sînt iarăși prea 
puțin prezenți față de numă
rul mare de tineri care mun
cesc în întreprinderi. Avem 
nevoie de tineri și pentru 
completarea fanfarelor, a or
chestrelor de muzică ușoară 
și aici așteptăm, bineînțeles,

din oraș, care au 
grupuri organizate și 
noi le-am asigurat un 
corespunzător. Din 
Grupului școlar minier 
cerut chiar ca, după 
făcută la muzeu, să meargă 
cineva de la noi și la școală 
pentru a le vorbi elevilor des
pre arta noastră contempora
nă. Din păcate însă, acțiunile 
acestea au avut loc exclusiv 
prin faptul că noi am luat di
rect legătura cu școlile res
pective.

Sorin Fetche: Prin antre
narea tinerilor chiar la pro
cesul de organizare a unor 
acțiuni s-ar putea realiza și 
un alt deziderat al educației 
estetice, despre care s-a amin
tit în treacăt și la început : 
continuitatea. In întreprinderi 
sau în instituții, în organiza
țiile U.T.C. se desfășoară, ori
cum, o anumită activitate cul- 
tural-educativfi, dar cam peste 
tot lipsește această continui
tate de temă sau de idee în 
timp. Oamenii citesc, lec
tura care este în general des
tul de răspîndită, însă fe
lul cum este sau mai bine zis 
nu este orientată lectura lor 
la multe biblioteci, pune sub 
semnul întrebării tocmai con
tinuitatea. Trebuie să înțele
gem mai întîi noi, organiza
torii. că sensul cuvîntului e- 
ducație este acela de insis
tență în timp.

Iată și cîteva concluzii și 
propuneri desprinse din dis
cuții :

• Căutarea, întreprin
deri în primul rînd dar și în 
școli, și instituții, a unor sus
ținători, a unor animatori care 
să sprijine intens mișcarea 
artistică educativă. Aceștia 
însă nu trebuie să fie numiți 
la întîmplare prin trasarea 
unei „sarcini" nedorite, ci 
trebuie aleși tinerii îndrăgos
tiți, pasionați de teatru, de 
film, de muzică. Pentru că 
sînt destui I

a înființarea unor cercuri 
de „Prieteni ai teatrului", 
„Prieteni ai filmului". „Prie
teni ai muzicii" și mai ales 
„Prieteni ai artei plastice" 
despre care să nu se vorbeas
că peste un an la timpul trecut.

• Antrenarea — cu spriji
nul mai susținut al comite
tului orășenesc U.T.C. — a 
cît mai multor tineri chiar la 
munca de organizare a activi
tăților. Astfel s-ar desființa în 
cele din urmă bariera invizi
bilă dintre organizatori și par
ticipant!. Sînt concluzii care 
de fapt nu încheie un bilanț, 
ci mai curînd deschid niște 
perspective.

CULEGERE DE LECȚII pentru 
cursurile ți cercurile tu care se 
studiază Statutul Partidului Comu
nist Român.

Lucrarea cuprinde temele : Parti
dul Comunist Român — conducă
torul politic al poporului In cons
truirea socialismului ; Statutul 
Partidului Comunist Român și rolul 
său In viata partidului ; calitatea 
de membru al Partidului Comunist 
Român; organizarea Partidului Co
munist Român pe baza centralis
mului democratic ; organizațiile de 
bază ale Partidului Comunist Ro
mân ; conducerea de către partid 
a activității economice ; partidul șl 
organizațiile de masă și obștești ; 
munca Ideologică a partidului.

Volumul cuprinde de asemenea 
„Statutul Partidului Comunist Ro-
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Miercuri 
s părăsit 
grupul de 
|i oameni 
din Statele
Americii care a făcut
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VMBRELE STIĂMOSZIOa CTTAIT

o vizită în țara noas
tră.

La plecare, pe aero
portul B&neasa, oaspe
ții au fost salutați de 
Victor Ionescu, preșe
dintele Camerei de 
Comerț, de funcționari 
superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe 
și Ministerul Comerțu
lui Exterior.

Au fost prezenți Ri
chard H. Davis,
basadoral S.U.A. la 
București, și membri 
ai ambasadei.

Statutul 
Partidului 
Comunixt

• RomAn

aș zice, de alte mani- 
mai zgomotoase dar 
din cauza aceasta mai 
adinei. Răspunderea

ACTUALITATEA
Miercuri dimineața 

a părăsit Capitala de
legația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, condusă 
de Kazimierz Barci- 
kowski, membru 
pleant al C.C. 
P.M.U.P., adjunct
șefului secției organi
zatorice a C.C. al 
P.M.U.P., redactor-$ef 
al revistei „Zycie Pâr
tii", care, la invitația

■ C.C. al P.C.R., a făcut 
o vi2ită de schimb de 
experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe aero
portul BSneasa, dele
gația a fost salutată 
de Andrei Cervenco- 
vici, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., ai 
Nicolae Ionescu, ad- 
juncli de șef de șectie 
la C.C. al P.C».. da 
activiști de partid.

A fost de fatl Jerry 
Fidler, consilier 
ambasadei R. P. 
lone la București.

Comitetul național 
de organizare a Con 
cu nul ni și Feathrels- 
lui internațional ^Ge- 
orge Enescw* a țiaot 
o «edintL riliha da 
Ion Pa* 
comitetul»’- eadrv! 
cireia s-a lut In 
discuție stadiul de 
pregătire a acestei ma
nifestări muzicale in
ternaționale din 1967.

Membrii comitetului 
au discutat probleme 
privind desfășurarea 
celei de-a TV-a ediții 
a Concursului ai Festi
valului ..George Enes- 
cu*. printre care : in
vitarea unor persena-

lități de peste hotare 
ca membri ai Juriilor 
celor trei lecții ale 
concursului — pian, 
vioară ți canto, tema
tica simpozionului de 
muzicologie consacrat 
vieții și creației In: 
George Enescu. care 
va fi organizat cu a- 
cest prilej, precum 11 
aspecte legate de ma
nifestările artistice 
care vor avea loc ie 
cadrul feaUvalului.

ț»

£3 MCX 
xvm-im. 
pKimipalr «twt 
ante de Dteitrta 
nea (Tvrraretl »• A>- 
gela Macri (Barcanal. 
Alte partituri impor
tante sînt Încredințate 
actorilor Adnan Pe
tra che, Mihafl Stac_ 
Doriaa Lazlr. Alexan
dru Repo&. Speetacataî 
«te montat ia 
hri Ion

CINEMATOGRAFE
TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD 

rulează la Patria (orele 10: 
12,15: 14.30; 16.45: 19: 21.15). 
București (orele 9; îl,15; 1330: 
16.30; 18.45; 21). Excelsior
(orele 9,45; 12; 14,15; 1630;
18.45; 21), Feroviar ferele B.30; 
10.45; 13; 15.15: 17,30; 20|.

CÎT EȘTI SĂNĂTOS 
rulează la Republica (orele 
9; 11: 13; 15; 17; 19: 211 

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE 
rulează la Festival (orele 8.45; 
11,15; 13,30: 16: 18,30 ; 21). Au
rora (orele 8.45, Iii 13,15; 
15,30: 18j 20,30). Melodia (ore
le 9.15: 11,30: 13.45; 16« 
21). Flamura (orele 9.15;
15,30; 18; 20,30).

VREMEA ZĂPEZILOR 
rulează la Luceafărul 
9,30, 11.45, 14; 16.15,
20,45).

MAMĂ CIUDATĂ 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
12; 14) 16.15J 18,30; 20,451.

PARISUL VESEL
rulează la Lumina (orele 9; 
11,30: 13,45; 16; 18,30: 20.45).

CENU5Ă — 
ruJe*zl 1« Victor.a 
1230 16 15 2J> Grtrfa-j
le 15.45- 1930L Taau 
1230: 16; 19J».

YOTO
ndexrl Ia Central <orda >; 
11.15 13 45 16: 1830 21).

Taia minm 
raleazl Ia Uniat: 
18- 2D45) Crfâ0o«
1530 18; X3CT.

DIUGENTA 
rale&xJ !• Unirea ferele
18: 20 30, Vătersl
18 : 20 30

CEA MAI FRUMOASĂ 
ralea21 !■ Do ri t 
1345; 16; ia.15: 20 45» 
nea ta progrm pentm copu o- 
rele 9—10.

CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE

ralcazâ la Dacia forela
15.45
20.45) , :
20.45) .

ti NOSD
rulează

Un nou cenaclu literar

Ieri, la Pi iești. In meci retur 
atiad peatru Capa orașelor- 

tirrari. Dinamo Pitești a in
trat formația francezi F. C. 
Too lease ea «coral de 5—1. ca- 
lificiado-M astfel In turul ur-

O veste bttad pentm copiii 
iorotn de a In rața înotul: 
ea faerpere de la 1 noiembrie 
o^e. or -edeschid cursurile de 
Mțtere le tnot, organizate de 
Scoria rportird de eleri nr. 2 
Dwai*: Ie bazinul acoperit 
de ied nil jeolii din 
Treia* 
ewmlwi au o duratd de 
2le r cuprind cite 2—3 lecții 
pe ■rund, /nri mi rea co-

ece asigurată de cadre 
didactice ca o îndelungatâ e_r 
pe-tenîd în oeearid munca yi 
o bvM p*egdri-e profesionali.

I’-ieriAile t au maj pentru
furie 4 ți 14 anii — se 

st sedml scolii zilnic în- 
•”r ?*eî* 9—12. Informații se 
poc obține U telefonul 21.55.05.

tlnuludn-si turneul 
ivh.rm masculină 
GaL! Oi! ISX\ÂJ a 

t ia M7kir.o formația Sim- 
•Ail rifticlioriM -Cupei 

-a-uelior europeni'. Bavhet- 
be îiaifeni au obținut vic-

94—90

cred, în 
muzicii simfonice...
Blaga : Noi am 
aducem săptămînal 

filarmonicii din Sa- 
pentru a prezenta 

fața publicului 
Rezultatele sînt 

de a fi satisfăcă- 
astfel de concert, 

și mențiunea :

și orchestra din 
ar putea inaugura 
concerte-lecții, pe 
nu Ie are și care 

atît de utile în

SCUZELE
NU ASIGURA...

(orele 
18,30:

m r

18.30:
11,45;

fl 30—
In continuare - 18

Flacăra (orele 1530; :S:

F t-â

AI 13-1

LUI WttST» «FXT

SPRE ALASKA
la înfrățirea între

ră: 19.20 — Telefllatelia;
19.30 — Ancheta TV : Coloc- 
vi-j liniștit despre zgomote ; 
19.55 — Filmul : „Insulele
fermecate" ; 21.15 — Trans
misiune din sala de concerte 
a Radioteleviziunii a Concer
tului pentru vioară de Men
delsohn Bartoldi ; 22.00 —
Recital poetic : Prevert ; 22 30 
— -Povestea unui scaun* — 
film de animație; 22.40 — 
Telejurnalul de noapte.

SECURITATEA MUNCII

CLIMATUL SPIRITUAL
AL LICEULUI

(Urmare din pag. 1)

și mă mișcăm stîngaci printre atlția 
orășeni, mă exprimam greoj și nu-mi 
găseam întotdeauna cuvintele potrivite 
pentru a spune ce gîndeam, ce sim
țeam, locuiam la gazdă împreună cu 
încă 5—6 colegi și n-aveam colțul meu 
în care să pot învăța în liniște. Adu
ceam însă cu mine alte însușiri de 
preț : deprinderea de a munci ordo
nat și stăruitor, deprindere formată în 
familie de la o vîrstă foarte fragedă, 
o curiozitate nestăvilită șt dîrzenia spe
cific țărănească, de a birui greutățile. 
Cu acești ,»aliați“ mi-am început învă
țătura.

Ar putea să sune ciudat, dar toate a- 
mintlrile mele din anii de școală sînt 
frumoase, și nu pentru că scurgerea 
vremii le-a împrumutat o anumită au
reolă ; țin minte cu exactitate ca veș
nic ml se părea că nu muncesc înde
ajuns pentru a face față exigențelor 
dascălilor mei. fie că aceștea priveau 
volumul de cunoștințe pe care le asi
milam sau comportarea de după orele 
de clasă. Din această cauză, nici nu 
m-am simțit nicicînd nedreptățit de un 
cr-hficativ mai slab, de o observație 
mai aspră. întotdeauna le tratam ca un 
îndemn spre autodepășire.

La română si istorie, de pildă, aveam 
profesori foarte pretențioși, care luau

în seamă nu numai ce iții fi ordinea lo
gică In care expui ci fi cum te exprimi, 
în ce haină îmbraci cunoștințele ar- 
milate. Atunci mi-am îndreptat 
ția atît asupra însușirii lecțiilor din 
manual, dar m-am îngrijit ș: de îm
bogățirea limbii pe care o foiosesm. 
Mi-am întocmit un caiet de cuvinte al 
căror înțeles nu-1 pătnuuesem încă, 
le-am studiat proveniența, familia din 
care făceau parte și le-am introdus 
treptat în vocabularul meu activ. A 
fost o muncă migăloasă și stăruitoare 
și pot spune azi că dacă am căpătat 
deprinderea de a mă exprima mai pu
țin banal o datorez acelei perioade.

Din primul an de liceu m-au atras 
științele umaniste. Lecțiile de romfinl 
și de istorie, de latină ori franceză iml 
deschideau porțile unor lumi pline de 
farmec. In care pătrundeam cu evla
vie. aș SDune. De aceea. învățătura nu 
mi se părea o corvoadă. învățam cu 
plăcere si așteptam fiecare nou capi
tol plin de interes și curiozitate Sor
beam cu nesaț tot ce privea istoria $i 
cultura poporului nostru. Profeso
rul de română, ne-a dezvăluit trep
tat întreaga bogăție a folclorului 
ajutîndu-ne să-1 cunoaștem și să-l în
țelegem. dar. mai ales, să-1 prețuim și 
să-1 punem în valoare. Și tot cu aju
torul lui am învățat să pătrundem o 
operă literară, să o judecăm profund.

Dar rsii
«â ne c--

âe crfîer.- rir-rsaene Daci 
o aa«re--« pettrj

umane — ci ab
solvirea kce--iu: ar. l-ati*» ro-
AAai — c-îiveaxal, c£ a; ș’i-

ex*rte_ MLa- p^cu: și «m Invi
tat ru Ir matema-
tw*. r.zira. chimia, ceea mai tirzrx in 
car.eri mea r-i folosit

te rr.-’t N-o =-sex a-wn din ?e- 
danier.e. dar acezrra a realitatea :
au-a plăcu: sA îe.vi; is făcut-o cu 
pasiune indiferent dacă a fost vorba 
de limba rumânĂ ori <Se științele na- 
îurii De aceea, anii petrec-.;;! In liceu au 
fo?t bo țări tori ia formarea mea intelec- 
TjaIS Desigur eu eram in primul rind 
interesat sâ învăț și eram foarte pă
truns de acest iocxu «A aștepta o 
viață grea ale cărei dramuri nu erau 
netezite de avere ori de relații sus- 
puse. Dar ambiția de ■ dobîndi un 
be gaj senoa de cunoștințe ne era per
manent alimentată de profesori Cul
tivarea dragostei pentru liceul în 
care învățam- dorința de a nu-i știrbi 
cu nimic din prestigiul bine meritat, 
mindria de a învăța in aceee^i institute 
în care au învățat ctitorul școlii superi
oare românești și alți oameni de seamă 
ai țării, ne-au format răspunderea pen
tru calitatea de elev, ne-au ajutat să 
prețuim și să valorificăm pe deplin 
anii de școală. Dragostea pentru liceu 
se manifesta începînd de la lucrurile 
aparent mărunte. îmi amintesc că am 
îmbrăcat cu o mare mîndrie uniforma 
liceului. Toți colegii ne simțeam onorați 
să apărem nu numai în incinta școlii 
în frumoasa noastră uniformă ci și pe 
stradă, la spectacole și întîlniri. Ni se 
părea ținuta cea mai potrivită pentru

f-ar

vfn-ta noastră și eram priviți cu res
pect cînd apăream ordonați. îngrijiți, 
a vi nd însemnele liceului pe m îneca 
V'estonțj wj.. Dar o mare influență au 
avut-o asupra noastră manifestările le
gate d* cinstirea Iui Gheorghe Lazăr. al 
cărui nun^e îl purta liceul și care era. 
!n:r-un fel. părintele nostru spiritual. 
In fiecare an. ia Avrig avea loc a bo- 
lemnttaie pentru care ne pregăteam cu 
mu;U vreme înainte șl mergeau cei că
rora nu •: se putea reproș* nimic, atît 
la învățătură, cit și In comportare. Era 
o onoare pentru fiecare dintre cei aleși 
să participe la aceste manifestări și 
ne străduiam să o merităm

Această frumoasă tradiție este reluată 
acum de el-evii școlii care. In fiecare an. 
în iunie, se deplasează la Avrig spre a 
aduce prinorul lor de recunoștință a- 
vrigeanului Lazăr care spunea ci „Lu
mina numai prin învățătură se poa‘e 
dobîndi ‘ și care privea cu obrajii inun
dați In lacrimi pe primii ingineri ho
tărnici la lucru, teșiți din școala lui.

...Au trecut mulți ani de cînd 
am trăit evenimentele evocate aici. Nu 
le-am avut consemnate șl nu m-am 
gîndit vreodată că le voi face publice. 
Ele mi-au rămas însă întipărite In su
flet, pentru că au jucat un rol însemnat 
în formarea mea ulterioară. Șl am con
vingerea că în viața fiecărui om anii 
de școală își lasă amprenta : cum la 
această vîrstă receptivitatea față de tot 
ce este valoros este foarte mare, perso
nalitatea tînărului se formează într-o 
ambianță foarte fericită. Cu condiția 
să nu fii opac, să-ți lași deschise toate 
„antenele" primind ceea ce ți se oferă 
cu atîta dărnicie, mai ales în timpurile 
pe care le trăim, cînd se face la noi 
atît de mult pentru școală, pentru om.

muncit, de ce n-a intervenit 
pentru a-i ajuta să înțeleagă 
unde pot duce asemenea ati
tudini.

In timp ce ne documentam 
pentru scrierea acestui arti
col, a avut loc în uzină un 
nou accident de muncă. Tot 
un tîn&r — Hănțescu Gheor- 
flhe (19 ani) ■— s-a accidentat 
grav la o mină. Radu Andrei, 
șeful de echipd, era indignat: 
— Neatent I Adormit ! Doar
me în picioare. Ce să mă fac 
cu el ?...

— Ce pregătire avea Hăn
țescu ?

— Pregătire ? De unde vreți 
să ytiu ? Biroul de cadre. Cei 
de acolo știu ce pregătire au 
muncitorii.

lată un răspuns ce nu mai 
necesită comentarii. Cum poa
te fi pui sd lucreze la mașină 
un tlndr care nu are pregă
tirea corespunzătoare pentru 
această mayind ? Șeful de e- 
ehipă pasează răspunderea pe 
teama altora : „era un tînăr 
indolent, indiiciplinat, venea 
obosit la lucru". Stăm de 
vorbă fi cu Ion Enache. loc
țiitorul secretarului organiza
ției U.T.C. din secție _•

— Pe Hănțescu, nu-l
note. Cred că lucrează de pu
țin timp în lectorul nostru.

Adevărul este că el lucrează 
aici din luna iunie.

Vizităm sectorul VAL- 
TUR1. Unul dintre tineri — 
Popa Valeriu — este supărat.

— Nu știu de ce — spune 
el — conducerea uzinei admite 
asemenea lucruri. De șase săp- 
fdmîni, un calandru a lucrat 
cu o defecțiune electrică. Ori
cînd se putea întîmpla un ac
cident de muncă. Pînă acum 
cîteva zile, nu a fost reparat. 
Știți de ce ? Ca să nu rămt- 
nem în urmă cu planul...

Există deci situații cînd 
conducerea fabricii pune mai 
presus planul decit măsurile 
pe care trebuie sa le ia pentru 
a asigura securitatea oame
nilor. Ciudată ontică. în fond, 
axa cum se vede, cu anumite 
eforturi Putea fi pus la punct 
și calandrul, putea fi făcut și 
planul.

Am discutat șl cu alți ti
neri. Unii sînt de părere că 
accidentele de muncă se da-

CU-

toresc și neatenției și superfi
cialității cu care supraveghea
ză o parte din tineri mașinile. 
Mai mult: unii dintre ei vin 
obosiți la muncă și, pe 
parcursul programului, pierd 
anumite reflexe, le scade pu
terea de reacție și atenție. 
Accidentele de muncă apar 
atunci inevitabile.

„Se manifestă tendința la 
unii tineri — arăta V. Dumi
trescu, controlor tehnic de 
calitate —• de a suprasolicita 
mașinile 
cu 
nu 
bine stabilite de 
rațională a mașinii și sînt pa
sibili de accidente". „Aș mai 
adăuga — intervine Adrian 
Naum. că o parte din tineri, 
în cazul apariției unei defec
țiuni, în loc să cheme maistrul, 
mecanicul sau electricianul, în
cearcă să le rezolve singuri. 
Au fost cazuri cînd, în acest 
fel, x-au produs accidente".

De acord cu interlocutorii 
noștri, însă simpla constatare, 
fără măsurile impuse de situa
țiile amintite, nu are nici o 
valoare. Este cazul să semna
lăm și o altă cauză — pentru 
care vinovată este numai Și 
numai conducerea fabricii. 
Nu sînt puține situațiile în 
care tinerii, care după ce lu
crează în schimbul de sîm- 
bătă noaptea, sînt solicitați 
să lucreze și duminică după- 
amiază. Am propune condu
cerii uzinei ca în locul scuzei 
(„ce să facem, tovarășe, tre
buie să realizăm planul") să 
ta măsuri pentru organizarea 
temeinică a muncii, pentru ca 
planul să se realizeze în ca
drul programului stabilit.

„Registrul de accidente de 
muncă" putea să fie ima
culat, dacă se muncea 
mai mult pe linia în
tăririi răspunderii personale 
a fiecărui muncitor, dacă con
ducerea 
exigență 
privește 
jelor de ............... .
respectarea cu strictețe a nor
melor de securitate a muncii 
și dacă organizația U.T.C. din 
uzină ar fi desfășurat mai 
multe activități educative fit 
scopul întăririi disciplinei ti» 
Heritor in producție.

pentru 
orice preț 
respectă

a depăși 
norma. Ei 

astfel legi 
exploatare

dovedea o 
sporita în ceea zc 

efectuarea instructa- 
protecția muncii și
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pentru 

știința 

de carte

Pontul de radio Seul a trana- 
mls o știre potrivit căreia gu
vernul sud-coreean a interzis 
activitatea Asociației Generale 

a Studenților de la Universitatea 
Yonsel din Seul. Motivul inter
zicerii 11 constituie faptul -că. 
la inițiativa acestei organizații, 
la 13 octombrie studenții de la 
Universitate au organizat o 
demonstrație de pțptest împo
triva recentului scandal provo
cat de afacerea cu zaharină de 
contrabandă, mușamalizată de 
autorități.

Se anunță că rectorul Uni
versității a hotărlt exmatricu
larea a 5 studenți pentru moti
vul de a se fi „amestecat iu 
politică", lucru interzis de re
gulamentul de funcționare a 
instituțiilor de Invățămtnt su
perior din Coreea de sud.

In urmă cu clteva Ierni a fost erguatratl • Iu rto«to
populației ..callampa" din Santiago de Ci- lntrefearan puM sua : 
„De ce aveți nevoie mal urgent — da tor atolii creftarea salartotol. 
sau școală T". Spre mirarea gen^iall. pe prtauad toc s-a situat răs
punsul masiv al cltorva mii de locuitori care u-au pruosțal 
școală deși cu tatii au rohliuiat coacomMeuL acz5±a1ea pnHrori sa
lariilor și locuinței Optfnd pentru scoitf. ei «-w «ludM hxvl ta ▼*- 
fonii copiilor lor, pa care II doresc feriți de «Herto’He arta ațelor ge
nerații. Alăturăm acestei anchete refietifle vuul țăran dto CotamMa, 
puhlicale de ziarul EL TTEMFO tto la geta lr aceeaiî perioadă : Jto- 
resc să existe o ueosll n pertr» fami>a ^*a_ Nu vrvoe cu și captt 
mei să rămlnă la lei de ca w mile*

Aceste doal fapte de o mare m ■■irtr*țte au toto ■■tonta la re
centa Conferință il rodi all a CepfiwW de ia Sîsrttorf». o prfU’u! 
nnor dezbateri ce au avut toc In Jegătvrl cu educația pUiră tn hm> 
După cum s-a constatat școala continuă «J fie a wrteiil prodtomă 
pentru țările In curs de dexvettare. care s-oe mirt wb ’W
colonialist. Educația tehnici si jrihrim 1 co si adecntia «4c—tori 
generalL cărora H se adaugă greaua suosfenire a *aâ ans'l i1ii Ham 
masiv se afli la ordinea zilei lu aceste Uri.

la Africa și In Asia ucelartiarea copiBor a fUeui peni fmatafe mai 
cu seamă In țărl’e ce și-au căpătai Io ană flto urmă ^dependența. 
Cifre oficiale indici la SU la antă paapsrtto cagtfov de vtr»U școlară 
care frecvente**! școala. In timp ce tu porinoda dom to ați ei calomiale 
procentul audia lalro 5—15 la sută. In Fwn: m constată a croatero 
masivă a cheltui»Iilor publice pentru dearvoltaren scMfl. TotnpL otîl 
țp Africa dl șl In Asia. In fnarțte de coodrtMe șl p^sMlttAtSe £*- 
Clrrf țări, perioada de școlarizare ne dealleu ară Intru 2 |d 5 “1 Ltao- 
aehif de acută se resimte lișma cadrele r caiifSeate core denunți no do- 
păsosc M la «utl din numărul de profesori Si tavltllnrt Ca să w 
mal amtottm de lipsa acwtl de tocători, de materialo «dacrice ri da

„Luna -12“
PE 0 ORBITA

CIRCUMLUNARÂ
După cum s-a mai anunțat 

la 22? octombrie a.c.. în 
Uniunea Sovietică a fost pla
sat a pe o traiectorie de zbor 
spre Lună stația automată 
„Luna-12*. In conformitate cu 
programul, la 23 octombrie, 
-an 22.12 (ora Moscovei) a fost 
corectată mișcarea ei.

Ta cursul zborului spre 
I Ia 25 octombrie ora 23.47 
fora Moscovei!, a fost efectua
tă frînarea stației.

Tn urma manevrei efectuate 
rj succes. -țația automată 
..Lxjna-12" s-a plasat pe o 
orbită circjm-anară apro- 
piată de cea cnkiilată și a de
ver»’* ce] de-a! treilea satelit 
artificial scorie:ic al Lunii.

Cer:Xr*i’ de coordonare $1 
?3sc«! prel-jcrează informațiile 
parveni

ABFRFAN (ANGLIA). Mem
bri ai famillitorr celor ucl|i, 

U locul catastrofei Intervenția repre/enlanlului 
României in Comitetul economic

In comitatul Duval (Florida!, 
majoritatea elevilor școlilor 
publice destinate negrilor an 
boicotat cursurile tu semn de 
protest Împotriva discriminării 
rasiale fn domeniul tnvățămfa- 
tulul. Boicotul a durat două 
zile.

tflor. școlărizarMi tatonat cogMor

„Universitatea din Hei
delberg, cunoscută în toată 
lumea ca un centru de
prim rang al învătâmîntu- 
lui si cercetărilor științifi
ce, este amenințată, datori
tă politicii financiare ac
tuale, să-și piardă renumele 
in anii următori*. Acest 
strigăt de alarmă a fost 
adresat opiniei publice din 
Germania occidentală de 
rectorul universității, Mar
got Becke, sprijinită de 
decanii mai multor facul
tăți.

Referindu-se la situația 
Heidel- 

vest-german 
Rundschau*

Universității din 
berg, ziarul 
„Frankfurter 
scria : „Heîdelbergifl ca și 
cele mai multe universități
privește cu îngrijorare spo
rirea numărului/de studen
ți. Clădirile - universității, 
construite inițial pentru 
3 000 de studenți, trebuie 
să adăpostească în pre
zent aproape 12 060 de 
studenți".

Guvernul columbian a anan- 
țat că liderii itadentikrr £■’11- 
clpanțl la acționile de protest 
desfășurate luni la Uaiversila- 
tea din Bogota vor fi judecați 
de nn tribunal militar- Aceste 
acțiuni cu caracter -antiguver
namental au avui loc în cursul 
vizitei tăcute la Univers li* te 
de președintele columbian. Be«- 
trepn. Peste 36 de studenți n 
fost arestați, iar universitatea 
a lost ocupată de armată.

Federația studenților din Co
lumbia a comunicat că Ifl va 
chema membrii la fl’evă. 1» 
semn de protest împotriva ocu
pării universității de către 
armată.

Corteqiul 

disperării

P. X1COARA

„Vinovății"
de la New York

Curtea federali dto New 
York a stabilit ..rinevltto* r— 
lor trei ttoeri amerkanL le» 
LIsker. Thomas Charles Corae-w 
șl Marc Paul Edetman. caro la 
• noiembrie asul trocul să-as 
ars ordinele de tncurporaro H 
fata participantfer la un mi
ting de protest Impotri«a rJLr- 
bninluJ dnt de S.U.A. Iu Viet
nam Sentința de comdamnaro 
urmează să Fie anuotată la 29 
noiembrie a_c. de eătrv toded-

•~rul Thomae Vupkv 
agumtM Amooated Pro— î*w- 
rtj ta t seră »-Jut posflKSl ** 
ptdrapoa cu eteri m torhi- 
soare a* o amenzi de 23 3X- 
de dutori Secare- A—v-na a?S* 
strri aa declarat ei ansee^»- 
mrzto! la legea piti toi -»rH- 
cm3 netocîsv rrtamtos Sa unguri 
antal tro*-i: ras* «s
sede prdsc.**:*» e*toe «x*
art i-*i*«*« de torasgte*’-».

PROHSTUl BURILOR PORIBRICUI
Peste 1 ••• de tineri pnr- 

t ori ea ni și-an pms ■rnnâ- 
tura pe • declarație in 
rare prptesteaxă Impncrrva 
înenrpnririlnr in srwnta 
S.U.A. a portari ea ni Ier F 
trimiterii lor in Viciata»! 
de md. In declarație ue 
spâne : ..Declarăm în fata 
poporul ni nontm «t a Iwmfl 
Întregi r* na vom servi in

forțele urmate ale S.U.A. 
ia pir! a Împrejurare— De
clarăm. d* asemenea, soli
daritatea <i sgrimmnl ao- 
rtra ea lapta eroic* a pa- 
triotSar eondnpi 4e Frm- 
ta! Nlitomal de Eliberare 
din Vifiasail 4e sad pen
tru :-sdependrnta nați«te>H 
pace si integritate teri to
ri aia-.

AUSTRALIA. Demonstrație studențească la Sidney împotriva agresiunii americane In 
Vietnam.

Dupâ

Manila

Lucrdrile Adunării Generale a O.N.U. conti
nuă de cîteva zile să se desfășoare pe comitete. 
In comitetul pentru probleme economice și fi
nanciare au loc dezbateri în legătură cu proiec
tul de statut al viitoarei „organizații a Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare industrială" (O.N.U.D.I.). 
Dezbaterile au fost deschise de delegatul Perului, 
P. Femandini, care în calitate de președinte al 
comitetului ad-hoc pentru pregătirea proiectului 
de statut a prezentat rezultatele activității aces
tui comitet.

Pe marginea raportului pre
zentat au luat cuvîntul pînă 
acum reprezentanții a peste 
30 de țări. Intervenind în 
dezbateri marți după-amiază, 
reprezentantul României, Cos- 
tin Murgescu, a subliniat ac
tivitatea pe care reprezentan
ții țării noastre au desfășurat-o 
de-a lungul anilor pentru a 
vedea consacrată pe plan in
ternațional concepția — veri
ficată prin propria noastră ex
periență — potrivit căreia in
dustrializarea reprezintă calea 
principală de soluționare a 
problemelor majore ale dez
voltării economice și progresu
lui social.

Referindu-se la scopul 
O.N.U.D.I., delegatul român a 
încetat asupra necesității de 
a promova cooperarea in
ternaționala. țînindu-se seama 
de două elemente. Tn primul 
rînd de a se asigura fiecărei

Un purtător de cuvlnt al Admi
nistrației naționale pentru proble
mele aeronauticii șj cercetarea 

cosmic din S.U.A a de- 
ciăîei că primai zbor din cadrul 
progresului ,,Apollo", care urma 

&’M Ioc In luna decembrie, 
fi probabil emînat pentru luna 
aîaar’s oul viitor.

0 LUNĂ DE ZILE
II AOINCURI

va 
ia-

i pe- 
intr-o 

4 la o adincime de

fînile 
aW aga ttoei Caoferiate 
geatra rare a
rraait ia capitala Ftli- 
piaetor pe pefîi de state 
v> rvverve ai eeler 
ie țiri iBDplieale im a- 
rrerivaea dia Vietnam. 
cm firmă prrvfxiuBile 
despre eecținatv] dex- 
baterilar și țelarilar ar- 
mărite prin această 
-manevră pălit iei* ini
țiată de S.U.A. (France 
Prcspe).

TV- orear.ologi sovietici au 
trecut aproximativ o lună I 
c«wu!ă si
25 metri In Marea Neagră. Capsu- 
•*. ce 'ennă sferică, a fost dotată 
cu aparetaj destinat cercetărilor 
»‘i-*:ifi-e. dispunfnd. totodată, de 

necesare traiului oceanologilor. 
Hrana era transportată la bord cu 
? nnor conteinere speciale.
°?zatr-c- de*rh:zătură amplasată pe 
T- capsulei, cercetătorii puteau
:*gi •j'ă Capsula era alimentată 
r»: enerrre electrică Și cu aer de 

-Nereu". construit special 
cercetările științifice subac- 
C« doi cercetători au ți

nut tot timpol legătura cu uscatul 
pnntr-o legătură telefonică.

țări posibilitatea ca, prin in
dustrializare, să-și mobilizeze 
resursele interne și să ajungă 
la valorificarea lor maximă, 
în Interesul poporului res
pectiv. In al doilea rînd, de a 
veghea ca relațiile internațio
nale de cooperare să se înte
meieze pe respectul princi
piilor suveranității, indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc 
șl neamestecului în treburile 
interne.

Vorbind despre colaborarea 
între O.N.U.D.I. și comisiile 
economice regionale ale O.N.U., 
Costin Murgescu a subliniat 
importanța acestei colaborări 
care trebuie să se călăuzească 
după faptul că planificarea 
industrializării — ca și în
treaga activitate de planifi
care a dezvoltării economice 
și sociale — reprezintă un 
atribut esențial al suverani
tății fiecărui stat.

Tn ultima parte a cuvîntării 
sale, delegatul tării noastre 
s-a oprit asupra principiului 
universalității pe care Româ
nia îl apără cu consecvență în 
întreaga activitate a O.N.U. și 
a instituțiilor sale 
Insistînd asupra 
respectării acestui 
constituirea noii 
pentru dezvoltarea industrială.

★

In Comitetul politic conti
nuă dezbaterile în legătură cu 
diferite aspecte ale problemei 
dezarmării, printre care și 
neproliferarea armelor nuclea
re. In ședința de marți, repre
zentantul R.A.U., Ismail Fah
my, a subliniat, printre altele, 
că „un tratat privind nedîse- 
minarea nu trebuie privit izolat 
de procesul general al dezar
mării". El 
asemenea 
cuprindă 
puterilor 
folosi armele atomice împo
triva țărilor nenucleare" șl să 
includă 
care să 
deplină 
lui".

specializate, 
necesității 

principiu la 
organizații

a adăugat că un 
tratat „trebuie să 
declarația clară a 

nucleare că nu vor

„prevederi eficiente 
garanteze respectarea 
și aplicarea tratatu-

Un cortegiu al disperă
rii. 75 oameni, pe fețele 
cărora semnele extenuării 
sînt evidente, străbat stră
zile aglomerate ale orașu
lui. înaintează greoi, pute
rile îi părăsesc. Privirile 
trădează efortul supraome
nesc. Trecătorii aban
donează pentru o clipă tre
burile lor, examinîndu-i 
conirariați. Spectacolul 11 
se pare straniu. Bărbații 
aceștia au picioarele însîn- 
gerate, încălțate în sandale 
mizere din care n-au mai 
rămas decît resturi, poartă 
bărbi peste care briciul 
n-a mai trecut de patru 
săptămîni, au o înfățișare 
dramatică, răscolitoare.

Cei 75 sînt profesori co- 
lumbieni. Au pornit din sa
tele și orășelele lor către 
Bogota. Drumul l-au par
curs pe jos : 1 600 km. San
dalele s-au rupt, tălpile pi
cioarelor s-au transformat 
în răni sîngerînde, foamea 
i-a torturat. Dar au îna
intat cu stoicism, pas cu 
pas, metru cu metru, kilo
metru cu kilometru. 1600 
km. Știrea scurta pe car? 
am întîlnit-o în LE 
MONDE nu ne informa 
dacă în Columbia bîntuie 
în acest anotimp ploile to
rențiale sau căldurile con
tinuă să-i chinuie pe cei 
porniți în expediții atît de 
curajoase. Dar pe o vreme 
oricît de blîndă, a stră
bate 1 600 km înseamnă o 
performanță remarcabilă. 
Cei 75 nu erau totuși, dor
nici de un record sportiv. 
Atunci ? Se naște un semn 
de întrebare : ce anume 
poate declanșa un «est de 
acest fel — a parcurge 
1 600 km pe jos 2

Lipsiți de mijloace pen
tru a călători pînă la Bo
gota, ajunși în culmea dis
perării, profesorii au por
nit Ia drum. Mizeria i-a 
gonit din casele lor, din 
școlile în care se înghesuie 
copii sărmani, la fel de 
sărmani ca și profesorii 
lor. Suferința le-a dat for
ță pentru a învinge cruzi
mea unui drum inimagina
bil sub aspectul dificultă
ților. C? au sperat ei să 
obțină la Bogota? Reven
dică să 11 se plătească sa
lariile pe ultimele trei luni, 
să li se dea banii la care 
au dreptul pe care i-au 
muncit și de care sînt frus
trați. Cererile lor, pînă a- 
eum, au fost zadarnice. Li 
s-a răspuns mereu că vis
tieria este goală, că statul 
n-are destui bani pentru 
învățamînt.

Dacă au reușit să obțină 
la Bogota vreo lețcaie nu 
știm. Am aflat doar că pre
ședintele Columbiei a de
cis să-i primească și să le 
„asculte" revendicările. 
Ceea ce s-ar putea să nu 
le potolească foamea...

E. O.

.Conferința de Ia Manila, 
«e sțs®*iniazâ în bilanțul tri- 
m-jc-.j: speria’, al agenției 
FR-KNCE PRESSE. Francis 
Lara este oficial terminată, 
fârii să fi adus cel mai mic 
element capabil să contribuie 
*2 sraraiswarea celei mai grave 
crize mondiale actuale". A- 
cen^tă impresie o aveau marți 
seara cea mai mare parte din 
membrii delegațiilor la con
ferință Calificată ca o „reu
niune istorică”, ea nu aduce 
în fapt nimic constructiv. 
Conflictul vietnamez continuă. 
Cele 11 pagini ale comunica
tului comun, redactat cu mare 
grijă după ce divergențele în
tre punctele de vedere au în- 
tîrziat publicarea Iui, nu con
țin nimic nou. Dar. adaugă 
Francis Lara „reuniunea a 
r--rHins imperativelor ime
diate de politică internă ale 
’.mor șefi de state și gu
verne". în condițiile în care 
în țările respective urmează 
să se desfășoare alegeri. In 
arest sens, președintele John
son a fost principalul intere
sat.

Conferința, scria ziarul 
..COMBAT'*, „nu va face decît 
să arunce un pic de praf în 
ochii alegătorilor americani", 
iar ziarul „L’AURORE" re
marca, în legătură cu rezulta
tele ei, că propunerile de pace 
făcute cu o lună in urmă de 
reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Goldberg, 
sînt acum puse în umbră.

„I n al doilea eșec cu privire la intrarea Marii Brita
nii în Piața comună ar fi fatal. Noi trebuie să avem 
certitudinea succesului negocierilor cu C.E.E. înainte de 
a le angaja". Aceste cuvinte, rostite nu de mult de fostul 
șef al Foreign Office-ului, Patrick Gordon Walker, par 
să fie în momentul de față deviza guvernului laburist 
în problema aderării la C.E.E. $i, pentru a avea „certi
tudinea succesuluiu sînt necesare firește, zeci și zeci de 
tatonări, de măsurări și cintăriri. Este tocmai ceea ce 
au făcut conducătorii britanici în ultima vreme.

D? la eșecnl din 1963. ches
tiunea aderării Angliei Ia Pia
ța comună a fost repusă pe ta
pet, mai ales 
fn contextul 
relațiilor C.E.E. 
—A.E.L.S. Cum 
însă, în ultima 
vreme, partene
rii Londrei din 
Asociația Eu
ropeană a Li
berului Schimb 
au luat, fiecare 
pe. cont pro
priu, ofensiva aderării la 
C.E.E., Anglia a rămas să se 
ocupe numai de treburile 
sale. Astăzi, detronată de ia 
șefia (neoficială) a A.E.L.S., 
datorită dificultăților eco
nomice pe care le intîm- 
pină, țara de peste Cana
lul Mînecii încearcă să tran
sforme detronarea în despovă
rare și să negocieze de pe a- 
ceastă poziție.

Ecuația aderării a avut mul
tă vreme două necunoscute. : 
X) Dorește guvernul laburist 
(care în 1963, cînd era în opo

ziție. s-a pronunțat împotrivă) 
să redeschid* dosarul aderării 
la C.E.E. ? Y) Dacă da, ce ac

e vorba de un Y sigur, accep
tabil Ia Bruxelles, care să nu 
mai fie readus Ia Londra sub 
formă de cadavru. Ce ar putea, 
așadar, face Anglia ?

încă de la începutul lunii, 
ministrul britanic însărcinat 
cu problemele europene și at
lantice, George Thomson, a fă
cut cunoscut că Anglia va pre
zenta „propuneri concrete pri
vind condițiile aderării la 
C.E.E.". De fapt propunerile nu 
trebuie să fie altceva decît 
răspunsuri Ia condițiile puse

Ecuația aderării
țiuni concrete va întreprinde 
în acest sens ? In prezent X-til 
este găsit. Sau cel puțin, așa se 
afirmă, Wilson dorește adera
rea. Unii susțin că în realitate 
este nevoit s-o dorească, sub 
presiunile opoziției conserva
toare, ale industriașilor, care 
consideră că deoarece nu pot 
face față cu succes concurenței 
C. E. E. este absolut necesară 
pătrunderea în acest organism.

Găsirea celeilalte necunoscu
te este însă o operație mal di
ficilă, pentru că, în conformi
tate cu preceptul lui Walker,

de „cei șase" (cu privire la li
chidarea deficitului balanței de 
plăți, la relațiile eu Common- 
wealthul etej. Formularea o- 
fertelor britanice se lasă însă 
așteptată. Reuniunea de sim- 
bătă a cabinetului britanic n-a 
adus prea multe clarificări. Ea 
a avut, după cum se spune la 
Londra, „un caracter de semi
nar" în cursul căruia au fost 
examinate avantajele și deza
vantajele aderării. Hotărîri se 
vor lua mai tîrziu. Cînd anu
me. asta nu se știe.

Totuși, s-au pronunțat și ter

mene. Astfel, Jean Rey, mem
bru al Comisiei Pieței comune, 
a declarat că intrarea Angliei 
(ca și a altor țări din A.E.L.S.) 
în Piața comună s-ar putea e- 
fectua cel mai tîrziu în trei 
ani. Cotidianul londonez TI
MES nu are însă încredere 
prea mare în reușită, deoarece 
— susține el — entuziasmul 
multora „s-a redus" ca urmare 
a „situației economice prezen
te" a Marii Britanii. TIMES e 
de părere — și aici se situează, 
în linii generale, pe poziția 
„celor șase" — că Anglia, îna

inte de a juca 
rolul spre care 
aspiră în lu
me, trebuie 
să-și recapete 
forța economi
că. Ceea ce, e- 
vident, nu-i 
chiar atît de 
ușor...

Pînă una-alta însă, consultă
rile, sondajele etc. vor conti
nua. Peste cîteva zile la Paris 
va avea loc o consfătuire a 
unor delegați reprezentînd 
cercurile patronale din Franța 
șS Marea Britanic. Alte reuni
uni asemănătoare vor avea loc 
pînă la sfîrșitul anebn. Sco
pul acestor c&utări este acum 
limpede : să determine dac* e- 
cuația aderării este sau nu so
lubilă.
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