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După o ucenicie de doi ani, fă
cută la Șantierul naval Olteni
ța, sudorul Stan Bocioroagă și-a 
ales o „reședință" mai stabilă. 
Combinatul chimic Turnu Mă
gurele. Din 1962, de cfnd între
prinderea montafe — București 
l-a repartizat pe acest șantier, 
el este cunoscut ca un sudor 
harnic, sirguincios, îndeplinin- 
du-și și depășidu-și lună de lu
nă planul, preocupat continuu 
de de propria-i perfecționare în 
meserie. Iată-1, in fotografie, lu- 
crind la realizarea liniei a IlI-a 
acid sulfuric, din cadrul combi

natului

Foto: I. ANDREIȚĂ "

IMPORTANT!IN CURIND
ti

EDIȚIA a II-a

AMĂNUNTE 
ÎN NUMĂRUL, 

URMĂTOR 
AL ZIARULUI

Miercuri dimineața, în Sala mică a Palatului Republicii s-a deschis Consfătuirea de lucru a cadrelor din domeniul proiectării construcțiilor. Convocată din inițiativa conducerii partidului și guvernului, consfătuirea dezbate probleme privind îmbunătățirea activității de proiectare și asigurarea documentației tehnico-economice a obiectivelor de investiții prevăzute pentru 1967 și pentpu anii următori ai cincinalului.La această întîlnire participă specialiști din domeniul proiectării din întreaga țară, lucrători din diferite sectoare a căror activitate este legată nemijlocit de proiectarea obiectivelor de investiții, conducătorii unor mari șantieire, ai trusturilor regionale de

construcții și întreprinderilor producătoare de materiale și utilaje pentru construcții, miniștri și conducători de instituții centrale, activiști ai C.C. al P.C.R., secretarii pentru probleme economice și șefii sectoarelor de investiții de la comitetele regionale de partid, oameni de știință, cercetători, cadre didactice din învă- țămîntul superior tehnic și economic, reprezentanți ai sfaturilor ftopu- lare.Primiți cu puternice aplauze, în prezidiu au luat loc tovarășii r" Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Maxim Berghianu, Petre Blajovici. Mihai Gere, Manea Mănescu, precum și tovarășii Nicolae Bă- descu, președintele Comitetului de Stat pen-
ModernizareaIn cadrul lucrărilor de modernizare a liniilor ferate de pe cuprinsul regionalei C.F.R. Timișoara a fost terminat și dat în funcțiune sistemul de automatizare a stațiilor de pe linia Caransebeș — Valea Cernii, care cuprinde pe o distanță de aproape 100 kilometri un număr de 14 stații de cale ferată. In același timp a fost pus în funcțiune blocul

tru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, Mihai Diamandopol, președintele Băncii de Investiții, acad. prof. Aurel Beleș.Lucrările consfătuirii au fost deschise de tovarășul Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Tovarășul Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat apoi referatul: „Cu privire la asigurarea cu tehnică a investiții pentru activității re“.Lucrările continuă pe grupe de specialitate.(Agerpres)

VASILE DOBRIAN

CIMENTautomat de pe aceeași linie ferată. în prezent, un grup de specialiști lucrează la finalizarea operațiunilor tehnice de punere în funcțiune a instalației de comandă centralizată a circulației de la postul dispecer Caransebeș, ce urmează să fie dat în exploatare în cursul acestui an. Topometrul Nicolae Cristea,,șef de echipă, efectuează măsurători pentru 
stabilirea direcției de Înaintare

Foto: O. PLECAN

PORȚILEFabrica de ciment din Medgidia a livrat primele cantități dintr-un sortiment de ciment special destinat lucrărilor de pe marele șantier hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. Prin caracteristicile sale — conținut scăzut de aluminați și căldură hidratare mică

(sub 60 de calorii pe gram) — noul ciment realizat de colectivul întreprinderii dobrogene răspunde pe deplin cerințelor de construcție a marelui obiectiv de la Dunăre — priză rapidă a betonului și rezistență sporită.

CINE DECONTEAZĂ
TIMPUL PIERDUT?

Care sînt factorii ce vă
500 tineri de la I. P. R. O. M. E. T., filatura

Dacia, Combinatul poligrafic „Casa Scinteii",

I. P. R. 5. Baneasa, Politehnica, Liceul I. L.

Caraqiale, răspund la întrebările:

Firește că în unaninritate toți tinerii chestionați au răspuns fără ezitare dă o bună parte a timpului libâr o pierd aștep- tind vehicolele de transport în comun. Cum însă despre acest aspect ne-am ocupat pe larg ziar zilele trecute, trecem alte capitole...
Bilet de spectacol 

sau de loterie?

în la
„.Candelabrul policrom clipește tot mai slab, murmurul

răpesc timpul liber ?

Cum credeți că s-ar putea

remedia acest lucru ?

vocilor încetează; este momentul solemn al începerii spectacolului. Cortina de catifea se ridică și în dreptunghiul de lumină apar actorii. Două sau trei ore ei ne vor conduce în lumea eroilor pe care-i întruchipează, creionîndu-ne stări emoționale, îmbogățindu-ne mintea și sufletul. Aceasta este menirea teatrului și așa se și întîmplă de regulă. Excepțiile sînt atunci cfnd piesa este proastă sau spectacolul înve- chindu-se este jucat în stilul „merge". $i atunci întregul

spectacol îl suporți ca pe ghimpi și regreți la fiecare replică că ai venit aici în loc să-ți fi ocupat vremea cu alt lucru mai folositor.Opiniile celor care s-au „ars" cu asemenea spectacole de duzină sînt categorice. „O pierdere nerecuperabilă să vezi un spectacol de teatru la cîțiva
VICTOR CONSTANTINESCU 

ATANASIE TOMA

(Continuare in pag. a Il-a)

IITERAIUREI

UN PLUS DE CALITATE
PE FLUXUL LINIILOR

DE REPARAȚIIRealizarea în bune condiții a sarcinilor ce revin stațiunilor de mașini și tractoare în acest an și, în funcție de a- ceasta, obținerea unor producții sporite pe terenurile cooperativelor agricole, depinde în mare măsură de modul în care, în perioada aceasta, se asigură revizuirea și repararea utilajului, precum și de gradul în care mecanizatorii reușesc să-și însușească cunoștințele necesare exploatării raționale a parcului de mașini și tractoare și executării

Inq. Ion Slâtineanu director general adjunct 
în Consiliul Superior 

al Agriculturiituturor lucrărilor la un nivel agrotehnic superior.Paralel cu aceste activități, în S. M. T. există condiții și forțe ca și în luna în curs și în următoarele să se execute o serie de lucrări deosebit de necesare în unitățile deservite : continuarea arăturilor în toate „ferestrele“ iernii, com-

baterea dăunătorilor în livezi, precum și lucrări de transport, de împrăștiere a îngrășămintelor chimice și organice. Semnificativ este faptul că în primele două decade ale anului, cînd solul a fost aproape în în- tregine acoperit de zăpadă, stațiunile de mașini șl tractoare au executat arături și alte lucrări echivalente cu peste 178 000 hectare arătură normală.
(Continuare in pag. a V-aJ

Pudoarea unora se simte 
pe nedrept lezată de căuta
rea tot mat largă pe care o 
are literatura de aventuri in 
rîndurile cele-' mai largi ca
tegorii de cititori. Faptul 
nu trehuie să neliniștească 
deoarece gustul pentru ex
ceptional e în firea fiecărui 
om. Chiar un savant ca Pas-

CADRAN
teur în puținele sale ore li
bere gusta pe un Ponson 
du Terrail, celebru pe ]a 
1860 prin romanele sale de 
senzație în foileton, sau pe 
Eugene Sue autorul nu mai 
puțin celebrelor mistere ale 
Parisului. Și nu numai atît. 
Acestui gust etern omenesc 
î-a răspuns la timpul cuve
nit genul picaresc strămo
șul intr-un fel a] liteiaturil 
de aventuri. Și că această 
literatură nu p deloc mino
ră cum ai crede unii din- 
tr-o falsă pudoare e sufi
cient să amintim că genul 
a fost admirabil ilustrat de 
un Edgar Poe sau de un 
E. T.A. Hoffman. Ceea ce ar

V. ARACHELIAN

(Continuare 
in pag. a V-a)
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Ce s-a născut mai întîi, o- m_, > sau prietenia? Poate că 
amîndoi o dată. Azi fiecare 
om a ajuns să aibă prieteni și să nu uităm că singurătatea 
accidentală a lui Robinson 
Crusoe n-a putut trăi fără 
Vineri, fără papagalul do
mesticit. Dar binecunoscutul 
cuvint s-a diferențiat cu 
timpu1 in mai multe noțiuni 
aparent apropiate, și de aici 
o mulțime de confuzii. Iată 
două proverbe care, deși se 
contrazic, au amîndouă drep
tate : prietenii nu se cumpără 
cu bani, și — prietenii se 
țin cu cheltuială. Cum așa? 
Știm foarte bine ce este prie
tenia, toți avem prieteni, și 
deodată ne lovim de buturuga 
unei surprize: prietenii se țin 
cu cheltuială. Caragiale îi 
definise insă pe aceștia mai 
exact, așa că azi știm că nu 
mai putem acorda amicilor de 
șpriț contractul prieteniei. 
Cine se aseamănă, se adună, 
este adevărat, dar nu negre
șit în cercul de azi al priete
niei ci, adesea, și sub covilti
rul întîmplător al aceluiași 
interes de o clipă. Iar priete
nia n-are ceasornic, n-are 
calendar. Și dincolo, oricit ar 
părea de bizar, prietenia e im
posibilă, fiindcă faptele ne
vrednice și.interesele strîmbe se 
asociază întîmplător, înteme
iate însă pe putregai: doi 
hoți, doi mincinoși, doi desfrî- 
nați, doi egoiști, doi vicleni — 
nu vor fi niciodată prieteni, 
căci fiecare la rîndul lui, fă- 
cîndu-se prieten cu dracul 
pînă trece puntea, va căuta 
să scape de el. N-aș vrea să 
încarc atenția cititorilor cu o 
listă prea lungă a prieteniilor 
vestite. O prietenie celebră ? 
Da : Eminescu și Creangă. Se 
știe bine cine și cum au fost 
amîndoi, deci iată o definiție 
absolută. Adevarata prietenie, 
și nu amiciția de pahar, nu 
cere cheltuială, fiindcă ea nu 
se cumpără cu bani.

Doi 

prieteni 
in urechea 

acului
Victor Kernbach

Romanii spuneau: cine e 
prieten cu toți, nu e prieten 
cu nimeni. Bineînțeles, oame
nii sînt ființe diferite și nu 
poți găsi limbaj comun, ba încă 
și intim, în același timp cu un 
om care iubește ce iubești și 
cu altul care iubește tocmai 
ceeq ce ai urît mereu.

Omul are nevoie să se cu
noască, și el vrea din cînd în 

c'nd să-și vadă greutatea reală, 
figura adevărată, prețul. Spa
niolii spun că nu este oglindă 
mai bună ca prietenul vechi. 
Mă d"c la prietenul meu și 1’ 
întreb dacă am făcut bine și 
s:mt străduința lui, nu de a fi obiectiv, căci este, ci de a-mi 
fi mai folositor decît crede că 
poate fi. Dacă mă supăr cînd 
mi-a spus că am greșit, nu-i 
sint prieten: el nu mă piz- 
muiește. nu vrea nimic de pe 
urma mea, mă vrea pe mine 
în contextul ideilor noastre. 
Dacă i-am întors spatele după 
aflarea unui adevăr obiectiv, 
explicat fără ură și părtinire, 
el va găsi neapărat un pro
verb francez pe care-l va gîn- 
di cu amărăciune : cine nu-țî 
mai e prieten, nu ți-a fost 
niciodată.

Lucrurile omenești sînt fe
lurite. gingașe, ductile — cînd fin de zonele intime pe care 
le numim într-un fel sau în 
altul sufletești. Ați observat 
că doi prieteni vechi se înțe
leg cu jumătăți de fraze, 
chiar cînd scormonesc în con
versație idei insolite ? Eram 
de față la o dispută ideală, cu 
argumente logice și cu glasuri 
scăzute, iar la un moment dat 
amîndoi începuseră a vorbi 
cam odată; soția gazdei i-a 
și întrebat: — Voi mai înțe
legeți ceva dacă vorbiți în a- 
celași timp ? Ei se mirară, fi
indcă nu observaseră că vor
beau simultan, urmărindu-se 
fiecare pe sine și reciproc. Din 
disputa aceea a ieșit mai tîr- 
ziu o idee publicată, bineînțe
les, nouă. Poate că uneori ei nici nu pronunțau cuvinte, 
numai silabe, folosind un sot 
ciudat dar probabil străvechi 
de stenofonie, în care rolul 
principal îl avea circuitul bi
lateral de biocurenți, între 
cele două aparate cerebrale 
(vii!), reglate pe aceeași lun
gime de undă. Iată de ce un 
proverb arab confirmă că doi 
prieteni pot sfa împreună și 
în urechea acului.

Sînt adesea și accidente care 
înnourează o prietenie auten
tică : ele se pot preveni prin 
lupta contra superficialității 
purtată de amîndoi inșii care s-au’ verificat prieteni. Altfel 
— un proverb indian ne pre
vine : nu rupe firul prieteniei, 
că dacă-l legi iarăși, rămîne 
nod.

ECOURI
CONȚINUT Șl MODALITĂȚI

ÎN PROZAV AT

La marginea pădurii

(Urmare din pag. I)

Dinamism și grație

ani de Ia premieră — cînd decorurile au ajuns zdrențe, iar actorii sînt plictisiți — sau unele Spectacole nesărate la teatrul de estradă* — spunea inginerul Popa Lucian de la IPROMET. „Sînt unele spectacole de-a dreptul degradante și triviale — completează inginerul N. Damian de la aceeași instituție. Mă refer la unele reviste și în special la filme".Am văzut săli pline la „Angelica" sau „Cei 7 din Teba' ca să nu dăm decît două exemple. Miile de tineri care au pierdut vremea la asemenea flime nu sînt nici măcar răsplătiți Ia filmele următoare. Este o adevărată criză de desfacerea producțiilor cinematografice străine. în ancheta noastră am pus următoarea întrebare unui grup de tineri de la Uzinele „Autobuzul" : „Ce film v-a plăcut mai mult? Povestiți-ne subiectul. Inutil efort. Tinerii și-au amintit de titlurile unor filme și atît.Citeva cuvinte și despre televiziune. Micul ecran te hipnotizează adesea și intre o

CINE DECONTEAZĂ 
TIMPUL PIERDUT ?• • • * , ■ O v 4emisiune bună și una proastă stai și aștepți fiindcă și aici ca și la teatru sau cinematograf nu știi cînd ai o surpriză plăcută și una care înseamnă pierdere de timp. „Mult timp îmi răpește și programul de la televiziune care de puține ori este bun, spune Leiter 

Tereze de la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii*. Aș putea să amintesc — continuă ea — emisiunea intitulată „S-a întîmplat la patinoar". O imagine proastă, sunet nesincronizat, iar momentele lipsite de inspirație. Tot fără inspirație sînt și unele programe de muzică populară. Al mereu in fată aceeași orchestră care cîntă și cintă pînă te amețește. Asemenea imagini ar putea fi alternate cu peisaje, dansuri etc".Subscriu la această părere 
Movilă Eugenia, Gh. Bădeanu, 
Maria Lupa, de la aceeași întreprindere, și încă mulți alți tineri.Cuvîntul calitate, reprezen- tînd un deziderat general, trebuie să-și găsească și in acest

1
Nu cred că în proza scurtă interesul pentru realitate e mai mic decît în cea de mari dimensiuni .Interesul unui scriitor pentru realitate, studiul acesteia, e o constantă matematică, un care nu-gi poate schimba valoarea în funcție de dimensiunile cercului. De altfel, împărțirea prozei în scurtă sau lungă are un înțeles arbitrar, fiind de dată recentă. Ea se face cu ostentație în defavoarea primei, coroborînd și alți termeni de opoziție echivocă : minor — major, fapt mărunt — fapt gigantic, nesemnificativ — semnificativ, ajungîndu- se pînă la diminutivări de a- lint libidinos : proze — prozu- țe. Aceste discriminări extra- estetice nu s-au mai făcut și sînt distructive de cele mai multe ori, în special pentru cei mai tineri, întotdeauna a- mintiți în coada lor. Cel puțin scriitorii ar trebui să renunțe la deșertăciunea miilor de pagini mîzgălite numai gîndindu-se că în biblioteci se păstrează o prețioasă literatură, moștenire spirituală atît națională, cît și universală. Si măcar respectînd aceste valori ar fi bine să nu se mai amăgească nimeni cu acești termeni de „glorie ad-hoc“, termeni de deghizament dogmatic care substituie calității cantitatea efortului. Altfel, cine știe, poate vom ajunge să îm- părțim proza după categoriile de înălțime sau de greutate ale autorilor și un scriitor mai înalt cu 7 cm să manifeste desigur un interes major pentru realitate în defavoarea celorlalți, „minori".Pe de altă parte nu sînt de părerea celor care jjnpait faptele în mărunte și altfel. Scrii- ® tori mărunți și altfel, da; tema nu consacră autorul, autorul consacră tem». De aceea consider că și aici avem de-a face cu aceeași împărțire arbitrară a prozei în scurtă și lungă. împărțire de originea celeilalte. Păstrîndu-mă într-un cadru strict teoretic mi se pare evident că deosebirile dintre proza scurtă și proza lungă nu țin de spațiul editorial. întră 

sector rezonanta «uvenită. Este adevărat că cei care se fao vinovați de furtul de timp In sala de spectacole nu pot fi găsiți cu ușurință. Dar tot atît de adevărat este și faptul că fiecare dintre tineri pot fi proprii controler! de calitate în alegerea și freeventarea spectacolelor de Înaltă ținută artistică.Și dacă actul de cumpărare 
a unui bilet de spectacol a început să semene tot mai mult cu cel al cumpărării unui loz — clștigi sau nu cîștigi ? — simpla preocupare a peticului de hîrtie «are-ți dă dreptul în sala de spectacol a devenit un notoriu mîncător de timp. Iată oe spune, de pildă, Inginerul Popa Lucian : „Afli un spectacol bun, undeva, te duci acolo sl dai de „coadă". Dacă ești grăbit renunți, dacă nu, aștepti zeci de minute. Și într-un caz și In celălalt ai de pierdut aeva". în primăvara anului trecut, In ziarul nostru s-a publicat ancheta „Din nou despre un bilet In plus". Cu acest prilej întreprinderea cine

o schiță și o nuvelă diferențierea se realizează în primul rînd prin timpul epic propriu- zis, acesta condiționează cadrul, mișcarea, eroii, nicidecum cantitatea de text. Schița nu are fixat un număr de.pagini, în principiu în ea există un singur erou, într-o singură situație. Nuvela e nedeterminată în timp, în ea n eroi sînt puși în n situații. Diferențierea se face atunci între categoria de singular (particular) și categoria de plural (general), arbitrajul tiind calitativ ca realizare artistică. Or, un prozator ar putea foarte bine să se mențină cu un erou unic într-o situație unică, descompunîndu-i și recompu- nîndu-i „ăn relenti" mișcările pe zeci de pagini; iar altul ar scrie o nuvelă de 100 de pagini, dintre care 99 ar fi de bagaj, nerealizate. Prima ar fi putut fi nuvelă dacă-și depășea condiția inițială, iar a doua schiță dacă ar fi renunțat la ea. împărțirea lung-scurt în literatură nu ascunde decît incapacitatea de analiză estetică a celor care o absolutizează. De aici opoziția dintre faptul mărunt și faptul „gigantic", între ceea ce unii consideră semnificativ și nesemnificativ în proză. Cred că și aceasta este o falsă problemă pentru că ignorează autorul în favoarea temei abordate de el. „Vinovate" de „ofensiva faptului mărunt" și a nesemnificativului sînt lipsa de talent, de cultură și de efort, nicidecum cinematografele, cafenelele, magnetofoanele, parcurile, copilăriile eroilor. Stabilirea unor „impracticabile" în literatură pare a fi numai neserioasă, iar nesocotirea unor direcții de posibile cunoașteri, pe motiv că sînt „minore", apriorică. (Una din reușitele romanului românesc „Groapa" Iul Eugen Barbu, aparține de altfel unei direcții socotite pînă nu de mult, dacă nu și azi! „minoră"). Recomandările de căpătare de experiență vie. recomandări ce li se fac tinerilor scriitori, mi se par că sînt provocate de confuzia între experiențele și greșelile proprii celui care le dă. Tema depinde de autor, nu autorul de temă, de aceea mai bine ar fi să se discute din acest punct de vedere, stabilindu-se în primul 

matografică orășenească București își propunea luarea ci- torva măsuri printre care: înființarea unei agenții de bilete pentru spectacolele de premieră ; abonamente cu valabilitate generală; abonamente pe un repertoriu ales de spectator. Credem că a trecut destul timp ca să putem întreba t ce s-a întîmplat cu aceste propuneri valoroase ? Cine a împiedicat întreprinderea să le pună în aplicare î
.Șed și iot șed 

în ședință*„Cine-mi fură timpul liber ? Ședințele, care de multe ori țin prea mult și care tot de multe ori nu realizează nimic" — I. 
Petrescu. „Ședințele în care se bate apa în piuă sînt evident pierdere de timp" — Anton 
Tănase. „Nu știu cum se face că aproape In fiecare săptă- mînă avem cîte o ședință" — 
Micu Ileana. Acești tineri lucrează la Combinatul poligrafic „Casa Scinteii". Reprezintă oare o tradiție aici ședințele lungi 

Ailiiiii
rînd valorile autentice în opoziție cu non-valorile pe criterii strict estetice. Cred că a fost un moment de reviriment al schiței, o foarte bună școală de creație în care tinerii s-au silit să risipească cît mai puțină hîrtîe. De aceea, am mari speranțe (unele îndeajuns confirmate) în nuvelele și romanele pe care le vor da de acum încolo Nicolae Velea, Fănuș Neagu. G. Bălâiță, Sorin Titel, cît și mai tinerii D. Țepeneag, Sînziana Pop, Horia Pătrașcu, Alexandra Tîrziu și bineînțeles, eu.
2

Precizez de la bun început că cele ce urmează sînt credințele unei persoane aflate în pauză, ale unui debutant cu mai mult sau mai puțin talent, și de la nivelul învățămintelor aduse de un volum de povestiri.De mai mulți ani se discută despre un fenomen al tineri- rilor în literatură. Cu precădere s-a pus chestiunea contribuției lor novatoare, a experiențelor lor. Faptul mi se pare semnificativ. Fusese constatată ineficacitatea literaturii roze, șablonarde, didactice, împănată cu lozincărie sterilă. Cîțiva buni scriitori (Nicolae Velea, Fănuș Neagu, Ion Băie- șu ș.a.) au arătat drumul ce. trebuia urmat. Ciudat însă, retina artistică a celor mai tineri prozatori, de o vîrstă cu socialismul, feriți de ororile războiului și de celelalte dinaintea războiului, a devenit deodată limpede și liniștită, în cele din urmă toată lumea a învățat să scrie frumos, și în loc ca ponderea cea mai grea s-o ocupe acum în creații problematica socială, transfigurarea artistică a devenirii revoluționare — proces în care fiecare membru al societății, inevitabil, s-a aflat antrenat— a apărut fenomenul tentației de sine, al timidei aspirații personale către puritate morală, către sinceritate și apropiere între oameni, sentimente de altfel lăudabile și legitime, socialismul aducînd noi valori morale. Firește, dacă autoexprimîndu-ne, am reușit să reliefăm o trăsătură generală, specifică zilelor noastre socialiste și dacă am făcut lucrul acesta cu sinceritate și talent, nimeni nu va avea nimic de obiectat. Dar dacă ne apucăm să pictăm sentimentele și inefabilul, treaba e bună numai pe jumătate, iar dacă o facem de mai multe ori, dacă uităm sau nu învățăm să mai scriem și altfel, se nasc o mulțime de întrebări care nu ne fac plăcere. Se ajunge adică lâ situația în care ceea ce ni s-a comunicat despre un sentiment oarecare sau un inefabil oarecare se constituie ca un universal, pentru că nici sentimentul X și nici inefabilul X n-au nici un gram de social, nu desco- 

și plicticoase ? Nicidecum. Ne-au vorbit despre ele și alți tineri. Ședințe în care problemele se dezbat la un nivel general neinteresant sînt Intllnite de la organizațiile U.T.G. din întreprinderi pînă la cele organizate de comitetele raionale. Iată un exemplu: „Eu lucrez la tiefdruck la „Casa Scînteii" — spune Stan Nicoleta. Am fost chemată la Comitetul raional U.T.G. 30 Decembrie să particip la o ședință a activului salariat și voluntar în care s-a dezbătut problema școlilor. Pentru mine discuțiile au fost total neinteresante".„Uneori este și vina noastră — intervine din nou Micu 
Ileana. Ședințele organizației U.T.C. sînt programate la ora 15, dar întotdeauna pierdem 20—30 de minute pînă se adună toți tinerii. Săptămîna trecută a fost programată o ședință. Au venit acolo cîteva fete, am așteptat și pînă la urmă s-a aminat din lipsă de participant. Fusese o mobilizare necorespunzătoare". Am putea continua și cu alte exemple. Discuțiile inutile,

1. Iulian Neacșu

Metrul 
și exigențele reale 

ale prozei

2. Constantin Stoiciu

In prim plan:

Dimensiunea spiri

tuală a noii epoci
peri nici o clipă „omul de azi" sau „omul de mîine", ci totul se potrivește „omului in general". In mod firesc, tentația de sine duce, în aceste 
cazuri, la solipsism. Odată dis- cutîrțd cp un fel de coleg de breaslă, din una în alta, mi-a povestit o schiță recent scrisă în care cineva își petrecea timpul mîngîind o pisică. Mă rog, mîngîiem fiecare ce ne place, mi-am zis, dar cum se făcea că povestirea ne-a prins în mijlocul străzii și întrucît o mașină înainta spre noi dementă, m-am ferit trăgîndu-1 și pe celălalt pe trotuar. Iată însă că în loc să aud vorbe de mulțumire, acela mi-a aruncat grav : „Nu-i iubesc pe cei care se tem de moarte 1“ A- cum e bine să-mi amintesc că acela refuzase să se prezinte la catedra provincială după sfîrșitul facultății pentru a se dedica scrisului, ciupind parate pentru o cafea și țigări de la părinții pensionari.Exemplul e o excepție regretabilă, dar nu pot părăsi întrebările: cum rămîne cu experiența de viață a scriitorului ? Cum rămîne cu cinstea și cu seriozitatea ? De aceea găsesc că acea „ofensivă a faptului mărunt" de care am fost învinuiți, e în mare măsură reală. Pe de altă parte ar fi absurd să se pretindă fiecăruia dezbaterea numai a marilor probleme ale existenței. Hemingway observa că scriitorii se ocupă mereu de aceleași teme : munca, dragostea, lupta, moartea... dar cine a reușit să le epuizeze? în aceeași măsură sînt impuse literaturii stările de euforie spirituală, preocuparea pentru reflecție, pentru stadiile de gîndire parcurse în înțelegerea lumii. Dar purtătorul a- cestor determinări trebuie mai întîi să aibă o existență socială și abia după aceea o existență literară. Robinson Crusoe nu e decît metafora omului deodată singur, izolat în noile rînduieli capitaliste.Cîteva cuvinte despre experiment. După cîte știu, primul experiment l-a făcut filozoful elin Empedocles, ceva 

ședințele lungi și plicticoase reprezintă aproape un viciu. Și pericolul de continuare II reprezintă lipsa de opinie fată de palavragii și ședințomani, deseori socotiți „băieți simpatici". 
Supermagazinele și cele 

de tip «inventar*E o plăcere să te muți într-o casă nouă. Apă curată, căldură ; totul este aurat. Pentru traiul zilnia ai nevoie și de altceva. Iată ce spune Mariana Toi/an, desenatoare la IPROMET: „locuiesc în cartierul Berceni-sud. De doi ani s-au mutat oameni aici, dar ca să cumpere unele mărfuri, trebuie să plece cu autobuzele în oraș. Nu există încă un complex comercial în care să găsești tot ce-ti trebuie. De fapt și un telefon, un simplu telefon, te costă o groază de timp. Trebuie să mergi cu autobuzul 5—6 stații pînă la cartierul Nițu Vasile unde se află primele telefoane publice". „Pe Galea Griviței populația a crescut de cîteva ori — au rămas însă aceleași mici magazine alimentare împrăștiate la distante mari. întotdeauna pentru carne, zahăr sau ulei eu trebuie să merg la gară sau In Piața Chibrit deși mă aflu la jumătate distanță de cele două puncte" — Ana Costruș, muncitoare la filatura „Dacia".Și acestea sînt doar două exemple. Adesea presa a subliniat faptul că In noile cartiere complexele pentru deservirea populației sînt în mare întîrziere fată de construcțiile de locuințe.Acolo unde s-au construit și

legat de respirația omului. Abia în secolul XIX psihologul Claude Bernard definește experimentul ca pe un fenomen provocat. în genere, pentru știință, experimentul nu devine public decît după ce i s-a constatat eficacitatea și valoarea. în. proza celor tineri, mai ales, se uită uneori că arta nu e un exercițiu gratuit și steril, adus la cunoștința mulțimii cu sentimentul de sfioșenie al modestului de- frîsator de pămînturi virgine. De la tehnica monologului interior la cea a asociației spon- , tane, de la fluxul memoriei și tehnica contrapunctului la discontinuitățile psihologice, aproape totul a fost încercat în proza contemporană. La noi încercările au fost mai modeste, dar eticheta se află la in- demînă : experiment! Chiar și atunci cînd se transcriu după bandă de magnetofon motive folclorice. După ce s-a aflat despre Kafka, experimentam cu toții a la Kafka, dar și această modă a trecut ; rareori proze absurde, pe ici, pe colo ; nu le mai ia nimeni în seamă ; s-a înțeles că nu se poate ignora la nesfîrșit faptul ■> că eroul kafkian era produsul înstrăinării aduse de mecanismele absurde ale unei societăți condamnate. De curînd cineva se plîngea că citindu-1 pe Truman Capote să nu năvălim pe descoperirea lui și să nu mai facem cine știe ce minunăție. Nu cred că se va întîmpla asta. Am exersat destul, a venit vremea să ne hotărîm pentru lucruri serioase. Aș vrea să nu fiu înțeles greșit, dar după mine, a experimenta înseamnă, înainte de toate, a descoperi viața tu însuți. iar în ceea ce și cum scrii, ar echivala cu autodenă- sire, cu îmbogățirea registrului artistic, ar echivala cu acea afirmație a cititorului : acest scriitor a avut ceva de spus. Socialismul înseamnă pentru om reciștigarea umanității. Scriitorul are datoria, de aceea, de a aduce in primul plan dimensiunea spirituală a noii epoci, ceea ce înseamnă actualitate.
amenajat supermagazinele cu autoservire ele și-au dovedit din plin eficiența. Din păcate aceste mari magazine, („Unic", „Bitolia" etc) slnt în număr mic. De aceea au o mare afluență de cumpărători, și, fn plus, funcționlnd cu un număr restrins de casieri, ajungi uneori la același numitor comun : o pierdere de vreme egală cu aceea din magazinele obișnuite unde pentru fiecare fel de marfă stai ]a (roadă, faci bon etc.Sînt și magazine unde pierzi vremea fără măcar să intri In ele; sînt magazinele pe car» le-am numi „tip inventar*. Iată un singur exemplu concludent. La sfîtșftul anului 1966, magazinul de specialitate pentru piese radio și magne- tofoane din strada Academiei a fost In inventar aproape o Lună de zile. Gînd s-a deschis, la raioanele sale s-au format desigur cozi.. Am discutat ctș responsabilul magazinului, tovarășul Datcu Sterea.— La noi totdeauna slnt cozi. Astăzi, cînd electronica a pătruns In fiecare casă, este un volum fflare de desfacere, iar noi într-un asemenea magazin unde un vînzător trebuie să știe să dea cumpărătorului lămuriri de specialitate, lucrăm și cu oameni care au provenit din sectorul de mărfuri de uz casnio — oameni care mai înainte de a vinde lămpi radio și trazistoare au vîndut crătiti și ligbeane.

(Continuarea anchetei într-u- 
nul din numerele viitoare)



CUM SPORIM 
„CARATE LE" 

METALULUI
în continuarea acțiunii organizate de ziarul nostru, în legătură cu 

sarcinile ce decurg din hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din 21—23 de
cembrie 1966 privind gospodărirea și valorificarea superioară a metalu
lui, publicăm astăzi părerile exprimate în jurul „mesei rotunde" de 
către specialiști din producție, cercetare și proiectare. Conducătorul 
discuției ing. AUREL ATANASIU, de la Comitetul de Stat al Planificării.

TREBUIE REDUS „MAGNETISMUL" DIN CONST RUCȚIIMONTAJ
• PRIMUL „ECONOMIST" : PROIECTAN

TUL • MONOTONIA OTELULUI BETON 
ȘI EFECTUL SĂU NEECONOMIC • BANA
LELE BARĂCI... „CAPCANE" DE METAL
• 1N FOCUL CRITICII: NORMELE P. C. I.
• O ADRESĂ UTILĂ, DAR INEXISTENTĂ: 
CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU CON
STRUCȚII METALICE.

Ing. A. ATANASIU : Deoarece la această discuție iau parte specialiști în construcții, aș dori să ne ocupăm mai mult de aspectul folosirii oțelului în construcții, sector care atrage însemnate cantități de metal. Noi socotim că 
aici există rezerve încă 
nefolosite.

Prof. G. CĂLIN : Aș spune că o rezervă im
portantă se află in ate
lierul de proiectare. Ar
hitectul trebuie să devi
nă primul economist. El, cunoscînd rezistența solului, are în mină principalul instrument: concepția ansamblului arhitectural. Dacă pe un teren cu rezistență slabă va amplasa construcții- gigant, sigur că, înce- 

pînd cu fundația, întreaga structură de rezistență va înghiți însemnate cantități de metal în armătură. Chiar stabilirea soluțiilor pentru fațade constituie o sursă de e- conomisire a metalului. Un alt consumator important este instalația.
Ing. A. ATANASIU :Să ne oprim asupra structurii propriu-zise. In Plenara C.C. al P.C.R. s-a arătat că în unele părți au existat consumuri exagerate de oțel- beton. Există la noi o situație specială în problema oțeluriloi' TOR, cu profil periodic (PC) și pentru beton precom- primat. Se constată o 

răminere în urmă în fo
losirea acestor materia
le, care în unele țări se

ing. A. ATANASIU ing. S. LAȘCU ing. A. LUNGU prof. unit). G. CĂLIN

ridică la SO—60 la sută 
din consumul total de o- 
țel-beton.

Prof. G. CĂLIN : Toată lumea e gata să folosească aceste oțeluri e- ficiente. Dar există o a- 
numită defecțiune în li
vrarea sortimentelor. 
Dacă s-ar livra ritmic 
și pe sortimente am e- 
conomisi dintr-o dată 20 
la sută. Orice proiect se execută pe TOR sau PC. Dar nu există totdeauna pe șantier și trebuie să-l înlocuim. Nimeni nu are timp să se gîndească și 

dintr-un condei is trece totul pe armătura din OL 38. fn ultimul an a lipsit, de exemplu, gama de diametre mici, 6—10 mm. Livrarea ritmică și 
pe sortimente — iată o 
cale sigură spre econo
mie.

Ing. A. LUNGU: Institutul nostru a întîm- pinat serioase greutăți tocmai datorită lipsei o- țelurilor TOR și PC.
Prof. G. CĂLIN : Aici mai apare necesitatea a- legerii cu discernămînt a soluției constructive.

Un proiect rațional duce 
la economie de oțel. In ceea ce privește dimensionarea elementelor din beton armat, se cunoaște că renunțînd la metoda rezistentelor admisibile am realizat economii de oțel de 10—15 la sută. Aoum este în curs de aplicare o altă metodă de dimensionare care, printr-o mai judicioasă repartiție a oțelului în structură, duce la o e- conomie de încă 3—4 la sută față de ultima metodă.

Aici am dori un sprijin mai concret din partea siderurgiei. Pentru folosirea acestei metode a sporului limită este ab
solut necesar să unifor
mizăm calitatea oțelului, pentru că aici intervine un coeficient de omogenitate a calității materialului. Noi cerem un oțel cu rezistență de curgere constantă : 2400 kg/cmp. Dar, în ultimul timp, s-a întimplat să aibă și 1900. Astfel, sîn- tem nevoiți să mergem 

pe o medie a minimelor.
Ing. A. ATANASIU : V-ați referit la grija cu care constructorii caută să înlocuiască oțelul cu altceva. Dar iată că, mergînd pe linia înlocuirii unor obiecte de organizare de șantiere, constructorii au introdus baraca metalică. Ei bine, aceste banale barăci au ►„înghițit" în anul 1966 mii de tone de metal.
Prof. G. CĂLIN : Baraca metalică se montează și se demontează de zeci de ori acolo unde 

este nevoie. Dar trebuie precizat : nu este efici
entă decît acolo unde lu
crările nu durează mai 
mult de 4—6 săptămîni, 
pentru a o utiliza de 7—8 
ori pe an. Din păcate, se 
folosește și pe șantiere 
care durează 2—3 ani. 
Nu-i normal.

Prof. V. POPESCU : Nu putem trece peste aspectul economiei ce s-ar putea obține prin 
schimbarea soluțiilor 
privind acoperișurile 
halelor industriale. Noi folosim azi chesoa- nele din beton armat. Punem cîteva sute de kilograme pe metru pătrat și, în mod nerațional, sporim consumul de metal.

Prof. G. CĂLIN : Dacă 
am avea materiale ușoa
re corespunzătoare, pro
file din sticlă care să 
înlocuiască pereții, cu- 
polcte din materiale 
plastice pentru lumina
toare, azbociment cores
punzător — și aici ar 
putea crește aportul ce
lorlalte ministere produ
cătoare — am reduce 
mult consumul de metal.

Ing. A. LUNGU: Soluțiile adoptate în prezent de proioctanți în ceea ce privește acoperișurile sînt și urmare a prevederilor, în parte exagerate, cuprinse in normele de pază contra incendiilor.
Prof. V. POPESCU: Eu aș considera necesară revizuirea acestor norme P.C.I. pentru că, în general, sînt necorespunzătoare,
Ing. A. LUNGU : Problema se complică mai ales la extinderi de hale^. Dacă ne atingem de o'' hală trebuie să-i schimbăm tot acoperișul, care, de obicei, este din aste- reală și tablă. Folosim chesoane grele, deci modificăm fermele metalice. La Uzina de vagoane din Arad, unde am executat o extindere, a trebuit să consolidăm totul și să schimbăm în- velitoarea pe mii de metri patrați.
Prof. V. POPESCU: S-a vorbit aici despre tendința de înlocuire a construcțiilor metalice. Dar rămîn atîtea dome

nii în care construcțiile metalice nu vor avea nici o dată înlocuitori și folosirea lor va spori. Tendința este ca fiecare uzină să corespundă celui mai înalt nivel al tehnicii. Astfel, inginerii noștri specialiști în construcții metalice fac lucruri pe care nu le-au făcut niciodată și nu le-au învățat la facultate. Cînd proiectanții se încurcă, vin la catedră, dar nu-i putem ajuta decît printre picături. Ne lipsește tocmai 
un organ coordonator pe care țări mai mici îl au : un centru de cercetări 
pentrn construcții meta
lice. S-au înființat în ultimul timp o serie de institute de cercetări și 
ar fi bine dacă Consiliul 
Național al Cercetării 
Științifice s-ar gindi la 
marile probleme pe care 
Ie ridică și le vor ridica 
construcțiile mctalier Numai astfel ar putea fi pregătite materiale valoroase care să fie difuzate apoi beneficiarilor și proiectanților.

UN SECTOR INSUFICIENT „CERCETAT": CERCETAREA
• PREOCUPĂRI „LA ZI" ALE CERCETĂ

TORILOR : OTELURILE DE ÎNALTĂ RE

ZISTENTĂ. • UN „PRAF MINUNE": 

TERMICEM. • PLEDOARIE PENTRU 

COLABORAREA DINTRE CERCETARE, 

PROIECTANTI ȘI INDUSTRIE • 1N CU- 
RÎND: NOMENCLATORUL OTELURILOR 

ROMANEȘTI.
ing. D. PRETORIAN prof. univ. V. POPESCU ing. F. PANAITESCU

Ing. A. ATANASIU : Lipsa unor sortimente de oțeluri aliate și slab aliate pentru construcții — cum ar fi oțelul 17 M 13, a unor oțeluri nepretențioase — pentru balustrade, diferiți suporți etc — precum și lipsa normativelor mai complete, îi determină pe constructori să adopte aceleași măsuri de prevedere, să folosească aceleași materiale și coeficienți de siguranță și cînd este vorba de structura de rezistență, și cînd este vorba de pereți sau fe
restre. Revizuirea normelor de con
sum nu poate fi posibilă pînă cînd 
siderurgia nu va da date complete 
asupra caracteristicilor și domeniilor

de folosire ale oțelurilor pe care le 
elaborează pentru construcții.

Ing. I. TRIPSA : Au fost formulate aici critici la adresa siderurgiei.în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice s-au studiat diverse aspecte ale problemei îmbunătățirii calității oțelurilor. Considerăm că încă in anul 1967, este posibil să sporim masiv — de circa 3 ori — producția de oțel slab aliat 17 M 13. In plus, ne-am propus să trecem ia asimilarea unor oțeluri pentru construcții metalice sudate cu limite de curgere mai mari.Tot ceea ce facem în momentul

de față vizează economia de metal- prin îmbunătățirea oțelului : studiem problema omogenizării încărcării cuptoarelor. Deoarece calitatea lingoului joacă un rol important în menținerea calității oțelului la laminare, ne-am îndreptat atenția a- supra lui. Un colectiv din institutul nostru, condus de ing. N. Deică, a dat în folosință un praf „minune" TERMICEM folosit la oțelurile calmate.Acesta reușește să absoarbă incluziunile nemetalice din o- țelurj economisindu-se prin folosirea lui circa 50 kg oțel pe tonă. în prezent, studiem punerea la punct

a unui nou praf „minune" care să poată fi folosit și la oțelul necalmat.
Prof. V. POPESCU : Cred că ar fi bine totuși să se studiezb posibilitatea obținerii unui oțel pentru armături, intermediar lui OL 38 și 17 M 13 mai ieftin decît acesta dîn urmă. Saltul de la limita de curgere 2 400 la 3 600 kg/cmp este prea mare.
Ing. I. TRIPȘA: Vă putem da în curînd OL 38 superior. Aici este irorba însă de o anumită competiție între „urgență" și „perspectivă". Un program de asimilări a fost făcut pe 5 și chiar pe 10 ani și va cuprinde toate aceste trepte.

Ing. S. LAȘCU : Noi am dori ca și ceilalți beneficiari să ne solicite așa cum ne solicită unii specialiști din construcții. în ultimii 5 ani am asimilat o serie de oțeluri și produse, dar nu avem beneficiari, în 
special, în construcția de mașini. Un caz tipic în această privință îl constituie Uzina metalurgică din Iași. Uzina produce țevi de diferite secțiuni — circulare, ovale, patrate, dreptunghiulare — și profile îndoite. Calitatea țevilor a crescut. Totuși, nici proiectanții din construcții, nici cei din construcția de mașini nu se grăbesc să folosească aceste produse deosebit de avantajoase.

Prof. V. POPESCU: Eu am recomandat folosirea profilelor de la Iași. Dar am o observație de făcut: ieșenii livrează numai in tablă neagră. De ce? Nouă, mai ales pe șantierul combinatului de la Galați, ne trebuie țevi și profile îndoite din tablă galvanizată, rezistente la coroziune.
Prof. G. CĂLIN : Eu propun ca 

Ministerul Industriei Metalurgice, 
respectiv I.C.E.M., împreună cu alte 
ministere, să elaboreze un normativ 
pentru folosirea acestor țevi.

Prof. V. POPESCU: Aceasta este 
marele nostru neajuns : realizăm 
ceva bun, dar nu difuzăm ceea ce 
am făcut, nici măcar un prospect.

Ing. A. ATANASIU : Cercetătorii pledează pentru o colaborare mai strînsă între diversele compartimente ale concepției, producători și beneficiari. In problema oțelurilor, ar 
trebui ca beneficiarii să vină și să 
spună ce Ie trebuie, chiar pe o pe
rioadă de 5 ani, nu să-i tragă cer
cetarea de mină. Mă refer la marii producători în construcții de mașini, în petrol și chiar în construcții.

Ing. D. PRETORIAN : STAS-uri- 
le au devenit incomplete. Nefiind

date toate caracteristicile și anali
zele oțelurilor, ori mergem pe bîjbî- 
ite în stabilirea tehnologiilor, ori 
folosim coeficienți de siguranță exa
gerați în proiectare.

Ing. A. LUNGU : în proiectarea de construcții metalice au apărut în 1962 niște standarde modificate, pentru profile așa-zis eficiente. Dar profilele de aici nu se găsesc nicăieri. Noi am făcut proiecte întregi 
pe noile profile și a trebuit s& le 
readucem la cele vechi.

Ing. I. TRIPȘA : I.C.E.M. a întoc
mit o lucrare, care se află sub ti
par, și care se numește „Nomencla
torul oțelurilor românești". Aici, spre deosebire de standarde, se dau mult mai multe proprietăți, domenii de u- tilizare, echivalentul cu mărcile străine, posibilitățile de înlocuire cu alte oțeluri românești.

Ing. A. ATANASIU: Probabil că această lucrare va determina și o îmbunătățire a STAS-urilor, ceea ce este de dorit. De data aceasta 
va fi rîndul Direcției generale de 
metrologie, invenții și standarde să 
reunească specialiști din diverse do
menii pentru a discuta mult contro
versata problemă a standardelor 
pentru oțeluri.

CATALIZATORI AI ECONOMIEI DE METAL
• ASIGURAREA BAZEI MATERIALE A 

SERVICIILOR CTC DIN INDUSTRIA CON
STRUCTOARE DE MAȘINI • NIVELUL DE 
INFORMARE TEHNICA • GOSPODĂRI
REA MATERIEI PRIME • LA TELEFON 
17.71.36 ȘI TELEX 369: SECȚIA DE UTILI
ZARE RAȚIONALĂ A OȚELULUI DIN 
ICEM • CHEIE DE BOLTĂ — COMPE
TENȚA PROFESIONALA.

Prof. V. POPESCU:Eu socot că nu numai furnizorul materiei prime trebuie să poarte răspunderea materială, ci și uzina producătoare de utilaj. Revin acum la problema controlului. Unele uzine 
nu pot controla pentru 
că nu au cu ce. Iată, Uzina din Bocșa, mare producător de construcții metalice, nu are un laborator de încercări la serviciul CTC. Controlorii apreciază din ochi calitatea sudurii. Nu știu de ce Ministerul Indus

triei Construcțiilor de Mașini merge pe extreme : „Tractorul" foarte bine utilat, iar alte uzine — chiar și U.C.M. Reșița — mai puțin sau deloc.
Ing. S. LAȘCU: O altă problemă cu caracter general, dar pe care o găsesc deosebit de importantă constă în mo

dul cum sînt solicitate 
oțelurile din import. Aici, din neatenție, putem pierde metal în valoare de milioane lei valută. Iată de ce op
tez pentru eforturi

din partea tuturor conducerilor de institute de proiectare și întreprinderi în direcția înarmării cadrelor cu mijloace de informare adecvate.
Ing. D. PRETORIAN : Tehnologia este o sursă importantă de economisire a metalului și des- pse asta s-a vorbit în nenumărate rînduri. Cu toată străduința noastră de a reduce consumurile, mare lucru nu vom 

putea face dacă nu ni se 
vor livra laminatele la 
lungimi fixe sau multi
ple. Reșița nu asigură decît grosimea și lățimea. Din această cauză, din tabla primită la diferite lungimi, în trimestrul trecut Uzina „Grivița roșie" a pierdut prin ștraifuri 348 tone de metal. Spun „pierdut", pentru că pînă acum nu am avut

ce face cu ele și la producția noastră de u- nicate va trece multă vreme pînă ce Ie vom găsi întrebuințare.
Ing. F. PANAITESCU: Cauzele sînt multiple. Complicația provine însă și de la faptul că pentru anumite lungimi sint necesare lingotiere corespunzătoare. Orice modificare a dimensiunilor lingoului creează, deocamdată, greutăți în pregătire.
Ing. A. LUNGU : Aici în orice caz este vorba de gospodărire. Nu există în 

țara noastră suficiente 
depozite intermediare 
intre combinate și uzine, sau alți beneficiari care cumpără diferite materiale. Creindu-se stoc la combinat, ți se dă din grămadă. Nu există nici o triere. Nu există, de 
asemenea un sistem de

«
informare. Noi nu știm unde să căutăm un sortiment din care ne trebuie, să zicem, 10 tone. Ne adresăm uzinei, cum am făcut de curînd la Iași. Și pe bună dreptate, în uzină ni se spune : „Nu avem sortimentul în fabricația curentă. Vi-I facem, dar numai de la 100 de tone în sus”. Și astfel sîntem nevoiți să improvizăm pentru că nu există niște stocuri tampon.

Prof. G. CĂLIN : Prin 
îmbunătățirea activității 
direcțiilor de aprovizio
nare și desfacere, se poa
te urmări științific 
stocurile din toate depo
zitele.

Ing. A. ATANASIU: Această problemă care vizează stocurile a fost mult discutată. N-ar fi 
însă lipsită de interes 
problem* organizării

mișcării materialelor în
tre uzinele consumatoa
re. La o serie întreagă de firme din străinătate, sistemul de evidență și cunoaștere permanentă este ținut la zi și funcționează perfect în fiecare moment. Calculatoare electronice țin evidența zilnică. Se ridi
că problema găsirii unor 
soluții de cunoaștere a 
respectivelor depozite 
care au cantități de me
tal cu mișcare lentă ca să 
pună în circulație acest 
metal. In străinătate se folosește un astfel de sistem. Cel care pune la dispoziția coordonatorului respectiv o cantitate, primește în schimb cantități corespunzătoare. Iată o formă de rezolvare și de mișcare a a- cestor stocuri.

Ing. I. TRIPȘA: In momentul de față, există

posibilitatea ca orice proiectant din toate ramurile să vină la ICEM să se adreseze telefonic, pentru a primi consultații operative în legătură cu modul de utilizare, cu probele care trebuie făcute, cu orice chestiune care se ridică in legătură cu folosirea oțelurilor în construcții sau construcții de mașini. Pe lingă aceasta trebuie să creăm tocmai legătura operativă dintre toți beneficiarii de metal și tînăra secție de utilizare rațională a oțelului din ICEM, pe care vrem să o transformăm într-un veritabil „procuror" al consumului de metal din țara noastră, și care este gata să dea orice „verdict-.

în încheierea discuției noastre, aș vrea să precizez că nu trebuie scăpată clin vedere, ci dimpotrivă, sub
liniată importanța ridicăriț tehnici
tății cadrelor.

Prof. V. POPESCU : într-adevăr, pregătirea continuă, la un nivel din ce în ce mai înalt — iată domeniul asupra căruia atît cadrele didactice din facultăți și școli de specialitate, cit și conducerile întreprinderilor — aș spune a fiecărei secții de producție sau șantier — trebuie să-și îndrepte atenția cu toată seriozitatea. 
Multe dintre deficiențele semnalate 
de noi aici, au la bază tocmai lipsa 
de competență datorită slabului nivel 
profesional. Se vorbește de lipsă în unele sortimente de oțel și plusuri în altele. Aș întreba : oțelarii scot totdeauna din cuptoare ceea ce și-au propus în momentul încărcării ? Vorbim, de asemenea, de extinderea pe șantier a betonului precomprimat. Și vorbim de vreo 5 ani. Dar pe șantiere nu se știe cum să se lucreze. Nu toate șantierele au ingineri tineri. cei în vîrstâ nu cunosc, iar maiștrii și muncitorii — și mai puțin. Din această cauză, Institutul nostru de cercetări în construcții,

ÎNCERC, s-a transformat în organ de asistență tehnică pe șantiere. Lipsa de pregătire, de competentă, a unor cadre mai determină în unele locuri și încurcături datorită calculelor simpliste în adoptarea unor soluții. Aș da ca exemplu, buloanele de înaltă rezistență. Pentru că la Fa
brica de șuruburi — Brașov, lipsește 
un singur cuptor de tratament, nu 
avem asigurată producția acestor or
gane de Îmbinare care ne sînt foarte 
necesare la Galați sau in altă parte.

Ing. I. TRIPȘA: Foarte puțini oameni din uzine sau de pe șantiere se gîndesc că economiile mari nu se obțin totdeauna în întreprindere, ci în exploatare. Cei mai mulți, fac un calcul simplu și astfel resping orice idee. Este și acesta un aspect al competenței. Fiind lipsit de un orizont mai larg, tehnicianul din uzină nu-și dă seama de diversitatea criteriilor eficienței economice. Avînd grijă de gospodăria lui, uită că o problemă se pune uneori pe plan național.
Discuție organizată de 

ing. ARTUR IOAN J
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PRO ȘI CONTRA ECOURI LA ARTICOLUL
„ARTĂ PENTRU... DEPOZITE ?“
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Acad. ION JALEA

— în articolul ne care1- ati publicat, ne-a în- tîmpinat maestrul Jalea. susțineți un punct de vedere foarte important, aș spune esențial pentru artist și opera lui : arta trebuie să se adreseze omului, să satisfacă dorința lui de frumos, să îmbogățească universul său spiritual.
Red.: — Pentru a- ceasta trebuie să-tl fie cit mai aproape...
I. J. : — Evident. Pe cind eram tînăr am rămas impresionat de creația unui artist de mare talent — pictorul Gheorghe Petr?p"u. Am cumpărat de la el un tablou care de atunci pînă azi face parte — alături de alte lucrări, ale altor artiști — dintre bucuriile vieții mele...
Red.: — V-ati exprimat excelent: un tablou. o sculptură pot face parte nemiilocită din bucuriile de-o viată ale unui om. Este un a- devăr pe care îl știu nu numai artiștii. Tată însă ce situație ciudată : nu se mai lucrează pentru public, și încă de multi ani. A te gîndi ia public a devenit, pentru unii, egal cu a te compromite...
I. J. t — Grigorescu, Andreescu. Petrașcu. Luchian. Pallady etc., etc. au lucrat pentru public, n-au trăit niciodată sentimentul compromiterii. Dar pentru citi dintre noi începuturile carierei n-au coincis totodată cu dorința, cu convingerea că nu vom putea crea dacă nu ne vom cîstiea existenta din lucrările vîndute? îmi amintesc, de pildă, că oe vremea tinereții mele exista o întreprindere. Muller, pentru reprodus în serie statubte care se vindeau cu2— 300 de lei. Pentru un sculptor era un concurent serios. Am hotărît. la rîndu-mi. să realizez lucrări de mici dimensiuni pe care să le vînd la același preț, știind că omul va prefera lucrări originale. Asa a și fost, iar strădania mi-a prins bine, m-a învătat cu munca. întretinîndu-mă astfel, sondînd gustul publicului. străduin- du-mă să-i dau lucruri noi. produse de imaginația mea. căutînd să-1 conving de adevărurile mele, am reușit să deschid prima expoziție, iar de aici să urc altă treaptă — continuarea studiilor la Paris. Nu m-a întreținut nimeni, ban cu ban am adunat astfel. Vindeam mult si în Franța si. pe baza acestei permanente colaborări cu publicul, mi-am outut realiza planurile deosebite care-mi aprindeau visurile, reușind performanta, destul de rară, de a obține cel mai mare premiu al Parisului artistic — ..Grand Prix“ — în 1937. Artis

tul trebuie să conteze pe propria clientelă pe care și-o face în rîndul omului doritor de frumos. Aceasta este și cea mai sănătoasă cale de afirmare.Faptul că statul a- chiziționează este foarte bine. Va trebui să se procedeze la achiziționarea lucrărilor valoroase și de aici înainte. O intenție bună dă însă cîteodată efecte bizare. Așa s-a întîmplat în acest domeniu —, arta a început să ia un drum singular — depozitul. Sigur. ..poduri" cu lucrări are fiecare muzeu. In acelea pe care le-a descoperit ziarul nu sînt numai lucrări de aruncat, sint si multe lucrări bune. Trebuie, totuși, să-i lămurim pe artiștii noștri că există două destinații distincte pe care le poate lua arta lor și care pretind încă din faza de lucru o concepere adecvată scopu
lui : una. principală, este spre public — lucrări de dimensiuni acceptabile pentru om și casa lui; și alta, nu mai puțin importantă, care se adresează maselor de la înălțimea unui for. a unei instituții culturale etc. între acestea două trebuie, firesc, stabilită o proporție, cel nuțin numerică. Un francez, specialist în materie, a făcut un calcul demonstrînd că dacă fiecare artist ar avea pretenția să realizeze fie și un singur monument n-am mai putea circula pe stradă.

Red. : — Se pare că maioritatea vor să vîn- dă monumente (ne gîn- dim mai ales la dimensiuni)...
I. J.: — Oricîte eforturi și înțelegeri ar e- xista din partea statului. nu va putea satisface o asemenea dorință. Remediul este acela pe care îl propuneți : beneficiarul numărul 1 al creației plastice să fie publicul larg. Vorbind despre contactul publicului cu artiștii trebuie să ne referim însă foarte de aproape la sălile de expoziții. Pentru București este outin zis că sînt puține săli — sînt aproape inexistente.

(N. R. După cum 
se vede am abordat 
discuția cu maestru! 
Jalea avînd în ve
dere în primul r:nd 
opiniile artistului. 
Faptul că domnia sa 
deține și funcția de 
Președinte al Uniu
nii Artiștilor Plas
tici ne îndrituiește 
să credem că va 
lupta îndeosebi pe 
această cale ca fru
moasele-) idei să se 
transmită și celor
lalți artiști plastici 
și, mai ales, să se 
ia măsurile cores
punzătoare in acest 
scop).

dar
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GH. D. ANGHEL Portret de temelerevistei „Arta

m I Iată de ce unii artist! uită 
care să le poată cumpăra ce-

re- s-acomi- mi-a putut alții ? mers

• AFLĂM DE LA 
ale Fondului Plastic : vtnzarea In rate se face nu
mai acelor persoane pe care le cunosc personal ges- 
tionarele. De ce ?

• ARTA EVALUATA CU METRUL î Desprindem 
din normele de prețuri pentru creația plastică, ur
mătoarea prevedere : un tablou pină la 3 m se plă
tește de la 1.000 Ia 40.000 lei. Ceea ce trece peste 
3 m se Încadrează la comandă specială șl prețul 
poate crește orictt. Iată de ce o să găsim nenumă
rate tablouri de... 3,5 
să facă șl lucrări pe 
tăteanul obișnuit.

Succesele obținute în dezvoltarea artei noastre plastice 
sînt incontestabile. Puternic influențată de gîndirea mar- 
xist-Ieninistă, de filozofia omului socialist asupra naturii, 
vieții și societății, creația pictorilor, sculptorilor, graficie
nilor, artiștilor decoratori a găsit. îndeosebi pe calea ex
pozițiilor, a lucrărilor monumentale sau prin intermediul 
unor instituții de cultură, drum spre publicul amator de 
frumos. Spuneam însă, într-un articol recent („Artă pen
tru... depozite apărut în „Scînteia tineretului" din 19 
ianuarie) că aceste reușite nu trebuie și nu pot să ne de
termine a lăsa în penumbrele indiferenței alte fapte care 
apar, tocmai în raport cu succesele, surprinzătoare. Ca oa
meni care prin meserie am avut ocazia de-a lungul anilor 
să cunoaștem multe locuințe din diferite orașe, putem, de 
pildă, confirma, însoțind-o de semnul exclamativ a! mi
rării, constatarea că, deși există circa 1 500—2 000 de ar
tiști plastici, deși se produc anual zeci de mii de lucrări, 
foarte rar, în proporție aproape insignifiantă, acestea a- 
jung să devină un bun al omului, bun care să facă parte 
nemijlocită din universul său spiritual. Cartea bună ocu-

pă tot mai mult loc în raftul cu „minuni personale". Dar 
pictura, sculptura, grafica ? Rămîi contrariat intrînd în 
locuințele unor oameni — unii chiar cu multă școală ! — 
cînd dai de... lucrări aparținînd unor autori de prost gust, 
care nici în ganguri n-au ce căuta, Nu-i firesc, deci, să ne 
întrebăm : ce se face cu creația adevărată ? Ce o împie
dică să se ducă și să-și ocupe locul cuvenit în casa me
reu doritoare de frumos a omului ?. Unele opinii au fost 
exprimate în dialogul cu tovarășii MIRCEA DEAC, secre
tar al Consiliului Artelor Plastice din C.S.C.A., și SPIRU 
CHINTILĂ, președintele Fondului Plastic. Așa cum ne aș
teptam, nu sînt singurele care merită să fie ascultate, iar 
rubrica noastră, cu specific de dezbatere deschisă, fără re
ticențe, de la egal la egal argumentate, socotește util să le 
facă cunoscut în credința adoptării — de către cei în drept 
— a măsurilor corespunzătoare pentru orientarea artei 
spre OM.

Inmănunchem în pagina de față cîteva dintre aceste 
opinii :

Acad. GEORGE OPRESCU
Red.: — Cum vă explicați schimbarea de orientare care s-a produs de la arta pentru nublicul larg, la arta pentru muzeu ?
G. O. î — înainte artiștii nu se dădeau înlături să facă ceva, orice, unde trebuia culoare si din asta trăiau. Cred că nu mai este cazul să dau exemple. Azi. statul în atentia lui pentru om spune că trebuie să nroteiezi arta cu cea mai mare prjiă. Se nare că unii, abili, se strecoară pe sub gene-oasa idee si-o răstălmăcesc în folosul lor cam asa ■ am terminat institutul 9 sînt artist : păi dacă sînt artist — proteiează-mă. scoate bani din punga statului si dă-mî Las lă o narte faptul că între cei 1 500—2 000 de oameni care vor să fie creatori plastici mai

mult de iumătate nici vorbă să îndeplinească calitățile artistului autentic. cu talent, dar la foarte multi a apărut a- ceastă mentalitate de oameni care. fiindcă vor să facă artă. sînt. zic ei. scutiți de muncă, fie chiar si de aceea de artiști Faptul este în- tr-atît. de adevărat incit mi s-a întîmrlat în câteva rînduri să vină la mine soțiile unor asemenea oameni si să mă întrebe ' ..tovarășe profesor. este adevărat că dacă ești nictor nu mai ai datoria să cauți să-ti cîstigi existența 9" Se refereau la refuzul bărbaților lor. nictori. de a-si cîstiga nîinea nrîn muncă. Nu mai puțin e- mit asemenea pretenții cei ce fac ne teribilii. care sînt si mai nu tin modești, fiindcă, zic ei.

acționează în numele artei viitorului.Nu dau nume, sînt unii care realizează1—2 tablouri pe an și. fie bune, fie proaste, impun să li se achiziționeze lucrările și încă la sume mari fiindcă fac demonstrația că. n-au vîndut nimic și poți să lași omul cu cîștig „zero" ? Nu. n-ar fi umanitar. îi dai cel outin 25—30 000. ca să-i revină și lui 2 000 pe lună. După cum se vede sînt unii care cred că dacă statul este socialist trebuie toti să trăiască bine. indiferent dacă muncesc sau nu. Dar greșal? nu este a lor. ci a acelora care dau banii. Un tablou pe an nu este muncă de artist: numai la noi se pomenește atîta bunăvoință, cercetați lucrurile în oricare altă tară si o să vedeți ce griiă dă statul oe lucrările de
Red. : — Ce tori fac. dună dv.. ca o bunălucrărilor realizate nu se bucure de afinitate din partea publicului ?
G. O.: — Să intre arta plastică în casa omului. spunem. gîndin- du-ne la o idee foarte frumoasă, și tocmai asta nu se realizează. De ce? Printre altele, fiindcă o casă obișnuită nu suportă tablourile de 3, 4, 5 metri pe care le vedem în expoziții Cînd ne uităm la aceste lucrări trebuie să ne fie limpede. indiferent dacă sînt bune sau proaste, ele vizează banii statului 1Red.: — De ce „indiferent" ? Pictorul oferă, dar dacă „marfa" proastă să nu fie tită...
G. O.: — Credeți că riscă cineva să un tablou de 6—8 nefiind sigur căbanii pe el 9 Nu riscă. Autorii. în asemenea cazuri not conta pe bunăvoința ceior ce atribuie sumele, au văzut de atî- tea ori că n-au fost refuzați. asa că merg la sigur. La această situație a contribuit și o greșală făcută de cîtiva

cu bani artă, alti fac- nărerea narte a să

este plă-dv. facă m.n. scoate

tovarăși în numele U.A.P. — fixarea unor prețuri stas, adică lucrul cel mai absurd din lume, cînd este vorba de artă. Acest fapt a avut influente dezastruoase pentru pătrunderea artei spre public. Am să dau un exemplu. Există un pictor de la care cumpăram și eu tablouri de ani și ani. Găsisem o bună al- s-o am mi-a - A-
lucrare, nici mai nici mai rea decît tele, voiam totuși iau. — Cît costă ? întrebat. — 5 000.... răspuns. — Cît I? - tît. — Bine, omule, dar atîtia ani mi-ai vîndut omenește. — Acesta este prețul stabilit de sia de șvaluare.spus. Si n-am mai cumpăra. Dar m-am gîndit. S-a cu absurditatea pînă a- colo îneît se fixează prețuri trecînd de 40 000— 60 000 lei. în funcție de ceea ce spune metrul...

Red. : — Un tablou, al unui artist chiar de notorietate medie, lorînd cît.... două zine ?
G. O.: — Dacă mai mult. Mă întreb : ai cui bani îi vizează asemenea lucrări ? Ai unui ins oarecare ? Nici vorbă. Banii statului I Există si o explicație în fixarea acestor preturi: studiată achizițiile și o să vedeți cît de des repetă numele unor tovarăși care au îndeplinit funcții de răspundere la Uniune. Fond etc.. lor lor. Or.are Cumoără întîi ? Cumpără, noi hotărîm. ne plătească olicația mai în existenta comisii ai cărei membri au simpatii care uneori tal inocente.
Red.: — neti ?G. O.: — Sînt tiști care vînd. câți a este că prețuri rezonabile, mergem pe această cale, public amator de artă se găseste și va fi tot mai numeros.

ati vorbit cu dreptate. Ce spuneți însă despre Anghel. după părerea celor mai multi. unul dintre sculptorii cei mai talentati de la Paciurea încoace. A murit anul trecut. după o vreme îndelungată de neatenție. de lipsă de aiutor si asta în condițiile în care oresedintele U.A.P. este sculptor, vicepreședintele — sculptor, secretarul — sculptor, președintele comisiei de a- chiziții — sculptor, red- șef alplastică" — sculptor. E- ste de-a dreptul de necrezut să vină alții, ne- specialiști. să te recunoască. să te ajute, cum a fost cazul lui Anghel. iar specialiștii, oameni de aceeași meserie si care aveau posibilitățile în mîinile lor. să facă ' Propun, deci, mijloacele materiale dreptul de a aprecia loarea unor lucrărinu rămînă atît de multă vreme la dispoziția unor singure persoane.
Red.: — Pornind de la aceasta ne permitem

va- limu-nu si

se
ale si chiar ale soțiilor prietenilor s.a.m.d. logica este simplă : statul bani ? Are. de la noi, doar i săEx- i si unice

Atunci bine constă uneiși antipatii, nu sînt to-Ce propu-si ar-Explt- fixează Să

ALEX. CIUCURENCU
Al. C.: — Sînt foarte multe de spus. Intențiile. principiile sînt bune, artiștii beneficiază, cînd li se deschide o expoziție. de alte condiții decît aveam noi înainte de război. Dar un artist deschide foarte rar expoziții I Un membru al U.A.P sau al Fondului plastic, dacă apucă să se întîlnească cu nublicul — în afara bienalelor — odată la 5—6 ani I Este foarte outin. blicul n-are cum cunoască. Pledînd tru apropierea niastice de om să dăm. deci, pentruînainte de toate. Publicul imnune artistul, el îl verifică, dar să-i dăm posibilitatea să se întîlnească cu el.Apoi, cei care conduc secția de specialitate din C.S.C.A. si U.A.P. nu fac încă ceea ce ar trebui să facă pentru popularizarea artistului, deși s-au „mișcat" destul de

pusă te pen- artei ple- săli.

bine lucrurile în ultimul timp. Mă gîndesc spre exemplu că o expoziție deschisă la „galerii" ar trebui redeschisă. măcar partial, la cluburile uzinelor, casele de cultură. < du-se posibilitatea menilor să cumpere rate...Red.: — Dar sînt. varășe Ciucurencu. ouțin 30—40 de orașe și centre importante în tară unde s-ar putea face același lucru. Ce puteți spune despre modul turn sînt folosite fondurile de achiziții și influenta lor asupra unei mentalități a artiștilor?
Al. C.: — Statul face toarte bine gîndindu-se la artiști, este trist însă că nu toți cei care merită beneficiază de a- :est aiutor. iar uneori tocmai cei mai talentati dar neimnusi încă neluati în seamă, vorbit în articolul tial despre Țuculescu și

la dîn- oa- înto- cel

sînt Ati ini-

n-o ca si va-să

(deși nu sîntem specialiști) să dăm și noi o sugestie : exista, cînd- va. o bună tradiție a concursurilor anuale. Dentru. studenți mai a- les. care descopereau talentele cele mai marcabile. De ce renunțat la ele ?
Al. C.: — Trebuieflectat. Dar lucrurile nu se vpr putea rezolva definitiv atîta timp cît meseria noastră de artiști. atît de frumoasă, care trebuie să fie ruptă din suflet, se dilată cu metrul pentru a te încadra cît mai cu cîștig în normele bănești stabilite de o comisie de comun acord cu U.A.P. Si fiindcă a venit vorba de cei mai tineri as vrea să mă refer si la ei : etica meseriei se deprinde în institut. Sînt multe goluri, aici. Sînt băieți talentati Pe care liDșa de educație îi omoară. Fug după succese ușoare, nu muncesc suficient, nu fac artă, își închipuie că sînt creatori.

ba de literatură, publicul poate admite că după Eminescu este de înțeles fenomenul Ar- ghezi sau Blaga sau altele mai noi. De Fiindcă literatura studiază în școală, in plastică ? Cum ca lumea să admită că după Grigorescu mai poate urma un Pallady, de vreme ce această artă. tot așa de importantă ca și altele, este vitregită de o programă analitică de cine știe cine întocmită ?Red.: — în ancheta noastră se fac deseori referiri la comisiile evaluare și achiziții.
P. C.: — Sigur că comisiile de achiziții lipsesc uneori atitudinile părtinitoare, nu zic că nu se tine seama de calitatea oficială sau influenta pe care o au u- nii artiști, dar în genere se cam cumpără de la toți.

vreți

VASILE DOBRIAN

PETRU COMARNESCU

artă mult decît

Sîntem un popor cu numeroase talente si nu trebuie să ne sperie numărul mare de artiști si nici numărul mare de opere — mai bune sau mai puțin bune — ce se creează anual. Rebuturile în artă se pot constata uneori imediat, alteori mult mai tîrzlu. iar uneori ce nu găseste apreciere imediată — cum a fost mai recent cazul lui Țuculescu sau al lui Gh. D. Anghel — găsește mai tîrziu. Judecare a ceea ce este si nu este rebut în este o operație mai anevoioasăîn industrie și comerț.Nu apăr mediocritatea. nu privesc bucuros că multe lucrări de artă stau în depozite după ce au fost achiziționate. dar unele au răspuns unor utilități de moment. în conjunctura respectivă. Unele lucrări din depozite nu au însă un nivel artistic asa de inferior încit să nu în tă ba tinere care s-au _____recent ori ar mai putea fi create în diferite părți ale tării — la sate si în orașe.Avem splendide gravuri si desene care ar sta bine, ca si unele picturi sau sculpturi. în tasele oamenilor muncii. S-au nrnnus d1'ferite modalități de plasare a lor. Prin vînzări în rate la magazine de artă (care însă sînt nrea puține, iar în orașe mari cum este Constanta nu există deloc, deși s-a construit atîta, iar Fon-

poată figura onorabil locuri unde nu exis- nici un fel de artă, chiar în muzee mal creat

vorbit Lucru- discutat vedere

dul Plastic a făcut demersurile necesare). S-a mai propus ca nele de mobilă ciudă si cîte o sau un tablou
magazi- să in- gravură sau o sculptură în ansamblul de mobile ce-1 oferă u- nui cumpărător, care vrea să aibă un interior mai frumos. Unii însă nu vor să plătească si oentru obiectele de artă, mărginindu-se la strictul necesar. Totuși trebui să se încerce, poi. nu văd de ce s-ar da drept premii inele corcursuri cum fi Loto și Pronosport obiecte de artă.Dar șl aici lucrurile nu sînt simple. Unii care iubesc arta nu au suficiente posibilități de a cumpăra, iar alții, chiar dacă li se oferă lucrări de artă — în cuprinsul mobilierului, mere, refuză pentru cientă arta mal nouă, depărtată de imitația naturalistă, căci încă există la multi prejudecata că arta trebuie să semene „ca două picături de ană" cu motivele din realitate Deci ajungem la probleme ca Intensificarea educației estetice. ai ungem la problemele unei mai bune selecționări în școlile de artă, la o mai judicioasă .încurajare a valorilor artistice reale etc.Urmările lipsei de receptivitate față de a- ceste lucruri, au mai fost Ministerului Tnvăt.ămin- tului sînt cu totul ne-! plăcute. Cînd este vor-

V.D. : — S-a despre depozite, rile mai sînt de dacă avem în unele perioade de tranziție pentru care este greu să găsim justificare, astăzi. Există, din acest punct de vedere și alte „depozite", unele în aer liber, cum este, de pildă, colecția de statui din Parcul Herăstrău, lucrări care nu mai satiș- 
fac pe nimeni. Există apoi depozitele de la a- telierele artiștilor. Majoritatea artiștilor — vorbind de acei pentru care creația constituie singurul scop în viață — trăiesc din împrumuturile de creație acordate pe baza unor lucrări ce urmează să le facă. Fondul plastic avansează la

avizul U.A.P. împrumutul solicitat, lucrarea contractată este gata, dar nimeni nu se mai interesează de ea. Fondul plastic, ca un negustor grijuliu, își recompensează împrumutul a- cordat din primul cîștig bănesc al artistului respectiv în loc ce lucrarea prin rețeaua cială.Lucrărilede Fondul Plastic cît și cele aflate în depozitele C.S.C.A. trebuie găsească o utilitate blică.lucrările de prost pe care le întîlnim holurile instituțiilor blice, ale hotelurilor ca să nu le poată locul altele, mai bune.

să valorifi- contractată sa comer-contractatesă-și pu- Prea sînt multe gust în pu- etc. lua

miratori, școlari,dacă nu profesorii care se pregătesc in școli ? întotdeauna generațiile care au avut ceva de spus au sperat în eroismul lor, în munca lor, și nu în fuga lor de răspundere.
C.V.: — Ne străduim să îmbunătățim educația pe care o facem studenților noștri. îi îndrumăm tot mai mult spre activitățile legate de bunurile care intră în casa omului, produse manual sau industrial, unde este un cîmp imens de activitate și o bună sursă de cîștig. Uneori însă, nici întreprinderile nu ajută suficient la plasarea, în munci corespunzătoare, a absolvenților noștri. Ministerul Industriei Ușoare îi refuză pe motiv că încadrează ti-

neri la categoria tehni- y cieni, cu citeva sute de lei mai puțin. Apoi, apelează tot la unii absolvenți, cărora le plătesc „prototipurile" unor lucrări cu sume mult mai mari decît dacă i-ar a- vea salariații lor. întreprinderi ca COM". ‘ poligrafice „ etc. — nu din principiu plastici, deși voie de ei, du-și sarcinile prin înțelegeri „particulare". Așa nici nu se poate controla ce face fiecare, ce muncește. Cum vă explicați altfel că, foarte mulți, sînt cu „creația" la București, iar cu producția, de pildă, la... Sighișoara, la fabrica de sticlă pe care poate, nici n-au văzut-o.

Alte . _ „RE-Intreprinderile .UCECOM" solicită artiști au ne- realizîn-

CONSTANTIN PILIUȚĂ

VASILE CELMARE

ar A- nu la ar Si

unei ca- orl ca premii sau le-ar refuza că nu au sufi- deorindere cu cu cea

care spuse

Red.: — în ancheta de față a revenit deseori numele institutelor de artă, a educației pe care o primesc studenții aici.
C.V.: — Concepția după care absolventul institutului de artă nu mai trebuie să se angajeze a fost o racilă a învăță- mîntului artistic pînă în ultimii ani. Se fac eforturi să se schimbe mentalitatea că din institut trebuie să intri direct în U.A.P., că orice posesor de diplomă este „artist pentru sala Dalles".
Red.: — Lucrurilen-au stat așa în trecut...C.V.: — N-au stat. Sînt, ca să zic așa, rezultatul binelui, al vieții ușoare greșit interpretată de unii tineri. înainte de a intra în școală, îi crește tatăl. în școală primesc bursă, în facultate - bursă. Este „normal", zic ei, să fie „ajutați" în continuare și bat la ușa „Fondului Plastic" cerînd bani.
Red.: — Și așa, din bursă-n bursă și din ajutor în ajutor, ajungem pereți uneori, oameni să pla-

să vedem pe ceea ce vedem lucrările unor care nu mai vorcă nimănui, decît lor în- șile. Ne povestea o tovarășă care vinde la unul

dintre magazine, discuția avută cu un asemenea tînăr creator despre o lucrare a sa, care înfățișa oameni de-a dreptul mutilați. „Nu este vorba să fii naturalist, dar lucrează și dumneata ceva pe care să-1 poată ține omul în casă, îi explica dînsa, nu să viseze urît noaptea. De a- ceea „Vai, puns mea, vrem sîntem împotriva moderne, dar de unde se copiază „sinceritățile" acestea, fiindcă studenții dv. le au formate la ieșirea din institut ? în schimb, dacă îi de ce nu vor ceașcă, de ce nosc că, măcar dintre ei, nu condiția de a profesori de desen, mai sînt sinceri cu ei înșiși. Punem aceste întrebări, gîndindu-ne și la altceva : dacă într-adevăr există o generație care cere să susțină un gust nou, cine trebuie să-i educe pe viitorii ad-

nu te cumpără, doamnă, i-a răs- el. Așa văd eu lu- sînt sincer". Nu să se înțeleagă că artei
întrebi să mun- nu recu- jumătate depășesc fi buni nu

C.P.: — In răspunsul acordat ziarului, secretarul Consiliului Artelor plastice din C.S.C.A. a reflectat într-adevăr fațeta adevărată a lucrurilor. Nu s-a precizat însă că această situație se datorează în bună măsură și colectivului pe care domnia sa îl conduce, cît și tovarășilor din U. A. P. ția : rile zite nilor dacă ziționat aceste realizate de oameni care au lucrat schimbîndu-și manierele după cum a bătut vîntul ? Banii pe care îi alocă statul constituie o sumă care poate cuprinde șantierul plastic, dar lipsa lor de chibzuire este de neacceptat.
Red.: — Ce propuneți ?
C.P.: — Secretarulconsiliului artelor plastice să lucreze cu oameni care să fie cercetați mai mult din punct de vedere al devotamentului lor față de opera de artă, să se aibă în vedere mai mult moralitatea și moravurile a-

conducerea (vezi afirma- „multe din lucră- aflate din depo- sînt rezultatul a- din urmă"). Cine nu dînșii au achi- lucrări

cestor oameni, să devină semnal" de alarmă dorința de cîștig și exagerările unor oameni care, de exemplu, pentru un singur monument (realizat de ei) cheltuiesc sume echivalînd cu toate fondurile repartizate artei monumentale într-un an, pentru o țară întreagă
Red.; — Ca artist tînăr, care încă face experiențe ce aveți de spus despre ideea apropierii artei plastice de om, de casa lui ?
C.P. — Eu vînd. Ne lovim însă de o mentalitate și de o anumită lipsă de educație a publicului pentru care trebuie să se facă mai mult. Fondul plastic (președ. Spiru Chintilă) a realizat lucruri îmbucurătoare pentru artiști, dar este contracarat de multe ori de neînțelegerea unor tovarăși de Ia sfaturile populare orășenești și regionale. încheind. îmi pun întrebarea : cum este posibil ca acum 20—30 de ani să fi fost în București circa 12 săli de expoziție, iar în 1967, ele să se rezume la 3 și acelea neinteresant așezate ?

Desigur, pagina de față n-a putut găzdui toate răspunsurile pe care 
le-am primit, unele nici chiar în întregime. Iată de ce într-un număr 
viitor vom reveni, îndeosebi cu răspunsurile Sfaturilor populare ale 
orașului București, regiunea București și oraș Constanța și Ministerul 
lnvățămîntului.

Anchetă realizată de EUGEN FL.ORESCU
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Arhitectul
TIBERIU RICCI
ne vorbește

despre :

CENTRUL DE TELEVIZIUNE
BUCUREȘTI

Răsfoim colecția ziarului. „La Bicaz a început săparea 
tunelului"..., „La poalele Făgărașului — un nou oraș"..,, „In 
cetatea petrochimiei"........Termocentrala de la Luduș a in
trat în funcțiune"..., „Noi unități de cultură și de sănătate"..., 
„Institutul politehnic — București"..., „Hidrocentrala de pe 
Argeș"..., „Linii de înaltă tensiune la Porțile de Fier"..., 
„Alături de Hunedoara și Reșița — marele Combinat side
rurgic — Galați"... Oameni, locuri, întîmplări, imagini ale 
dinamicii evoluției spre progres a țării. Uriașilor energetici 
li se alătură uriași metalurgici; orașelor noi, moderne — lo
cuințe civilizate, magazine elegante și bine aprovizionate. 
Pe scurt: civilizație și confort.

La orizontul fiecărui an calendaristic — intră în cadența 
pașilor istoriei noi edificii industriale, sociale, culturale.

Să facem un scurt popas pe vechea cale a Dorobanților. 
Obișnuitul semnal „Atențiune, șantierne conduce pri
virea spre un loc pe care mai ieri il știam parc cu zvon 
de hirjoană copilărească. Acum, înconjurat de schele, un 
prim corp de clădire își înalță — etaj după etaj — silueta 
semeață. In ciuda celor 10 și 12 grade sub zero, lucră
torii întreprinderii de construcții-montaj nr. 1 dau viață 
unui important edificiu al cincinalului: CENTRUL DE TE
LEVIZIUNE — BUCUREȘTI.

Cum și ce va fi — iată întrebări — al căror răspuns 
l-am solicitat arhitectului șef al proiectului — conf. univ. 
TIBERIU RICCI.

— Foarte pe scurt e greu de 
răspuns. Dar nu și imposibil. 
Deci, să încărcăm o schiță a 
celui ce va fi lăcașul din care 
va pleca spre telespectator 
noutatea, știința, arta, cultura. 
Ansamblul studiourilor de 
televiziune îl vor forma patru 
ttorpuri: al studiourilor, cel 
destinat atelierelor — produc
ție, cel redacțional și de film. 
Corpul central — al studiou
rilor — cuprinde 3 studiouri 
mari, un studiau de dimen
siuni mai reduse destinat jur
nalelor de actualități, un stu- 
diou mic pentru înregistrări 
muzicale și două studiouri 
pentru crainici, colocvii în 
purul mesei rotunde etc.

Toate încăperile necesare 
aprovizionării, confecționării și adaptării decorurilor, bu
taforiei, precum și costumelor 
indispensabile activității de pe 
platourile studiourilor — for- 

1 mează corpul de producție- 
ateliere. Un portic închis cu 
spațiul de premontaj va asi
gura un transport ușor și ne
stingherit.

Toți cei ce pregătesc pro-

gramul în ateliere sau pe pla
tourile de filmare — redactori, 
regizori, operatori, graficieni, 
scenografi etc. — au în an
samblul arhitectural un corp 
cu dimensiunea cea mai înal
tă : 13 nivele.

în sfîrșit, construcția a pa
tra — corpul de film — cu
prinde toate funcțiunile ne
cesare prelucrării peliculei în
guste (16 mm) — pentru acti
vitatea specifică emisiunilor 
zilnice televizate (știrile, jur
nalele de actualitate etc.).

în general s-a urmărit ca 
întregul ansamblu să reali
zeze și să răspundă în între
gime cerințelor unei producții 
de înaltă calitate și cu posi
bilități multiple de adaptare 
cerințelor de viitor. între 
acestea, pentru a satisface 
parțial curiozitatea, la viito
rul I se înscrie transmiterea 
simultană a două programe, 
la viitorul II: emisiunile în 
culori... Beton, sticlă, piatră, 
ceramică și mozaicuri prelu
crate — iată materia primă, 
de bază, a viitorului edificiu, 
desfășurat pe o suprafață de 
6,25 hectare...

— ...Edificiu de fapt intrat în 
prezent, după cum ne-o con
firmă zilnic constructorii. 
Ceea ce ei nu ne spun încă, sînt detalii tehnice. V-am 
ruga, deci...

— Viitoarele studiouri vor 
fi dotate cu agregate moder
ne, de înalt nivel tehnic, care 
vor asigura o mai bună reali
zare a emisiunilor și o transmitere de înaltă calitate. Aș 
vrea să menționez că toate 
transmisiile „în direct" pot fi 
înregistrate pe peliculă sau 
bandă magnetică, creîndu-se 
astfel posibilitatea retransmi
siei lor.

Un alt element de „deta
liu" : s-a urmărit din proiect 
efectul plastic arhitectural al 
ansamblului. Dispunerea în 
adîncime pe mai multe pla
nuri a celor 3 corpuri de clă
diri față de corpul redacțional 
mai înalt; înscrierea în pei
sajul de parc a constituit, de 
asemenea, o preocupare deo
sebită amenajîndu-se și com- 
pletîndu-se plantațiile exis
tente ; lucrări de artă statua
re, două oglinzi de apă (la 
intrare și în curtea de lumină 
interioară), alei, spații verzi 
libere etc. — sînt elemente 
care întregesc, e drept deo
camdată 
decor.

Multe 
acum în 
viață în acest an. Apoi cele
lalte.

— Vă mulțumim. Curiozita
tea cititorilor satisfăcută acum 
doar, printr-o schiță, va fi 
deplină cînd posturile de te
leviziune vor transmite pro
gramul I și programul II; și 
cînd de pe aceste posturi, re
trospectiv, filmul — început 
de la proiect, de la prima 
cupă de pămînt excavată, — 
ne va reconstitui întreaga 
muncă de înălțare a acestui 
nou și important edificiu de 
cultură.

în machetă, întregul

dintre elementele 
machetă vor prinde

FLORICA POPA

Automatizarea unor 
legături telefonice 

interurbaneLa noua centrală telefonică din localitate a început montarea echipamentului pentru automatizarea legăturilor interurbane, intrarea în exploatare fiind prevăzută pentru sfîrșitul anului. Orice abonat din Brașov va putea obține astfel legătura cu orașul București sau cu localitățile de pe litoral, prin formarea de la domiciliu a numărului respectiv, fără intermediul operatoarelor din centrală.

Ord de curs la Școala tehnică de stenografie

„Anotimpul va
canței" debutează, 
la 5 februarie. în 
gările din 15 centre 
universitare va fi 
mare animație, stu
denții vor călători 
către toate patru 
zări ale țării.

Reflux de stu
denți în sălile de 
cursuri, laboratoare, 
biblioteci și cămine. 
Zece zile, flux de 
voioșie și tinerețe 
pe Valea Prahovei, 
în „orașele vacan
ței" sau, pur și sim
plu, acasă, alături 
de părinți, printre 
prietenii din satul 
sau orașul natal. 
Prilej de odihnă și 
împrospătare a for
țelor între două eta
pe de muncă.

Pentru aproape 
7 000 de studenți — 
posesorii celor mai 
bune calificative ob
ținute la examenele 
sesiunii de iarnă — 
drumurile zilei de 
5 februarie vor avea 
o direcție unică: 
Munții Carpați. A- 
dresa lor de vacan-

ță : Sinaia, Bușteni, 
Predeal, Tușnad, 
Pîrîul-Rece, sau ca
bane special amena
jate ca tabere al
pine studențești — 
poate Păltiniș, Bor- 
șa, Muntele Mic, 
sau poate Piatra 
Mare, Padina, Mun
tele Roșu, Semenic, 
Poiana Stînii.

Urarea și, într-o 
măsură egală în
demnul „Bine ați 
venit la odihnă, 
dragi studenți" 1 va 
marca, odată cu pri
mele drumeții „de 
documentare", înce
putul unui plăcut 
și recreativ program 
de tabără, tn agen
da fiecărei zile pre
domină excursiile și 
activitățile în aer li
ber, dar studenții a- 
flați la odihnă vor 
putea participa și 
la interesante ma
nifestări culturale. 
O seamă de invitații 
propun vizionări de 
filme și întâlniri cu 
realizatorii unora 
dintre cele mai re
cente producții ci-

nematografice ro
mânești. Altele a- 
nunță audiții muzi
cale, concursuri „Ci
ne știe, câștigă" cu 
teme științifice, lite
rare, muzicale, spor
tive, seri de poezie 
susținute de colegi 
de la Institutul de 
artă teatrală și cine
matografică din 
București. Nu vor 
lipsi serile de dans, 
carnavalurile, iar 
sportul va ocupa un 
loc de cinste în pro
gramul de tabără. 
Se vor desfășura în
treceri de schi — 
pentru „veterani" și 
începători — șah, 
tenis de masă. Iubi
torii turismului vor 
porni în excursii 
de-a lungul itinera- 
riilor din jurul sta
țiunilor și cabane
lor, vor vizita locuri 
și monumente isto
rice, obiective in
dustriale. Două eve
nimente ale vieții 
sportive studențești 
vor concentra, de a- 
semenea, atenția ce-

lor sosiți la odihnă. 
La Sinaia are loc 
finala campionatu
lui republican uni
versitar de șah. Pe 
pîrtia de la Clăbu- 
cet, cei mai buni 
110 schiori-studenți 
ai țării își vor dis
puta întâietatea în 
cadrul finalei cam
pionatului universi
tar de schi.

Și studenților ca
re își petrec zilele 
de vacanță în ora
șele universitare le 
sînt rezervate sur
prize plăcute : case
le de cultură și clu
burile studențești își 
pregătesc de pe a- 
cum repertoriul. Vor 
fi organizate excur
sii de scurtă durată, 
vizite la obiective 
turistice, întâlniri cu 
oameni de știință, 
scriitori. cineaști, 
actori. Se vor putea 
viziona spectacole 
de teatru, filme, vor 
fi organizate audiții 
muzicale la cerere.

ION TRONAC

SPORT•SPORT
• Turneul zonal de șah de la 

Vrnjacka Banja a intrat în faza 
partidelor decisive și marele maes
tru român Florin Gheorghiu, con
tinui să fie neînvins. In runda a 
10-a jucînd cu piesele negre, 
Gheorgh'u a obținut o victorie ra
pidă (la mutarea 25-a), în fața lui 
Bilfap. Tot cu negrele, iugoslavul 
Matanovici a cîștigat la Vizantia- 
dis și a trecut în fruntea clasamen
tului datorită remizei obținute în 
partida întreruptă din runda a 
8-a.
• Stadionul Giulești din Capi

tală, găzduiește astăzi cu Începere 
de la ora 15,15, meciul amical de 
fotbal dintre formațiile bucurește- 
ne Rapid Și Politehnica. In deschi
dere, la ora 13,30, se vor întilni 
echipele Tehnometal și D.R.T.A.
• Astăzi, la Cluj, în cadrul se

mifinalelor „Cupei campionilor 
europeni" Ia tenis de masă (mas
culin) campioana României, echipa 
C.S.M. Cluj, întîlnește intr-o par
tidă care se anunță echilibrată, 
formația suedeză Leksberege B.T.K.
• ța Copenhaga s-a desfășurat 

intîlnirea internațională amicală 
de handbal dintre selecționatele 
masculine ale Danemarcei și 
U.R.S.S. La capătul unei partide 
spectaculoase, sportivii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 
17—15 (11—6).

® • La Clermont Ferrand (Franța),
s-a disputat întîlnirea internațio
nală de lupte dintre echipa A.S. 
Montferrand și formația iugoslavă 
Proletar. Victoria a revenit gazde
lor cu 6,5—4,5 puncte.

Unde sînt
atleții seniori ?

de 
să 
în

Ne-am obișnuit pînă acum să considerăm concursurile 
sală ca o anexă, un auxiliar al sezonului de vară și astfel 
nu le acordăm importanța cuvenită competițiilor atletice 
generat. Practica însă a dovedit contrariu. Cele mai dezvol
tate țări în activitate atletică au un bogat sezon competițio- 
nal de sală, fără ca aceasta să stânjenească realizarea mari
lor performanțe vara. Este și normal, fiindcă renunțarea to
tală la forma sportivă, cum se întâmpla înainte, și de ce nu 
am recunoaște, atleții noștri mai practică această metodă în 
mare parte și astăzi, a trecut în domeniul istoriei antrena
mentului sportiv. De altfel avem la îndemînă un exemplu 
excelent în atletismul nostru : Șerban Ciochină. După ce în iarnă a cîștigat criteriul european de sală la triplu salt, a 
reușit și în timpul verii și chiar în competițiile lui cele mai 
importante (campionate europene și concursul preolimpic de 
ia Mexic) să îmbunătățească recordul țării. Dar Ciochină 
rămîne o excepție... Concursurile de sală desfășurate în 
București în ultimele săptămîni s-au desfășurat cu... absența 
aproape totală a seniorilor. In schimb la juniori, în ultimul 
concurs, cițiva au trecut de nivelul mediocrității. E drept 
cîțiva juniori și-au realizat recorduri personale lăsînd im
presia că nu se vor opri aici. Astfel Nichifor Ligor (S.S.E. 2) 
a sărit la prăjină 3,90 m înscriindu-se printre juniorii pre- 
tendenți la supremația acestei probe. La greutate, Dorin Ră- 
dulescu (Metalul) și Ion Ciocănescu (I.C.F.) in urma unui 
frumos duel au realizat noi recorduri personale: 14,21 m șt 
respectiv 14,24 m. Se cuvine să salutăm în sfîrșit măsura

s

Recunoaștețl In fo
tografie o stațiune 
pentru alimentarea au
tovehiculelor cu cele 
necesare drumului ; o 
stațiune obișnuită, cum 
inttinlm sute in călă
toriile noastre prin 
tară. Cea din fotogra
fie poartă numărul 98 
și este plasată în Pla
ta Unirii. Și totuși, 
nici numărul, nici lo
cul unde se află n-au 
scos-o in evidentă, 
făcind-o „eroina" a- 
cestei microtnsemnărl. 
ci cu totul altceva, 
ceva care s-a petrecut 
tn urmă cu citeva zile.

...Orele 14.25. Un 
utoturlsm stopează 
fata stafiei.

— Ceva benzină, 
rog, se adresează 
ferul.

a- 
ln

vă 
țo-

BLITZ
de ceas, acum dăm In 
primire, catadixește 
cineva să-i răspundă.

— Sint foarte grăbit, 
solicită șoferul. Și 
apoi, mai sint cinci 
minute. In două minu
te cu mine a(t termi
nat.

— Dar ce, n-ai pri
ceput odată, tl apos
trofează cu arfag vân
zătorul (care se nu
mește Ion Mlrza) Dum
nezeu să fii sau Cris
tos din mortl, și nu-ti 
dau.

După care urmează 
un Întreg șir de invec
tive la adresa sfinți
lor din calendar.

...Peste ctteva mi
nute, Ia o altă stațiu
ne (numărul 197) la 
ieșirea din București, 
spre Alexandria.— Peste o Jumătate

Macheta noului centru de televiziune București Foto : AGERPRES

federației de atletism ca la concursul republican de sală și Za celelalte competiții cu caracter republican, juniorii mari să 
folosească materialele seniorilor, după cum o măsură bine
venită luată de comisia orășenească de atletism este de a li
mita numărul participanților la concursurile de sală, și de a 
organiza în cursul săptămînii concursuri pentru trecerea 
standardului de către cei ce nu au fost admiși în concurs. 
Păcat că alătwi de eforturile de a se îmbunătăți condițiile 
de participare în concurs nu se găsește și o soluție pentru 
amenajarea pistei din sala Floreasca II care este sub orice 
critică. Fiind prea moale ea „înghite" multe zecimi în pro
bele de alergări și garduri și mulți centimetri săritorilor în 
lungime. Este, de asemenea, necesară utilizarea celorlalte te
renuri acoperite din București (Steaua, Dinamo, Viitorul) 
pentru concursuri, atât de necesare în actualul sezon.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

— Un litru de ulei, 
vă rog.

— Imediat, cu plă
cere, din care doriți.

Amabilitatea vînză- 
torului (Viorel Petres
cu) ne dă curaj să-i 
punem $1 o Întrebare 
„suplimentară".

— Spuneți-mi cum 
procedați la prinz cu 
darea in primire.

— Normal, intra 
14,30—15 ar trebui să 
Închidem vînzarea 
pentru această opera
ție. Noi, insă, pre
luăm schimbul din 
mers. Ca-n producție. 
Mai mult de 5 minu
te, cel mult 10, nu du
rează. In general 
străduim să nu-i
cern pe clienti să aș
tepte. E de datoria 
noastră să ne purtăm 
frumos cu el. Și-apol, 
avem și interesul să 
facem vtnzare.

Ne erau încă vii tn 
memorie cuvintele ce
luilalt vînzător, atitu
dinea lui arțăgoasă, 
pus veșnic pe ceartă, 
de parcă 
depltait o 
care era 
facă.

Un ultim 
ambii vînzătorl 
tineri, de vlrstă apro
piată. Ce mare distan
tă etlco-morală ti des
parte Insă !.„

ne 
ta

n-ar fi In- 
muncă pe 
dator s-o

amănunt: 
sint

I. andreitA

CINEMATOGRAFE
RĂZBOI Șl PACB (seria l-a)

rulează la Patna (orele 9> 12|
15, 18, 21).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU- 
MINTE

rulează la Victoria (orele 9; 
lt.15, 13,30, 15,45, 18,15 , 20,45), 
Feroviar (orele 9, 11,15, 13,30,
16, 18,30, 20,45).

LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR 
GRIMM

rulează la Festival (orele 9, 
12, 15, 18, 21). Modern lorela 
10, 12,45; 15,30, 18,15, 21),
Republica (orele 8.30, 11, 13,30, 
16, 18,45, 21,15).

ZORBA GRECU
rulează la Grlvlța (orele 9,30, 
12.15, 15, 17,45, 20,30) Union 
(orele 10,30, 14.30, 17,30 , 20,15).

EL GRECO — cinemascop — 
rulează la Gloria (orele 9,15, 
11.30, 13,45, 16, 18,15, 20,30), 
Tomis (orele 9, 11,15, 13,30, 
16, 18,15, 20,30)

MINUNATA ANGELICA
rulează la Unirea (orele 15,30, 
18. 20.30)

BALADA DIN HEVSURSK — cine
mascop —

rulează la Flacăra (orele 15.30, 
18, 20.30)

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Arta (orele 9, 11,45, 
14,45. 17 45, 20 45) Aurora
(orele 6.30, 10 45, 13, 15,30, 18, 
20.30| Flamura (orele 9, 12, 
15, 18 . 20,30).

SANIURO
rulează ia Miorița (orele 9, 
11,15, 13 15,45. 18,15, 20.30).

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

lh) plus de calitate 
pe fluxul liniilor 

de reparațiiîn această perioadă în S.M.T. activitatea de bază rămîne însă revizuirea și repararea tractoarelor. Stadiul actual indică necesitatea concentrării atenției în două direcții principale : 1) urgentarea reparațiilor pentru efectuarea întregului volum planificat pînă la 20 februarie ; 2) ridicarea gradului calitativ al reparațiilor și aplicarea unui regim riguros de economii.Situația la finele celei de a doua decade a anului arăta că reparațiile la tractoare fuseseră executate în proporție de 61,9 la sută, la pluguri 75,1 la sută, la semănători pentru păioase 73,6 la sută, semănători pentru porumb, 84,9 la sută, cultivatoare, 73,6 la sută, iar grape cu discuri 90.2 la sută. La aceeași dată, un număr de 15 S.M.T (13 numai din regiunea Dobrogea) aveau pregătit întregul parc de mașini și tractoare cu care vor lucra în campania de primăvară. 

Stadiul avansat al reparațiilor în această regiune rezultă din preocuparea existentă aici pentru eșalonarea lor în tot cursul anului, și nu numai iarna — practică pe care ne Străduim să o generalizăm.Ritmul de lucru trebuie însă intensificat, avînd în vedere faptul că într-un număr de regiuni ca Brașov, Cluj, Iași, Bacău, Suceava șl București, rezultatele se situează sub nivelul mediei pe țară. Foarte anevoios merg treburile în S.M.T. Curtici, Tîrnava. Dej, Grădiștea, Vlădeni.O analiză atentă arată că toate unitățile au create posibilități să execute în termen întregul volum de reparații și revizii planificate. Departamentul mecanizării și consiliile agricole regionale au luat o serie de măsuri în scopul intensificării ritmului de lucru. Pentru tractoare, în special, s-a indicat refacerea planificării anterioare și reorganizarea. în consecință, a muncii pe ansamblul fiecărei stațiuni și la fiecare post. Derivă de aici sarcina pentru conducerile tuturor S.M.T. — și în primul rînd ale celor rămase în urmă — de a-i folosi în procesul de reparații și întrețineri atît în atelierele de la centru, cit și Ia brigăzi, pe toți tractoriștii neanga.iati la lucrările din cîmp sau la alte munci necesare. Este principala re

zervă de forțe pentru creșterea ritmului de lucru. Proce- dîndu-se astfel, și foloslndu-se cu mai multă economicitate suprafețele de producție și u- tilajele, se poate mări numărul posturilor și se poate organiza munca în două schimburi.în același timp, ritmul de lucru va crește simțitor prin rezolvarea mai operativă a problemei aprovizionării cu materiale și piese de schimb. Există în această privință suficiente rezerve și în unități. Pe baza experienței acumulate. s-a recomandat să se lărgească sortimentul pieselor care se recondiționează. De exemplu, la fuzeta tractorului Universal 650 — reper cu care aprovizionarea este foarte deficitară — s-au dat indicații ca, pe plan local, să fie confecționat axul orizontal, care să se preseze în locul celui rupt. Se pot recondiționa, de asemenea, axele planetare, carcasa punții din spate și multe alte piese. Pe lingă documentația difuzată, tehnologia a fost explicată cadrelor de conducere din S.M.T. cu prilejul schimburilor de experiență care au avut loc în perioada organizării reparațiilor.Folosirea deplină a tuturor acestor posibilități constituie o sarcină de prim ordin pentru colectivele de muncă din toate stațiunile de mașini și tractoare, orice nerespectare 

a măsurilor stabilite aducînd serioase prejudicii desfășurării procesului de producție.Totuși, măsurile amintite cu privire la «condiționări rezolvă numai parțial problema pieselor de schimb. Este neapărat nevoie ca și uzinele și fabricile să livreze în intervalul prevăzut, precum și în cantitățile și sortimentele cerute, piesele de schimb contractate. în mod cu totul deosebit se simte nevoia intrării în circuitul de aprovizionare 
a pinioanelor din cutia de viteză (producător — Uzina „Tractorul"), a discurilor de ambreiaj, traverselor frontale, fuzetelor de la tractoarele U- niversal 650 etc. (produse de Uzinele de reparații din semifabricatele livrate de Uzinele „Tractorul", „Vulcan", Uzinele mecanice Plopeni și altele).Tot în scopul creșterii ritmului de lucru șl al asigurării unei calități superioare anul acesta a fost extinsă, în 155 de unități, metoda organizării reparațiilor în flux și a fost introdus un sistem de control mai judicios, stabilindu-se ansamblele care se verifică bucată cu bucată și cele la care verificarea se face prin sondaj.Rezultatele depind acum de răspunderea cu care se aplică toate aceste măsuri și de eficacitatea controlului pe care trebuie să-l facă serviciile S.M.T. din cadrul consiliilor agricole regionale. A fost luată, de acum, o inițiativă bună. în regiunea Brașov și-a început activitatea un colectiv larg format din specialiști de la Uzinele „Tractorul", de 

la Institutul politehnic șl de la consiliul agricol, care controlează și ajută unitățile să asigure un ritm ridicat și o calitate superioară a reparațiilor. Este o măsură care tre
Aventurile literaturii de aventuri

trebui să neliniștească e cu 
totul altceva. Că se scrie 
astăzi șl mal ales aici pe 
lingă literatură de calitate 
și multă maculatură polițis
tă. Gustul pentru senzațio
nal în rapidă creștere este 
însoțit de o înmulțire Intr-o 
proporție geometrică a a- 
cestui epigonism editorial, 
numit mai exact manufactu
ră de joasă speță. Exemple
le sint la îndemînă, lingă 
noi, chiar dacă vom ilustra 
cu nume de aiurea. Conan 
Doyle, marele maestru al 
literaturii polițiste obținuse 
în ciuda prolificității sale 
literare doar o onestă me
diocritate materială pe cind 
un Edgar Walace, cu neîn
semnate exagerări, un epi
gon al celui dinții, a deve
nit în scurtă vreme unul 
dintre cei mal bogațl oa
meni ai Albionuiui. Cere
rea mare șl oferta...

Cu o lectură pe care o 
poți număra pe degete ori
cine se poate încumeta să 
scrie o carte pasabilă. De 
obicei romanul Începe (ca 
și filmul de gen de pe e- 
cran lat sau serialul de pe 
ecranul mic) cu un spectru 
violet care îngrozește o 
casă, cu un foc de revolver 
pornit de după colț, cu un 
cadavru găsit — tocmai 
cind te duceai după țigări 
— pe stradă și continuă, cu 
asasinate, prin arsenic, cu 

buie folosită acum tn toate regiunile.Fiecare zi de întîrziere la reparații, fiecare lucrare de mîntuială costă tone de produse.
cravata făcută ștreang sau 
mal știu eu ce. In ultinta 
pagină se allă și misterio
sul autor al ororilor abomi
nabile în persoana unui 
candid colecționar de flu
turi sau de antichități, un 
avocat sau un senil natura
list. După două, trei roma
ne citite cu sufletul la gură 
trucul e dovedit șl gustul 
nostru pentru excepțional și 
aventură e veștejit de a- 
ceastă aprehensiune imedia
tă.

Riscăm să ne contrazi
cem ? De loc. Stau mărtu
rie iluștrii autori ai genului. 
Și la Poe, și Ia Hoffman, șl 
la Dlirrenmatt defectul capi
tal al manierei amintite, in
triga, Iasă loc observației 
psihologice subtile — deci 
condiției esențiale a orică
rei mari literaturi — și, în 
plus, literatura acestora 
spune mult și nu multe. El 
nu au ambiția să explice 
tot, ci ne iasă nouă plăce
rea să continuăm mental 
cartea după închiderea ei. 
să eliberăm ipoteze noi și 
tot attt de posibile, să fa
cem deci și o utilă gimnas
tică intelectuală. Deci fără 
talent... Altfel uitarea citito
rului ce urmează ultimei 
pagini e o dreaptă Judeca
tă estetică și etică — pe 
care o merită oricare epigo
nism. Șl vrem nu vrem pu
dicii amintiți au tntr-un fel 
dreptate.

MONDO CANE — (ambele serii) 
rulează la București (orele 9,
12.30, 16,30 , 20). Buceg, (orele
9, 12,30 16, 19,30), Melodia
(orale 9,15, 12,45, 16,15, 19,45), 
Rahova (orele 15,30, 19 (dumi
nică ora 10). Luceafărul (orele
9.30, 13, 16.30, 20)

NEVESTE PERICULOASE
rulează la Buzeștl (orele 10, 
15,30; 18; 20,30). Lumina (orele
8.30, 11, 13,30; 16, 18,30; 21).

OMUL DIN RIO
rulează la Doina (orele 11,15,
13.30, 16, 18,30, 21). — Pro
gram pentru copii ora 9—10), 
Colentina (orele 15, 17,30, 20). 
Crîngași (orele 15,30, 18j 20,30).

PE URMELE UNUI REPORTAJ, A 
Vl-a SESIUNE A MARII ADU
NĂRI NAȚIONALE, CĂLĂREȚII 
DE PONEY, JOCUL, ULTIMA 
TREAPTA

rulează Ia Timpuri Noi (orela 
9—21 tn continuare).

GOLGOTA — cinemascop — 
rulează la Giulești (orele 15,30, 
18, 20,30).

TUNELUL — cinemascop — 
rulează la Moșilor (orele 15,30i 
18, 20,30)

MOȘ GERILĂ
rulează la Vitan (orele 15,30, 
18, 20,15).

BARBĂ ROȘIE — (ambele serii) 
rulează la Viitorul (orele 15,30, 
19), Ferentari (orele 15,30, 19).

MAICA IOANA A ÎNGERILOR
rulează la Excelsior (orele 9.Î5- 
11,30; 13,45, 16, 18.30, 20,45), 
Floreasca (orele 9,30, 12,30;
15,15; 18, 20,45), Capitol (orele
9.30, 12, 15, 17.45, 20.30).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează la Dacia (orele 9, 
13,30 în continuare 16, 18,30,
21). Munca (orele 15.30, 18,

20,30).

CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinema
scop —

rulează la Popular (orele 15,30i 
18; 20,45), Cosmos (orele 15,30, 
18; 20,30).
rulează la Cotroceni (orele
15,30, 18; 20.30)

RIDEM CU STAN Șl BRAN
rulează la Volga (orele 9,30;
11,45, 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Lira (orele 15,30; 18; 20,30).

CUMBITE
rulează la Progresul (orele 
15,30: 18: 20,30).

falstaff
rulează la Drumul Sării (orele
15,30, 18, 20,30).

JOI 26 IANUARIE
18,00 : Pentru cei mici : In loc 

de cinema : filmele „Pușca și un
dița" și „Fredi cel Încăpățînat" i 
18,20 : Pentru tineretul școlar : Stu
dioul pionierilor , 18,50 : Publici
tate , 19,00 : Telejurnalul de sea
ră , 19,20 : Buletinul meteorologic , 
19,23 : „Mult e dulce și frumoasă" 
— emisiune de limbă română con
temporană. Prezintă conf. dr. Flo- 
rica Dimitrescu , 19,35 • Arta plas
tică : Bienala de pictură și sculptu
ră (I) Prezintă : Dar, Hăulică , 
19,55 ■ Desene animate , 20 : Stu
dioul muzical : Participă soprana 
Arta Florescu șl dirijorul Constan
tin Bugeanu , 20,45 : Față în față , 
21,05 , Filmul artistic „Feriga de 
aur" , 22,45 : Telejurnalul de noap
te.



ZILNIC • Știri însem 
nări comentarii 

• Știri însemnări com 
entarii 0 Știri însemnări Tensiune la Managua

Managua, capitala republicii Nicaragua, oraș cu o aparență calmă, dată poate și de arhitectura sa unitară, a avut cîteva zile aspectul unui cîmp de bătălie. Pe străzile principale au răsunat focuri de armă; la palatul prezidențial au fost masate tancuri și piese de artilerie; avioane militare au patrulat deasupra orașului și au mitraliat periferiile sale. Zeci de oameni au fost omorîți, sute — răniți. Se ignoră numărul real al victimelor din rîndurile populației civile care, după unele agenții, ar putea fi de ordinul sutelor.

Undeva In spatele frontului: o școală deschisă într-o regiune din Angola pe care patrioții 
au eliberat-o

Kinshasa Inundații catastrofale in Brazilia

Evenimentele își au punc
tul de pornire în reprimarea 
unei manifestații a opoziției 
in cadrul căreia s-au cerut 
condiții normale desfășurării 
campaniei electorale, la 5 fe
bruarie urmînd să aibă Joc 
alegeri prezidențiale. Opinia 
publică constată că susținăto
rii familiei Somoza vizează 
prelungirea profitabilei sale 
domnii, prin organizarea unei 
noi farse electorale.

Primul reprezentant al di
nastiei a fost generalul Ana- 
atasio Somoza, dictatorul Nica- 
raguei timp de 20 de ani — 
din 1936, data la care a pre
luat puterea pînă In 1956

cînd a fost asasinat. înteme
ietorul a avut grijă să forti
fice ți materialmente „dina
stia" acumulînd o avere de 
peste 200 milioane dolari. 
Apoi, puterea a trecut au
tomat asupra celor doi fii 
ai săi : Luis, investit pre
ședinte și Anastasio, care a 
moștenit numai numele ta
tălui, dar și vocația lui 
militară. El a devenit ge
neral și a preluat conducerea 
„Gărzii Naționale", adică a a- 
paratului represiv. Iată însă, 
că în 1963. spre surprinderea 
multora, Luis Somoza a anun
țat subit alegeri prezidențiale. 
Acest eveniment, cu totul ne
obișnuit de zeci de ani în 
Nicaragua, voia să marcheze 
„liberalizarea" regimului, as
pect nou în politica sa, menit 
să faciliteze accesul la fondu
rile „Alianței pentru progres". 
„Liberalizarea" a fost, desi
gur, strict de circumstanță, 
iar alegerile un simulacru : u- 
nicul candidat era Renee 
Schick, devotat prieten al 
familiei Somoza. Fără nici o

emoție, Renee Schick a deve
nit președinte, iar Anastasio 
Somoza, adevăratul conducă
tor al țării, prin păstrarea 
funcției de comandant suprem 
al Gărzii Naționale. După trei 
ani, Schick răposind a fost în
locuit la conducere de către 
actualul Guerrero, care se a- 
rată Ia fel de devotat ca și 
predecesorul său față de fa
milia Somoza.

Partidul socialist din Ni
caragua îl caracterizează ast
fel pe continuatorul dinas
tiei dictatoriale Somoza: 
„Anastasio Somoza repre
zintă armata și este exponen
tul oligarhiei politice domi
nante care apără interesele 
monopolurilor nord-ameri- 
cane".

Dar, pentru aparențe „de
mocratice", a fost admis 
drept concurent și un repre
zentant al opoziției. Mai multe 
partide politice, care s-au 
unit intr-un front opoziționist 
pentru a lupta împotriva ma
nevrelor familiei Somoza de 
perpetuare a domniei, l-au 
desemnat pe dr. Fernando A- 
guero drept candidat in alege
rile prezidențiale. Duminica 
trecută 5 000 de manifestanți, 
care au ascultat in fața pala
tului prezidențial un discurs 
al candidatului oponent, au 
cerut să se pună capăt inge
rinței armatei in campania e-

lectorală, protestând împotriva 
manevrelor care urmăresc să 
impună alegerea ca președinte 
a lui Anastasio Somoza. Poli
ția a tras in demonstranții ce 
s-au împrăștiat abia după in
tervenția aviației, continuînd 
timp de două zile luptele de 
stradă in mai multe puncte 
din capitală. Urgent, președin
tele actualei junte guverna
mentale, Guerrero, aflat in 
campanie electorală, a fost 
chemat la Managua pentru a 
lua măsurile necesare „de re
stabilire a situației". Represi
unile s-au dezlănțuit cu vio
lență. Oficialitățile au aruncat 
vina pentru singeroasele eve
nimente asupra candidatului 
opoziției care „i-a îndemnat 
pe partizanii săi să sfideze 
forța publică". In consecință, 
după cum relatează agențiile 
de presă, autoritățile se dedau 
acum la măsuri represive îm
potriva liderilor opoziției.

Deci, la prima revendicare 
a populației — neamestecul ar
matei în campania electorală 
— actuala juntă, fie ea in 
stare de provizorat, a răspuns 
prompt declanșînd o teroare 
singeroasă. De unde se poate 
presupune că la cea de-a doua 
revendicare — alegerea liberă 
a unui președinte — răspun
sul va fi același.

VIORICA TAnASESCU

va găzdui 
reuniunea

Peste 1000 victime # Continuă ploile torențiale
• Raționalizarea curentului electric 

la Rio de Janeiro e sour
O. U. A. ?Postul de radio Kinshasa a anunțat că 23 dintre cele 38 de state membre ale Organizației Unității Africane sînt de acord cu propunerea făcută de Congo ca următoarea sesiune ia nivel înalt a O.U.A. să aibă loc la Kinshasa.Acordul a două treimi dintre țările membre este suficient pentru ca lucrările O.U.A. să se desfășoare la Kinshasa unde, după cum anunță același post de radio, au și început pregătirile necesare creării unor condiții cît mai bune reuniunii, prevăzute pentru luna septembrie a.c.
Ajutor... 

rentabil
Ian Smith s cunoscut ca 

un om cu o fire închisă, 
rece. Și totuși, cu prilejul 
mesajului de Anul Nou, 
acum cîteva săptămîni, as
cultătorii radiodifuziunii 
sud-rhodesiene au putut 
sesiza emoția cu care pre
mierul vorbea despre bu
nii prieteni intru rasism, 
autoritățile de la Pretoria. 
Cu glasul tremurat, Smith 
spunea : „In zile dificile, 
cînd înfruntăm un verita
bil blocus, prietenii noștri 
din Republica Sud-Africană 
ne oferă un ajutor dezinte
resat... Este un gest de o 
rară bunăvoință".La Salisbury a șocat 
doar emotivitatea surprin
zătoare a rezervatului 
Smith. De elogii la adresa 
Pretoriei nu se duce lipsă. 
De cînd cu sancțiunile eco
nomice recomandate la 
O.N.U. presa sud-rhodesia- 
nă nu scapă nici o zi să nu 
ridice în slavi „bunăvoin
ța" prietenilor sud-africani.

Iată, însă, că în corul 
osanalelor a apărut o dis
tonantă. Cel mai influent 
ziar din capitala sud-rho- 
desiană, SUN a publicat 
o informație bazată pe date 
furnizate de „cercuri eco
nomice foarte competente". 
Reiese, astfel, că prețul la 
care compania comercială 
sud-africană „Park" li
vrează petrol Rhodesiei de 
sud este cu 75 la sută mai 
mare decît cel cu care era 
achiziționat în mod nor
mal, înainte de a se recurge 
la sursele sud-africane. In 
același timp, prețul la care 
sud-africanii cumpără tu
tunul sud-rhodesian a scă
zut cu aproape 50 la sută. 
Nevoiți să recurgă la furni
turile de petrol din R.S,A. 
și să-și vîndă la preț scă
zut tot în Africa de sud. 
aproape întreaga cantitate 
de tutun produsă, sud-rho- 
desienii constată că bunii 
lor „amici" de la Pretoria 
profită de situație în modul 
cel mai lipsit de eleganță. 
Mai precis, SUN informea
ză că de la 1 august și pînă 
la 31 decembrie 1966 com
paniile sud-africane au 
realizat numai prin „ope
rațiunile prietenești" la ca
pitolele amintite, profituri 
suplimentare de 4 000 000 
lire sterline.

De unde se vede că, vorba 
lui Smith, „ajutorul dezin
teresat" practicat de „bu- 
năvoitorii" de la Pretoria 
este rentabil.

E. R.

Asupra orașului Rio de 
Janeiro și a regiunilor înve
cinate continuă să cadă ploi 
torențiale, care au făcut ca 
toate rîurile din această 
zonă să se reverse.

Nici pînă în piezent nu au putut 
fi evaluate pagubele materiale și 
numărul victimelor provocate de 
aceasta catastrofă, de proporții 
mai mari decît cea petrecută in 
aceeași perioadă a anului trecut.

Orașul Rio de Janeiro se află In 
întuneric datorită măsurilor de ra
ționalizare a curentului electric. 
Automobilele circulă numai pe a- 
numite .străzi și cu mare precau
ție. Numeroase stații de radio și 
televiziune și-au încetat emisiuni
le, iar cele care continuă să 
funcționeze difuzează fără întreru
pere mesaje privind victimele și 
pagubele provocate de inundații. 
Birourile, magazinele, uzinele, res
taurantele etc., sînt luminate cu 
lămpi de huilă, petrol sau cu lu
minări. Dar, în ciuda ploilor per
sistente, aeroporturile, gările și 
porturile își continuă activitatea. 
După cum relatează agenția 
France Presse, în statul Rio 
perspectivele sînt alarmante, deoa
rece inundațiile s-au întins dincolo 
de kilomertul 54 pe șoseaua Rio 
de Janeiro—Sao Paulo unde au 
fost, de asemenea, semnalate vic
time.

Guvernul a mobilizat numeroase 
unități miltare |f corpuri de pom
pieri, precum și echipe de munci
tori și funcționari pentru a da aju
torul necesar sinistraților. Marți, 
în tot cursul zilei, elicopterele mi
litare au transportat pe sinistrați 
și au aprovizionat grupurile izola-

------ •------

N. Podgornîi 
la RomaCu prilejul vizitei de stat pe care o face în Italia Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., președintele Italiei, Giuseppe Saragat, a oferit în seara zilei de 24 ianuarie o recepție.Salutînd prezența oaspetelui sovietic, președintele Italiei a subliniat că această în- tîlnire are ca scop să apropie și mai mult popoarele Italiei și Uniunii Sovietice.în cuvîntul de răspuns, Nikolai Podgornîi a relevat atmosfera de bunăvoință și de o mai bună înțelegere ca^e începe să se statornicească între U.R.S.S. și Italia, precum și faptul că. în ultimii ani, aceste relații ău căpătat, îndeosebi în domeniul colaborării economice și tehnico-știin- țifice. o dezvoltare favorabilă.

te. Apele fluviilor Pirai ți Coroa- 
do continuă să crească în timp ce 
fluviul Paraiba și-a revărsat aDele 
peste alte localități, inundînd încă 
60 de locuințe. Hidrocentrala de la 
Pereita Passo și cea de la Nilo 
Pezaba au fost paraliz".te, fără 
perspectiva de a fi repuse în func
țiune curind. Serviciile meteorolo
gice braziliene anunță, in continua
re, vreme instabilă și ploi toren
țiale atît in statul Rio, cit și în 
sudul statului Minas Gerais.

Deși nu se cunosc încă pagubele 
materiale și numărul victimelor, 
autoritățile consideră că peste o 
mie de persoane și-au pierdut 
viața.

• PENTRU Republica Sud-Alri- 
cană, anul 1966 a Însemnat recor
dul condamnărilor la moarte. Po
trivit statisticilor, acestea au atins 
clira de 122, ceea ce reprezintă o 
creștere de aproape 50 Ia sută 
fată de anul precedent. Fără Îndo
ială că in patria apartheidului, 
condamn<U la moarte an fost tn 
primul rind băștinașii negrii acu
zați sau numai bănuit! de activita
te „subversivă” împotriva guver
nului, indiferent dacă aceasta se 
reducea la un simplu ralul de a 
se supune celor mai umilitoare și 
draconice practici rasiste.

PRIMIRE FURTUNOASĂ
• CONTINUlNDU-ȘI călătoria tn 

Noua Zeelandă, șeful guvernului 
salgonez, generalul Ky, a sosit 
marți seara la Auckland, unde a 
fost întîmpinat de sute de demons
tranți, care protestau împotriva 
venirii Iui. Ca și în celelalte ora
șe, maniiestanții își exprimau pro
testul față de războiul din Vietna
mul de sud și împotriva participă
rii țării lor la acest război. Agenția 
Reuter relatează că, în timpul de
monstrației din Auckland, Ky și 
persoanele care îl însoțeau au scă
pat cu greu dc furia mulțimii. Unul 
din aghiotanții săi a fost lovit cu 
o călimară plină cu cerneală. Im
portante forțe polițienești, folosind 
cîini, au intervenit pentru a-1 îm
prăștia pe demonstranți.

• Senatorul american, Robert 
Kennedy a început un turneu „de 
informare" în capitalele unor țări 
din Europa occidentală. La Londra, 
Robert Kennedy, va avea întreve
deri cu primul ministru britanic, 
Harold Wilson, cu Edward Heath, 
liderul partidului conservator, cu 
ininstrul de externe britanic, Geor
ge Brown, precum și cu alți parla
mentari britanici, Sîmbătă, Robert 
Kennedy va pleca la Paris unde 
urmează să se întîlnească cu pre
ședintele Franței, de Gaulle.

Astăzi este sărbătoarea națională a Republicii India. 
Fotografia noastră înfățișează un străvechi monu

ment de artă indiană

Cheia problemeiLiniștea și pitorescul reședinței de la Chequers a primului ministru britanic, aflată în apropierea Londrei, nu au constituit, se pare, factori îndeajuns de stimulatori pentru ca miniștrii de finanțe -ai Angliei, Franței, Statelor Unite, Germaniei occidentale și< Italiei să ajungă la o pqziție' comună în complicatele probleme monetare care frămîntă sistemul financiar occidental. Iar .reuniunea în formație completă „a celor 10“ (cu participarea în plus a Japoniei, Belgiei, Olandei, Suediei și Canadei), în curs de desfășurare tot în capitala britanică, nu prilejuiește-nici ea o atmosferă prea destinsă. .
Redactarea comunicatului fi

nal după reuniunea „celor cin
ci" 'a constituit o grea încer
care, dat fiind punctele de ve
dere divergente. Cum era și 
de așteptat, ministrul francez 
al finanțelor, Michel Debre, a 
folosit acest prilej pentru a 
critica, din nou, politica mone
tară a Statelor Unite și a An
gliei, cu toate că nu au trecut 
decît citeva zile de cînd luase 
aceeași poziție intr-un amplu 
discurs. Replica nu s-a lăsat 
așteptată și titularul departa
mentului englez al finanțelor,

James Callaghan, a afirmat că 
Anglia se împotrivește crește
rii prețului aurului. Chiar da
că cuvintul Franța nu a fosi 
rostit, toată lumea a înțeles că 
James Callaghan se referă la 
propusa reformă franceză a 
sistemului monetar occidental, 
care prevede, printre altele, o 
reevaluare a prețului aurului. 
Această cerință pe care recen
ta reuniune de la Haga a mi
niștrilor de finanțe din țările 
Pieței comune a apreciat-o ca 
nefiind de foarte strictă ac
tualitate, rămine totuși cheia

cheilor, atit in problemele 
monetare cit și in ceea 
ce privește adeziunea An
gliei la Piața comună. In a- 
ceastă privință este semnifica
tiv un articol apărut în LE 
MONDE in care se arată că 
cel mai sigur test al dorinței 
Angliei de a adera Ia Piața co
mună, este poziția sa in pro
blemele monetare. Ziarul pre
cizează că atitudinea față de 
reforma sistemului monetar 
occidental și a rolului lirei 
sterling pe piața financiară in
ternațională’ vor putea indica 
oficialităților de pe malurile 
Senei dacă guvernul domnu
lui Wilson a ales calea colabo
rării cu Europa occidentală, 
liberindu-se de anumite de
pendențe față de Statele Unite.

Tocmai de aceea presa fran
ceză, ca și cea engleză, acordă, 
în aceste zile un loc de frunte 
unor probleme aride ca cele 
privind sistemul monetar, în 
contextul vizitei întreprinse Ia 
Paris de premierul englez și 
ministrul său de externe.

Desigur, ca in orice sondaj

• DUPĂ cum anunță agenția 
Antara, la Djakarta, a fost arestat 
marți Djoko Sudjuno, membru al 
Sacre taria tulul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din In
donezia.

• „IDEEA Instalării unui telescop 
pe Lună, capabil să cerceteze Uni
versul și chiar Pămtntul tn condi
ții unice, este din ce In ce mai 
actuală", au declarat specialiștii a- 
merlcanl R. D. Shelton, V. B. Mo
rris și E. J. Sternglass cu prilejul 
unei conferințe ținute la Institutul 
american pentru aeronautică și as- 
tronautlcă. Un telescop de 30 cm, 
eliberat de efectul atmosferei te
restre, au declarat el, ar putea ob
ține detalii de 3—10 ori mai fine 
decît oricare telescop de pe Pă- 
mînt. Cel trei oameni de știință 
americani au prezentat apoi planul 
instalării pe Lună a unei stații 
științifice automate, operînd cu 
ajutorul energiei nucleare și avtnd 
tn centru un telescop.

Loteria

• NOUA Constituție braziliană 
a fost promulgată marți de sena
torul Auro de Moura Andrade, 
președintele Senatului, în cursul 
unei ședințe solemne a parlamen
tului, la care au participat toți 
membrii guvernului, precum și 
vicepreședintele republicii, Jose 
Marla Alkmin. (Constituția a fost 
aprobată de Congres în noaptea 
de sîmbătă spre duminică).

PATRUPEZI CELEBRI
• C1INII sint, se pare, puși pe 

descoperiri. După celebrul patru
ped care a găsit tn Anglia mult 
căutata cupă Jules Rlmet, dispăru
tă tn preajma campionatului mon
dial de fotbal, un alt cîine, mal 
modest decît predecesorul său, s-a 
mulțumit să descopere o comoară. 
In timp ce își hrănea clinele legat 
în lanț, pensionarul Maxim Fenev, 
dlntr-un sat din nordul R.S.F.S.R., 
a observat că animalul scormonise 
p&mintul din jur, scoțînd la supra
față o monedă de aur. Fenev a în
ceput să sape șl, după puțin timp, 
a găsit un vas de pămlnt plin cu 
monede de aur și argint. Comoara 
a fost depusă la Banca de Stat, 
clinele a primit o mtncare de zile 
mari. Iar stăplnul s-a ales cu o 
bună recompensă.

companiei „Ford“
Dificultățile prin ca

re trece industria au
tomobilistică britanică 
11 determină pe pro
ducători să găsească 
mereu noi și noi for
me de stimulare și in- 
tensilicare a vânzări
lor. Una, nu lipsită de 
ingeniozitate, a fost 
inițiată de diriguitorii 
companiei „Ford” din 
Anglia. Compania i-a 
investit pe toți cei 
61 000 salariați ai săi 
— muncitori, tehnici

eni, funcționari de toa
te gradele — cu titlul 
suplimentar de... vin- 
zătorl de automobile. 
Ei sînt însărcinați să 
facă propagandă prin
tre prietenii, rudele, 
vecinii șl toate cunoș
tințele lor, pentru pro
dusele uzinelor Ford. 
Flecare salariat al uzi
nei a primit instruc
țiuni scrise asupra fe
lului tn care trebuie 
să acționeze pentru a-1

convinge pe eventualii 
clienți. Toți acei care 
reușesc să convingă 
pe cineva să-și cum
pere un „Ford”, pri
mesc cite un loz prin 
care participă la o lo
terie cu tragere bilu
nară. loteria împarte 
Ia fiecare două săptă
mîni diferite premii în 
bani și obiecte. Prin
tre acestea ți... un 
„Ford”.

V. S.

însemnări din 

R. P. Polonă^

Cracovia -
Nowa Huța: *

un simbol

diplomatic, partenerii nu arun
că de la început cărțile pe ma
să, rezervîndu-și atuurile pen
tru fazele hotăritoare ale dis
cuțiilor. Toată lumea este insă 
de acord că aurul, și din nou 
aurul, mai exact, prețul auru
lui, constituie o cheie în ac
tualele discuții interoccidenta- 
le. Cel mai recent indiciu in 
acest sens este reluarea insis
tentă de către reprezentantul 
francez, la reuniunea „celor 
zece" in desfășurare la Londra, 
a tezelor despre necesitatea 
reevaluării prețului aurului. 
„Președintele de Gaulle — 
arată informatul cotidian vest- 
german FRANKFURTER 
RUNDSCHAU — are un motiv 
să dorească o ridicare a prețu
lui aurului. El s-ar servi de a- 
ceastă manevră pentru a per
cepe Marii Britanii un preț in 
schimbul admiterii sale în Pia
ța comună. Industria franceză 
consideră că numai in aceste 
condiții ar putea face față con
curentei indnstriei britanice în 
cadrul Pieței comune. Firește 
că de Gaulle s-ar mulțumi da
că premierul Wilson ar între
prinde în momentul de față o 
devalorizare a lirei sterline cu 
aproximativ 20 la sută. In a-

cest caz economia Franței ar 
putea dobindi avansul pe ca- 
re-1 dorește".

Problema nu se limitează la 
un cadru strict economic, cir
cumscrisă doar interesului spe
cialiștilor, caracterul său poli
tic reieșind și din faptul că 
Germania occidentală, după 
cum preeizează tot FRANK
FURTER RUNDSCHAU se o- 
pune măririi prețului aurului, 
dat fiind că ea nu a preschim
bat in aur, dolari, pentru a nu 
agrava hemoragia aurului din 
rezervele Statelor Unite de la 
Fort Knox.

Iar dacă mai era anevoie de 
o subliniere a corelației dintre 
cererile Franței in domeniul 
financiar și ansamblul poziției 
Parisului in relațiile cu Was
hingtonul, este interesantă re
marca specialistului in mate
rie de la LE FIGARO care 
scrie : „Ceea ce domnul Michel 
Debre combate prin interme
diul propunerilor monetare a- 
-nericane, este tutela Washing
tonului".

Acesta este fondul problemei 
și de aici provine și amploarea 
disputei care va mai face să 
mai curgă încă multă cer
neală.

SERGIU BRAND

Se împlinesc 18 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între România și Polonia, document de seamă al legăturilor multilaterale româno-polone.
Cracovia e un oraș muzeu care șl-a oonservat înfățișarea 

veche cu rigoarea respectului nemărginit pentru tradiție, • 
tradiție al cărei secol XIV a fost martor încoronării, in caste

lul Wawel de pe malul Vistulel, a regelui Wladyslaw Lokletek. 
Pînă in secolul XVII orașul a fost capitala Poloniei. Respi
rația istoriei a lăsat zidurilor umbre cenușii, orașul intreg e 
de un calm solemn și poate da impresia unui inalt funcțio
nar pensionat. Străzile liniștite, turnuri verzui de cocleală, 
in centru marea piață cu biserica gotică Mariane, monumen
tul lui Micziewlcz, colonadele „Suklenlce" („postăvăria"), pla
toul pieții, la ora 8 dimineața acoperit de marea alb-cenușie 
a porumbeilor înfometați, aterizați in grija bătrînilor și co
piilor cărora li se adaugă, copilăriți, turiștii — amatori super
ficiali de curiozități. Din turnul de 81 metri al bisericii trim- 
bițașul cracovian sună orele zilei — obicei cu originea în- 
tr-uh fapt din urmă cu sute de ani. Amatorii de anticăril, 
degustătorii vechimii patinate au la indemină, în Cracovia, 
nenumărate porți a căror mingiiere să-l poată ferici amin- 
tindu-și nostalgic : „Et in Arcadia ego" ! In emblema arti
stică a orașului se înscriu, pe unul din locurile de frunte 
„Dama cu nevăstuică" a lui da Vinci, uluitorul altar Wit 
Stwosz, considerat cel mai prețios triptic gotic din Europa, 

colecția de somptuoase tapiserii și goblene (multe arrasuri) din 
Wawelul păzit de uriașul clopot din bronz, aur și argint de 18 
tone (numai limba are o greutate de 360 kg !) In care zac ar
mele capturate ale învinșilor...

Dar Cracovia este totodată orașul înaltei tradiții de învă- 
țamint universitar, orașul-matcă al științei poloneze patro
nata de vestita Universitate jagellonă, fundată în 1364 de 
Cazimir cel Mare. în 1963 această venerabilă instituție găz
duia 18,500 de ucenici ai științei.

In ansamblul tradiției cracoviene cea reprezentată de a- 
cest prestigios așezămînt de știință ni se pare a fi legătura 
cea .nai expresivă cu ritmul contemporan al vieții. Deasupra 
Cracoviei vibrează în arcuri sonore pulsul tînăr al indu
striei moderne de la Nowa Huța, vecinul simbolic al bătrînu- 
lui oraș universitar. Concentrată în valorile unui simbol, se 

poate spune că înflorirea științei în secolele Cracoviei a crista
lizat în tinărul combinat — expresie a dezvoltării puter
nice a industriei contemporane. La Nowa Huța lucrează 30 000 
de muncitori din care peste 8 000 de tineri. Virsta medie : 34 
de ani. Adevărate jaloane care vorbesc despre dimensiunile 
spirituale ale vieții din tinărul oraș-combinat din arterele 
căruia anual curg 3,5 milioane tone de oțel. Orașul care are 
acum 130 000 de locuitori iși prevede, pentru 1980, între 230— 
250 000, adică .mal bine de jumătate din actuala populație a 
vechii Cracovii. în faza finală e prevăzută o producție de 
5 100 000—5 500 000 tone oțel — avuție națională Ia realizarea 
căreia vor lucra 40 000 de oameni. întinsă unei priviri cu
prinzătoare această enormă coloană de oțel > anului 1980 
pleacă din gura fierbinte a primului cuptor mare intrat în 
funcțiune la 22 iulie 1954. Ritmul de realizare a prevederilor 
planului este exprimat sugestiv de o operație comparativă: 
planul pe 1966 a fost de 3 ori mai mare decît producea în 
domeniul siderurgic toată Polonia înainte de război. Aici 
timpul se măsoară in oțel, anii marcind de fapt evenimentele 
oțelului — acest singe al combinatului întins pe 12 km. p. 
dinamizînd tihnita viață agrestă a 11 sate ai căror locuitori, în 
marea lor majoritate, au pus umărul fo construirea Nowel 
Huța.

Romanticii Iși amintesc cu nostalgie perioada de început, 
cînd proprietarii de cai cîștigau foarte bine, animalele re
prezentând atunci o adevărată „forță de producție" din plin 
utilizată. De la transportul cu cai la coloana de oțel a anu
lui 1980 e o distanță pe care siderurgiștii Nowel Huța o eva
luează cu prețul muncii lor.

Alături noului oraș, bătrina Cracovie veghează clipind mi
rată cu un ochi somnolent. Singele ei tânăr — ucenicii știin- 
ției din marea universitate — pulsează consonant cu ritmul 
oțelului. E o armonie dinamică ce sparge plăcerile tabietlii 
ale tnristuln! amator de anticăril.

C. STĂNESCU

& REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIAt București, Piața „ScîntaU", TeL 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa ScînteU*.


