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Angajamente in întrecerea socialistă
Fabrica de rulmenți BîrladjExploatarea minieră Bălan|Fabnca de confecții Brăila

s-a angajat să depășească 
sarcinile de plan pe acest an 
cu 22 000 rulmenți, 3 000 000 
Iei la producția globală, 
3 000 000 lei la producția 

^tnarfă, 0,39 la sută la produc- 
‘ tivitatea muncii, 3 000 000 lei 
economii la prețul de cost, 
3 250 000 lei la beneficii, să 
realizeze planul de export a- 
nual cu 10 zile înainte de ter
men. Pînă la 1 iulie să reali
zeze peste plan 11 000 rulmenți, 
1550 000 lei la producția glo
bală. 1 600 000 lei la producția 
marfă, 1600 000 lei econo
mii, 1750 000 lei beneficii, 
iar planul de export pe se
mestrul I să fie îndeplinit cu 
10 zile înainte de termenul 
contractual.

și-a propus să depășească 
sarcinile de plan pe 1965 cu 
1300 000 lei la producția 
globală, 1200 000 lei la pro
ducția marfă, 5 000 ton? mi
nereu pirito-cuprifer, 50 tone 
cupru în concentrat și 1500 
tone concentrat piritos; să 
îmbunătățească calitatea con
centratului cupros prin creș
terea conținutului de cupru 
cu 0,6 față de plan: să 
realizeze 250 000 Iei econo
mii și 250 000 lei beneficii pes
te plan. Din care pînă la 1 iu
lie : 800 000 Iei la producția 
globală, 700 000 lei la produc
ția marfă, 2 000 tone minereu 
pirito-cuprifer extras și pre
lucrat și 25 tone cupru în con
centrat.

a hotărît să depășească pre
vederile planului pe acest an 
cu 1 600 000 lei la producția 
globală și 1 600 000 lei la pro
ducția marfă ; să îmbunătă
țească calitatea produselor cu 
0,70 la sută ; să sporească pro
ductivitatea muncii cu 1 la 
sută ; să realizeze peste plan 
600 000 lei economii la prețul 
de cost, 350 000 lei beneficii 
suplimentare și 200 de modele 
noi. Din care pînă la 1 iulie : 
900 000 lei la producția globală, 
900 000 lei la producția marfă, 
350 000 lei economii la prețul 
de cost, 180 000 lei beneficii 
suplimentare și 150 de modele 
noi.

Miercuri s-au încheiat lucrările Conferinței pe țară a Uniunii arhi- tecților.Delegații la conferință au aprobat în unanimitate statutul modificat al Uniunii arhitecților din R. P. Română și rezoluția Conferinței pe țară a Uniunii arhitecților.Academicianul Duiliu Marcu a fost ales președinte de onoare al U- niunii arhitecților.Trecîndu-se la ultimul punct de pe ordinea de zi, conferința a ales prin vot secret comitetul de conducere al Uniunii arhitecților, format din 59 de membri, și comisia de cenzori.
în prima sa ședință plenară, co

mitetul de conducere a ales BIROUL 
UNIUNII ARHITECȚILOR din care 
fac parte : Pompiliu Macovei — pre
ședinte, Ascanîo Damian, Octav Dol- 
cescu. Marcel Locar — vicepreșe
dinți, Romeo Belea, Mircea Berco- 
vici, Constantin Frumuzache, Cons
tantin Jugurică, Cezar Lăzărescu, 
Horia Maieu, Paul Mihalik, Cristina 
Neagu și Gheorghe Pavlu.Conferința a adoptat, prin aplauze puternice, o scrisoare adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al R. P. Române.Cuvintul de închidere a fost rostit de Octav Doicescu, vicepreședinte al Uniunii arhitecților. (Agerpres)

Și-au mai luat angajamente în întrecerea socia
listă pe anul 1965, cu obiective precise pentru eta
pa pînă la 1 iulie, colectivele de la Uzina „Elec- 
troputere‘‘-Craiova, Combinatul chimico-metalurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“-Baia Mare, Uzina „30 
Decembrie“-Cugir, întreprinderea mecanică de uti- 
laje-Medgidia, Uzina de superfosfați și acid sulfu- 
ric-Năvodari, Uzina chimică „Victoria‘‘-Florești, 
„Industria-sîrmei“-Cîmpia Turzii, Uzina mecanică 
Timișoara, Fabrica de geamuri-Mediaș, Exploatarea 
minieră „Sălajul“-Sărmășag, Schela de extracție-

Țlcleni, Uzina mecanică Mîrșa-Sibiu, Exploatarea 
minieră-Teliuc, Fabrica de pielărie și încălțăminte 
din Cluj, întreprinderea forestieră Rucăr-Argeș, 
Uzina mecanică-Galați, Fabrica de hîrtie și carton 
asfaltat „Teleajen“-Berceni, Uzina textilă „Tîrna- 
va"-Mediaș, întreprinderea de transporturi auto- 
Brașov, întreprinderea „Electro-ceramica“-Turda, 
Fabrica de medicamente „Terapia**-Cluj, Combina
tul de industrie locală Timișoara, Direcția regională 
P.T.T.R.-Argeș, Șantierul naval-Brăiia, Gospodăria 
agricolă de stat Leorda și altele.
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Corespondentă din Paris

LA ORDINEA

ZILEI întreținerea culturilor agricole s
Căldura și vînturile uscate care au ur

mat după o perioadă lungă de ploi fa
vorizează întărirea pămîntului și dezvolta
rea buruienilor. Pentru a se asigura condiții 
bune de dezvoltare culturilor de porumb,

sfeclă de zahăr, cartofi etc., trebuie să fie 
grăbit prășitul. Care este situația acestei lu
crări ? Raidul întreprins în regiunile Bucu
rești, Cluj și Dobrogea dă răspuns la această 
întrebare.

De ce nu peste tot 
la timp ?Pretutindeni, pe ogoarele regiunii București, se lucrează de zor Ia întreținerea culturilor. La cooperativa agricolă din Ogre- zeni, raionul Videle, folosind din plin atît mașinile agricole din brigada de tractoare cit și forța de muncă existentă în cooperativă, s-a prășit a doua oară mare parte din cele 60 ha cu floarea-soarelui. La porumb s-a executat lucrarea cu sapa rotativă sau Cu grapa reglabilă, iar prima prașilă mecanică și manuală a fost efectuată pe mai bine de 70 la sută din suprafață. La fel se muncește în sute de alte unități. în cooperativele agricole din regiune s-a terminat prima prașilă pe cele 80 000 ha cultivate cu floarea-soarelui, 23 000 ha cu sfeclă de zahăr și

5 726 ha cu cartofi, iar prașila a II-a este efectuată în proporție de peste. 50 la sută la toate aceste trei culturi. Porumbul a fost prășit pe 275 000 ha din cele 362 756 ha cultivate.Trebuie spus că în unele cooperative agricole întreținerea culturilor se desfășoară în ritrn nesalisfăcător. Cîteva exemple sînt concludente. La Adunatii Copăceni, Grădiștea si Singu- reni, din raionul Giurgiu, s-a terminat prima prașilă la porumb. în alte unități, cu aceleași condiții (Găujani, Cretești, Izvorul. Drăghiceni, Hulubești, Vidra etc), această lucrare este abia la tnceput. Situația nu este deloc întîmplătoare. La S.M.T. Băneasa, raionul Giurgiu, e parte dintre cultivatoarele existente nu au fost puse în stare de funcționare la timp, ci abia în aceste zile. Aceasta înseamnă pierdere de timp.Datorită unor asemenea cauze, realizările de Ia un raion la altul sînt toarta diferite. în

vreme ce în raionul Alexandria s-a încheiat prima prașilă pe cele 28 500 ha cultivate cu porumb, tar în raionul Călărași lucrarea se apropie de sfîrșit, în raioanele Slobozia, Roșiori, Videle, Titu și altele mai sînt de prășit peste 50 la sută din suprafețe.Timpul nu așteaptă. Trebuie folosite toate forțele de lucru pentru distrugerea la timp a buruienilor din culturi.
FI. CEAUȘESCU coresp. „Scinteii" pentru regiunea București

Nu la telefon, 
ci pe terenîn cele mal multe cooperative agricole de producție din raioanele Turda și Aiud se lu

crează cu hărnicie la întreținerea culturilor. Țăratiii cooperatori s-au convins de necesitatea acestor lucrări pentru obținerea unor recolte mari. Anul trecut, la cooperativa agricolă de producție din Frata, producția de porumb a fost mai mare cu 1 000 kg la ha decît în 1963. iar la sfecla de zahăr recolta medie prevăzută a fost depășită cu 9 700 kg la ha. Aceste sporuri de recoltă — spuneau președintele Vasile Sărmășan și inginerul Gh. Moldovan — se datorează și celor 3—4 prașile aplicate. Iată de ce și în acest an se acordă o mare atenție a- cestor lucrări. Zilnic muncesc la prășit, plivit, alături de rtjeca- nizatori, sute de cooperatori. Pînă acum s-a dat cu sapa rotativă pe mai bine de jumătate din cele 734 ha cu porumb, iar în rest se prășește manual. La sfeclă de zahăr s-au executat două prașile pe cele 180 ha. Rezultate bune s-au obtinut în raionul Turda aproape peste tot.Care este situația în raionul Aiud ? Aici, prașila I-a la sfecla de zahăr s-a terminat aproape în toate cooperativele, iar cea de-a 2-a s-a făcut pe circa jumătate din suprafață. S-au prășit. de asemenea. 86 la sută din

terenurile cultivate cu floarea- soarelui, 47 Ia sută, din cele cu cartofi, iar la porumb 233 ha.Sînt cooperative agricole ca cele din Lunca Mureș, Aiud I, Rădești, Unirea, Ciumbrud și altele unde se lucrează cu spor Ia întreținerea culturilor. Cu totul altfel stau lucrurile la Lopadea Nouă unde prășitul nu s-a făcut decît pe suprafețe mici la cartofi, sfecla de zahăr și floarea-soarelui, iar la porumb nu a început deloc. Oare membrii acestei unități nu au tras învățăminte din anul trecut cînd producția de porumb a fost slabă tocmai datorită faptului că nu s-au a- plicat la vreme lucrările de întreținere ?Executarea prășltulul a ră mas în urmă și la cooperativele din Fărău și Hopîrta. Aici pot fi întîlnite suprafețe însemnate cu porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, unde plantele sînt năpădite de buruieni.De la consiliul agricol raional s-a transmis o notă telefonică tuturor unităților, în care se cere să se lucreze intens la întreținerea culturilor. Nu de note telefonice este nevoie în aceste zile, ci de îndrumare

tehnică și organizatorică la fața locului.
Al. MUREȘAN coresp. „Scinteii" pentru regiunea Cluj

Prea puține suprafețe 
prășiteDintr-o discuție avută cu tovarășul Emil Cublesan, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Dobrogea, a reieșit că în majoritatea unităților a- gricole se lucrează intens la prășitul culturilor. Pină Ia a- ceastă dată pe întreaga suprafață cultivată cu porumb, de 112 300 hectare, a fost aplicată lucrarea cu grapa reglabilă și pe mai bine de 75 la sută sapa rotativă. Floarea-soarelui a fost prășită mecanic pe 60 . la sută din suprafață, iar porumbul pe 20 000 hectare mecanic și 10 000 hectare manual. Avansate cu a- ceste lucrări sînt unitățile din raioanele Negru Vodă și Medgidia.Cu toate că plantele s-au

dezvoltat și pericolul îmburn- ienirii este mare, nu peste tot se acordă atenția cuvenită lucrărilor de îngrijire. în raioanele Hîrșova, Adamclisi, Mă- cin și Istria aceste lucrări s-au făcut numai pe suprafețe mici, în multe unități de aici am constatat unele deficiente In ce privește organizarea lucrului și folosirea mașinilor. La cooperativa agricolă de producție Viile, deservită de S.M.T. Băneasa, din cele 4 cultivatoare existente lucrau numai două, deoarece doi tractoriști erau chemați în stațiune să facă rodajul la combine. La cooperativa agricolă din Băneasa cultivatoarele stăteau la capul locului și se prășea manual, cu toate că aici sînt condiții deosebit de bune pentru executarea prășitului mecanic.Ritmul lucrărilor de întreținere a culturilor în regiunea Dobrogea poate fi intensificat. Consiliul agricol regional a luat o serie de măsuri. Aplicarea lor trebuie să fie însă urmărită cu perseverentă, zi de zi, în teren.
Mihai VASILEcoresp. „Scinteii" pentru regiunea Dobrogea

In prezent, sfaturile populare, 
întreprinderile de construcții se 
preocupă de accelerarea ritmului 
de lucru și îmbunătățirea conti
nuă a calității lucrărilor la clă
dirile școlilor planificate a fi 
date în folosință la deschiderea 
noului an de învățămînt. In a- 
celașl timp, proiectanții și ar- 
hitecții se străduiesc să aducă 
localurilor de școală îmbunătăți
rile cerute de continua perfecțio- 
nare a procesului instructiv-edu- 
cativ, de creșterea numărului de 
elevi ca urmare a generalizării 
învățămintului de opt ani și a 
aplicării programului școlii de 
12 ani. In acest scop, se elabo
rează noi proiecte tip. Care sînt 
caracteristicile acestora ? In ce măsură au fost înlăturate nea
junsurile vechilor proiecte ? Ce 
îmbunătățiri ar mai putea fi a- 
duse noilor clădiri școlare ? La aceste întrebări, adresate de re
dactorul nostru Mihai Iordănes- cu, răspund, în cele ce urmează, 
cadre didactice și specialiști tn 
construcții.

Sugestii pentru viitoarele 
construcții școlare

TELEGRAMĂ

Ing. CONSTANTIN PEȘTI- 
ȘANU, director în Ministerul 
Tnvățămîntului:

Caracteristicile noilor 
proiecte tipPe baza recomandărilor făcute de ingineri, arhitecți, pedagogi, medici, economiști, care au analizat cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării tnvățămîntului din țara noastră, de curînd au fost întocmite noi teme de proiecte tip, îmbunătățite sub raport funcțional și estetic. Ținînd seama de însemnătatea acestor proiecte pentru viitoarele construcții școlare. Ministerul învă- țămîntulul le-a supus aprecierii cadrelor didactice și specialiștilor din construcții.Care sînt perfecționările propuse ? în proiectarea noilor școli s-a avut în vedere construirea de localuri di
ferențiate pentru școala de opt ani 
și pentru școala medie, știind că activitatea complexă a claselor IX-XII necesită laboratoarâ, cabinete, biblioteci ș.a. mai dezvoltate și substanțial dotate. Pentru elevii din pri
mele opt clase se proiectează școli 
cu 4, 8 și 16 săli, iar pentru învăță- 
mintul mediu — școli cu 8, 12, 16 și 
20 săli de clasă. Cea mai mare clă

dire va fi de 20 săli de clasă și nu de 24 ca pînă acum, pentru a se crea posibilitatea unei mai bune coordonări și supravegheri a procesului de. învățămînt. Fiecărui elev îi revine în clasă, după prescripțiile medicale, o suprafață utilă de circa 1,40 mp și un volum de 4,600 mc. în laboratoare, volumul destinat unui elev crește la 6,300 mc.
Școlile medii vor avea un număr 

sporit de laboratoare (pentru fizică, chimie, științe naturale), corespunzător noilor planuri de învățămînt care prevăd mai multe ore destinate pregătirii practice a elevilor. De a- semenea, se va construi o sală de desen în care pot fi predate și lecțiile de muzică. Sălile de gimnastică, dimensionate după ultimele normative U.C.F.S., vor fi mai încăpătoare, permițînd desfășurarea tuturor jocurilor și activităților prevăzute în programul de educație fizică pe timp de Iarnă ; ele se vor putea compartimenta în două pentru a fi folosite simultan de grupe separate de elevi — băieți și fete. în mediul rural, în perimetrul școlii se va prevedea și amplasamentul pentru locuința destinată directorului.Paralel cu modernizarea proiectelor de școli pentru învățămîntul de cultură generală, se află tn studiu elaborarea unor proiecte tip de construcții pentru tnvățămîntul profe

sional și tehnic și pentru școlile de arte plastice și de muzică, menite să creeze condiții optime de muncă elevilor și cadrelor didactice din acest sector al învățămintului.Desigur, proiectele sînt susceptibile de o seamă de îmbunătățiri, deoarece cred că nu s-a ajuns încă la propunerea unor soluții definitive. Discutabile sînt, poate, soluțiile privind forma claselor și laboratoarelor, amplasarea spațiilor de recreație, a vestiarelor etc. Tocmai de a- ceea așteptăm cu mult interes părerea cadrelor didactice despre proiectele viitoarelor școli.
Prof. IOAN BADIU, directo

rul Școlii generale de 8 ani 
nr. 4 din Turda :

Pătrat
sau dreptunghi ?Am studiat cu atenție schițele noilor proiecte. După cite mi se pare, autorii lor n-au procedat bine stabilind clase de formă pătrată.
(Continuare în pag. V-a)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIAVIENAComitetul Central al Partidului Muncitoresc Român transmite dele- gaților la cel de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist din Austria un cald salut frățesc și urează întregului partid noi succese în activitatea ce o desfășoară pentru apărarea intereselor poporului austriac, pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMAN

PRESA FRANCEZA 
DESPRE 

SPECTACOLELE 
TEATRULUI

DE COMEDIE
Cortina marelui teatru parizian 

„Sarah Bernhardt'1, unde au jucat 
multi actori renumiți in decursul 
unui secol de la înființarea sa, s-a 
lăsat marți seara după ultimul 
spectacol al Teatrului de Comediei 
din București, în timp ce in sală 
răsunau ovafii, aplauze călduroa* se: era răsplata publicului nu nu
mai pentru „Troilus și Cresida", 
dar și pentru cele șase seri con
secutive care au făcut săli pline' 
la „Teatrul Națiunilor".

Regizorii și principalii interpret! 
ai celor trei piese, întregul colec
tiv al teatrului s-au bucurat de 
aprecieri elogioase din partea, 
multor spectatori, critici, oameni, 
de teatru.

Relevind inventivitatea neseca-) 
tă a spectacolelor, ziarul „Figaro" 
scrie: „Este sigur că românii, 
acești mari prieterti ai visului și 
povestirii, acești mari imaginativi 
plini de ironie și de farmec, in- \ 
teleg mai bine ca oricine să ma-' 
terializeze, în modul cel mai ae- j 
rian insă, ricoșeurile fantasticului 
pe suprafața realului". „Rinocerii" 
(spectacolul românesc) sînt o lec
ție de umanitate și de artă", spu
ne într-o cronică Paul Louis Mig
non, șeful emisiunilor culturale de 
la Radiodifuziunea franceză.

„A fost fără îndoială mai plăcut 
să vedem un Bărenger obosit, apoi 
îngrijorat, apoi nefericit, neliniș
tit, apoi sincer speriat, prin jocul 
sobru al domnului Radu Beligan, 
(directorul trupei), decît să asis
tăm la convulșiunile și grimasele 
eroului, așa cum ne-au fost ofe
rite în unele spectacole" releva 
criticul ziarului „Figaro". „Băren- 
ger este admirabil interpretat de 
Radu Beligan, subliniază „l'Huma- 
nită". Finețea și subtilitatea aces
tui actor sînt semnul unei mari 
clase și al unei munci minuțioase. 
Alături de el, Ion Lucian iși exer
cită virtuozitatea și conturează 
personajul lui Jean cu o deplină 
stăpînire". Despre interpretarea 
Sandei Toma în „Rinocerii". Jean 
Jacques Gauthier scrie în „Fi
garo" : „Am fost izbit de forța ei, 
de violenta și sensibilitatea ei". 
Relevind faptul că regizorul Lu
cian Giurchescu nu a adus pe sce
nă capete de rinoceri sau virfuri 
de coarne, criticul lui „Figaro" 
scrie: „Demonstrația este mult 
mai impresionantă astfel: mons
trul e auzit, ghicit peste tot îm
prejur, dar nu se vede nici o dată 
și prin aceasta senzația de apăsare 
nu face decit să crească...".

Al. GHEORGHIU

(Continuare în pag. Vl-a)
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18 ANI
Dorina RÂDULESCU

Ieri, elevii din clasa a Xl-a, băieți 
și fete din toate școlile, au pășit spre 
răscrucile noilor drumuri în viață. Ce 
drum vor alege unii, pe care anume 
vor păși alții ? Toate duc spre muncă, 
spre știință, spre progres. Pe nici 
unul din drumurile care se des
chid înaintea lor nu-i adastă, as
cuns sub . stincă, balaurul din po
veste pentru ca feții frumoși să-și mai 
ascută paloșul și să-și mai hrănească 
bidiviul cu jăratic. Toți își cunosc dru
mul, pot păși unde vor și visează să-și 
arate cit mai curînd măsura puterii lor 
pe calea ce o aleg, încadrîndu-și ti
nerețea politicii de întărire și înălfare 
a patriei pe care o înfăptuiește între
gul popor.

Desigur, nostalgic, gîndul îi va adu
ce de multe ori înapoi, spre primele 
litere descoperite în abecedar.

Ți-e dragă vîrsla pe care o are co
pilul tău. Cu unsprezece ani în urmă 
am intrat, prima oară, de mînă cu 
băiatul meu, în curtea școlii. Cînd s-a 
rînduit în șir cu ceilalți și a intrat tn 
cfasă, mi s-a părut, ca și celorlalți pă
rinți, desigur, că el se pierde în mul
țime, iar eu rămîn singură. Dar nu. Am 
cunoscut curînd treizeci de copii care 
n-au mai fost „mulțime", adică „ano
nimat", ci multi „fiecare", l-am cu
noscut bine, ne-am împrietenit și a- 
cum am împărtășit împreună cu ei 
emofia despărțirii de școală și începu
tului de drum în viată.

Fapt obișnuit, de fiecare an, la ieși
rea fiecărei promoții și totuși eveni
ment unic și de neuitat pentru fiecare 
din ei în parte.

Pe peretele sălii de festivități, de
cupate cu migală tn litere de hîrtie 
aurită, cuvintele : „Școală dragă, la 
revedere I". Vorbe simple, exprimînd 
un gînd nostalgic și bucuria unui în
ceput. In versurile ei simple, eleva 
Dărdilat Georgeta a mai întîrziat o cli
pă cu privirile spre 
...ghirlandele calde ale amintirilor. 
Flori albe, flori roșii, flori galbene 
Pe care le-am cules cu mîinile

tremurînde 
Dintr-o pată de cerneală 
Dintr-o literă strîmbă 
Din vîrful penifei... 
Fluturi albi de lumină...

O clipă doar, spre amintiri, pentru 
că în cuvintele colegei ei, Marilena 
Consfantinescu, răsuna chemarea spre 
viitor: „Ne unește tinerefea fără bă- 
trînefe. Să nu credefi cumva că e un 
basm. Nu, 18 ani nu sînt o vîrstă, ci 
nemurire și care dintre noi nu simte 
infinite, inepuizabile forfe legate de 
fot ce esfe și ce va fl, mai ales VA FI.

Noi conjugăm fotul la viitor..."
Emojia sfîrșifuiui de an școlar și a 

despărțirii 'de școală, nerăbdarea ți 
bucuria începutului de drum- s-au 
răsfrînt printre florile festivității ți pe 
chipurile părinților, mame ți tați, care, 
împreună cu copiii lor, absolveau cla
sa a Xl-a încă o dată, în promoția 
1965.



Pag. 2 SCtNTE I A Nr. 6631

VIAȚA DE PARTID

STILUL MUNCII DE PARTID 
Șl PROBLEMELE PRODUCȚIEI

Recent, tov. VASILE CRISTEA, secretar al organizației de bază nr. 1, Uzinele „Electroprecizia"-Bra
șov, a scris „Scînteii" următoarele: „Din octombrie anul trecut sint secretar al organizației de bază din 
secția mecanic-șef a uzinelor „Electroprecizia“-Brașov. Sarcinile sporite care stau in fața colectivului nostru, 
angajamentele luate în întîmpinarea celui de-al IV-lea Congres al P.M.R. ridică mereu răspunderea orga
nizației de partid. De aceea, rog redacția „Scînteii" să relateze din experiența altor organizații de partid în 
ceea ce privește creșterea continuă a rolului și influenței lor în viața întreprinderilor respective".

Dacă tovarășul Cristea n-are nimic îm
potrivă, îl rugăm să ne însoțească în cîte- 
va întreprinderi brașovene pentru ca, îm
preună, să discutăm cu secretarii organi
zațiilor de partid respective.

GHEORGHE RAITA 
secretarul Comitetului de partid 
de la Uzinele „Steagul Roșu"

Nuclee de partid puternice 
in principalele locuri de muncă

— Cum acționați pentru creșterea continuă a rolului organizației de partid în activitatea economică ?— Voi căuta să răs
pund la întrebare rela- 
tînd un fapt pe care-l 
consider concludent. Cu 
8—9 luni în urmă, la 
secția turnătorie a uzi
nelor noastre veneau 
muncitori din secțiile 
prelucrătoare să ia pie
sele calde încă. Datorită 
slabei ritmicități a mun
cii în turnătorie, secțiile 
prelucrătoare rămîneau 
deseori în gol de produc
ție. Acum la turnătorie 
nu mai vezi picior de om 
din alte secții...— Și cum s-a petrecut „minunea"? Cu ce ați început ?

— Cu începutul. Cu 
întărirea organizațiilor de 
bază. După părerea m 
organizația de partid iz
butește cu atît mai bine 
să-și realizeze sarcinile, 
influența ei este cu atît 
mai puternică cu cit exis
tă nuclee de partid puter
nice — fie organizații de 
bază de secție, fie organi
zații de atelier sau grupe 
de partid — în sectoarele 
de producție hotărîtoare. 
Or, la noi, cele 4 ateliere 
din cadrul turnătoriei de 
fontă aveau o singură 
organizație de, bază ; am 
hotărît să creăm, organi
zații de bază în fiecare 
atelier.—. A fost aceasta dea- iunș pentru intensificarea muncii de, partid ?

— Bineînțeles că nu. 
Prin aceasta am creat

însă condițiile prin care 
s-a ajuns la o mai bună 
cunoaștere a situației de 
la fiecare loc de muncă, 
la pătrunderea in mie
zul problemelor, s-a pus 
capăt tendințelor mun
cii „în general". Orga
nizațiile de atelier îm
preună cu conducerile 
tehnico-administrative au 
repartizat în locurile 
cheie de producție comu
niști cu înaltă calificare 
profesională; prin forța 
exemplului personal și 
munca politică desfășu
rată, ei constituie un pu
ternic factor mobilizator.

Organizațiile de bază 
din atelierele secției tur
nătorie au pus în centrul 
preocupărilor lor îmbu
nătățirea calității produ
selor. Acesta a constituit 
principalul obiectiv al 
întrecerii socialiste. Agi
tația vizuală, gazetele de 
perete, propaganda teh
nică au fost folosite spre 
a populariza rezultatele 
obținute, metodele tehno
logice avansate, experien
ța fruntașilor.

Dezbaterea în adună
rile generale ale comu
niștilor a stadiului reali
zării sarcinilor de plan, 
controlul sistematic al fe
lului cum sînt îndeplini
te hotărîrile adoptate, re
partizarea de sarcini con
crete membrilor de par
tid în cadrul întrecerii 
socialiste' au contribuit 
ca în trimestrul I al anu
lui 1965 turnătoria de fon
tă să devină secție evi
dențiată în întrecerea pe 
uzină.

— Poate exemplifi
cați...

— Anul trecut, „mun
ca în asalt" ne crea mul
te greutăți; de regulă în 
prima decadă realizam a- 
bia 15 la sută din sarci
na lunară pe plan. Pe 
baza unui studiu apro
fundat, întocmit de cele 
mai pregătite cadre din 
activul său, comitetul de 
partid a pus în ianuarie 
1965 în dezbaterea adu
nărilor generale ale co
muniștilor din toate sec
țiile căile de îmbunătăți
re a ritmicității produc
ției. In cursul discuțiilor 
s-au făcut auzite multe 
critici îndreptățite însoți
te de propuneri privind 
aprovizionarea tehnico- 
materială; folosirea in
tensivă a utilajului și 
timpului de lucru ; asi
gurarea unui decalaj co
respunzător între secții 
etc. Toate acestea au a- 
jutat conducerii uzinei să 
adopte un plan cuprinză
tor de măsuri, a cărui a- 
plicare a fost sprijinită 
activ de organizațiile de 
bază. Acum realizăm in 
prima decadă a fiecărei 
luni în jurul a 27 la sută 
din sarcinile de produc
ție ; de la începutul anu
lui în curs și pînă acum, 
planul a fost realizat și 
depășit lună de lună.

Vreau să relev însă un 
element pe care nu-l con
sider deloc neglijabil. Toți 
ne-am bucurat că dezba
terile au fost vii, însufle
țite, oamenii au spus lu
cruri interesante, au cri
ticat neajunsurile, au fă
cut propuneri chibzuite. 
Cum s-a ajuns la asta ? 
In primul rînd, pentru că 
referatele prezentate n-au 
fost o simplă înșirare de

generalități și lucruri cu
noscute de toată lumea, 
ci au ridicat probleme as
cuțite, au pus degetul pe 
rană, au propus soluții 
bine gîndite.— Ce vreți să demonstrați cu asta ?

— Desigur, s-ar putea 
spune, nu-i nimic excep
țional. Așa ar trebui să se 
întîmple întotdeauna. Ar 
trebui, numai că nu se în- 
tîmplă. îndeosebi la noi 
nu se întîmpla prea des 
pentru că se încetățenise 
tradiția ca referatele pe 
teme economice să fie 
prezentate în adunările 
de partid de către șeful 
secției. Nu-i de mirare că 
de cele mai multe ori ele 
aveau un caracter tehni
cist, tindeau nu să dezvă
luie, ci uneori chiar să 
acopere sau să „expli
ce" lipsurile, iar pro
blemele muncii de par
tid, ale activității politi
co-educative lipseau căci 
nu erau de competența 
referentului. Numai cînd 
am renunțat la această 
practică prin care, de fapt, 
adunarea de partid se con
funda cu consfătuirea de 
producție — și anume nu 
cu una bine organizată:— 
am ajuns să urnim lucru
rile din loc. La adunările 
de partid despre care am 
relatat la început, refera
tele au fost întocmite și 
prezentate de birourile 
organizațiilor de bază — 
ele au avut un caracter 
analitic, critic, au dezbă
tut problemele de produc
ție în lumina sarcinilor 
muncii de partid, au im
primat dezbaterilor un 
spirit de exigență și răs
pundere partinică. Lucru 
bun, aș spune, o aborda
re politică a problemelor 
tehnice.

VASILE STOICA 
secretarul Comitetului de partid 

de la secfia oțelărie, 
Uzinele „Tractorul"

Sindicatul, intrecerea, 
consfătuirea de producție

PE URMELE ARTICOLELOR 
„SCÎNTEII”

în obiectiv: CERINȚELE 

CETĂȚENILOR

ARON ANDREI
secretarul Comitetului de partid 

de la Uzinele „Metrom"

Abordare politică 
a problemelor economice

— La întrebarea tova
rășului Cristea voi încer
ca să răspund referindu- 
mă, în primul rînd, la te
matica adunărilor gene
rale de partid. Multe de
pind de priceperea și o-

perativitatea cu care pu
nem în dezbaterea-comu
niștilor problema esen
țială în momentul respec
tiv pentru colectivul uzi
nei, adoptînd măsuri chib
zuite spre a sprijini so
luționarea ei.

— Ni s-a spus că aveți o bună experiență în îndrumarea activității sindicatului. Ce sarcini concrete ați pus în fața comitetului sindicatului de la oțelărie ? In ce domeniu l-ați sprijinit îndeosebi ?
— Să acționeze cu ini

țiativă și spirit de răs
pundere. în mod firesc, 
am orientat munca sindi
cală •spre buna organiza
re a întrecerii socialiste, 
astfel ca ea să urmăreas
că obiective precise, mo
bilizatoare, cunoscute de 
întregul colectiv. Am in
sistat însă mereu și me
reu ca în întrecere să fie 
îmbinată munca politică 
de masă cu asigurarea 
condițiilor materiale ale 
producției. Iată un exem
plu: Principalul obiectiv

al întrecerii l-a constituit 
ridicarea calității pieselor 
turnate, avînd o grijă 
deosebită pentru produ
sele destinate exportului, 
în urma propunerii sindi
catului s-a trecut la un 
sistem premial avînd 
drept criterii principale

tocmai obiectivele amin
tite ale întrecerii. în 
același timp, munca po
litică desfășurată de or
ganizațiile de bază, de co
mitetele sindicale a asi
gurat popularizarea largă 
a rezultatelor obținute de 
echipele fruntașe, a me
todelor folosite. Un teren 
prielnic l-au constituit 
pentru aceasta ședințele 
grupelor sindicale.— Dar consfătuirile de producție ?— Tocmai despre a- 
ceasta voiam să amintesc. 
Intr-un timp, în consfă
tuirile noastre de produc
ție lunare se vădeau des
tule manifestări de for
malism ; unii maiștri pre
zentau informări superfi
ciale care nu ridicau pro
bleme, nu stîrneau inte
res, nu constituiau o bază 
de discuții. Rareori parti
cipau reprezentanți ai 
conducerii uzinei. Nu 
exista o evidență a pro
punerilor.

Ne-am dat seama că în 
felul acesta consfătuirea 
de producție nu-și poate 
îndeplini menirea — a- 
nume de a crea un cadru 
organizat dezbaterii prin
cipalelor probleme de 
producție, participării 
muncitorilor și tehnicie
nilor la controlul activi
tății economice. Am în
drumat comitetul sindica
tului să asigure o eviden
ță clară atît a propuneri
lor făcute la consfătuiri, 
cit și a felului cum au 
fost rezolvate. Acum, în 
atelierele secției noastre 
au fost amenajate pa
nouri unde sint trecute 
propunerile, autorii lor, 
cine răspunde de aplica
rea lor, în ce ter
men. Considerăm că și 
aceasta este un semn de 
democratism, de respect 
față de muncitor. Tova
răși din conducerea uzi
nei iau parte acum la 
consfătuirile de produc
ție; folosul este dublu : 
pe de o parte, ei iau 
cunoștință nemijlocit de 
problemele care preo
cupă colectivul, pe de 
altă parte clarifică pe 
loc unele aspecte, pot 
soluționa operativ ches
tiuni care altfel s-ar tă
răgăna. Birourile organi
zațiilor de bază ajută ca 
informările prezentate în 
consfătuirile de producție 
să fie analitice, „să mear
gă la rădăcină", să nu co
coloșească lipsurile. Con
siderăm că va trebui 
să perseverăm pe această 
linie.

în februarie, comitetul 
de partid a analizat mun
ca comitetului de secție 
al sindicatului, birourile 
organizațiilor de bază a- 
nalizează periodic activi
tatea grupelor sindicale. 
Oțelăfța este de 2 ani 
secție fruntașă pe uzină. 
Nu încape îndoială că la 
aceasta a contribuit în 
bună măsură îmbunătăți
rea activității sindicale.Perfecționarea continuă a stilului de muncă constituie un obiectiv principal și permanent al organelor și organizațiilor de partid. în cadrul acestei preocupări se încadrează și scrisoarea adresată redacției de tov. Vasile Cristea. Firește intervențiile publicate n-au putut elucida toate aspectele acestei probleme complexe. „Scînteia" va continua să publice scrisori și articole rela- tînd despre experiența organizațiilor de partid în conducerea activității economice, în creșterea eficacității controlului exercitat de ele asupra activității conducerilor tehnico-administrative ale întreprinderilor, în sporirea forței lor de mobilizare a oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de producție.

TEATRE
Sala Palatului H. P. Române : Pălăria florentină —> 

(spectacol prezentat de Teatrul Muncitoresc C.F.R. — 
orele 19,30). Teatrul de stat de operetă: Văduva veselă
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Caragiale- (sala 
Comedia) -. Vizita bătrinei doamne — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Patima de sub ulmi — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Spectacole prezentate de Tea
trul de stat din' Timișoara : Nu prea Albă ca zăpada 
și Motanul descălțat - (orele 16) ; Fizicienii — (orele 
20) Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Colombo
— (orele 19,30), (sala Studio) : 3.3 3.- (orele 20). Tea
trul ..Barbu Delavrencea* (Șos. ștefan cel Mare nr. 
34) : Sera melodiilor — (orele 20). Teatrul Mic (Str. 
C Miile nr 16) : Spectacol Jaques Prevert — (orele 
19.30). Teatrul .Ion Creangă" (Str Eremia Grigorescu 
nr. 24) : Mușchetarii măgăriei sale — (orele 16). Stu
dioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale- (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Schițe 
Alecsandri șl Caragiale — (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică" (sala din Cale: Victoriei nr. 60) : Doctorul Au- 
mâdoare — lo.rele 10) (sala din Str Academiei nr. 18): 
Băiatul șl Viritul - (orele 16). Teatrul satlrlc-muzieal 
„C. Tărias'e- ' (sală Savoy): Revista dragostei — (orele 
20). (sala Victoria) : Veselie la 174 — (orele 20). Ansam
blul artistic al C.C.S (Str. Lipscani nr. 59) : Așa se 
joacă pe la noi — (orele 20) Circul de stat : Aii Baba 
și cei 40 de acrobat! — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : 

Patria (9; 11.30'. 14. 16.30, 19, 21.30). Asta-1 tot ce s-a 
întimplat ; Republica (completare Zilele Sighișoarel — 
8; 10; 12,15; 14.30; 16.45; 19 21.15). București (completare 
Zilele Sighișoarel - 9.30; 11 45; 14; 16.30; 18.45; 21). Fe
roviar (.completare * Mai 1965 — 8.45; 11.15; 13.45; 16.15; 
18 45; 21,15), Excelsior (completare 1 Mal 1965 — 10; 
12.30; 15; 17.30; 20): Modern (completare 1 Mai 1965 — 
9,30; 11,45; 14, 16.15, 10,45; 21). Stadionul Dlnamo (Șos. 
ștefan cel Mare - orele 20) Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie — completare 1 Mai 1965 — orele 20) Spre
culmi : Luceafărul (9; 11; 13; 15; 17-, 19; 21). Festival 
(9; 11: 13; 15; 17; 19; 21; Ia grădină — Pasajul Eforie — 
orele 29). Grădina „Doina- (Str. Doamnei nr. 9 — orele 
0) Grivita (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30). Viață sportivă 8

Carpațî (10; 12; M; 16). Ne asumăm răspunderea : Ca
pitol (8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Spărgătorul — ci
nemascop : Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Nopțile Cabiriei: Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Cronica unei crime — cinemascop : Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
Două etaje de fericire i Union (completare Sport nr. 
2/1965 — 16; 18,15; 20,30). Program pentru copii: Doina 
(orele 10 dimineața). Animalele : Doina (completare 
Gura lumii — 11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Popular
(completare Celule amețite — 16; 18,15; 20,30). Kremli
nul Rostovian — cinemascop — Barankin, fii om ! — 
Păsări de noapte — Gelozia — Puiul de vultur — Jo- 
ris Ivens : Timpuri Noi (9,30 — 16,30; în continuare ; 
18,30; 20.30). Cronica unui bufon : Giulești (completare 
Rapsodia ungară — 16; 18,15; 20,30). Cerasella: Grădina 
„Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Parisul 
vesel : Cultural (completare Călătorie imaginară — 
15,30; 18; 20,30). Merii sălbatici : înfrățirea Intre po
poare (completare Joris Ivens — 10,30; 16; 18; 20), Mo
șilor (completare Rapsodia ungară — 15; 17; 19; la gră
dină — orele 20,30) Rabova (completare Sănătate Tako
— 16; 18,15; la grădină — orele 20,30). Regina ctntece- 
lor ; Dacia (9,30; 11.45 14; 16,15; 18,45; 21). Ianoșik — 
cinemascop (ambele serii): Buzești (orele 15,30; la gră
dină — orele 19,45). Păduraa spînzuraților — cinema
scop (ambele serii) : Cosmos (completare Pionleria nr. 
2/1965 — 16; 19.15). Casa Ricordi : Bucegl (10; 12,30; 15; 
17.45; 20,30; la grădină — orele 20), Melodia (10; 12.30; 
13; 17.45; 20,30). Soții în oraș : Unirea (completare Ca- 
latis — 16: 18.15; la grădină — orele 20). Fernand cow
boy î Tomis (completare Comori de artă românească
— 9,15; 11.30: 13.45; 16; 18,15, 20 30; la grădină — orele 
20), Aurora (completare Comori de artă românească — 
9.30; 11.45; 14; 16.15; 18.30: 20 45; la gradină — orele 20), 
Flamura (completare 1 Mai 1965 — 10; 12,15; 16; 13,15; 
20.30). Fata în doliu r Flacăra (14.30; 16.30; 18,30; 20.30), 
Cotroceni (15: 17; 19; 21). Cu bicicleta spre lună : VI- 
tan (16; 18; 20; la grădină — Cei șapte magnifici — ci
nemascop — orele 20.30) Neamul Șoimăreștilor — ci
nemascop (ambele serii) ■ Miorița (completare Șopîrle
— 10; 13; 16,30; 20) Arta (completare Șopîrle — 11; 16; 
19.30 — la grădină — orele 29.30) Nu te atinge de fe
ricire : Munca (completare Secretul diamantului — 16; 
18,15; 20.30) Vieți uscate : Progresul (15,30; 18; 20,15). 
Joe limonada — cinemascop Crîngași (completare 
Pionieria nr. 2/1965 — 16: 18 15; 20,30). Gaudeamus igi- 
tur : viitorul (completare Praga fără ochelari — 15,30; 
18; 20,30), Drumul Sării (completare Sport nr. 2/1965 — 
16; 18,15; 20,30). Cartouche — cinemascop : Colentlna 
(15; 17; 19; 21. La giădină rulează Hanka — orele 20), 
Rachetele nu trebuie să decoleze — cinemascop — 
Țărmul ospitalier — cinemascop: Volga (9,45; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21). Pe urmele lui Ahmed : Lira (comple

tare Scoarțe populare — 15,30; 18; la grădină — orele 
20,30). Doi băieți ca plinea caldă : Ferentari (comple
tare Albinele și oamenii — 15; 17; 19; 21). Scaramouche
— cinemascop ; Pacea (completare Pionieria nr. 2/1965
— 11; 16: 18; 20). Veselie la Acapulco — Artiști ama
tori : Grădina „Progresul-Parc" (Str. 11 Iunie — orele 
20,30). Șoferii iadului; Grădina „Capitol" (Bd. 6 Mar
tie nr. 16 — orele 20).

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 — Oaspeții 
noștri. 20,00 — Emisiune de știință : Jurnal cosmonau
tic. Literatură științifică. 20.20 — Filmul artistic româ
nesc „Titanic vals". 22.00 — Buletin de știri, buletin
meteorologic. 22,30 — Fotbal. Transmisie de la Milano 
a întîlnirii de fotbal dintre echipele Benfica și Inter- 
nazionale Milano.

Cum e vremea
Ieri In țara : Vremea a fost în general frumoasă, 

cu cerul variabil, mai mult senin dimineața în 
sudul țării. Innorări mai accentuate s-au produs 
în Moldova unde au căzut averse locale de ploaie. 
In celelalte regiuni s-au semnalat averse cu totul 
izolate Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 15 grade la Rădăuți și 27 de 
grade la Videle șl București. In București : Vre
mea a fost frumoasă, cu cer variabil, mai mult 
senin dimineața. Temperatura maximă a atins 28 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28. 29 și 30 mai. 
In țară : Vreme în general călduroasă, cu cer va
riabil. înnorări mai accentuate se vor produce în 
jumătatea de nord a țării, unde vor cădea ploi 
locale. Tn rest averse izolate. Temperatura în ge
neral staționară. Minimele vor fi cuprinse între 6 
și 16 grade, iar maximele între 20 și 30 de grade 
In București : Vreme în general călduroasă. Cerul 
va fi variabil. Temperatura în creștere la început, 
apoi staționară.

AU CUVÎNTUL 
instituțiile vizate
17

In rîndurile de față continuăm publicarea răs
punsurilor primite ca urinare a apariției unor 
articole de interes cetățenesc. Scrisorile trimise 
Ia redacție de unele instituții și unități de comerț 
și prestare de servicii subliniază ajutorul primit 
în efortul ce-1 depun pentru imbunătățirea con
tinuă a muncii, pentru înlăturarea deficiențele ț 
existente în activitatea lor. O dată cu unele din 
aceste răspunsuri, publicăm și cîteva constatări 
făcute cu prilejul noilor confruntări cu roalitatea.

■■ ,De la expoziție în magazin"

Efectele bune le vom vedea 
în sezonul următor

Articolul publicat sub acest titlu 
urmărea drumul parcurs de modelele 
noi de încălțăminte prezentate ta Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale pînă la cumpărător. Cu acest pri
lej, se făcea constatarea că sortimen
tul, mai cu seamă la încălțămintea de 
masă, este foarte sărac și că multe din 
modelele apreciate în expozifis nu a- 
par pe piafă. Această situație — se 
arăta în articol — se explică în bună 
măsură prin faptul că fabricile de spe
cialitate și-au concentrat atenția mai 
mult asupra varietății modelelor lu
crate manual, neglijînd din acesf 
punct de vedere încălțămintea care 
se produce în serie industrială în can
tități ce se cifrează la sute de mii de 
perechi.

Ministerul Industriei Ușoare ne infor
mează că „articolul respectiv a făcut 
obiectul unei analize aprofundate, 
efectuate de către colectivul di
recției generale de resort. El a 
fost citit și dezbătut în cadrul unei șe
dințe la care a participat întreg colec
tivul de conducere lărgit al direcției 
industriale”. După o paranteză — în 
care se arată cauzele ce au dus la si
tuația semnalată — ministerul ne co
munică măsurile luate pentru sporirea 
varietății modelelor și îmbunătățirea 
calității încălțămintei.

„Este justă remarca privitoare Ia 
ponderea mare, între modelele noi, a 
încălțămintei manuale. Ea s-a datorat 
lipsei de orientare a direcției noastre 
generale. Pentru corectarea situației.

la contractările pentru semestrul II al 
anului, din totalul de 1 342 modele 
prezentate, 1 165 sînt prevăzute pen
tru încălțămintea de masă.

In vederea îmbunătățirii calității în
călțămintei, direcția generală a tri
mis comisii tehnice și dispeceri care 
să sprijine și să îndrume colectivele

întreprinderilor vizate. Tn același timp, 
pentru îmbunătățirea calității semifa
bricatelor, la Timișoara a avui loc o 
consfătuire cu toate fabricile producă
toare, stabilindu-se măsuri care să 
asigure numai piei de bună calitate 
pentru încălțăminte.

S-au mai luat, de asemenea, o serie 
de măsuri pentru ridicarea calificării 
muncitorilor din întreprinderi, pentru 
întărirea controlului de calitate.

Socotim că articolul ne-a fost de un 
real folos în strădaniile noastre pen
tru îmbunătățirea calității încălțămin
tei și lărgirea gamei de sortimente, 
modele și formate care să safisk a 
exigențele crescînde ale consumato
rilor".

„Logica certificatelor"
- ■

Cramponarea de
Intr-un articol publicat cu două luni 

în urmă se arăta că cetățenii au de 
îndeplinit o serie de formalități com
plicate și inutile la înscrierea sofiei 
(sofului) și a copiilor minori în spa
țiul locativ.

Un răspuns al Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, re
produs acum cîtva timp în ziar, ne 
făcea cunoscut că „s-au dat instruc
țiuni secției de gospodărie a locuin
țelor și localurilor cere, la rîndul ei, 
le-a discutat cu salariafii resoartelor 
raionale de spațiu locativ, ca intrarea 
soților sau a copiilor minori să se 
facă numai pe baza cererii și a cer
tificatelor de căsătorie, respectiv de 
naștere".

Lucrurile erau, prin urmare, clare. 
N-am mai fi revenit, dacă o adresă 
a Comitetului executiv al Sfatului

Un angajament de onoare:
i’-W-:

termenul de garanție

Trei răspunsuri nici o soluție

formalități inutile

Despre seriozitatea angajamentului 
pe care și-l iau în fața cumpărători
lor producătorii de bunuri de rolosin- 
fă Îndelungată, cit ș‘ despre telul cum 
se respectă aceste angajamente, era 
vprba în articolul publicat sub titlu! de 
mai sus în „Scînteia" din 7 aprilie a.c.

Au începui să sosească răspunsu
rile de la cei vizați. Primul a tos! cel 
de la Uzinele „Electronica*. După ce 
arată că se fac eforturi pentru asigu
rarea pieselor de schimb necesare re
parațiilor în termenul de garanție, sînt 
enumerate cauzele care fac ca aceste 
piese să lipsească totuși din unitățile 
cooperației meșteșugărești. După opi
nia uzinei, aceste cauze aparțin 
numai UCECOM. Nu se spune nici un 
cuvînt despre măsurile pe care inten
ționează să te ia conducerea uzinei 
pentru îmbunătățirea calității produse
lor — element hotărîtor pentru ca in
tervențiile în termenul de garanție să 
fie mai rare. în mod cu totul de neîn
țeles, cu privire la această problemă 
esențială se păstrează tăcere. Așteo- 
tăm ca forul tutelar al uzinei, Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, de ia care n-am primit răspuns 
pînă în prezent, deși au trecut aproa
pe două luni de la apariția articolu
lui, să stabilească răspunderile și mă
surile cuvenite.

Cu privire la același articol ne-a 
scris UCECOM. După cum se știe, 
unitățile cooperației meșteșugărești au 
un rol însemnat în efectuarea repara
țiilor la obiectele în termen de garan
ție. Ne-am fi așteptat, deci, ca răs
punsul primit de la forul central să 
cuprindă măsuri care să asigure îm
bunătățirea lucrurilor în această pri
vință, pe întreaga rețea. în răspunsul 
amintit însă, exceptînd expunerea unor 
cauze care nu aparțin UCECOM, pro
blemele sînt pur și simplu expediate, 
în afară de promisiunea că „s-a cerut 
uniunilor regionale Cluj și Brașov 3ă 
cerceteze abaterile semnalate și să ia 
măsuri de sancționare a celor vino- 
vați, precum și de preîntâmpinare a 
unor asemenea situații", răspunsul nu 
conține alte elemente din care să 
tragem concluzia că în viitor se vor 
respecta cu strictețe obligațiile asu
mate prin contract privind reparațiile 
în termenul de garanție. Mai e ne
voie să spunem că în articolul smin
tit era vorba de probleme importante 
ale organizării reparațiilor în terme
nul de garanție — respectarea rigu
roasă a termenelor de reparații, ca
litatea acestor lucrări și operativitatea 
lor — și că. în consecință, se cereau 
măsuri concrete în această privință ? 
Or, în răspunsul ce ni se trimite — re
dactat de biroul de reclamată și se
sizări din cadrul UCECOM și nu de 
conducerea aceste^ organizații, cum 
era firesc — toate măsurile se reduc 
la „cercetarea* » două cazuri izolate, 
care au tos* folosite în articol pentru 
exemplificarea unor situații mai ge
nerale Oare numai cu asemenea 
„măsur" vo» putea f înlăturate prac
ticile semnalate în articol ? UCECOM 
trebuie să revadă încă o dală, cu 
toată serioz'ta’ea. sesizările făcute în 
articolul amintit și să ia toate măsu
rile necesare pentru îmbunătățirea 
situației. Răspunsul primit exprimă un 
mod nepermis de a reacționa la cri-

tica făcută prin presă, o ușurință de 
neingăduit în soluționarea une' impor
tante probleme de mtei-es cetățenesc.

Printre obiectele care beneficiară 
de termen de garanfie se numără și 
mobila. In articolul mai sus citat se 
arăta că reparațiile, în acest interval, 
nu stnt bme organizate în unele 
locuri, fapt care atrage nenumărate 
sesizări de la cetățeni. La acest capi
tol am primit un răspuns din partea 
Ministerului Economie' Forestiere, in 
care sint enunțate măsuri' menite să 
remedieze situația existentă. Cînd ? 
Cum ? Nu se spune. Se fac numai 
niște promisiuni vagi, care ca și cele 
formulate în răspunsul trimis de 
UCECOM nu sînt de natură să con
stituie o garanție că lucrurile se vor 
îndrepta. Ceea ce interesează este 
rezolvarea definitivă, corectă a nea
junsurilor care pricinuiesc necazuri ce
tățenilor. Si în această privință esle 
chemat să se pronunțe atît Ministerul 
Economiei Forestiere — ca minister 
producător — cit și Ministerul Comer
țului Interior, care pune în vînzare a- 
semenea produse.

popular al raionului „16 Februarie* 
nu redeschidea problema. Semnatarul 
aprecia că sînt necesare toate actele 
cerute și pînă acum. Admitea că este 
de prisos doar adeverinfa solicitantu
lui că e în cîmpul muncii.

Ne-am dus la spafiul locativ al 
acestui raion să vedem cum se apli
că indicațiile Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei. Am în- 
tîinit aici un tînăr căsătorit, care era 
lămurit cu răbdare de către tovarășul 
Saftg de la registratură că are nevoie 
de trei acte : o cerere, asentimentul 
titularului de spațiu (în cazul de fată 
chiar sofia I), copie după certifica
tul de căsătorie (legalizată la Nota
riatul de stat). Ne-am gîndi* că poate 
greșea registratorut Safta. Ne-am 
adresat tovarășului Drăghici, de la bi
roul de informații — situat la exact 
un metru disfanfă de registratură. Tov. 
Drăghici ne-a lămurit cu bunătate că 
un solicitant are nevoie de patru 
acte : cele de mai sus plus 
rința din cîmpul muncii. Așa 
fost dintoldeauna.

Ziarul a criticat excesul de 
lități la eliberarea unor acte. In urma 
articolului, Sfa'ul popular al Capitalei 
a luat o serie de măsuri utile de 
simplificare dînd dispozițiile de 'i- 
goare sfaturilor populare raionale O’, 
pare ciuda* să primim dm partea Co
mitetului executiv al Sfatului popular 
al raionului „16 Februarie" un răs
puns care teoretizează menținerea în 
continuare a unora dintre formalită
țile inutile. Vorba ceea : vodă da, și 
Hîncu ba.

De ce se încalcă dispozițiile Sfa
tului popular al Capitalei ? Aici esle 
vorba de cramponarea de rutină, de 
perpetuarea unor torme tmbătrînite, 
anchilozate. In loc să se manifeste ini
țiativă pentru înlăturarea acelor acte 
de prisos scoase din circulație de 
viață, se continuă să se aplice o pro
cedură învechită nurnai fiindcă e con
sfințită de obiceiuri prestabilite.

Faptul în sine, deși mărunt, oglin
dește o mentalitate care generează 
practici birocratice. Excesul de for
malități duce la irosirea timpului ce
tățenilor, îi nemulțumește, angrenea
ză și alte servicii și Instituții într-o 
activitate de prisos. Numai ceea ce 
este strict necesar, rational și logic : 
acesta să fie singurul criteriu de ad
mis în aprecierea rostului și utilității 
unor acte.

adeve- 
cum a

forma-

„Scufița Roșie și lupul pozitiv44
te. < Z ”• ' t ' SA r

Cine păgubește, plătește
După cum s-a povestit în foiletonul 

apărut în ziarul nostru în ziua de 8 mai 
a.c., „Scutita Roșie" a făcut imprudenta 
să îmbrace pe ploaie o fustă și o 
vestă nou-noufe, confecționate din 
stofă produsă la „Proletarul” din Ba
cău. Ploaia le-a decolorat. Poziția 
combativă a lupului pozitiv a început 
să dea rezultate, lată ce ne scrie Mi
nisterul Industriei Ușoare :

„Analizîndu-se calitatea necores
punzătoare a țesăturii reclamate, con
siderăm că reclamația este întrutotul 
întemeiată, produsul neîncadrîndu-se 
în prevederile STAS-ulul nr. 6626 — 
cu privire la rezistentele minime ale 
vopsirilor. Cum din răspunsul condu
cerii întreprinderii „Proletarul" Bacău 
către I.C.R.T.I. Tîrqu Mureș rezulta 
tratarea cu superficialitate a acestei 
reclemafii întemeiate, s-a dispus lua
rea următoarelor măsuri :

1. Satistacerea imediată a cererii 
I.C.R.T.I. Tg. Mureș de a se despă-

RĂSPUNSURI CARE

X

gubi 5,85 ml stofă de pardesiu, arti
col 424-122-1, în valoare de 1 109,78 
lei, care vor fi imputafi celor vino- 
vați ;

2. Sancționarea conducerii între
prinderii „Proletarul“-Bacău ;

3. Verificarea la fata locului a cau
zelor care au putut duce la produ
cerea acestei țesături cu rezistenta 
sub limita admisă și stabilirea măsu
rilor de remediere, de către un dele
gat special al D.G.I.L.M. trimis în 
acest scop la întreprindere ;

4. Dezbaterea celor întîmplale în 
cadrul colectivului de conducere lăr
git al întreprinderii și comunicarea 
măsurilor ma; sus arătate.

Mulțumim pe această cale ziarului 
„Scînteia" pentru sprijinul acordat ; 
vom lua măsun de verificare perio
dică a producției întreprinderi' res
pective pentru a asigura livrarea unor 
produse de calitate corespunzătoare".

SE LASĂ AȘTEPTATEIn articolul „Liniștea orașului" au fost puse In discuție răspunderile unor instituții în existența și permanentizarea unor surse de zgomote în viața orașului, indîcindu-se și mijloace de înlăturare. Pînă acum nu ne-a venit nici un răspuns în privința măsurilor luate de către INSTITUTUL .PRO
IECT" BUCUREȘTI. COMITETUL. DE ST AT PENTRU 
CONSTRUCȚII, ARHITECTURA Șl SISTEMATIZARE, SFA
TUL POPULAR AL CAPITALEI Șl I.T.BNe-au rămas datori cu răspunsul și MINISTERUL CO
MERȚULUI INTERIOR, SFATUL POPULAR Al. CAPITA
LEI ȘI SFATUL POPULAR REGIONAL PLOIEȘTI la arti
colul „Aprozarul este o unitate comercială de tip inferior Reamintim că a răspunde la timp și cu indicarea măsurilor luate este o îndatorire prevăzută de hotărîrile partidului și guvernului. Așteptăm aceste răspunsuri pentru a Ie comunica prin ziar cetățenilor.
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• Cum se reflectă 
calitatea produselor
în prețurile cu ridicata ?

• Ce consecințe au standardele
învechite?

• Prețuri mari 
și invers?

la produse inferioare

a nivelului calitativ alîn acțiunea de ridicare continuăproduselor, în întreprinderi se utilizează diferite ptr- ghii economice. O asemenea pîrghie de mare însemnătate economică o constituie prețurile cu ridicata diferențiate pe calități. Despre ce este vorba ?Prețurile cu ridicata diferențiate pe calități oferă posibilitatea de a se face aprecieri mai precise din punct de vedere economic asupra diferitelor calități ale unuia și a- celuiași sortiment. De exemplu, prețurile cu ridicata la produsele din porțelan pentru menaj de calitatea a Il-a sînt mai mici cu 15 la sută decît cele ale produselor de calitatea I, iar cele ale articolelor de calitatea a IlI-a — cu 25 la sută. Mulți economiști apreciază eficiența prețurilor cu ridicata diferențiate pe calități care, aplicate în diferite ramuri, au permis ca realizările în domeniul îmbunătățirii calității produselor să se reflecte pozitiv în valoarea producției, în volumul de beneficii, asupra rentabilității; ele contribuie astfel în mod efectiv la sporirea cointeresării colectivelor din întreprinderi în ridicarea continuă a nivelului calitativ al produselor.în unele subramuri ale economiei naționale nu se practică însă hotărît asemenea prețuri, ceea ce duce la imposibilitatea de a diferenția economic calitatea produse • lor de același fel. într-adevăr, cum se poate diferenția economic calitatea a două perechi de pantofi de același tip, a două garnituri de mobilă de același fel, dacă nu prin

chiar din anii 1949—1950 (de exemplu, STAS 1676—50 referitor la radiatoare din fontă sau STAS 213—49 referitor la clești pentru prăjinile de foraj) care nu mai corespund.Pentru justa stabilire a prețurilor cu ridicata, un rol deosebit are deci actualizarea standardelor, a certificatelor de calitate. Deși cu întîrziere, totuși bine au procedat organele de prețuri din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei care au adaptat recent prețurile cu ridicata la soda caustică după prevederile noului STAS 98—62 și ale normei interne 1908—61, precizîn- du-se că pentru fiecare creștere de 0,25 la sută a concentrației minime de hidroxid de sodiu prețul va trebui să sporească cu 6 lei/tonă. La fel au făcut și organele de prețuri din Ministerul Industriei Metalurgice pentru sîrmele trase din oțel.Practica a arătat că determina
rea reală a prețurilor cu ridicata 
diferențiate pe calități se poate rea
liza în bune condiții numai atunci 
cînd standardele, normele interne 
și caietele de sarcini referitoare la 
diferite produse reflectă nivelul 
de dezvoltare a tehnicii și conțin 
parametrii cei mai ridicați. în a- ceastă privință se ridică o proble-

PUNCTE DE VEDERE
prețuri ? în prezent, astfel de produse, deși se deosebesc din punct de vedere calitativ și necesită cheltuieli de producție diferite, totuși au un preț cu ridicata identic. Se desprinde deci că la stabilirea prețurilor cu ridicata nu s-au luat în considerație toate caracteristicile care definesc calitatea acestor produse. Or, prețurile cu ridicata 
au înainte de toate rolul de a de
limita clar, pe baze economice, ca
litatea unor produse similare. în 
același timp, aceste preturi redau 
veridic structura pe calități a pro
duselor. Iată de ce cred că este necesar să se meargă tot mai mult pe calea adîncirii și extinderii sistematice a preturilor cu ridicata diferențiate pe calități, fără a se afecta însă principiile unicității, stabilității și neretroactivității preturilor.O bază pentru această acțiune există. Prețurile cu ridicata intrate în vigoare de la 1 ianuarie 1963 au în vedere în mare măsură caracteristicile calitative ale produselor, în cataloage sînt prevederi precise în ce privește diferențierea prețurilor pe calități ale unor produse cu caracteristici noi. în practică însă apar situații cînd. datorită schimbării condițiilor de zăcămînt, a tehnologiilor de fabricație, unele sortimente se livrează cu alte caracteristici decît cele prevăzute în cataloage. Pentru ele se aplică corecții de preturi. De pildă, la toate produsele „cărbune și brichete", respectiv „huile spălate pentru cocs și semicocs", însușirile calitative după care se calculează corecțiile de preturi sînt umiditatea, conținutul de cenușă și uneori compoziția granulometrică. Subliniem însă că aceste corecții pot fi aplicate numai capul locului selor nu se 
Modificarea și 
standarde sau 
cît și revizuirea 
cata în funcție 
constituie o necesitate de care tre
buie să se țină seama permanent. Cu atît mai mult, cu cît se mai mențin în prezent unele standarde întocmite în anii precedent!, unele

atunci cînd din calitatea produ- poate diferenția, 
elaborarea a noi 

norme Interne, 
prețurilor cu ridi- 
de noile condiții

mă. Orice produs are, din de vedere calitativ, două maximă și minimă. Din însă, aceste limite nu sînt se în multe standarde, ceea ce împiedică stabilirea prețurilor cu ridicata diferențiate pe calități. De aceea, sîntem de părere că ar fi util să se finalizeze mai repede studiile care se fac, pentru ca în standarde să se includă limite precise de calitate. întreprinderile ar fi stimulate să atingă cît mai repede limita maximă, care nici ea nu poate constitui multă vreme un plafon, urmînd ca prețurile cu ridicata să reflecte continuu rea nivelului calitativ al selor.Dar pentru ca prețurile glindească realist nivelul de dezvoltare a tehnicii, sînt necesare 
criterii de calitate mai judicioase, 
mai elastice, pe categorii de pro
duse și chiar pe produse. Determinarea pe baze științifice a acestor criterii ar contribui și la perfecționarea actualei metodologii de planificare a prețului de cost la care întreprinderile realizează produsele. Consider însă că acțiunea de stabilire a criteriilor de calitate trebuie să fie însoțită de reanali- zarea atentă a prețurilor cu ridicata. pentru a nu se ajunge la situația ca produse inferioare calitativ să aibă prețuri Jmai mari decît cele cu caracteristici superioare. Aici avem în vedere unele produse executate din metal care, în prezent, au prețuri inferioare celor fabricate din mase plastice.Unele cadre tehnice și economice susțin, după părerea mea în mod realist, că atunci cînd anumite produse — de exemplu, încălțămintea și confecțiile, se realizează la un nivel calitativ mai scăzut, loturile respective să fie încadrate de forurile de resort chiar în întreprindere în regimul de preturi al categoriei de calitate imediat inferioare, fără a mai aștepta ca ele să iasă pe poarta fabricii. Această măsură ar fi pe deplin justificată.Nediferențierea prețurilor cu ridicata nu este de natură să stimuleze colectivele de întreprinderi în

punct limite : păcate cuprin-

crește- produ-să o-

îmbunătățirea calității produselor. Dimpotrivă, introducerea tempora
ră în anumite întreprinderi a unor 
prețuri cu ridicata mai mici pentru 
produsele de calitate inferioară ar 
determina conducerile administra
tive să aplice neîntîrziat măsuri 
tehnico-organizatorice eficiente 
pentru eliminarea grabnică a nea
junsurilor.Reține atenția și un alt fapt. A- tunci cînd diferențele de preț între mai multe produse utilizate în același scop sînt prea mici, întreprinderile nu sînt stimulate sa producă cu prioritate sortimentele cu caracteristicile calitative cele mai ridicate. în această situație se află nu de puține ori unele unități metalurgice, care produc laminate din oțeluri carbon de calitate și oțeluri carbon obișnuite; diferența de preț dintre aceste două sortimente nu oglindește real deosebirile lor calitative. De aceea, ori de cîte ori se constată asemenea anomalii, este bine ca organele de prețuri ale Ministerului Industriei Metalurgice să le înlăture în cel mai scurt timp.

Stabilirea judicioasă a prețurilor 
cu ridicata diferențiate pe calități 
impune totodată corelarea lor ra
țională. După părerea mea, corela
rea pe baza metodei comparării ca
racteristicilor tehnico-economice, a 
elementelor referitoare la valoarea 
de întrebuințare a produselor, per
mite într-o măsură mai mare de
cît alte metode să se stabilească 
mai just prețurile cu ridicata dife
rențiate pe calități — și tocmai 
de aceea această metodă tre
buie larg extinsă. Evident, folosirea unor asemenea prețuri trebuie să urmărească asigurarea de efecte economice pozitive atît în întreprinderile producătoare cît șî în cele beneficiare. Firește, la stabilirea preturilor cu ridicata după această metodă, este bine să se tină seama de acele performante calitative noi. mai ridicate, a căror realizare determină în mod firesc și unele cheltuieli suplimentare față de produsul etalon care, din punctul de vedere al eficienței economice, sînt pe deplin justificate. Privind lucrurile din acest unghi se pare că propunerile de preț făcute recent pentru tractorul pe șenile tip S—659 nu sînt cele mai indicate. De ce ? Determinarea prețului cu ridicata s-a făcut numai pe bază de antecalculație. fără a se prezenta un calcul analitic de corelare cu tipul de tractor aflat în fabricație, deci fără a se porni de la caracteristicile calitative ale unui produs etalon existent.Nu ar fi lipsit de interes ca la stabilirea diferențiată a prețurilor cu ridicata pe calități să se folo
sească mai mult decît pînă acum 
metoda seriilor de prețuri și a ha
remurilor. Aceasta ar imprima o mai mare operativitate activității organelor însărcinate să stabilească prețurile produselor, ar contribui la asigurarea unei legături mai strînse între dinamica calității și cea a preturilor cu ridicata. Merită subliniat că introducerea pe scară mai largă a preturilor cu ridicata diferențiate pe calități trebuie să constituie. în același timp, un instrument de reducere a prețului de cost în întreprinderi, concomitent cu îmbunătățirea calității produselor.Diferențierea pe calități a prețurilor cu ridicata poate fi extinsă. Ea este impusă de dezvoltarea necontenită' a producției, de introducerea în fabricație șl în consum a unor produse noi. La adîncirea problemelor ridicate pot aduce o prețioasă contribuție organele de prețuri, economiștii, care au un cu- vînt de spus în dezbaterea și în aplicarea măsurilor ce se preconizează în acest domeniu.

Traian SILEA 
economist specialist 
în Comitetul de Stat 
al Planificării

MĂRFURI PARVENITE ÎN COMERȚ
Citind în „Scînteia* nr. 6 609 interviul „Calitatea mobilei" acordat de tov. lng. Ion Rîmbu, adjunct al ministrului economiei forestiere, mt-a reținut în mod deosebit atenția răspunsul la aprecierea : „unii furnizori de mobilă— C.I.L. Comăneștl, C.I.L. Suceava— expediază produsele refuzate la recepție de comerț chiar fără a fi recondiționate...'. Răspunsul arăta : „Dacă anumite tipuri de mobilă intră în circuitul comercial și se desfac mai greu, aceasta se

lnun
datorește în parte șî organelor comerțului"... care „manifestă a- desea conservatorism și rețineri țață de produsele noi*.Problema sesizată, căreia interviul amintit nu 1 se dărăspuns satislăcător, constituie într-adevăr o problemă ce se pune nu numai în diferite de mobilă, ci și în alte prinderi. Faptele arată sînt întreprinderi ale conduceri, în loc să depună eforturi perseverente pentru ridicarea

fabricl întra- că mal căror

continuă a calității producției, se străduiesc — și uneori și reușesc — să plaseze prin căi lăturalnice în comerț mărfuri refuzate, fără a fi recondiționate. Se folosesc în acest scop diverse procedee. în unele întreprinderi produsele refuzate sînt intercalate în cantități mici în loturile cu produse corespunzătoare (recepția făcîndu-se prin sondaj, acestea trec astfel „bariera* controlului); alteori, întreprinderile în cauză oferă produsele tefuzate

Tntr-una din secțiile Fabricii de mașlnl-unelte șl agregate București Foto: A. Cartojan
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Nu opinez pentru amortizarea
la valoarea de inlocuire

poate fi per- 
publicat în 
nr. 6583, 

Mehedințu a

în articolul „Sistemul 
de amortizare a fondu
rilor fixe 
feefionat", 
„Scînteia" 
tov. M.
emis părerea că amor
tizarea fondurilor fixe ar 
trebui să se facă la va
loarea lor de înlocuire. 
Nu sînt de acord cu acest 
punct de vedere — și 
iată de ce. După cum 
se știe, elementul de 
bază al calculării cotei 
de amortizare îl consti
tuie valoarea1 inifială a 
fondurilor fixe, adică 
sumele cheltuite pentru 
achiziționarea lor. Aces
tea figurează distinct în 
evidența contabilă a în
treprinderilor. După pă
rerea mea, întreprinde
rile trebuie să recupere
ze sumele cheltuite ini
țial, fondurile investite 
de stat la început în a- 
cesfe mijloace de mun
că, iar nu valoarea de 
înlocuire, care diferă ca 
mărime de prima. Amor
tizarea după valoarea de 
înlocuire este nepotrivi
tă și datorită faptului că 
această valoare nu esfe 
cunoscută 
punerii în 
tilaiului.

Practica
mai prin amortizarea va
lorii inițiale se poate asi
gura -recuperarea inte
grală a tuturor sumelor 
cheltuite și crearea sume
lor necesare înlocui
rii fondurilor fixe. După 
cum
prilejul 
se constată că 
producătoare de 
ce de produefie 
alfe utilaje mal
fionate, cu însușiri mult 
superioare celor scoase 
din uz și care, de obicei, 
au un preț de cost mai 
ridicat, atunci diferența

în momentul 
funcțiune a u-

arată că nu-

se șfie, dacă cu 
înlocuirii lor 

ramura 
mijloa- 
a creat 
perfec-

fafă de suma recuperată 
nu o suportă întreprinde
rea. in cazul amortizării 
la valoarea de înlocuire, 
ar însemna ca statul să 
suporte sume și diferenfe 
mai mari fără ca între
prinderea să-i fi restituit 
în întregime valoarea foni 
durilor fixe avansate 
inifial.

Desigur, valoarea de 
înlocuire are și ea în
semnătate. De mărimea 
ei se fine seama numai 
în anumite momente, 
cînd pe întreaga econo
mie se revizuiesc și se 
recalculează valorile va
riate ale mijloacelor fixe 
de același fel, așa cum 
a fost în 1951 și cum va 
fi în acest an. După re
evaluarea fondurilor fixe, 
stabilirea 
la bază ■ 
valoare 
Consider, 
mijloacele 
puse în funefiune după 
reevaluarea 
fixe trebuie 
la valoarea inifială 
se fundamentează 
prefuri reașezate.

Colectivele de 
prinderi ’ depun 
susfinute 
rea cu indici superiori a 
mașinilor și utilajelor. 
Din practică se constată 
că un utilaj complet a- 
morfizat mai poate fi uti
lizat în produefie. De 
aceea, propun ca din 
momentul completei a- 
morfizărî a unor fonduri 
fixe să nu se mai calcu
leze cofe de amortizare. 
Prin . această reducere a 
cheltuielilor cu amorti
zarea s-ar diminua vizi
bil prețul de cost, iar 
întreprinderile ar fi inte
resate să folosească cu 
indici superiori aceste 
utilaje.

amortizării are 
tocmai această 
de înlocuire, 
însă, că toate 

i de muncă

fondurilor 
amortizate 

care 
pe

înfre- 
eforturî 

pentru folosi-

Ar mai fi de discutat 
și o altă chestiune. La ce 
valoare să se calculeze 
și să se verse amortiza
rea ? La "valoarea plani
ficată sau la suma 
reală rezultată din va
loarea mijloacelor fixe 
existente ? Sînt de păre
re' că Ta valoarea reală. 
Înfrucît între mărimea a- 
cestor valori există uneori 
diferente, sînt necesare 
regularizări, înregistrări 
de prisos, destul de 
anevoioase. Problema ar 
putea fi pe deplin și 
în mod simplu rezolvată, 
dacă prevederile în vi
goare s-ar aplica întoc
mai. La calculul amorfi- 

are în vedere 
fondurilor 
zi a lunii 
Deci la

zării se 
valoarea 
în ultima 
cedente. 
timarea amortizării 
tru luna iunie, de exem
plu, ar trebui să se fină 
seama de valoarea mij
loacelor fixe la 31 mai. 
Totuși, cum se proce
dează ? La calculul amor
tizării pe luna iunie nu 
se fine seama numai de 
valoarea mijloacelor fixe 
la 31 mai, ci și de 
intrările și ieșirile din 
cursul lunii iunie. Dacă 
s-ar respecta prevederile, 
am cunoaște chiar de la 
începutul 
reale care 
te în luna 
ceasta am 
tafea să efectuăm: vărsă- 
mintele chiar în timpul 
lunii — la 10, 20 sau 30. 
Nu ar fi nevoie -de re
gularizări,' de muncă în 
plus, care îngreunează 
evidenta contabilă a 
amortizării în întreprin
deri.

fixe 
pre- 
es- 

pen-

lunii sumele 
trebuie vărsa- 
iunie. Prin a- 
avea posibili-

Vasile TEIȘANU 
contabil șef 
al Uzinei de pompe 
București
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In industria textilă e necesară
o amortizare mai științifică,
mai realistă

Penfru determinarea 
volumului amortismentu
lui planificat sau a celui 
care trebuie realizat de 
întreprinderi, se aplică 
sistemul normelor medii 
de amortizare pe sectoa
re economice, pe cate
gorii de fonduri fixe, co
respunzătoare ramurii în 
care ele produc sau se 
utilizează. Se fine seama, 
de asemenea, la unele 
grupe de fonduri, de 
exemplu, la categoria a 
IV-a, de intensitatea fo
losirii acestora, cofele 
medii de amortizare ma- 
jorîndu-se cu un coefi
cient de corectare. Inten
sitatea de utilizare a 
fondurilor fixe se expri
mă prin .coeficientul me
diu de schimburi. El se 
stabilește după prima 
lună a trimestrului I și 
se recalculează în cursul 
anului, în perioadele cînd 
intervin modificări esen
țiale în regimul schimbu
rilor de lucru.

Desigur, acest procedeu 
reflectă oarecum qradul 
de folosire a fondurilor 
fixe. Subliniem însă că 
maiorarea cofei medii de 
amortizare se calculează 
la totalitatea, mijloacelor 
de muncă din categoria a 
IV-a pe întreaga între
prindere și nu pe seefii, 
în mod diferențiat. în a- 
ceasta văd eu o deficien
tă a sistemului de amor
tizare în vigoare. Astfel, 
în categoria amintită sînt 
incluse utilajele din fila
tură, tesătorie și fihisaj, 
fără a se fine seama de 
condițiile în care ele 
funcționează. Norma me
die de amortizare anua
lă, de 6,4 la sută din va
loarea de înlocuire a

fondurilor fixe în exploa
tare, se aplică 
rențiat atît 
secțiile de 
sajului — 
vopsiforie, 
cît și mașinilor din fila
tură și țesăforie. Or, în
secțiile de finisaj se lu
crează cu coloranfi, cu
acizi, subslanfe corosive, 
există un mediu umed,
care influențează nemij
locit asupra duratei de 
funcționare a utilajelor 
respective. Mijloacele 
de muncă din aceste sec
ții trebuie supuse deci la 
reparații mai frecvente, 
care se fac peste cicluri
le de reparații prevăzute 
și necesită cheltuieli ce 
depășesc uneori sumele 
planificate în acest scop. 
Aceste reparații dau naș
tere la timpi de stafiona- 
re suplimentari, ceea ce 
are repercusiuni asupra 
volumului producției, ni
velului productivității 
muncii, generînd supra
solicitarea utilajelor pen
tru recuperarea restante
lor în îndeplinirea pla
nului.

Cum s-ar putea evita 
o asemenea stare de lu
cruri ? După . părerea 
mea, ar trebui să se re
vizuiască mărimea cote
lor de amortizare. Lin 
sistem de amortizare 
știinfitic, rational, nu poa
te să facă abstracție de 
un element esențial care 
determină durata „vieții" 
unui utilaj — și anume, 
mediul' unde el funcțio
nează. Ce rost are să se 
cheltuiască sume supli
mentare pentru întreține
rea unui mijloc fix care, 
în mod obiectiv, are o 
durată de exploatare re
lativ scurtă ? Consider că,

nedife- 
ufilajelor din 

bază ale fini- 
la albitorie, 

imprimerie —

PE CĂI LĂTURALNICE
altor beneficiari mai puțin exi- genți (cazul Fabricii de conserve Zagna-Vădeni, care a expediat un lot de borcane cu compot de caise, refuzat de I.C.R.A. Tg. Mureș, unor unități cooperatiste, sau al I.I.S. — Tecuci, care a livrat conserve refuzate de I.C.R.A.București magazinului „Delta Dunării' din Capitală). Această practică este folosită și de alte întreprinderi ; uzinele „6 Martie* din Zărnești și „Electronica* din

Capitală nu încetează să caute clienți înțelegători, oameni „buni la inimă", pentru a strecura în circuitul comercial, prin intermediul lor, produse respinse la recepție. Astfel, uzina bucureștea- nă a reușit să livreze de curînd— organizațiilor comerciale din O- radea 42 de televizoare respinse de două ori de recepționerii merțului.Iată cum pot pătrunde în merț, pe căi ocolite, produse
co-

co-care

nu satisfac exigențele cumpărătorilor. La prima vedere, situația pare paradoxală. Și întreprinderile și organele comerțului fac un control al calității produselor. Dar metoda de control este imperfectă. Produsele sînt verificate prin sondaj, „pe sărite". Se-ntîmplă ca un produs de bună calitate să fie controlat de cel puțin două ori, iar unul necorespunzător — niciodată. Totul depinde de simpla inspirație a controlorului. Conducerile întreprinderilor respective și organele comerțului sînt de părere că nu este posibilă efectuarea unui control asupra fiecărui produs. Dar ce fel de produs ? După părerea mea, în cazul pro-

duselor de valoare mal mare — de exemplu, televizoare — nu ar trebui să fie permis controlul prin sondaj.Problema reintroducerii în comerț pe căi lăturalnice a produselor respinse la recepție și nerecondiționate merită a fi analizată temeinic de către ministerele producătoare împreună cu organele comerțului de stat și cooperatist. „Portițele* prin care se strecoară în comerț mărfuri ne- corespunzățoare să fie ferecate temeinic. „Cale liberă* numai lor de calitate ireproșabilă 1 ce-
Dumitru TARNAUCEANU 
redactor la „Viața economică"

în cazul unor asemenea 
utilaje, 
se stabilească 
amortizare 
ar permite 
valorii lor 
mai redus.
obiecta că, prin aplicarea 
acestei propuneri, prețul 
de cost ar crește cu un 
anumit procent. Dar, din 
calculele referitoare la 
categoria respectivă de 
mijloace fixe din între
prinderea noastră, reiese 
că acest procent nu este 
nicidecum mai mare de
cît sumele cheltuite în 
plus pentru întreținerea 
utilajelor. Aplicarea unor 
cote de amortizare spo
rite ar cointeresa în mai 
mare măsură întreprin
derile în respectarea pla
nului 
timpii 
căpăta 
redusă 
fionare 
fixe.
asigura corelarea mai ju
dicioasă între planul de 
producție și perioadele 
de staționare. Cheltuieli
le fixe — inclusiv amor
tismentele — s-ar repar
tiza asupra unei produc
ții sporite, ceșa ce în fi
nal ar asigura economii 
la preful de cost și ar 
permite îmbunătățirea 
indicatorilor economico- 
finariciari ai întreprin
derii.

înfrucît valoarea fon
durilor fixe s-ar recupe
ra intr-uri timp mai scurt, 
economia națională nr 
dispune de fonduri spo
rite în vederea introdu
cerii continue a tehnicii 
noi în unitățile economi
ce. Asemenea durate de 
amortizare realiste ar 
stimula colectivele să uti
lizeze cu indici sporiți 
mijloacele de muncă, să 
asigure funcționarea lor 
ireproșabilă.

Părerea pe care am 
exprimat-o se bazează 
pe cunoașterea situației 
din întreprinderile texti
le. Sînt convins că, ținînd 
seama de fenomenele a- 
semănătoare care există 
și în alte ramuri, specia
liștii care se ocupă în 
prezent de perfecționa
rea sistemului de amor
tizare vor preconiza nor
me analitice de 
zare, bazate pe 
larităfile fiecărei 
productive.

Dan CAȚOIU 
' contabil șef 
i al întreprinderii textile 

„Dacia"-București

este necesar să 
cofe de 

sporite, care 
recuperarea 

înfr-un timp 
S-ar putea

de reparații, iar 
de staționare ar 
o pondere mai 

în ciclul de func- 
a mijloacelor 

Concomitent, s-ar

amorfi- 
parlicu- 

ramuri
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A vorbi în ziua de astăzi despre bunul gust 
nu înseamnă a culege c'iteva păreri întîmplă- 
toare, care pot exista la fel de bine cum pot 
lipsi. Frumosul a devenit o componentă a ci
vilizației socialiste și a omului ei.

— APARIȚIA FRUMOSULUI CA O NECESI
TATE, CA O LATURA A EXISTENȚEI INTR-O 
SOCIETATE — ne spune scriitorul HORIA LO- 
VINESCU — ESTE UN SEMN DE MATURITATE 
ȘI PLENITUDINE. INTR-O LUME ELIBERATA 
DE EXPLOATARE ȘI DE NESIGURANȚA ZILEI 
DE M1INE, DISPONIBILITĂȚILE SPIRITUALE 
ALE MASELOR DEVIN URIAȘE.

Noua societate lichidează disproporțiile 
inumane și urî tul social, tot ceea ce genera 
mizerie, sărăcie și hidoșenie spirituală, iar 
frumosul intră cu pași mari în viata zilnică 
a omului. Frumosul conlucrează cu utilul pen
tru a sluji omul în toate privințele, a mulțumi 
întreaga sa sensibilitate, exigentele sale.

Consumatorii sînt și producători. Omul care 
se uită seara la televizor, a doua zi dimineața 
produce bunuri ; tînărul care azi învață ingi
neria, mîine va ii chemat să decidă și asupra 
aspectului unor produse ; cel mai simplu con
sumator, prin simplul act al cumpărării — fie 
că își cumpără o carte, un bilet de teatru, o 
mobilă sau un obiect de îmbrăcăminte — este 
un factor care influențează balanța artelor, 
tehnicii, producției, balanța dintre frumos și 
urli.

Bunul gust, formarea criteriilor estetice, 
orientarea lor capătă o însemnătate princi
pială.

Ne-am adresat mai multor cititori rugîndu-t 
să ne comunice părerile lor despre prezenta 
frumosului în viată, despre factorii care îl 
cultivă.

lată-le :

„SCÎNTEII

CINE FRECVENTEAZĂ

Șl CUM SE PREDĂ LA
k' *

ȘCOALA FRUMOSULUI
Cultura începe acolo 
unde omul judecă 
valorile ce i se oferă

Drumurile deschise în ul- la denaturare, sau seacatimii ani de la artă pînă la consumatorii ei sînt numeroase și destul de bine întreținute; una din problemele cele mai discutate este aceea a ghidării pe aceste drumuri, problema orientării publicului, mai precis spus a înarmării sale cu criterii estetice și a satisfacerii cerințelor sale spirituale.
— Aici e aici, ne spune 

profesorul

VALERIU ACHIM
Cînd e vorba de rapoarte, 
se pot înșira nenumărate 
acțiuni închinate educației 
estetice. Cînd e insă vorba 
de văzut în ce măsură a 
fost astfel înrîurită viața 
spirituală a oamenilor 
muncii, în ce măsură i-am 
ajutat să aibă o concepție 
estetică, să selecționeze, să 
spună „asta îmi place și 
asta nu“ și mai ales să mo
tiveze alegerea lor — ei 
bine, aici, la aceste aspecte 
care încap mai greu în ra
poarte, aici atenția e ade
sea mai mică.— Asta ne-o spuneți în calitate de secretar al Comitetului regional Maramureș pentru cultură ți artă?

— Firește, și ca secretar. 
Oricine vrea să fie exigent, 
trebuie să recunoască des
chis că mai plătim destul 
tribut suprafeței, formalis
mului, dorinței de a putea 
cita într-un raport „acți
uni" fără să fim destul de 
atenți la profunzime — iar 
asta nu numai la Baia 
Mare, ci și la București.

— Nu cumva aveți de gînd să criticați vreo instituție bucureșteană ?— O să dau exemplul cel 
mai public și mai... vizibil t 
ceva de la televiziune. Ve
dem adesea programe re- 
prezentînd o vizită la mu
zeul X. Curățele dar, ine
vitabil, ajung să cuprindă 
lucrări foarte diferite, să 
alunece peste ele ca turis
tul american care îi spune soției sale, în fața muzeu
lui Luvru: „Tu o iei la 
stingă, eu Ia dreapta, și 
peste o jumătate de oră ne 
intilnim pe trepte, la ie
șire".— Cu alte cuvinte, în loc de a cuprinde în goană lucrări multe și diferite, să se oprească în fața cîtor- va ?

— Nu 9 vorba atît de 
goană și de oprire, cit de scop. Să zăbovească în fața 
unei lucrări nu pentru eru
diție stearpă și migălire, ci 
pentru a pune in lumină 
contextul de idei și calități 
care face in cele din urmă o 
operă de ariă viabilă. Cum 
poate publicul deosebi va
loarea de non-valoare, a- 
devărul vieții de imitația 
stearpă sau, pentru a folo
si o formulă citată la re
centa întîlnire a conducă
torilor de partid și de stat 
cu oameni de cultură și 
artă, dacă privim o operă 
inspirată de izvorul veșnic 
viu al vieții, cum o deose
bim de cea care și-a pro
curat sursele din „ulcior ?“.— Nu credeți că o adîn- cire prea mare a criteriilor și analizei estetice ar fi lipsită de atractivitate pentru publicul larg ?

— Nu, dimpotrivă. Ceea 
ce îl îndepărtează pe omul 
din masă este vulgarizarea, 
înțeleasă ca o concesie fă
cută pentru copii, ca o 
simplificare ce merge pînă 

acumulare de date docte 
sub care nu se ascunde nici 
o idee. Ideile însă, dacă 
sînt prezentate în ciocnirea și înlănțuirea lor, atrag : 
înfățișarea dramatică a 
problemelor altui om — 
artistul — a obstacolelor 
pe care materia sau socie
tatea le-au pus în calea lui, 
a felului cum au acționat 
inteligența, sufletul, voin
ța, pregătirea și talentul 
artistului — toate acestea 
sînt probleme umane, pe 
care strungarul, croitorul 
sau tractoristul le înțeleg 
mult mai bine și cu o par
ticipare afectivă mai mare 
decît în cazul unor expli
cații școlărești, îndulcite și 
suprasimplificate.— In ce vedeți deosebirea dintre popularizare și vulgarizare ?

— A fost trasată clar de 
Lenin. Adevăratele opere 
de popularizare fac un efort 
de plasticizare, de aducere 
a ideilor mai aproape de 
om, dar nu fac concesii la 
fondul ideii, la conținut, nu 
fac ca pe drumul pînă la 
beneficiar să ajungă, în loc 
de acid, apă de trandafiri.— Și cum păstrați acidul, cum atrageți publicul, cum îl determinați pe un om oarecare „din masă" să parcurgă drumul pînă la însușirea criteriilor și judecăților estetice ?

— Răspunsul se găsește 
chiar în întrebare: „să 
parcurgă drumul". E aici de 
parcurs un drum. Dacă 
aduc omul de-a gata la des
tinație, dacă îi dau conclu
zii și verdicte gata rume
gate, inteligența lui nu va 
avea de lucru, omul se va 
plictisi. Trebuie să-l iau 
martor și părtaș la procesul 
de elaborare a judecății 
estetice, să-i dau sentimen
tul că se află între judecă
tori.— Și, concret, cum sa realizează asta ? Aveți vreun exemplu ?

— Discuțiile. Să mă 
opresc, de pildă, la discu
țiile purtate recent în presă 
pe marginea unor lucrări 
de artă. Ce mi se pare mie 
extrem de valoros în ele ? 
I se dă omului din public 
posibilitatea de a lua con
tact cu justilicăiile de ordin 
estetic care duc in cele din 
urmă la acceptarea sau 
respingerea unor opere de 
artă.— Așa e, numai că, vedeți, aceeași lucrare este acceptată de unii și respinsă de alții.— Da, însă pe parcursul

Atenfie la 
îndrumarea 
iubitorului de artă

— Nu pot rezuma educa
ția estetică la un singur mod 
de acțiune, ne spune aca
demicianul

GEORGE 
OPRESCUDeși, în calitatea sa de critic de artă, academicianul se referă îndeosebi la plastică și la muzee — pe 

unei discuții fiecare din 
participant caută să argu
menteze pe baza unor cri
terii și indiferent de rezul
tatele finale ale discu
ției, omul din public ia 
contact cu criteriile, ră- 
mine înarmat cu o seamă 
de idei, ajunge cu vre
mea •— cum se și întîmplă 
— să-și formeze un mod de 
a Judeca ți simți bazat pe 
concepția înaintată despre 
lume, pe estetica marxist- 
lenlnistă.— Dar, dacă în discuții se înfruntă păreri radical diferite, cum mai pot ele înarma omul cu criterii unitare ?

— O discuție vie, puter
nică, polemică, poate capti
va și influența publicul 
mult mai bine decît zece 
conferințe lungi, didacti
ce la care se moțăie. Pen
tru specialiști și artiști e 
importantă scara de valori: 
trecerea unei lucrări înain
tea alteia echivalează cu un 
triumf sau o tragedie care 
poate strica unui artist pof
ta de mîncare pe trei zile. 

Caricatural vorbind, în edu
cația făcută publicului nu 
este atît de importan
tă alcătuirea unor tabele 
cuprinzînd ordinea celor 
mai bune lucrări din fieca
re gen — oricum, omul nu 
va memoriza tabelul și une
ori poate că nici posterita
tea nu-l va memoriza întoc
mai cît e de importantă 
formarea modului de a ju
deca : v&zînd sau citind o 
lucrare care nu se află pe 
„tabelul" nostru imaginar, 
nespecialistul să o poată a- 
precia oricînd, avînd crite
riile la el, ca niște carnete 
dc C.E.C. la purtător. Iar a- 
ceste carnete sînt, în cazul 
de față, bogăția lui interioa
ră, bogăția sufletească, spi
rituală, care îi permite să 
judece și să se desfete cu 
opera de artă, să o poată a- 
precia cu cît mai mare si
guranță. Cultura nu e 
simpla însușire pasivă a 
ceea ce învață omul la școa
lă : cultura începe acolo 
unde omul judecă valorile 
ce i se oferă și aduce pro
priul său amendament și 
corectiv.Și alte răspunsuri, așa cum vom vedea mai jos, Stăruie asupra marii importanțe a afirmării părerilor. La recenta întîlnire a conducătorilor de partid și de stat cu oameni de cultură și artă s-a scos în evidență însemnătatea afirmării părerilor proprii, ca o condiție a dezvoltării artei și culturii noastre, a unor păreri sincere care să se înfrunte deschis, pe bază de argumente, în discuții tovărășești și la care să participe și beneficiarii artei: cititorii și spectatorii. De la discuție, la discuție, de la acțiune, la acțiune, oamenii muncii trebuie să fie și sînt înarmați cu criterii mereu mai suple și mai precise, destul de suple ca să nu fie dogme școlărești și destul de precise ca să nu se scalde în relativism.

care le consideră „adevărate uzine de învățămînt în ce privește cunoașterea artei" — problema pe care o ridică depășește cu mult sfera artelor plastice, fiind de fapt o problemă de 
principiu a educației este
tice. Să-1 ascultăm :

— Cultivarea bunului 
gust la pături cît mai largi 
de oameni eu nu o pot li

mita la un singur mod de acțiune, ca rolurile să fie 
împărțite între îndrumă
tori activi și îndrumați pa
sivi. Poporul este, în ulti
mă instanță, creatorul artei 
și asta nu numai în pri
vința folclorului. Educația 
înseamnă ridicarea la un 
interes activ al iubitorului 
de artă, posibilitatea ce i 
se oferă de a se orienta el 
însuși: în acest sens, au 
importanță felul cum sînt 
constituite și orînduite co
lecțiile, explicațiile scri
se pe care le poartă, 
chiar fără un ghid în 
carne și oase. Nu con
sider că fiecare vizitator 
trebuie să aibă lingă el un 
îndrumător; trebuie să se 
lase un loc important re
acțiilor vizitatorului, iar acesta să se poată lămuri 
oricînd dorește punînd în
trebări muzeografului află
tor în sală.Din aprecierile acad. O- prescu și din alte răspunsuri am degaja următoarea idee :Contactul cu cultura este un contact individual și activ : cu alte cuvinte, vizitele în grup, foarte necesare, și numeroasele acțiuni de masă nu pot fi concepute ca o operațiune de predare a unor cunoș-
Filme și polemici

Profesorul ploieștean
TRAIAN 

COMANICIUcăruia i-am adresat această întrebare, zîmbește :
— Există mame obsedate 

de microbi și de bolile ce 
le pîndesc copiii, există pă
rinți speriați de fiecare 
oră în care nu au copilul 
sub ochi; educatorul ade
vărat însă știe că nu poate 
exista izolare de mediul 
exterior, că soluția este să 
călești organismul și cuge
tul și pentru orele cînd co
pilul nu se află sub obser
vația ta. Cît despre filme, 
nu am avut ocazia să fi vă
zut vreunul pe care să-l 
consider de-a dreptul păgu
bitor : totul depinde de cine 
îl vede și cum îl judecă și 
de aceea adaug că nu-mi a- 
mintesc să fi văzut multe 
filme cărora să le strice 9 
prezentare suplimentară.— La ce vă referiți ?

■— Bineînțeles, nu la e- 
xistența unui conferențiar 
care să preceadă fiecare 
proiecție. Ar fi o metodă 
năstrușnică și cît se poate 
de plicticoasă. Mă gîndesc 
însă, în primul rînd, la pro
grame : nu caiete preten
țioase, ci o simplă foaie 
împăturită în două, care să 
cuprindă genericul filmu
lui, poate cîteva lămuriri 
despre realizatori și cîteva 
aprecieri.— Socotiți cronicile cinematografice un exemplu bun în privința asta ?— Mai curînd nu. Se în
tîmplă să vezi un film a- 
ger, captivant, isteț și pe 
urmă să citești o cronică 
gravă, greoaie și nesărată 
care încearcă să te convin
gă că nu trebuia să te a- 
muzi la acel film. O ase
menea cronică face un de- 
serviciu ideilor și criterii
lor pe care pretinde a le a- 
păra. Este necesar mai 
mult spirit critic față de 
ceea ce vedem, mai mult 
spirit de discernămînt. Tot
odată, inteligență, putere 
de convingere în apărarea 
punctului de vedere al cro
nicarului. Altfel, chiar 
dacă el are dreptate în e- 
sență, argumentele lui nu 
conving decît pe oamenii 
dinainte convinși și în 
schimb slăbesc încrederea 

tmțe ; ele trebuie să stimuleze rolul activ al vizita
torului. Interesul lui activ, 
dorința lui de a selecta, de a se opri mai mult într-un loc și mai puțin într-altul, 
de a obține lămuriri și ma
terial suplimentar intr-o 
privință sau alta. însușirea cunoștințelor nu e un act de prezență sau un act pasiv, ci un efort continuu și plăcut, către care omul e atras și care depinde mult și de ingeniozitatea, justețea și puterea mijloacelor de atracție.— Lucrările nu stau 
chiar așa, ne-a spus confi
dențial un creator. Eu sus
țin că fac lucruri de valoa
re, dar că nu voi putea 
niciodată să „bat" în popu
laritate alte genuri și ma
niere de artă, să zicem, fil
me care nu fac decît să în
șir uie cap la cap dueluri și 
bătăi.Cum nu este singurul care socoate că pentru lucrările lui ar trebui luate măsuri speciale de proteguire în fața „concurenței" și cum filmele pe care le-a pomenit suscită destule simpatii și antipatii am cerut mai multor tovarăși să-și spună părerea despre ele și ne-am pomenit în fața unor polemici vii.

restului cititorilor în ru
brica cinematografică a 
publicației respective. Pre
cizez însă că principala 
formă de educație cinema
tografică mi se pare că ră- 
mîn... filmele. Cum să înar
mezi oamenii cu criterii es
tetice superioare, dacă lu
crezi la difuzarea filmului 
și ocolești cele mai multe 
opere de valoare recunos
cută, importind, în schimb, 
în mare majoritate filme 
de aventuri ?Un reporter al „Șcînțeii" a pus cîtorva tovarăși de la Uzinele „23 August" întrebarea :— In ce măsură ajută educației filme de genul „Cartouche" sau „Scara- mouche" ?Imediat s-au conturat în discuție două păreri.

— Cred că au laturi prin 
care se dovedesc utile, a 
spus tav.

ION SAVIN
membru în comitetul de 
partid al uzinelor. Un 
om e lipsit de drepturile 
lui, se comite o crimă, a- 
devărul e ascuns: și iată 
că omul se bate pentru a- 
devăr, pentru dreptate, 
pentru cinste, dă dovadă de 
curaj, umor, ingeniozitate. 
Nu sînt calități care să nu 
conteze : dimpotrivă, cali
tăți populare, îndrăgite de 
oameni, care fac ca un film 
lipsit de pretenții să aibă 
totuși o morală a lui.

— Nu sînt în totul de 
aceeași părere, a spus tov.

OVIDIU TODIRIȚÂ

Mai precis spus, nu cred 
că eu sau dumneata mer
gem la astfel de filme ca 
să ne facem educația. Sînt 
sculerul-șef al uzinei, mun
ca este de răspundere, 
capul îmi duduie de tre
buri și uneori am nevoie 
de o destindere.

— Da, l-a întrerupt Sa
vin, dar cum te-ar putea 
destinde un asemenea film 
dacă ar cuprinde o morală 
potrivnică părerilor dumi- 
tale ?Treptat, punctele de vedere care păreau atît de opuse s-au apropiat:— Uite ce e, i-a răspuns 
Todiriță, există nu numai 

niveluri diferite ale publi
cului, oameni de nivel di
ferit, dar chiar unul și a- 
celași om are niveluri și 
pretenții diferite, în func
ție de mii de factori, uite, 
pînă și în funcție de ora 
la care îl iei. Pe mine, dacă 
mă iei la o oră de după- 
amiază cînd sînt odihnit și 
cu capul treaz, poți să mă 
găsești citind, nu oricum, ci 
la masă sau în fotoliu, via
ța lui Romain Rolland sau 
altă carte ; noaptea însă, 
înainte de culcare, cînd nu 
vreau să-mi pun creierii la 
efort, ci să le găsesc un fel 
de carbaxin, poți să mă gă
sești, de astă-dată în pat, 
străbătînd două-trei pagini 
dintr-un roman de contra
spionaj : din patru împuș
cături și cinci peripeții a- 
dorm senin ca un înger. 
Filmele de care vorbești or 
fi avînd și merite educati
ve, dar eu, cînd merg la 
ele vreau mai mult să mă 
destină și cind am poftă 
de artă caut un film mai 
bun. Dacă la aventuri s-ar 
rezuma toate pretențiile 
mele artistice, n-aș avea o 
părere prea bună despre 
mine.

•— De fapt, a intervenit 
în discuție tov.

MOISE TUDOSE 
secretarul comitetului de 
partid,eu nu văd nici o contra
dicție între ce zice unul și

Formarea ochiului 
sensibil la armonie

Tonitza afirma că pictura îl învață pe om să vadă. Folclorul, cînd vrea să desemneze lucrurile cele mai dragi de pe lume, spune „drag ca lumina ochilor" și orice om, întrebat care e simțul la care ține cel mai mult, va indica imediat văzul.Dacă ne amintim de toate acestea, par legitime și părerile și tonul răspicat al unor artiști ca sculptorul
MAC 

CONSTANTINESCUcare ne-a spus :
— Arta plastică înrîu- 

rește întreaga sensibilitate 
a omului, începînd eu co
pilul, care desenează și care 
se uită în jur, și mergînd 
pînă la marea producție 
modernă de serie, în care 
aspectul estetic al obiecte
lor — de la haine și ma
șini pînă la case și mobile —■ capătă o pondere din ce 
în ce mai mare. După pă
rerea mea însă, plastica pă
trunde prea încet în stra
turile largi ale populației.— Ați putea da unele exemple ?— N-o să amintesc din 
nou muzeele și expozițiile, 
pentru că a devenit banal 
să spui că ele au crescut 
vertiginos, dar că au rămas 
totuși în urmă față de ce
rințe, necuprinzînd încă o 
seamă de artiști și avînd 
insuficiențe în ce privește 
organizarea. Dar vreau să 
ma refer nu la omul che
mat să vină la muzeu, ci 
la agentul care poate veni 
la om acasă, care poaie 
intra în orice casă și poa
te ajunge sub ochii tutu
ror : reproducerea. în pri
vința asta, întîrzierea noas
tră tehnică a devenit supă
rătoare, în ascuțit contrast 
cu realizările din cei ’- 
lalte domenii de activita
te. Există la ora actuală 

ce-i răspunde celălalt. 
Dacă omul e complicat și 
are cerințe diferite pînă șl 
în funcție de ora la care îl 
iei, atunci trebuie să recu
noști că și publicul e com
plicat și că există feluri di
ferite de spectatori. Unora, 
asemenea filme le țin de 
cald și ca informare și e- 
ducație; pentru alții, fi
rește, subiectul și caracte
rele sînt naive, filmele de 
acest gen se reduc la un 
simplu amuzament.E un punct de vedere cu care, credem, mai toată lumea se poate declara de acord. Trebuie cunoscută •- 
xistența mai multor straturi 
diterite ale publicului, iar 
orientarea și înarmarea 
cu idei și criterii este da
toare să țină seama de a- 
ceste diferențe și nu să 
le uite sau să le ignoreze.Practica arată că cei care mizează numai pe gustul coborît au parte numai de un anumit public, iar abandonarea criteriilor estetice de dragul celor comerciale se dovedește pînă la urmă o afacere proastă, pe cînd o- mul de artă și cultură curajos, care are ceva de spus și e dispus să investească muncă și eforturi pentru a aduce în fața publicului lucruri noi și de nivel superior se dovedește de obicei mai cîștigat pînă la urmă și din punct de vedere comercial.

tehnici de reproducere care 
îl pot înșela la prima ve
dere chiar și pe autorul lu
crării respective; cunosc 
cîteva cazuri de pictori 
care, văzțnd în perete un 
tablou de al lor reprodus 
în străinătate, abia la o 
privire mai atentă și-au 
dat seama că e vorba de o 
reproducere. Mă întreb a- 
cum însă 1 cu ce amintire 
poate pleca de la un mu
zeu de al nostru turistul 
sau iubitorul de artă, ce 
albume sau ilustrații de ca
litate i se oferă ?

— De multe ori — decla
ră sculptorul

ION VLAD
vrem să facem cadou mo
nografiile maeștrilor noștri, 
dar, jenați, ne refuzăm sin
guri această intenție.

— Ceea ce ne preocupă 
mult pe toți — adaugă 
MAC CONSTANTINESCU 
— sînt raporturile dintre 
artă și tehnică. O să vă 
spunem părerea noastră 
despre influența pe care o 
poate avea arta asupra teh
nicii, dar în primul rînd 
vreau să subliniez că în 
condițiile actuale populari
zarea artei, înarmarea es
tetică a publicului, culti
varea bunului gust public 
au nevoie și de mai multe 
mijloace la nivelul vieții 
moderne, de o tehnică a- 
decvată.— Ați mai putea cita, a- fară de reproduceri și albume de artă, alte exemple ?Răspunsul ni-1 dă criticul
EUGEN SCHILERU

— Publicul conferințelor 
de istorie a artei — care se 
țin acum în principalele 
orașe ale țării — ar putea 
fi mult lărgit la sate, în 
școli, etc., cu ajutorul unor 
mijloace simple și practice, 
între care mă refer, în pri

mul rînd la cîteva zeci de 
dialilme de artă româneas
că și străină, realizate de 
către „Animatilm" sau stu
dioul „AI. Sahia". Însoțite 
de un text simplu, clar, 
bine organizat. Cunosc ca
zuri de profesori cu tragere 
de inimă care aduc la școa
lă de la ei de acasă un 
album de artă sau altul, 
însă, pentru a cultiva la ti
neret simțul frumosului — 
și nu numai pentru esteti
că, dar și pentru educația 
patriotică în general — 
cred că invățămintul ar 
trebui să stabilească un 
minim de înzestrare tehni
că, adică un aparat pentru 
proiecție, un număr de ilus

Punctul critic: critica

NINA CASSIANCritica și mijloacele de difuzare în masă au o mare răspundere în e- ducația estetică :— în primul rînd, ne 
spune scriitoarea, prin 
strădania comună de a în
lătura ideea greșită (care 
mai stăruie la o categorie 
a publicului dar și la lu
crători în domeniul cultu
rii) că arta ar fi ex
clusiv un divertisment, 
un prilej de destindere, că 
deci nu trebuie să pună 
probleme sau să ceară e- 
forturi. E necesar să se 
sublinieze faptul că o ope
ră de artă, cu cît e mai 
profundă, mai complexă, 
mai originală, cu atît cere, 
pentru a putea fi cunos
cută, înțeleasă și gustată, 
un număr mai mare de în
sușiri psihice și spirituale.Firește, poeta are dreptate, arta nu înseamnă ex
clusiv un divertisment, tot astfel cum cititorul sau privitorul, pentru a pătrunde sensurile unei opere complexe, nu trebuie totuși să muncească neapărat de parcă ar sparge pietre, să capete dureri de cap din cauza caracterului plicticos al unor lucrări care se intitulează profunde ; există o diferență de optică între critic, care e „plătit" ca să stea pe scaun și să citească, Și omul care ia o carte nu ca să se pregătească pentru examenul de limba română, ci pentru că îi place să citească ; poate de aceea, critica, adesea, nu ține seama de măsura în care o operă este și atracți- oasă, considerînd asemenea însușiri drept secundare. Pe drept cuvînt, poeta îi cere criticii o analiză riguroasă :— ...care să constate cînd 
esțe vorba de o descope
rire importantă sau cînd 
avem de-a face cu o ex
travaganță oarecare, ba 
chiar cu o simplă impos
tură.Mai toți creatorii sînt de acord în cererea lor de a se elabora judecăți de valoare bazate pe obiectivitate, pe concepția marxistă despre artă, opusă judecăților osificate, și supunînd totul gîndirii critice, rapor- tînd opera la momentul istoric, la cerințele spirituale ale poporului, la structura sufletească a sa și a artei sale, la nevoile dezvoltării sociale.

— Fără stimularea ade
văratei ierarhii a valori
lor nu vom avea artă a- 
devărată, ne spune

EUGEN BARBU
Autorul reproșează cri

ticilor și redactorilor crea
rea unor „reputații de 
carton" în diferite sec
toare ale artei și ci
tează ca departe de exi

trații, discuri, un mic ar
senal al irumosului care să 
pună școala pe picior de 
egalitate cu atracțiile pe 
care elevul le găsește în a- 
lară, filme, discuri etc. 
Altminteri, lupta este ine
gală, bunul gust pierde te
ren avînd arme cu mai 
mică rază de bătaie.— Filmele nu pot ajuta?— Firește. Dar multe do
cumentare vor să cuprindă 
capitole prea vaste de artă, 
cad în superficialitate, une
ori în supraîncărcare și 
plictiseală; oricare ar fi 
vina cineaștilor, mi se pare 
că pentru plastică mijlocul 
de bază al popularizării ră- 
mîne reproducerea.

gențe piesele lui L Hris- 
tea, piesele „Zizi și formu
la ei de viață", „Hipnoza”, 
exprimîndu-și părerea că 
nu ar fi jucați atît cît trebuie 
dramaturgii Ion Luca, Vic
tor Ion Popa, Mihail Sor^ 
bul și Alexandru Kirițescu-

-- Conduc o revistă de 
tineret, continuă scriitorul 
în răspunsul său, și nu pot 
să nu observ tendința ce
lor mai mulți debutanți de 
a imita poeți și maniere 
de mult depășite. Vor 
să copieze pe Tristan Tzara și pe Max Ja
cob, pe celebrul, pe drept, 
Kafka sau pe Joyce și 
n-au trecut măcar prin 
Eminescu și Balzac I A- 
jung la țărani români 
care gîndesc ea negrii de 
pe plantațiile americane 
ale secolului XIX, numai 
pentru că ei cred că ast
fel acești țărani vor fi 
mai plini de duh, mai in- 
teresanți! Și la toate a- 
cestea se și găsește o cri
tică gata să aplaude cu 
amîndouă mîinile, deși ne 
aflăm în fața unor evi
dente falsificări artistice 
Mie, personal, nu-mi poate 
fi indiferentă soarta gustu
lui public, pentru că se 
creează la un moment dat, 
alimentat cu voia sau fără 
voia noastră, un anumit 
snobism colectiv.— E o teză interesantă și ar fi util dacă ați putea da și unele exemple.

— In materie de litera
tură lansarea unor autori 
se face după tipicuri bine 
cunoscute. Se stabilește de 
cîțiva oameni cu acces 
în paginile publicațiilor, 
că anumiți prozatori sau 
poeți întrunesc la un 
moment dat toate cerințele 
gustului public. Odată fixa
te aceste nume, orice pă
rere contrară devine ere
zie, opozanții fiind decre
tați retrograzi și ignoranți. 
Metoda e veche, aparține 
epocii lui Adam. Noilor 
stele li se fixează strămoși ba chiar o familie, asocia
țiile cele mai absurde se 
fac cu o bunăvoință care te 
umple de mirare și, pas de 
mai poți convinge pe ci
neva că nu ne aflăm in 
fața unor genii. Limbajul 
lansatorilor devine criptir 
peste capetele noastre ini- 
țiații își fac cu ochiul. 
Timpul desăvirșește restul. 
Semidocților cu siguranță 
că le este greu să nu accep
te ceea ce li se vîră pe git, 
hrana mestecată gata. Asta 
se petrece și în pictură, și 
în muzică, și în teatru, și în sculptură. Teama de a 
părea înapoiat duce la re
cunoașteri fără acoperire. 
Munca pentru restabilirea 
adevăratelor valori durea
ză după aceea ani întregi. 
Există erori de secole care 
n-au apucat să fie spulbe
rate.

(Continuare în pag. V-a)
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INFORMAȚII
PRIMIRE LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRIVicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, Emil Bodnaraș, a primit miercuri delegația culturală a Republicii Populare Chineze, condusă de Li Cian, prim-vicepreședinte al Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea. La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au luat parte Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Manea Mănescu, șef. de secție la Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale. A fost de față Van Tun, însărcinat cu afaceri ad- interim al Republicii Populare Chineze la București.
CONFERINȚĂ CU PRILEJUL 
ZILEI ELIBERĂRII AFRICIICu prilejul Zilei eliberării Africii miercuri după-amiază a avut loc în Capitală o conferință organizată de Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Despre importanța acestei zile a vorbit prof. univ. Stan- ciu Stoian, secretar general al Ligii de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. Au participat reprezentanți ai Comitetului național pentru apăra șa păcii, Ministerului Afacerilor Externe, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureș- tene, studenți români și din țările Ăfricii care studiază în țara noastră. Au luat parte reprezentanți diplo

Campionatele 
europene de boxBERLIN 26 (Agerpres). — Campionatele europene de box au programat miercuri reuniunile „sferturilor" de finală. In prima reuniune, disputată după-amiază, o bună comportare a avut tînărul nostru reprezentant la cat. „cocoș" N. Gîju, care a reușit să-1 învingă la puncte pe cunoscutul campion Poser (R.D.G.). La cat. pană, C. Stanev a pierdut în fața experimentatului campion polonez Bendig. I. Mihalik (ușoară) a fost învins la puncte de austriacul Koenig, la capătul unui meci de slabă factură tehnică.în cea de-a doua gală a „sferturilor" de finală, disputată aseară tîr- ziu, „semiușorul" nostru V. Antoniu a obținut o frumoasă victorie la puncte în fața lui Trauber (R.D.G.). In felul acesta, pentru semifinalele care vor avea loc vineri în două reuniuni s-au calificat și trei boxeri români : Ciucă (muscă), Gîju (cocoș) și Antoniu (semiușoară) care se vor întîlni cu Skrzypczak (R. P. Polonă), Grigoriev (U.R.S.S.) și respectiv campionul olimpic Grudzien (R. P. Polonă). Astăzi este zi de odihnă.
Concursul de scrimă 
din sala FloreascaConcursul internațional de scrimă a continuat ieri cu desfășurarea probei feminine de floretă pe echipe. Pe primul loc s-a clasat echipa U.R.S.S., care a cîștigat toate meciurile susținute, totalizînd 10 puncte. în partida decisivă, cu echipa R. P. Române, rezultatul final a fost de 8-8, însă, avînd un tuș-averaj mai bun, flo- retistele sovietice au ocupat locul în- tîi. Echipa română s-a clasat pe locul doi, cu 8 puncte, urmată de R. P. Ungară (6 p.), R. P. Polonă (4 p.), R. D. Germană (2 p.) și R. P. Bulgaria (0 p.).Astăzi este programată proba masculină de floretă, în cadrul căreia va evolua și campionul olimpic Egon Franke (Polonia). 

matici ai unor țări africane acreditați la București.
★S-a înapoiat în țară delegația de ziariști români, condusă de George Ivașcu, care a întreprins timp de 2 săptămîni o vizită de documentare în Franța, în cadrul Programului de schimburi cultural-ști- ințifice și tehnice dintre R. P. Română și Franța. în cursul vizitei, delegația a fost primită de Alain Peyrefitte, ministrul Informațiilor, Jean Basdevant, director general al afacerilor culturale și tehnice din Ministerul Afacerilor Străine al Franței, Gaetan Picon, director general al artelor și literelor din Ministerul Afacerilor Culturale. De a- semenea, delegația a vizitat diferite regiuni din Franța și s-a întîlnit cu numeroase personalități ale vieții culturale și științifice, printre care scriitorii Francois Mauriac, Andre Maurois și cunoscutul economist Jacques Rueff.

ANIVERSAREA 
COMPOZITORULUI STAN 

GOLESTANLa Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală a avut loc miercuri o seară muzicală Stan Golestan, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la nașterea acestui compozitor român. Despre viața și opera compozitorului a vorbit V. Tomescu, secretar al Uniunii Compozitorilor din R. P. Română. A urmat un recital muzical, susținut de soliști ai Filarmonicii de Stat „George Enescu“ care au interpretat piese din creația compozitorului.(Agerpres)

în vederea meciului de la 30 mai

Pregătiri ale fotbaliștilor români 
și cehoslovaciMeciul România-Cehoslovacia de la 30 mai preocupă în egală măsură atît pe fotbaliștii care se vor afla în întrecere cît și pe sutele de mii de suporteri. Acum, la numai trei zile înaintea mult așteptatei întîlniri, pregătirile echipelor sînt practic încheiate. Loturile susțin ultimele antrenamente. Din cîte am aflat, antrenorii sînt încă preocupați de alcătuirea formațiilor. Indisponibilități de ultim moment, ca și unele calcule tactice întîrzie încă definitivarea e- chipelor care se vor alinia pe teren.De la Bratislava, ziaristul ceh T. Lukaci ne-a comunicat că dr. Vaclav Jiro, antrenorul echipei Cehoslovaciei, va „opera" cîteva schimbări în formația care a jucat cu Portugalia. Apărarea va fi întărită prin reintrarea lui Bomba (de la Tatran Preșov). Tricourile cu nr. 8 și 10 vor fi îmbrăcate de Scherer (Lokomotiv Koăice) și de Maăek (Sparta Praga). De remarcat că din actualul lot, de 19 jucători, doar trei au jucat în naționala Cehoslovaciei acum cinci ani la București. E vorba de portarul Schrojf și de fundașii Popluhar și Bomba (primii doi joacă la Slovan Bratislava).Ultimele vești sosite din tabăra fotbaliștilor cehoslovaci se referă la incertitudinea folosirii fundașului Lala (accidentat), ca și la lipsa din lot — pentru motive disciplinare — a doi valoroși înaintași :

Pronoexpres
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 21 din 26 mai a.c., au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

32 16 1 38 8 29.

Numere de rezervă : 28 3
Fond de premii 801 215 lei din care 

131 242 lei report la categoria I.

Vizitele delegatei 
de activiști 
ai P. M. U. P.

Delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de Edward Karejus, șef adjunct al Secției industrie grea și transporturi a C.C. al P.M.U.P., care se află în țara noastră, a vizitat zilele acestea întreprinderi industriale și șantiere de construcții din regiunile Ploiești, Bacău și Argeș, precum și Muzeul „Doftana". La Ploiești, delegația s-a întîlnit cu tov. Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional P.M.R. Ploiești. La Bacău, delegația a avut o discuție la comitetul regional de partid, la care au participat tov. Gh. Roșu, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional P.M.R. Bacău, membri ai biroului comitetului regional P.M.R. Delegația a mai purtat discuții la Comitetul raional P.M.R. Slatina și la comitetele de partid din întreprinderile vizitate. în cursul vizitelor delegația a fost însoțită de secretarii pentru probleme economice ai comitetelor regionale P.M.R.

Kvasnjak (în 1960, la București, a jucat centru înaintaș) și Mraz.Fotbaliștii români se pregătesc, de asemenea, cu atenție pentru meciul de la 30 mai. Spre deosebire de adversarii lor, sportivii noștri au debutat victorioși în preliminarii. Este un motiv în plus ca și duminică ei să lupte cu toate forțele pentru un rezultat de prestigiu.Astăzi, lotul nostru susține un ultim joc de antrenament, în compania echipei Flacăra Moreni. Acest joc are și scopul de a definitiva 11-le pentru partida cu Cehoslovacia. De altfel, după toate probabilitățile, echipa de bază ar urma să cuprindă pe următorii : Haidu-Popa, Hălmăgeanu, Dan, Greavu-Gher- gheli, Georgescu-Pîrcălab, Mateia- nu, Sasu, Sorin Avram. Așadar, față de echipa din meciul cu Turcia, doar două schimbări, la înaintare: Sasu-Sorin Avram în locul cuplului Ionescu-Crăiniceanu.
I. D.

Astă seara
ia televiziune

INTERNAZIONALE-BENFICAAsiă-seară, pe stadionul San Siro din Milano, are loc finala „Cupei campionilor europeni" la fotbal. Finaliste : Internazionale Milano și Benfica Lisabona. După cum am mai anunțat, acest meci . 
va fi transmis și de televiziunea i j română. Transmisia începe în ju- Ș ) rul orei 22,30 (ora Bucuteștiului). j

Pregătiri Apimondia
După cum s-a mai anunțat, între 26 și 31 august, țara noastră va găzdui cel de-al XX-lea Congres al Federației Internaționale a Asociațiilor de Apicultura — Apimondia. iPregătirile pentru organizarea a- cestei mari întruniri a apicultorilor de pretutindeni sînt în plină desfășurare. Pînă în prezent, și-au anunțat participarea peste 1200 de apicultori din numeroase țări de pe glob.Pe adresa Comitetului de organizare au sosit peste 80 de lucrări de specialitate ce urmează a fi susținute la congres și sînt așteptate altele. Datorită marelui volum de lucrări primite, Comitetul de organizare a hotărît ca referatele să fie susținute sub forma unor rapoarte de sinteză, pe grupe de probleme apropiate. în timpul congresului vor avea loc și unele manifestări: un festival și un concurs al filmelor apicole, concursuri de fotografii și publicații de specialitate, de afișe, mărci - poștale, precum și o conferință a redactorilor revistelor de a- picultură.în programul congresului sînt prevăzute, în afara lucrărilor tehnice, festivități și spectacole de folclor, precum și excursii.Un interes deosebit, prin noutatea pe care o prezintă, suscită organizarea la București, cu ocazia congresului, a primei Expoziții-tîrg internaționale de apicultură din lume, la care și-au anunțat înscrierea pînă în prezent 24 de firme de specialitate din 15 țări.(Agerpres)

Stingă Iul Clay și-a atins ținta
Telefoto : Agerpres

în meciul cu Clay

Liston k. o. 
în primul minut

NEW YORK 26 (Agerpres). — Meciul 
revanșă dintre „greii" Cassius Clay și 
Sonny Liston, disputat marți seara in oră
șelul Lewiston (statul Maine), a durat un 
singur minut, fiind unul din cele mai 
scurte din istoria boxului profesionist. 
Cassius Clay, învingător prin abandon în 
prima sa întîlnire cu Liston, a cîștigat de 
data aceasta prin k.o. după 60 de se
cunde (incluzlnd și timpul de numărare 
a cnocautului). Chiar de la primul sunet 
de gong, Clay a pornit decis la atac. La 
un moment dat, pe neașteptate, Clay a 
plasat o lovitură cu dreapta la maxilar, 
expediindu-l pe șalanjerul său la podea. 
In timp ce arbitrul Jersey Joe Walcott 
număra și Liston încerca să se ridice, 
cronometrorul a anunțat scurgerea celor 
10 secunde. Surprins și el de dramatis
mul situației, Walcott ajunsese însă cu 
numărătoarea pînă la 8. Auzind gongul, 
arbitrul a ezitat o secundă înainte de a 
tace semn că meciul s-a terminat. Intre 
timp, Liston se ridicase și era în poziție 
de luptă. Crainicul a anunțat decizia ofi
cială : Clay învinge pe Liston prin k.o. 
Publicul a protestat, reporterii au cerut 
explicații arbitrului și cronometrorilor, dar 
rezultatul era definitiv.

Comentatorul agenției „France Presse" 
scrie că este dificil de luat în serios 
acest meci, deoarece, după opinia spe
cialiștilor de lingă ring, Liston nu era 
groggy și ar fi putut continua lupta. Ră- 
mine de stabilit, remarcă același comen
tator, dacă cnocdaunul a durat exact 10 
secunde.

Sugestii pentru viitoarele 
construcții școlare
(Urmare din pag. I-a)O asemenea sală de clasă ar avea dezavantajul unei iluminări din mai multe părți, contravenind principiului iluminării din stînga, sigurul a- decvat scopurilor pedagogice. în plus, soluția aceasta necesită mărirea considerabilă a suprafeței încăperilor, deoarece primul rînd de bănci nu poate fi lipit de catedră, iar pe margini s-ar crea un spațiu inutil care ar greva prețul de cost. 
Cred că și în viitor sălile de 
clasă ar trebui să aibă formă drep
tunghiulară. Opinez însă ca labora
toarele să aibă o formă apropiată de 
pătrat și nu dreptunghiulară, ca in 
prezent, deoarece elevii din ultimele 
două rînduri de mese stau acum 
departe de catedră și de nișa pentru 
experiențe.Consider că problema locului pentru recreația elevilor nu este cel mai bine rezolvată prin crearea unor spații închise în interiorul clădirilor. Este preferabil ca tinerii să se recreeze în aer liber și de aceea sînt de părere ca, în locul acestor spații, 
curtea școlii să fie amenajată în așa 
fel încît să permită destinderea și 
odihna școlarilor prin diferite jocuri. Adoptarea acestei soluții ar prezenta și avantajul că, pe seama spațiilor interioare prevăzute pentru recreație, s-ar putea extinde dimensiunile sălilor de clasă.

Prof. NICOLAE MIHĂILES- 
CU, vicepreședinte al Sfatului 
popular al regiunii Argeș :

Să evităm monotoniaConsider că noile proiecte tip pentru școli ar trebui să prevadă o mai mare varietate în privința fațadelor, a aspectului și finisării lor. Stabili
rea a cel puțin 3 tipuri diferite de 
fațade, specifice localităților de 
munte, deal și șes, cred că ar fi foar
te bine venită. După părerea mea, la școlile de. 8 sau cu mai multe săli de clasă de la sate, acoperișul în terasă nu se armonizează cu stilul local, iar realizarea lui este dificilă datorită lipsei specialiștilor locali și a unor materiale specifice. De aceea, propun ca stabilirea formelor de acoperiș în mediul rural să fie lăsată la aprecierea comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale și să nu mai fie nevoie de aprobări speciale pentru acoperișurile cu șarpantă.în noile proiecte se preconizează amenajarea vestiarelor în afara claselor. Nu cred că această soluție este cea mai bună, deoarece s-ar produce aglomerări la venirea și plecarea din școală. De aceea, 
propun ca vestiarele să fie pla
sate în clase, în nișe prevăzute cu 
uși glisante pe un perete lateral. Ar fi bine ca, o dată cu noile proiecte, Ministerul învățămîntului să elaboreze cataloage complete cu detalii de mobilier pentru dotarea laboratoarelor, care să poată fi prevăzute în deviz și montate înainte de darea în folosință a construcțiilor.

Ing. GHEORGHE CIULEA, 
directorul Trustului regional de 
construcții din Timișoara :

Soluții moderne și ieftineExistă unele soluții care, analizate și aplicate judicios, ar putea contribui într-o măsură importantă la scă
Sugestiile de mai sus privind înfățișarea școlilor, forma 

sălilor de clasă și a laboratoarelor, amplasarea cancela
riilor, încălzirea sălilor de clasă, folosirea unor materiale de 
construcții moderne arată că n-au tost propuse încă soluții 
pentru înlăturarea tuturor deficiențelor care s-au semnalat 
în timpul utilizării construcțiilor școlare înălțate in ultimii ani. 
Luarea în considerare a sugestiilor prețioase ale cadrelor 
didactice și ale constructorilor vor asigura școlilor noastre 
clădiri cit mai corespunzătoare cerințelor actuale ale proce
sului instructiv-educativ.

derea prețului de cost în construcțiile școlare, la reducerea cheltuielilor de întreținere ale acestora. Să luăm, de exemplu, planșeele clădirilor, în construirea cărora au fost obținute succese tehnice importante. Sînt de 
părere ca la întocmirea devizelor să 
se prevadă folosirea betonului armat 
cu oțel de tipurile „Tor“ șl „P. C.“, 
mult mai rezistent și mai elastic 
decît oțelurile normale, cu un preț 
de cost scăzut.O bună parte din fondurile de întreținere ar putea fi economisite dacă în tehnologia construcțiilor s-ar adopta soluții mai moderne. Iată, pe scurt, despre ce este vorba. Zugră
virea pereților în vinacet, imediat 
după ce au fost tencuiți, ar asigura 
sălilor un grad mai mare de confort 
și de durabilitate și ar determina ca 
lucrările de întreținere — uneori 
destul de costisitoare — să nu se mai 
facă anual, ci Ia perioade de cel pu
țin 3 ani.Din cîte știu, unii proiectanți preconizează pentru cantine la școlile mari corpuri separate sau tangențiale clădirii principale. Soluția pare mult prea costisitoare. Convingerea mea este că încăperile pentru cantină își îndeplinesc mult mai bine menirea și pot fi realizate pe o cale mai economică dacă voi- fi plasate la subsolul sau demisolul clădirii principale.

Prof. CONSTANTIN PILOFF, 
șeful secției de învățămînt a 
Sfatului popular orășenesc 
Sibiu :

„Amănunte" 
de interiorîn parte, deficiențele semnalate la localurile școlare construite pînă a- cum sînt determinate și de studierea insuficientă a unor „amănunte" de interior. După părerea mea, mai ales in școlile mai mici ale comunelor din raza orașului, nu este destul de bine soluționată încălzirea claselor. Pentru O mai uniformă încălzire și aerisire a claselor din școlile unde nu există încălzire centrală, ar fi bine ca în proiectele elaborate acum să se prevadă amplasarea sobelor, cu un volum corespunzător mărimii încăperii, în partea din fund a încăperilor. Tot astfel, sînt de părere ca ferestrele — păstrîndu-li-se mărimea pe care o au în prezent — să fie prevăzute cu posibilitatea de a se deschide îndeosebi în părțile de sus, pentru că, din păcate, actualul sistem de aerisire se manevrează greoi și, în plus, împiedică pe elevii din apropierea geamurilor să-și utilizeze băncile în condiții corespunzătoare.Consider necesar, totodată, ca pro- iectanții să studieze posibilitatea înlocuirii dușumelelor cu pardoseală de lignoplast. în felul acesta, amenajarea sălilor de clasă ar putea fi executată pe o cale mai economică, iar curățenia s-ar menține un timp îndelungat.Cancelariile prevăzute la construcțiile școlare din ultimii ani mi se par prea mici. Cred că nu trebuie să se ia în considerare argumentul că ele pot să rămînă la actuala mărime, deoarece nu toți profesorii au cursuri concomitent. Oare nu trebuie să se țină și ședințe ale consiliului pedagogic ? Și lucrul cel mai firesc este ca acestea să aibă loc in cancelaria școlii. Totodată, cred că la școlile cu mai multe etaje cancelaria ar trebui instalată la primul etaj și nu la parter.

I LIBERTATE
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Primejdia care amenință viața tovarășului Jesus Faria, secretar general al Partidului Comunist din Venezuela, aflat de un an și jumătate în închisoare, provoacă o adîncă neliniște în rîndul foițelor democratice și progresiste din întreaga lume. Potrivit declarației făcute de Romero Silva, doctorul spitalului militar unde se găsește acum patriotul, starea sănătății lui este extrem de gravă. Ziarul k „Nacional" scrie că Faria „este în mod practic în imposibilitate de a se mișca din cauza bolii". Biroul Politic al C.C. al P.C. din Venezuela a adresat un mesaj către partidele comuniste și opinia publică mondială, chemîndu-le să-și intensifice lupta pentru salvarea vieții curajosului fiu al poporului venezuelean.în timpul dictaturii lui Perez Jimenez, Jesus Faria a stat în închisoare timp de opt ani ; la sfîrșitul anului 1963, cind asupra Venezuelei s-a abătut un nou val de arestări și urmăriți judiciare, în închisoarea San Carlos din Caracas a fost a- runcat un mare grup de patrioți, printre care se afla din nou Jesus Faria. Persecutîndu-1, arun- cîndu-1 în spatele gratiilor, reac- țiunea încearcă să extermine pe unul dintre cei mai încercați conducători ai partidului care și-a cîștigat, datorită devotamentului său față de cauza clasei muncitoare și a întregului popor, stima și dragostea maselor.Asemenea măsuri însă n-au putut și nu pot să intimideze forțele democratice din Venezuela. In țară se intensifică mișcarea pentru eliberarea deținuților politici, pentru legalizarea partidului comunist. Un grup de cunoscuți avocați din Venezuela — membri ai Comisiei juriștilor care apără drepturile deținuților politici — s-a adresat procurorului general al republicii cu propunerea de a declara ilegal decretul guvernamental pe baza căruia partidul comunist și „Mișcarea revoluționară de stînga" au fost puse în afara legii. Acest decret, se arată în memoriul juriștilor, este anticonstituțional și cele două partide politice trebuie să redobîn- dească dreptul la existența legală. Cererea este semnată și de președintele Asociației juriștilor democrați din Venezuela, Jose Sanches Mijares. „Poporul venezuelean — se spune într-o declarație adresată președintelui republicii de către reprezentanții populației din statul Karabobo — împărtășește față de Jesus Faria sentimente de dragoste și respect. A- cum el este grav bolnav. In plus, acest arest reprezintă prin sine însuși o încălcare brutală a legilor republicii. De aceea, noi cerem să-l eliberați imediat". In favoarea eliberării lui Faria s-au pronunțat de curînd și alte personalități bine cunoscute în Venezuela ca Cesar Rondon Lovera, membru al Comisiei pentru afacerile externe a Camerei de- putaților din Congresul național, și deputatul Oswaldo Bravo.Lupta dusă de poporul venezuelean în apărarea partidului comunist și a celorlalte forțe democratice supuse represiunii se bucură de simpatia și sprijinul oamenilor progresiști din întreaga lume. Zilele acestea. Asociația internațională a juriștilor democrat! a dat publicității o declarație în care lansează o chemare pentru salvarea vieții patriotului venezuelean.
I Alături de oamenii progresiști de pretutindeni, comuniștii, întregul nostru popor cer eliberarea
Ilui Jesus Faria și a celorlalți pa- trioți aflați în închisorile din Venezuela.

Nicolae N. LUPU

Cine frecventează

și cum se predă la

ȘCOALA FRUMOSULUI
(Urmare din pag. a IV-a)

în critică snobismul, in 
afara limbajului păsăresc, 
se manifestă pe diferite căi. 
Cei dornici de aplauzele 
galeriei uită pe cei care 
i-au hrănit spiritualicește. 
Versul popular nu le place 
deși i-au hrănit pe Emi- 
r rscu ?i pe Arghezi; mu
zica lui Enescu e decretată 
depășită, sculptura lui 
Brăncuși li se pare învă
țată la Paris, nu de pe por

Influența estetică 
a mediului ambiant
Am zăbovit uneori în regiunile de altitudine ale artei și pentru că producția artistică are un rol „de vîrf" în orientarea gustului public. Dar numeroși oameni de artă subliniază în 

țile și crucile Gorjului; Re- 
breanu, Istrati sau Matei 
Caragiale sînt uitați siste
matic. Și-atunci citatul în 
fața descoperirilor de ulti
mă oră plesnește de fu
dul și sec ce e. Ai zice că 
toată arta noastră a fost 
lepădată pe marele ocean 
al uitării, dar ea există și 
trebuie să li se amintească 
acestor oameni că dacă sînt 
în stare s-o părăsească, și 
ea, această artă poate să-i 
părăsească.

răspunsurile lor, că gustul artistic se formează cu ajutorul întregului mediu ambiant, casa, școala, strada, mijloacele de transport, mărfurile, estetica diurnă, că acestea formează marea 

majoritate, masa mijloacelor de influențare și formare a simțului estetic.Alături de scriitorul Eugen Barbu, de Spiru Chin- tilă, președintele Fondului Plastic, de inginerul clujean Al. Racovită — care a atacat cu vigoare problemele esteticii de afiș și de iluminat nocturn — de profesorul ieșean G. Văideanu și de mulți alți oameni de știință și artă care ne-au vorbit despre estetica străzii și a construcțiilor noi, o argumentare inedită a a- dus
arhitectul

ASCANIO DAMIANîn afara „cercului magic" al artei, referindu-se la estetica pe care o poate avea o șosea, o construcție industrială și chiar un simplu racord. Să-i dăm cuvîntul:
— Recent, am vizitat ba

rajul de la Argeș. Este a 
foarte mare lucrare ingi

nerească și de pe acum i se 
pot recunoaște importante 
calități de înfățișare plas
tică. E o estetică a lorței 
industriale a unei țări mo
derne, o grație și suplețe a 
artei de beton prin care 
omul captează și stăpî- 
nește marile energii. Dar 
nu numai atît. Si șoseaua 
ce duce spre șantier, mai 
ales o serie de poduri ale 
ei, au momente cuceritoa
re. E o estetică aparte, care 
dă omului plăcere în stă- 
pînirea naturii și îl face să 
fie mîndru de țara sa, de

Frumosul nu costă 
în plus
Arhitectul Damian nu uită de criteriul economic :
— Precizez, adaugă dîn- 

sul imediat, că în primul 
caz, al șoselei, e vorba de 
o lucrare foarte importan
tă și foarte scumpă • as
pectele la care m-am refe
rit n-ar fi costat nici un 
ban în plus. Teza noastră 
este că frumosul nu costă 
nici un ban în plus. în pri
vința caselor de locuit, aici 
da, poate că grija pentru 
plasarea și aspectul lor 
ne-ar fi costat ceva în plus 
— dar foarte puțin față de 
costul lor total. Consider 
că e vina arhitecților și a 
personalului de speciali- 
tate4 

peisajul ei, de forța crea
toare a poporului ei. Dar 
tot aici, la șosea, aș avea și 
obiecții: mă refer la lipsa 
de grijă în realizarea unor 
racorduri între șosea și 
părțile de aliniament, în
tre părțile rectilinii și cele 
sinuoase, între șosea și 
viaducte, mă refer la tra
tarea inestetică a balustra
delor, iar cea mai aspră 
critică aș face-o pentru 
plasarea cîtorva sute de 
unități de locuit foarte 
urîte și lipsite de bune le
gături între ele.

„Competiția" între frumos și urît, între profund și facil, între original și șablon, între modem și vetust reține atenția publicului mai ales într-un domeniu mult mai larg, a- nume acela al bunurilor de consum.
— Cei care produc sau 

vînd mobilă — ne spune 
tov.

CORNEL CEUCA
din Baia Mare

ar trebui să se gîndească 
■măi des la faptul că garniturile moderne reușite, cum ar 
fi „Mogoșa", se epuizează în Cîteva ore. Aceasta arată 

că publicul, inclusiv cel 
maramureșean, se orientea- 
ză spre linia modernă. 
Dacă o mobilă modernă 
n-are succes, înseamnă că 
a fost prost confecționată 
sau că e făcută fără gust, 
răspunzînd numai la su
prafață exigențelor noi. De 
pildă, la fel ca și „Mogo
șa", garnitura „Foișor" e 
realizată din plăci mela- 
minate, după un sistem a- 
semănător, dar desfacerea 
ei merge mult mai greu. 
De ce? E împestrițată în 
6—7 culori, e o experiență 
nefericită, o demonstrație 
de prost gust.

— Sortimentul de covoa
re și draperii — spune tov.

SPIRU CHINTILĂ

este extrem de sărac. La 
liniile moderne alo unui in
terior, covorul persan tre
buie înlocuit cu un altul cu 
un colorit mai simplificat, 
decorativ. La fel șl drape
riile care, la ora actuală, 
sini deplorabile. Nici stofa 
do mobilă nu are diversi
tatea colorlstică atît de ne
cesară armonizării esteti
cii unui interior modern.

Atîta vreme cît este vor
ba de părerile fiecăruia, în- 
tilnești zeci de propuneri 
utile. Erorile încep de 
obicei acolo unde punctul 
de vedere propriu al unui 
om, al unui colectiv sau al 
unei meserii este atribuit 
„publicului" în general: cel 
care fabrică obiecte urîte 
invocă scuza ei publicul 

le-ar cere, omul de la difu
zarea filmului dă și el vina 
pe public, ba chiar — cum 
ne spunea arhitectul Asca- 
nio Damian — „unii fabri
canți au găsit cu ani 
în urmă argumente pen
tru a se susține că mo
bila încărcată, greoaie, ar 
corespunde ...aspirațiilor o- 
mului societății socialiste!“

Majoritatea răspunsuri
lor primite subliniază nu 
numai faptul că există stra
turi diferite ale publicului 
— care numără milioane și 
milioane de oameni — dar 
că de fapt publicului i se 
atribuie în mod greșit ten
dințe pe care nu le are.

— Căutind în magazine 
pahare fără floricele și în- 
crustații — ne spune tov.

RADU 
PENCIULESCU 

directorul Teatrului Mic

— mi s-a răspuns „nu 
avem pentru că nu se 
cer". De pahare nu te 
poți lipsi. Negăsind din 
cele cu linie simplă, cum
părătorii iau din cele cu 
floricele, iar apoi cei care 
Ic comandă și cei care 
le fabrică trag conclu
zia că „publicul preferă 
floricele" (!). Concluzia a- 
supra dorințelor publicului 
nu ar trebui insă trasă de- 
cit după ce i se dă posibili
tatea de a alege, iar noi, 
cei care producem pahare, 
(sau spectacole de teatru) 
n-avem voie să stăm neutri 
in această luptă a gusturi

lor ; trebuie să înrîurim pu
blicul pe linia înaintată, a 
bunului gust, dar pe baza 
alegerii, emulației, compe

tiției, făcind paharele și 
spectacolele bune să aibă 
mai multă căutare decît 
cele vetuste.

In loc de concluzii
Răspunsurile numeroase și documentate primite în cursul anchetei se mai referă la o serie de probleme pe care ne mulțumim numai să le rezumăm, cerînd o tratare aparte, mai largă :Un rol mai mare al artiștilor plastici în producția bunurilor de consum, o legătură incomparabil mai strînsă a artiștilor plastici cu producția de masă, punerea lor în condiții în care să poată cu adevărat influența producția.De la vitrinierl pînă la specialiști în ambalaje, de la statistica matematică pentru studierea gusturilor pînă la publicitate sau la linia estetică a mașinilor de înaltă tehnicitate, zeci de răspunsuri scot în evidență o serie întreagă de 

„specialități ale frumosului", meserii de stricta specialitate în orice economie modernă, domenii pentru care e nevoie de pregătire specială.în sfîrșit, o pondere mai mare dată educației estetice în diferitele tipuri de învățămînt general.î *Arta și gustul sînt domenii de evoluție lentă, treptată. Socialismul însă aduce în viața omenirii viteze accelerate ale dezvoltării; cerințele frumosului în societatea noastră sînt multiple și — așa cum se vede în multe propuneri de mai sus — sînt zeci de privințe în care putem înriuri 
lucrurile imediat, rodnic, practic, în favoarea fru- 

z moșului. Iar cheia stă in atenția față de public : 1munca pentru educație, dar și receptivitatea la dorințele sale, studierea cerințelor sale și nivelul tot mai înalt de exigență față de cei ce ptoduc sau trebuie să producă frumosul, sub toate fa-■ țetole sale.
(La organizarea anchetei au participat ION CIU- 

CHI, SORIN MOVILEANU, RADU CONSTANTINESCU, 
ADRIAN ANGHELESCU, ALEX. MUREȘAN, IOAN 
VLANGA, MANOLE CORCACI, LORAND DEAKI).
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Radiogramă
Presa internațională despre relațiile

dintre Piața comună și Asociația liberului schimb
din Rio de Janeiro

I ÎN COLUMBIA - 

ARMISTIȚIU 
FRAGIL

„Un calm pltn de tensiune”. Ast
fel este caracterizată în presă situa
ția din Columbia în urma acordului 
realizat mărfi în orașul Medelin între 
liderii studenfilor și autorităfi privi
tor la încetarea grevei studențești și 
a manifestațiilor antiguvernamentale. 
Unitățile militare rămîn mai departe 
în stare de alarmă..

După cum se știe, incidentele au 
început săptămîna trecută în orașul 
Medelin, unde, studenții universității 
Antioquia intraseră în grevă cerînd 
demiterea rectorului Ignacio Velez, 
acuzat de „încălcarea inviolabilității 
universitare”. Sub motivul că vor să 
liniștească tulburările, forțe militare 
pătrunseseră în incinta universității, 
operînd arestări. Greva de la Antio
quia s-a extins cu repeziciune, cu- 
prinzînd vreo 40 000 de studenți și 
paralizînd activitatea institutelor de 
învățămînt superior. Pe măsură ce 
poliția și armata continuau să ope- 

. reze arestări masive (vreo 200 nu
mai la Medelin), greva a avansat și 

. în cele din urmă a. cuprins toate uni
versitățile și școlile columbiene. Tot
odată, în centrele studențești și mai 

. ales în capitala țării, Bogota, s-âu 
desfășurat puternice manifestații de 
stradă. Din ordinul președintelui Leon 

. Valencia s-a decretat starea de ase
diu și detașamentele poliției și ar
matei s-au dedat la represiuni bru
tale împotriva demonstranților. Bilan
țul victimelor este, potrivit cifrelor 
cunoscute, de un mort și peste 100 
de răniți, între care numeroși polițiști.

Situația nu s-a liniștit decît după 
ce, la cererea președintelui țării, rec
torul Velez a demisionat. Liderii or
ganizațiilor studențești avertizează 
însă că încetarea grevei este Con
diționată de eliberarea celor arestați 
și de oferirea unor garanții pentru 
viitor.

Reizbucnirea violentă a mișcării 
studențești este numai un aspect al 
instabilității politice din Columbia. Ea 
a fost precedată în ultima vreme de 
numeroase manifestări de împotrivire 
față de politica oficială, din partea 
a,lfor categorii sociale. însuși decre
tul de proclamare a stării de asediu 
era motivat de „nesiguranța socială 
și problemele economice ale țării". 
Intr-adevăr, dificultățile economice se 
accentuează rapid, iar mișcarea re
vendicativă a maselor populare capătă 
proporții. Sindicatele amenință cu re
luarea grevei generale suspendate 
acum vreo două luni cu condiția sa
tisfacerii unor revendicări sociale 
stringente pe care guvernul le-a pro
mis, dar continuă să le ignoreze. Me
diul rural e un adevărat butoi cu 
pulbere. Lupta țăranilor pentru pămînt, 
împotriva samavolniciilor moșierești, 
ca și rezistența tot mai organizată în 
fața corpurilor expediționare represi
ve, sînt urmări directe ale politicii 
antipopulare, promovate înainte de 
guvernul liberal și accentuată vizibil 
de către actualul guvern conservator. 
Acum trei luni, guvernul, a convocat o 
așa-numită „mare comisie", formată 
din intelectuali, susținători ai regimu
lui, încercînd să soluționeze măcar 
provizoriu dificultățile politice .și eco
nomice ale țării. La primul punct, 
acest „consiliu al creierelor salvatoare" 
și-a. propus să găsească noi surse de 
sprijin politic pentru guvern, sarcină 
practic irealizabilă. Liderii conserva
tori recunosc ei înșiși că le lipsește 
sprijinul popular mai mult ca oricînd. 
Consiliul s-a ocupat totodată de 
„ajustarea" surselor de venituri publi
ce, elaborînd chiar un plan în acest 
sens, care ocolește însă cu grijă fis- 
calizarea celor cu venituri mari. Chiar 
dacă planul ar fi aprobat de congres, 
deficitul financiar în acest an se va 
ridica la un sfert din bugetul țării. Un 
ziar columbian scria de curînd că 
guvernul nu nutrește încredere în po
sibilitățile de redresare a situației și 
că ceea ce îl preocupă este doar su
praviețuirea.

Chiar în cazul cînd actuala criză 
va fi învinsă — relevă numeroase re
latări de presă — liniștea va conti
nua să aibă în Columbia un suport 
fragil, plin de surprize pentru gu
vernanți.

Vasile OROS

HI RELJTEIL, „Cercurile
Pieței comune sînt sceptice"BRUXELLES 26 (A- gerpres). — „Cercurile Pieței comune sînt sceptice în ceea ce privește construirea de punți între cele două blocuri e- conomice vest-euro- pene“, transmite a- genția Reuter în- tr-un comentariu pe marginea încheierii sesiunii Consiliului Ministerial al Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S1). Potrivit agenției, în cercurile autorizate ale Pieței comune se afirmă că nu există nici un fel de șanse privind realizarea unei integrări a „celor șase" și a „celor șapte", pînă

ce Franța și Anglia nu-și vor schimba a- titudinea lor.Multe din propunerile făcute de primul ministru britanic, Harold Wilson, la sesiunea de la Viena a A.E.L.S., au puține șanse să fie puse în a- plicare. Astfel, propunerea de creare a unui aparat care să garanteze consultări periodice la nivel ministerial între cele două grupuri economice rivale este considerată ca binevenită pentru menținerea contactelor, dar ca avînd puține efecte practice. Cei mai mulți observatori consideră că

încă nu s-au copt condițiile unei apropieri intre cele două blocuri, și mai puțin ale unei asocieri a Angliei la Piața comună. De asemenea, cercurile Pieței comune consideră că atîta timp cît la Geneva se duc tratative în cadrul „rundei Kennedy" pentru reducerea tarifelor vamale, un aranjament tarifar între Piața comună și A.E.L.S. este exclus.Părerea generală este că vor fi necesari mulți ani pînă ce A.E.L.S. va putea să se asocieze Pieței comune.
■ Tendințe centrifuge 
tot mai accentuateGENEVA 26. Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: Rezultatele reuniunii „la nivel înalt" a Consiliului ministerial A.E.L.S. (Asociația Europeană a \ Liberului Schimb) de la Viena se află în centrul atenției presei occidentale mai cu seamă al participan- ților la runda Kennedy. După cum observă „Neue Ziircher 
Zeitung" poziția adoptată de premierul britanic Wilson a fost de natură „în primul rînd să dezvăluie deosebirile de vederi existente între țările A.E.L.S. și să reliefeze diferentele fundamentale dintre Piața comună și A.E.L.S."Discuțiile din palatul Hofburg au fost pigmentate de note contradictorii care au subliniat tendințele centrifuge tot mai accentuate din sînul micii zone a liberului schimb.

Țările scandinave au pledat pentru întărirea A.E.L.S., dar în spiritul unei comunități avînd numeroase trăsături identice cu acelea ale C.E.E. Danemarca — preocupată de expansiunea produselor sale agricole — s-a dovedit mai nuanțată. Dimpotrivă, Portugalia și Elveția au recomandat prudentă în raporturile cu Piața comună. Presa elvețiană sprijină poziția adoptată de consilierul federal Schaffner, care a susținut că A.E.L.S. nu trebuie să angajeze negocieri cu C.E.E. înainte de a face ordine „în propria-1 casă". Ziarul francez „Le 
Monde’ scoate în evidență poziția lui Schaffner care a cerut ca A.E.L.S. să adopte asemenea măsuri incit, în convorbirile cu C.E.E., să fie „un interlocutor valabil".Dacă Ideea „apro

pierii cu ori ce preț" a fost viu controversată, participanții au realizat unanimitatea în a cere guvernului britanic să suprime suprataxa vamală de 10 la sută la importuri. A- minarea răspunsului britanic justifică reacția provocată Ea este considerată de ziarul vienez „Kurier" ca o „deziluzie pentru comerț".întreaga presă elvețiană apreciază că reuniunea de la Viena marchează mai pregnant dificultățile grave In care se află atît A.E.L.S. cît și C.E.E. Ziarul „Tribune de Lau
sanne" avansează chiar un pronostic susținînd punctul de vedere al ministrului austriac al afacerilor externe, Kreisky, care este de părere că evoluția separată a celor două grupări occidentale ar putea fi prologul unei grave crize economice.

Reuniunea miniștrilor 
economiei ai țărilor 
MaghrebuluiTRIPOLI 26 (Agerpres). — La Tripoli se desfășoară lucrările celei de-a treia conferințe a miniștrilor economiei ai Maghrebului, la care iau parte Algeria, Maroc, Libia și Tunisia. Participanții la conferință examinează probleme privind coordonarea eforturilor celor patru țări pentru dezvoltarea industriei metalurgice, sporirea volumului schimburilor comerciale etc.

Astăzi este sărbătoarea națională a Afganistanului; se împlinesc 46 de 
ani de la proclamarea independenței acestei țări. In fotografie : clădiri 

noi in centrul orașului Kabul, capitala Afganistanului

Protocol de schimburi 
culturale și științifice 
româno-turcANKARA 26 (Agerpres). — în urma discuțiilor purtate într-o atmosferă de înțelegere reciprocă s-a semnat la Ankara Protocolul de schimburi culturale și științifice pe anul 1965 între guvernele R. P. Române și Turciei.Protocolul prevede, printre altele, vizite reciproce ale unor oameni de știință și cultură, schimburi de artiști, organizarea de expoziții de artă, schimburi de materiale între radiodifuziunile celor două țări, schimburi de cărți și publicații.Protocolul a fost semnat din partea română de către Ion Drînceanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Române la Ankara, iar din partea Turciei de ministrul plenipotențiar Hamit Bătu, director general în Ministerul Afacerilor Străine.

NOI ATACURI ASUPRA
TERITORIULUI R.D. VIETNAMHANOI 26 (Agerpres). — La 25 mai, avioane de luptă cu reacție americane și sud-vietnameze au efectuat noi raiduri asupra teritoriului . R. D. Vietnam, bombardînd și mitraliind regiuni populate din provinciile Nghe An, Ha Tinh, Thanh Hoa, împrejurimile orașului Vinh și insula Hon Mat. în provinciile menționate au fost atacate și regiuni populate situate de-a lungul căilor de comunicație. Unitățile Armatei populare vietnameze au do- borît trei avioane americane cu reacție în provinciile Nghe An și Thanh Hoa.
Bombardarea orașului 
yemenit BeidaSANAA 26. (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că la 25 mai trupe colonialiste engleze, dislocate în Federația Arabiei de sud,, au mitraliat și bombardat orașul yemenit de frontieră Beida. în legătură cu aceasta, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Arabe Yemen a dat publicității o declarație în care se arată că agresiunea săvîrșită a provocat pierderi materiale considerabile. în orașul Beida, numeroase persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite. Printre victime ‘ se află copii, femei și bătrîni.

Deschiderea Conferinței primilor 
miniștri arabi

• Examinarea îndeplinirii rezoluțiilor sesiunilor precedente
• Tratative bilaterale • Kuweitul — mediator între Yemen $1

Arabia SaudităCAIRO 26 (Agerpres). — Miercuri dimineața s-a deschis în clădirea Ligii Arabe din Cairo cea de-a doua Conferință a primilor miniștri arabi, la care participă delegații ale tuturor țărilor arabe, cu excepția Tunisiei.

La deschiderea conferințe! șefilor de guverne arabi
Telefoto : Agerpres

Conferință continuă joi cu ușile închise. Principalele probleme care vor fi luate în discuție sînt raportul ce va fi prezentat de Hassouna, secretarul general al Ligii Arabe, cu privire la îndeplinirea rezoluțiilor adoptate de conferințe arabe la nivel înalt precedente și la situația politică în lumea. arabă, problema relațiilor dintre țările arabe și R. F. Germană, sprijinirea mișcărilor de eliberare națională din lumea arabă etc. Totodată vor fi luate în discuție raportul șefului comandamentului militar unificat arab, precum și problema creării unei piețe comune arabe.Paralel cu conferința șefilor de guverne arabe, Ia Cairo se desfășoară ședința Consiliului unificat al apărării al țărilor arabe.în afară de lucrările conferinței, unii șefi de guverne vor folosi prilejul întrunirii de la Cairo pentru tratative bilaterale în probleme ce interesează țările lor. Astfel, primul ministru al Yemenului, Noa- man, a avut o întrevedere cu șeful delegației kuweitiene, care s-a arătat gata să îndeplinească rolul de mediator în tratativele privind îmbunătățirea relațiilor dintre Yemen și Arabia Saudită.

Cuvîntarea rostită de W. Gomulka 
la intilnirea cu alegătoriiVARȘOVIA 26 (Agerpres). — în cadrul campaniei electorale care se desfășoară în Polonia în vederea alegerilor pentru Seim și Consiliile populare, la Varșovia a avut loc marți o întîlnire a lui Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., cu alegătorii din orașul Varșovia care l-au propus drept candidat al lor în alegerile de duminică. Cu acest prilej, W. Gomulka a rostit o cuvîntare. „Alegerile pentru Seim și Consiliile populare, a spus el, constituie un act politic de mare însemnătate, deoarece în țara noastră puterea de stat este exercitată de Către popor". Vorbitorul s-a referit apoi la activitatea noilor organe ce vor fi alese la 30 mai, subliniind că Seimul și Consiliile populare se vor concentra asupra sarcinilor trasate în programul electoral al Comitetului pe întreaga Polonie al Frontului unității poporului. Una din primele sarcini ale noii legislaturi va fi a- doptarea planului economiei naționale pe anii 1966—1970, al cărui proiect se elaborează în prezent. Viitorul plan cincinal prevede sarcini primordiale : dezvoltarea continuă a industrializării țării, accelerarea dezvoltării producției agricole și renunțarea la importul de cereale, lărgirea bazei naționale de materii prime, sporirea considerabilă a exportului, reducerea cheltuielilor de producție și îmbunătățirea calității, produselor, ridicarea nivelului de trai al populației de la orașe și sate, lărgirea de

servirii curente a populației, crearea de rezerve în cadrul economiei naționale, dezvoltarea continuă a științei, învățământului și culturii.După ce a expus pe larg obiectivele generale ale economiei naționale pe anii 1966—1970, primul secretar al C.C. al P.M.U.P. s-a referit la politica externă a R. P. Polone. „La baza politicii noastre externe —• a spus el — stau în primul rînd internaționalismul socialist, frăția, prietenia și alianța de nezdruncinat a Poloniei cu Uniunea Sovietică, cu toți vecinii noștri, cu toate statele Tratatului de la Varșovia. Ducem o politică de prietenie și colaborare eu toate statele socialiste și în unitatea lor vedem un element important al forței noastre și factorul principal al puterii întregii comunități socialiste". „Pe arena internațională luptăm pentru ca principiul coexistenței pașnice și neamestecului în treburile interne ale altor state și popoare să devină un factor care determină politica tuturor statelor". W. Gomulka a subliniat că bazele păcii generale sînt subminate de boriibele americane aruncate în R. D. Vietnam, de intervenția armată colonialistă a S.U.A. în Indochina și a arătat că politica militariștilor și revanșarzilor vest-germani este îndreptată împotriva intereselor păcii.„Programul cu care ne prezentăm în alegeri — a spus în încheiere vorbitorul — exprimă interesele cele mai vitale ale poporului".

UNESCO 
și problemele 
tineretuluiPARIS 26 (Agerpres). — La pȘăia s-a încheiat prima sesiune a Comitetului internațional consultativ pentru problemele tineretului, ale cărei lucrări s-au desfășurat între 17 șik26 mai.în legătură cu lucrările și hotărî- rile sesiunii, prof. univ. Jean Livescu, reprezentantul R. P. Române, a declarat corespondentului Agerpres la Paris următoarele : „Comitetul a a- nalizat programul UNESCO în domeniul activităților de tineret pe 1965—1966 și a făcut propuneri în legătură cu realizarea unor acțiuni cuprinse în acest program ca : realizarea unei monografii a UNESCO privind problemele și activitatea tineretului din zilele noastre. Comitetul a dezbătut aspecte ale organizării de către UNESCO a unor centre regionale de documentare și de schimb de informații și de experți pe linia activităților de finer t. în legătură cu recomandările formulate la Conferința internațională în problemele tineretului, care a avut loc în 1964 la Grenoble (Franța), comitetul a analizat principalele aspecte ale unui program de perspectivă în domeniul educării tineretului și în special al activităților extrașco- lare".

Zilele trecute, pe distanta Maraton-Atena (42 km) a avut Ioc un impre
sionant marș al păcii la care au participat zeci de mii de oameni.

Republica Dominicană Tratative în vederea
formării unui guvern de tranzifieSANTO DOMINGO 26 (Agerpres).In prezent au loc tratative în vederea unei soluționări politice a crizei dominicane prin crearea unui guvern de tranziție condus de Antonio Guzman, ministru al agriculturii în guvernul fostului președinte Juan Bosch.în timp ce colonelul Caamano a exprimat o poziție favorabilă față de guvernul de tranziție propus, generalul Imbert, conducătorul juntei militaro-civile de dreapta, se

opune unei asemenea formule, pretinzând că este adevăratul „conducător" al Republicii Dominicane. Un alt impediment îl constituie faptul, menționat de agenția U.P.I., că Antonio Guzman a refuzat să accepte adoptarea unor măsuri represive împotriva elementelor progresiste din țară, așa cum au cerut S.U.A. și O.S.A. — întrucît, după cum a afirmat el, asemenea măsuri sînt neconstituționale.
SAIGON. Intre conducătorii regimului de la Saigon au intervenit grave disensiuni. Șeful statului, Phan Khac Suu, scrie agenția France Presse, s-a desolidarizat de acțiunile primului ministru și a refuzat să semneze decretul de confirmare a noului guvern. Motivul invocat de Suu pentru a nu-și pune semnătura pe decret îl constituie „anumite vicii de formă" în legătură cu felul în care unii miniștri au fost scoși din guvernul precedent.LONDRA. într-o declarație făcută la Londra, președintele Partidului conservator britanic, Edward Du Cann, a cerut primului ministru, Harold Wilson, să organizeze cit mai curînd posibil alegeri generale. Du Cann a afirmat că partidul conservator este pregătit în orice moment pentru aceste alegeri și și-a exprimat convingerea că partidul său ar putea obține victoria.

PEKIN. La 26 mai, două avioane militare americane au violat spațiul aerian al R. P. Chineze la sud de insula Yulin, în largul coastei provinciei Guandun. Alte patru a- vioane militare americane au pătruns în spațiul aerian al insulei Iunsin. Agenția China Nouă transmite că în aceeași zi, o navă de război americană a pătruns în apele teritoriale ale R. P. Chineze.SEUL. Studenții de la Facultatea de drept a Universității din Seul au declarat o grevă pe timp nelimitat, în semn de protest împotriva măsurilor represive luate de guvern la adresa demonstrațiilor studențești.SOFIA. Ea 26 mai a sosit la Sofia, la invitația Comitetului Central al P.C. Bulgar, o delegație a P.C.U.S. condusă de Mihail Suslov, membru al Prezidiului Comitetului. Central al P.C.U.S., secretar al Comitetului Central al P.C.U.S.

In aceeași zi, la Comitetul Central al P.G. Bulgar a avut loc întîl- nirea Secretariatului G.G. al P.C.B. cu delegația sovietică de partid.ABIDJAN. Chiar în ziua începerii lucrărilor conferinței la nivel înalt a O.G.A.M. (Organizația de
cu Iosip Broz Tito, o manifestare cultural-sportivă închinată Zilei tineretului. Au participat cîteva mii de tineri și tinere din toate republicile R.S.F. Iugoslavia.NEW YORK. Consiliul de Securitate și-a amînat sine die dezba-

colaborare africano-malgașă), guvernul de la Leopoldville a fost primit în această grupare africană. Actul în sine a provocat o serioasă dispută în rîndul partici- pantilor.BELGRAD. După cum anunță agenția Taniug, Ia 25 mai a avut loc pe stadionul din Belgrad, în prezenta conducătorilor de partid și de stat ai Iugoslaviei, în frunte

terile asupra intervenției americane in Republica Dominicană, la propunerea președintelui consiliului, R. Ramani (Malayezia). O dată cu luarea acestei hotărlri s-a căzut de acord ca reprezentantul secretarului general al O.N.U., Antonio Mayobre, care continuă să rămînă în Republica Dominicană, să țină la curent O.N.U. cu e- voluția evenimentelor din această tară.

BONN. La Bonn s-a anunțat că ministrul apărării al S.U.A., McNamara, și-a amînat vizita pe care trebuia s-o facă în capitala R. F. Germane la 28 și 29 mai.SOFIA. La 26 mai s-au încheiat lucrările celei de-a Il-a reuniuni a Comisiilor naționale pentru UNESCO din țările balcanice. Au fost adoptate o serie de hotă- rîri și măsuri privind organizarea unor festivaluri, conferințe științifice, expoziții, schimb de colaboratori științifici și alteleBRUXELLES. Banca europeană de investiții a semnat la Bruxelles un contract cu Turcia pentru finanțarea construirii instalațiilor hidroelectrice din Anatolia. A- ceasta este prima operație financiară efectuată de organismul financiar al Pieței comune în Turcia în cadrul acordului de asociere dintre C.E.E. și această tară.

LONDRA. Una dintre cele mai importante greve declanșate în ultimele zile în Anglia este aceea a minerilor din sudul Țării Galilor, la care participă în jurul a 50 000 de muncitori. După cum subliniază agenția U.P.I., din cauza acestei greve, în Anglia se extrag zilnic cu 70 000 de tone de cărbune mai puțin, pagubele ridicîndu-se la 750 000 lire pe zi.ACCRA. Lulnd cuvintul la sesiunea de Închidere a Adunării Naționale a Republicii Ghana, președintele Kwame Nkrumah a a- nuntat dizolvarea adunării, la 26 mai, In vederea alegerilor generale ce vor avea loc la 8 iunie.WASHINGTON. La tribunalul din Dallas a început o nouă serie de audieri în legătură cu revizuirea procesului lui Jack Ruby, ucigașul lui Lee Harvey Oswald, asasinul presupus al președintelui Kennedy.
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PRESA FRANCEZĂ
DESPRE

SPECTACOLELE 
TEATRULUI 

DE COMEDIE
(Urmare din pag. I-a)

„Umbra", Subliniază „Figaro", a 
oferit românilor un minunat pre
text de spectacol și am asistat la 
o reprezentație pitorească, plini 
de imagini, de mișcare, ce denotă 
o viziune simbolică, foarte colo
rată și plină de umor". Spiritul de 
veselie sinceră pe care-l reclamă 
Teatrul de Comedie din București 
este exprimat fără rezervă în al 
treilea spectacol al său, scrie „Le 
Monde" referindu-se la „Troilus și 
Cresida". „Verva foarte latină a 
actorilor din București, continuă 
ziarul, rămine deocamdată cea mai 
bună surpriză a stagiunii la Tea
trul Națiunilor". „Figaro" sublinia
ză că in acest spectacol regizorul 
Esrig „are o imaginație debor
dantă".

Cu greu se poate aduce intr-o co
medie adesea emfatică mai multă 
vioiciune și bucurie de a trăi, 
arată cronicarul Claude Baigneres, 
care conchide că „cu acest „Troi
lus" românesc, Teatrul Națiunilor 
a obținut un mare atu".

Cronicile apărute cuprind bune 
aprecieri despre „jocul nuanțat" al 
lui Gheorghe Dinică, despre „fi
zicul spiritual, ochiul ager și ve
selia contagioasă a Vasilicăi Tas- 
taman", despre interpretarea lui 
Iurie Darie, Marin Moraru, „un 
comedian sensibil șl măsurat", ș.a. 
Se fac, de asemenea, unele obser
vații critice. Astfel, Jean Jacques 
Gauthier in „Figaro" consideră că 
în primul act al „Rinocerilor" 
ciocnirea permanentă a celor două 
dialoguri independente, pe de o 
parte intre Jean și Bâtenger și pe 
de altă parte Intre logician și bă- 
trinul domn „duce la confuzie". 
Această confuzie crește, după pă
rerea cronicarului, din pricina de
bitului prea rapid și dicțiunii im
perfecte a actorilor. Cu privirț la 
„Troilus și Cresida", „Figaro" a- 
preciază că in spectacol se pierd, 
în favoarea farsei, „aforismele 
foarte serioase asupra politicii, 
războiului și dragostei", cu care 
Shakespeare iși presărase dialo
gul.

Jean Darcante, secretarul gene
ral al Institutului Internațional de 
Teatru, celebrul regizor Michel 
Saint-Denis și alte personalități au 
trimis telegrame de felicitări ar
tiștilor români. Barrie Stavis, au
tor dramatic din S.U.A., care a ve
nit special la Paris pentru a vi
ziona spectacolele românești, mi-a 
spus: „Aveți o trupă remarcabilă, 
cu un stil absolut extraordinar. 
Beligan a fost foarte interesant, 
mi-a plăcut foarte mult, tn „Um
bra", Gh. Dinică și Iurie Darie au 
fost intr-adevăr superbi".

Cu prilejul încheierii turneului 
Teatrului de Comedie, dl. Julien, 
directorul general al Teatrului 
Națiunilor, exprimindu-și deose
bita satisfacție pentru succesul're-, 
marcabil al artiștilor români la 
Paris, mi-a declarat: ..Rareori c il 
văzut vreo companie teatrală care 
să poată, țucind trei piese atît de 
diferite cu aceiași actori, sâ rele
ve în asemenea măsură calități 
extraordinare și o regie excelentă". 
„Rinocerii", a subliniat el. au fost 
o admirabilă demonstrație artistică. 
Cred că „Umbra", care este o pie
să foarte dificilă, a căpătat, dato
rită interpretării, o rară poezie. 
Iar „Troilus și Cresida" a fost ju
cată in modul cel mai actual, cel 
mai apropiat de noi. Pe Beligan îl 
consider un actor prodigios. De 
altfel, găsesc că întreaga trupă e 
compusă din actori remarcabili. 
Pot spune că Teatrul de Comedie 
din București este unul dintre cele 
mai bune ansambluri teatrale".REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii" Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


