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Pentru ca orașele patriei

să devină mai frumoase

Cimp larg afirmare
inițiativei creatoare și spiritului

O ÎNTREBARE
A CONSTRUCTORILOR
DE PE ȘANTIERUL
C.I.L. TR. SEVERIN 
ADRESATĂ

Cu trei luni în urmă, ziarul 
nostru a publicat o anchetă care 
semnala anumite neajunsuri în ac
tivitatea șantierului Combinatului 
de industrializare a lemnului din 
Tr. Severin. De curînd, am vizitat 
din nou șantierul. Care este situa
ția în prezent ? încă de la intrare, 
șantierul are un alt aspect. „Critica 
a. venit la timp și a prins bine 
constructorilor — ne-a spus tov. 
MIIlAIL VOICUi directorul com
binatului. Cele mai multe dintre 
lipsurile sesizate au fost remediate. 
A fost terminată instalația de lu
mină electrică în noile fabrici, ceea 
ce ne-a permis să organizăm pro
ducția in două schimburi. Fini
sajele prost executate au fost în 
parte refăcute. De asemenea, au 
fost rezolvate omisiunile din deviz 
aferente lucrărilor de captare a 
apei din Dunăre, ca și cele referi
toare la bazinul de tratament ter
mic al buștenilor. Constructorul 
și-a organizat mai bine munca pe 
loturi și echipe, conlucrează mai 
strîns cu noi".

In discuție intervine și CONS
TANTIN TĂTARU, secretarul co
mitetului de partid de pe șantier: 
„Ancheta ziarului a avut un larg 
ecou in rîndul constructorilor și 
montorilor noștri. In ședințe lăr
gite ale comitetului de partid au 
fost dezbătute problemele strin
gente ale îmbunătățirii activității 
șantierului, stabilindu-se, de co
mun acord cu conducerea tehnică, 
o serie de măsuri politice și orga
nizatorice. Comuniști cu înaltă ca
lificare au fost repartizați să con
ducă lucrările la loturile rămase 
în urmă. Majoritatea punctelor de 
lucru au fost încadrate cu ingi
neri și maiștri. Periodic, comitetul 
de partid, cu sprijinul direct al co
mitetului orășenesc de partid Tr. 
Severin, examinează stadiul lucră
rilor. Dar, nU am făcut totul pentru 
înlăturarea deficiențelor".

Să vedem ce anume lipsuri per
sistă pe șantier, care sînt cauzele 
și consecințele lor. Se constată și 
acum că constructorii și montorii 
mai lasă, la diferite obiective pre
date beneficiarului, „codițe" în 
urma lor. Multe lucrări de zidărie 
au rămas nefinisate. în mare parte, 
lucrările de hidroizolație la acope
rișurile unor hale și de etanșare 
a iluminatoarelor sînt de proastă 
calitate. La fabrica de placaje, in
trată în producție la 15 iunie 1965, 
transportorul pentru evacuarea ro
lelor nu funcționează nici în pre
zent. Beneficiarul a așteptat 7 luni 
ca această defecțiune să fie înlă
turată. Dar unitatea de montaj a 
Trustului 21 instalații-București 
n-a luat măsuri să îndrepte ce n-a 
făcut bine. Beneficiarul a fost ne
voit, în ultima vreme, să cheltuias
că fonduri importante pentru a 
pune în funcțiune acest utilaj.

Persistă carențe și în ritmul de 
execuție al unor lucrări. Pavilionul 
administrativ nu este terminat nici 
în prezent, cu toate că încă din 
iulie anul trecut (termenul cînd 
trebuia predat), s-au făcut bene
ficiarului nenumărate promisiuni 
că iarna aceasta îl va găsi în noua 
clădire. La 15 ianuarie, instalațiile 
de încălzire nu erau terminate și, 
ca ur.mare, nu se poate lucra la 
finisaje și amenajările interioare 
ale pavilionului. în parte, de ră- 
mînerea în urmă a lucrărilor la a- 
cest obiectiv se face răspunzător 
și Ministerul Economiei Forestiere, 
titularul investiției, care nu a asi
gurat livrarea la timp de către 
unitățile în subordine a tîmplăriei 
necesare.

Pe șantier ne-am oprit la unul 
dintre principalele obiective — 
centrala termoelectrică. Pretutin
deni, geamuri sparte. De ce? — 
am întrebat pe ing. MARCEL 
BORCAN, șeful șantierului. El 
ne-a răspuns indignat: „Dacă pro-

iectantul se.jp.acă-de-a proiectele!... 
Cum să respectăm termenele de 
execuție, cînd pățim ca meșterul 
Manole: ce facem astăzi, mîine 
stricăm".
- Și...?
— Cînd s-a proiectat centrala, 

cred că nu s-a ținut seama și de 
rezistența tîmplăriei metalice de '.ta 
hala cazanelor. Doar o centrală, 
electrică nu-i jucărie'. In proiectul, 
elaborat de Institutul de studii și 
proiectări forestiere a fost prevă
zut să facem ochiuri de ferestre de 
o anumită dimensiune și să mon
tăm geamuri de 3 mm grosime. 
După ce le-am pus, proiectantul-a 
schimbat soluția și ne-a spus : „Da- 
ți-le jos și înlocuiți-le cu geam de 
4 mm". In prezent le înlocuim și 
pe acestea cu altele de 5. In plus, 
trebuie să se cheltuiască alți bani

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
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Istoria culturii noastre naționale, 
din ultimii o sută de ani îndeo
sebi, consemnează la loc de frun
te prezența prestigioasă a profe
sorului în viața spirituală ă țării, 
prezență care s-a impus prin 
ideile științifice, sociale și peda
gogice înaintate ce au caracteri
zat gîndirea unui mare număr de 
slujitori ai școlii.

Organizînd învățămîntul de toa
te gradele pe baze cu adevărat 
științifice, conferind școlii rolul de 
principal factor de cultură și civi
lizație, înarmînd pe slujitori» ei cu 
ideologia marxist-leninistă și 
creînd condiții pentru de'săvîrși- 
rea pregătirii lor profesionale, par
tidul a ridicat pe o treaptă caii-'

de profesor emerit 
Alexandru DABIJA

latativ nouă prestigiul omului de 
catedră și, implicit, autoritatea in
stituțională a școlii.

Care sînt acei profesori ce au 
reușit să-și cucerească prestigiu 
și autoritate — aureola omului de 
la catedră — în rîndul elevilor ? 
Fără îndoială, în primul rînd omul 
modest, care poartă amprenta gîn- 
dirii de vastă amplitudine și care 
impresionează pe tineri prin temei
nicia culturii' sâle/'prin calitatea

V V

Vineri, 28 ianuarie 1966, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit în audiență pe Gheorghi Bog
danov, ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Popu
lare Bulgaria la București, la ce
rerea sa.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție tovărășească.

Patru pogoane

de sticle
FOILETON

de Nicufă TĂNASE

Joi fusei la Pi
tești, chemat de-o te
legramă : „Vino ur
gent. Este vorba de 
niște milioane de lei 
care îți aparțin...".

Atît. Nici un sem
natar, nici o adresă... 
Nimic.' M-am dus la 
Pitești să-mi caut 
milioanele. Unde ? 
Unde să le caut 7 Pi- 
teștiul e mare.

Nea Sandu, șoferul 
(piteștean), îmi zice, 
după ce i-am citit și 
lui bucuria: „Eu îmi 
dau seama încotro 
bate telegrama".

Zic: „Adică 7“
Nu-mi răspunde. 

Cotește spre dreapta, 
spre comuna Mărăci- 
neni. Oprește mașina. 
Zice: „Cred că este 
vorba de milioanele 
astea".

Pe patru pogoane 
— sticle, 
de sticle al 
Sticle și ambalaje, în 
valoare de milioane, 
în aer liber. întreb pe 
paznic: „Cum vă
descurcați" 7

— Nu ne descurcăm, 
mai rău ne încurcăm; 
dar este bine să vor
biți cu conducerea (ea 
o fi trimis telegra
ma !).

Nea Sandu nu mă 
duce la conducerea 
I.R.V.A. Bagă mașina

Depozitul
I.R-.V.A.

pe strada Abatorului 
din Pitești. Oprește. 
Îmi dă niște cizme de 
cauciuc și îmi spune 
să-l urmez pe jos.

Depozitul de sticle. 
Nu al I.R.V.A., al în
treprinderii comercia
le interraionale.

11 întreb pe tov. 
Șerban, șeful depozi
tului :

— Ce faceți cu sti
clele ?

— Le depozităm și 
uneori mai trimitem 
din ele prin țară, la 
Iași, Deva etc. Dacă 
veneați săptămîna 
trecută, vă plimbam 
cu barca printre lă
zile astea cu sticle, că 
am fost inundați.

Mă bucur că nu am 
fost săptămîna trecu
tă. Pornim spre 
I.R.V.A. 11 întreb pe 
contabilul șef al 
I.R.V.A.:

— Ce părere aveți 
despre întreprinderea 
dumneavoastră ?

— Bună!
— Mă bucur,

să trecem la concret. 
Ce faceți cu sticlele 1

— Le depozităm.
— Asta știu. Am 

văzut cum le depozi
tați, dar ce faceți cu 
ele după depozitare ?

îmi aduce două te
legrame. Le citește: 
„91. Deva. 24.1—11/55

Dar

(cifrele de la poștă). 
Livrați sticlele din 
contractul 32 pe a- 
dresa beneficiarului 
l.O.I.L. Deva. Con
form comenzii noas
tre 2153. Stop. Orice 
livrare pe adresa 
O.R.A.D.-ului va fi 
refuzată..." Semnează 
O.R.A.D.-Deva.

A doua telegramă: 
„Deva. 20/92. 47. 24.1. 
14/55. Rugăm sistați 
imediat livrarea sti
clelor. In caz contrar 
refuzăm plata și ți
nem marfa la dispo
ziția dumneavoastră". 
Semnează I.O.I.L.- 
Deva.

Zice 
„Unul 
trimit, 
trimit.
Este ceva de speriat. 
Avem zeci și zeci de 
litigii asemănătoare.

Și acum poanta: 
la Pitești sînt, după 
cum ați văzut, po
goane de sticle goale. 
Nu au ce face cu ele 
(13 milioane lei). Am 
dat și pe la „Vinal- 
cool". Am întrebat:

— „De unde luați 
sticle ?“.

— O parte de 
I.R.V.A. Pitești...

— Si cealaltă ?
— Le luăm nol- 

nouțe, de la Tîrgo- 
viște, Mediaș etc.

— De ce nu le luați 
pe toate de la 
I.R.V.A.-Pitești ?

— Așa sîntem pla
nificați...

Pînă să mai spună 
ceva am adormit... 
Am visat milioane de 
lei care stau blocați 
în ambalaje și sticle 
goale și am fost tre
zit de o voce : „Sticle 
goale cumpărăm!..."

lecțiilor și competență pedagogică, 
prin modul său înaintat de a-și în
țelege datoria. El știe să ceară mult 
pentru, că are capacitatea de ă 
transmite mult, de a ajuta pe tînă- 
rtll în formare să dobîndească la o 
anumită disciplină o orientare si
gură, temeinică. Un asemenea pro- 
iesor se străduiește — și reușește — 
să insufle elevilor săi pasiunea cu
noașterii, a răspunderilor cetățe
nești ale omului care trăiește în so
cietatea socialistă. ~ 
influență educativă de netăgă
duit acel profesor pe care co
legii, elevii îl consideră drept 
model ca om și pedagog, ca cetă
țean. Conștient de menirea sa, un 
ostiei de profesor, autodeiinindu-se 
prin aceasta ca un intelectual 
înaintat, are înțelegerea clară . a 
faptului că imperativul cel mai im
portant al muncii la catedră este 
efortul constant pentru perfecțio
narea procesului instructiv-educa- 
tiv, pentru' pregătirea temeinică a 
tineretului în vederea participării 
active și rodnice a acestuia, la ma
rea operă a poporului nostru de 
construcție socialistă.

în condițiile de afirmare multi- 
Igterală create de societatea so
cialistă tuturor membrilor săi a 
devenit posibilă exercitarea orică
rei activități umane, potrivit voca
ției personale. Profesorul cu auto
ritate și prestigiu constituie un 
exemplu de ceea ce înseamnă vo
cația pentru munca la catedră. 
El posedă, în primul rină, pasiune 
pentru profesia exercitată, care se 
exprimă, printre altele, și prin inte
resul șl eforturile permanente pen
tru desăvîrșirea măiestriei pedago
gice. Prestigiul și autoritatea sa 
provin, deopotrivă, din arta de a 
preda cunoștințele clar și metodic, 
simplu și logic, dar și din price
perea de a trezi curiozitatea ele
vilor, de a-i stimula în încercă
rile lor de a merge mai departe 
pe calea cunoașterii. Cîndva, G. 
G: Longinescu spunea : „Toată tai
na unei lecții bune stă în căldura 
sufletului... Trebuie să 
fletul profesorului ca 
strunele din sufletul 
Inocularea la elevi a 
neistovit pentru a naviga spre tot 
mai multe țărmuri ale științei și 
culturii reprezintă pentru un ase
menea profesor o înaltă îndatorire 
morală.

Exercită o

Conskucfiile pe care le concepem 
au o durată de existență de zeci sau 
chiar sute de ani. Ele constituie ca
drul în care se desfășoară viaja, mun
ca și odihna, deci activitatea com
plexă a unei comunități umane, lată 
de ce răspunderea noastră socială 
este foarte mare nu numai în ce 
privește rezolvarea corespunzătoare a 
problemelor funcționale ale construc
țiilor, ci și pentru aspectul lor arhi
tectural, care contribuie la definirea 
personalității orașelor noastre.

în ultimii ani și mai ales la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. s-au formu
lat critici justificate privind laturi 
ale activității arhifecfilor, mai ales în 
ce privește aspectul monoton, insu
ficienta luare în considerare a speci
ficului local în conturarea personali
tății ansamblurilor de locuințe nou 
proiectate. în dezbateri publice, în 
articole publicate în ziare și reviste 
s-au reliefat unii factori care deter
mină varietatea încă redusă a pro
ducției arhitecturale. Fapt este că nu 
putem afirma că ar fi intervenit, pînă 
acum, schimbări vizibile.

Pe bună dreptate, în articolul „Va 
marca anul acesta un pas hotărîtor 
spre lărgirea variefăfii arhitecturale?*, 
publicat recent în „Scînteia*, se pu
nea întrebarea: de ce un ritm atît 
de lent în rezolvarea noilor sarcini ? 
Cred că se cuvine să dăm un răs
puns niai cuprinzător la această în
trebare. Realitatea, franc exprimată, 
este că noi, arhitecfii, sînfem în pri
mul rînd de vină. în definitiv, nimeni 
nu ne-a împiedicat să concepem o 
gamă mai largă de proiecte pentru 
locuinfe, de o mai mare varietate, 
să studiem mai aprofundat elemente
le și tradițiile specificului arhitectonic 
al orașelor și regiunilor, să elaborăm 
soluții ingenioase, care să îmbine a- 
cesfe particularități cu cerințele nou
lui, modernului. Părerea mea este că 
în rîndul proiecfanfilor mai stăruie pe 
alocuri o anumită comoditate, o anu
mită inconsecvență în manifestarea 
spiritului lor creator și că, totodată, 
nu au fost mobilizate încă toate for
țele în proiectarea ansamblurilor de 
locuinfe.

Nu ar fi posibil însă să se limi
teze răspunderile în mod unilateral, 
numai la proiecfanfi. Cred că nu gre
șesc dacă afirm că, în egală măsură, 
răspunderea revine și forurilor de în
drumare și avizare în domeniul cons
trucțiilor. Nimeni nu poate să conteste 
meritele acestor foruri în asigurarea 
unui nivel mediu satisfăcător al acti
vității de proiectare.

Principala cauză generatoare de

deficiente constă, după părerea 
mea, în faptul că forurile de avizare 
și, în primul rînd, Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare nu au reușit încă să creeze 
un cîmp adecvat, formele cele maî 
bune, un cadru care să înlesnească șl 
să favorizeze o largă manifestare a 
inițiativelor, a gîndirii originale a 
arhitecfilor.

Mai ales' în domeniul sistematiză
rii, al concepției generale e ansam
blurilor de locuit, atît avizele, cît și 
consultările obligatorii duc într-o mă
sură prea pronunțată la impri
marea concepțiilor diferitelor ca
dre din C.S.C.A.S. •— îndeosebi 
cînd îndrumarea nu se referă la cri
teriile tehnico-economice, ci la pro
bleme și rezolvări de detaliu arhitec
tural, care comportă o mare notă de 
subiectivitate, gust și viziune perso
nală. Forurile de avizare manifestă, 
în multe cazuri, o insuficientă preo
cupare și stăruinfă pentru luarea în 
considerare a diferitelor propuneri 
mai originale, cu o notă specifică — 
adică în general capacității și expe
rienței acumulate în proiectare de un 
mare număr de cadre. Firește că a- 
ceasta nu este de natură să stimu
leze inifiativa, efortul pentru studie
rea particularităților locale, specifice, 
ale diferitelor orașe și regiuni — în 
ultimă insfanfă lucrurile traducîndu-se 
în monotonie și uniformitate.

De multe ori m-am întrebat: de ca 
proiecte impersonale, șablon, nu în- 
tîmpină dificultăți la avizare, iar al
tele, care reprezintă încercări mai 
îndrăznețe, frec greu prin „ciurul” 
avizării? Se ajunge, de fapt, la si
tuația ca îndrumarea să se confun
de cu însăși proiectarea. Unii consi
deră că, făeînd munca de îndrumare 
și avizare (de calcul fehnico-econo- 
mic, de analiză a problemelor de 
confort etc.) trebuie totodată să im
prime proiectelor arhifecfonice pro
pria lor personalitate. Dar oricîf de 
capabili, de falenfați ar fi, ei nu pot 
să cunoască concomitent, pentru zeci 
de orașe, specificul local.

Colectivul pe care îl conduc a pro
iectat, în ultimii ani, cîfeva zeci de 
mii de apartamente în ansamblul Bal
ta Albă, pe Șoseaua Mihai Bravu etc. 
In general s-au dat bune aprecieri 
ansamblului' Balta Albă. Dar și

Arh. Nicolae KEPEȘ
Institutul „Proiect’-Bucureșfi

(Continuare în pag. a V-a)

BRIONI 28. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 28 ianuarie Iosip Broz Tito, se
cretar general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, președintele 
R.S.F.I., l-a primit, la Brioni, pe 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C. al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

La primire au fost de față Petar 
Stambolici, președintele Vecei Exe
cutive Federale, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al U.C.I.,

Vladiniir Bakaricî, membru al Co
mitetului Executiv al C. C. al 
U.C.I., .Kocea Popovici, membru al 
C.C. al U.C.I., și Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, precum șl Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad.

Cu jacest prilej, într-o atmosferă 
cordială și prietenească, au avut 
loc convorbiri cu privire la pro
bleme care interesează cele două 
țări.

Președintele I. B. Tito a oferit 
apoi pn prînz în cinstea tovară
șului Ion Gheorghe Maurer.

(Continuare în pag. a V-a)

contabilul: 
spune să le 

altul să nu le 
O harababură.

zbîrnîie su- 
să răsune 
școlarului*, 
interesului

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Federale Camerun, preșe
dintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a transmis președintelui Republicii Federale Camerun, Ahma
dou Ahidjo, sincere felicitări, precum și urări de prosperitate și pace 
poporului camerunez.

TELEGRAME

Meridiane latino-americane

Oi
9 LONDRA

majoritatea în paria-

® CAIRO

politică

® SPANIA

Eugen IONESCU

a pune 
Barrien- 
un bloc

(Continuare 
în pag. a V-a)

Detaliu în cartierul Grigoreacu din 
Cluj

Foto i Gh, Vlnțllă

„UN ACT DE 
AL STATELOR
(Reprezentanții a 35 de țări dezbat pro
blemele industrializării)

In răspunsul său, președintele Ahmadou Ahidjo a adresat preșe
dintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, mulțumiri pentru mesajul transmis, rugîndu-1 totodată să pri
mească, din partea poporului și guvernului camerunez, precum și a sa 
personal, urări de fericire personală, de prosperitate pentru poporul 
român.

I Bolivia,
[ bogătașul desculț

Generalul Rene Barrien
tos și-a anunfat recent 
demisia din funcfia de co
președinte al juntei mili
tare boliviene, cu scopul 
de a-și depune candida
tura în viitoarele alegeri 
prezidențiale. Intenfia ge
neralului reacționar mar
chează o nouă etapă în 
frămîntata viată 
din Bolivia.

In dorinfa de 
mîna pe putere, 
tos a înjghebat 
politic format din cîfeva 
partide reacționare. O 
parte dintre aceste parti
de, printre care cel de- 
mocrat-creștln și Falanga, 
își desfășoară campania 
sub masca unei politici 
diferite de cea a juntei 
actuale, deși programul 
lor nu vizează nici un pas

în direcția rezolvării ma
rilor probleme politice, e- 
conomice și sociale care 
preocupă tara. Partidul 
lui Juan Lechin, fostul 
vicepreședinte al statului, 
exilat de autorități, încear
că și el. să formeze un 
bloc aparte. Intruchipînd 
năzuințele maselor largi 
populare, partidul comu
nist, în unitate cu toate 
celelalte orientări antiim- 
perialiste și progresiste, 
formează Frontul de Eli
berare Națională, care 
luptă pentru o adevărată 
independență națională, 
pentru satisfacerea reven-

Confruntarea de la Hull North 
(Prin alegerea candidatului lor, laburiștii 
și-au sporit la 3 
ment)

SUVERANITATE
AFRICANE"

Vaste operații de recuperare 
a bombelor atomice pierdute
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PE MARGINEA BIENALEI DE PLASTICĂ

4 ARTIȘTILOR AMATORI
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un uriaș zâcâmint

de sensibilitate si de arta
3

Cea de-a patra Expozifie 
bienală a artiștilor amatori 
de la orașe și sate, des
chisă în sala Dalles, este 
unul dintre evenimentele 
artistice importante ale vie
ții noastre culturale. întot
deauna asemenea manifes
tări ne-au bucurat și ne-au 
emoționat pentru că ase
menea îndeletniciri artistice 
sînt practicate azi în țara 
noastră de către categorii 
foarte diferite de oameni 
ai muncii cu rezultate atît 
de frumoase. Printre cei 
care expun se numără oa
meni de cele mai diferite 
profesii : muncitori și cadre 
didactice, ingineri și tehni
cieni, țărani, funcționari, 
medici, elevi și pensionari, 
gospodine.

Ceea ce impresionează în 
mod deosebit pe vizitato
rul expoziției este bogăția 
și multitudinea de talente 
pe care poporul nostru le 
dovedește, marile rezerve 
de valori care, cu o puter
nică și originală expresivi
tate, sînt gata de a prinde 
aripi și a zbura.

Oameni din popor, în
zestrați cu multă sensibili
tate, receptivi față de fru
mosul înconjurător care sa 
cere tălmăcit în forme și cu
lori, simt nevoia să-și exte
riorizeze califă(ile artistice 
cu care sînt înzesfraji, să 
comunice și celorlaifi emo
țiile estetice generatoare ale 
atîfor și afîtor lucrări de 
artă reușite. Prezenta lor în 
expozifie, creațiile lor con
stituie o grăitoare expresie 
a uriașului zăcămînt de sen
sibilitate și arfă care să
lășluiește în popor.

Vizitînd expoziția, ești 
cuprins de sentimentul sa
tisfacției că există as
tăzi, datorită regimului 
nostru, căi sigure pen
tru ca artistul amator 
să-și poată perfecționa ne
încetat activitatea, că exis
tă un interes general ca el 
să se afirme și să dea tot 
ceea ce talentul îi permite.

O categorie a lucrărilor 
expuse atrage afenfia asu
pra varietății aspectelor 
realității zilelor noastre, pri
vite cu un ochi limpede, ne
deformat. Sînt fie notații 
spontane, lipsite de preten
ție dar de o vibrafie ce e- 
mofionează, fie lucrări mai 
elaborate, care vădesc pri
cepere de a observa, de a 
trăi faptul cotidian sau chiar 
semnificații mai largi ale 
viejii. De la peisajele ele
vului Paul Doroftei din 
București, remarcabile pen
tru acuitatea de simțire co- 
loristică, de la tablourile 
„Cursa de 15,27", „Pei
saj" și „Portret" de Ion 
Racoveanu, și el elev, care 
lucrează cu o pastă plină, 
fără ezitări, și pînă la „Pei
saj industrial", „Compozi
ție", „Natură statică" sem
nate de Mihai Aștileanu, 
muncitor la întreprinderea 
poligrafică Cluj — care a- 
mintește de Petrașcu și care 
ne-a uimit ori de cîte ori 
a apărut în expozițiile noas
tre — în majoritatea lucră
rilor expoziției se vede 
preocuparea artiștilor de a 
oglindi cît mai cuprinzător

de Ocfav ANGHELUTÂ

aspectele mediului în care 
trăiesc.

Un număr mare de artiști 
se remarcă prin înțelegerea 
artistică, prin promptitudi
nea cu care își traduc în 
culoare sau în alte mate
riale emofiile în faja mode
lului: Zenovia Cazan, psiho-

Constantin Vasilescu, pen
sionar din Ploiești, a rea
lizat în lemn cîteva tipuri 
dm opera lui Ion Creangă. 
Este surprinzătoare puterea 
de caracterizare pe care o 
dovedește autorul în aceste 
figurine care, prin mișcările 
vii și sugestive, izbutesc

ȚĂRAN DIN CETEA
(gips)

Eugenia FRINCU
medic, București

log înfr-un laborator din 
Capitală, a realizat un por
tret al mamei de adevăra
tă virtuozitate^ Petru Vinf 
ne-a oferit o „Natură sta
tică" foarte stilizată, cu o 
bună înțelegere a valorilor 
în spafiu, sondorul Ion 
Cursaru a creat un portret 
de femeie interiorizat, cu 
fine însușiri picturale.

Și alte realizări constituie 
în expozifie puncte de a- 
frac(ie și de admirafie pen
tru vizitator. Dan Rodan, 
tehnician la
tești, a creat suita intitulată 
„Basm". Tehnica folosită de 
artist — pictura pe sticlă 
— în care dovedește o în
țelegere foarte subtilă a 
realizărilor similare din ar
ta noastră populară, i-a 
permis autorului să-și des
fășoare bogata imaginație 
și să ne dea cîteva scene 
care preiau esența basmu
lui popular și o traduc în 
întruchipări fermecătoare.

D.S.A.P.C.-Pi-

să ilustreze cu adevărat pe 
marele nostru povestitor.

Dobîndirea unor cunoș- 
tinfe temeinice asupra ma
terialelor se demonstrea
ză prin varietatea tehnici
lor folosite. Aici se cuvine 
să aducem o laudă nepre
cupețită activității prețioa
se, modeste, a atîfor in
structori de artă plastică ce 
îndrumă pe amatori în ca
drul cercurilor de la case-
le de cultură, cluburi etc. 
Este știut că nu pofi comu
nica într-adevăr ideile și 
sentimentele care te animă
fără să cunoști bine mate
rialul în care ji-ai propus 
să le exprimi. Este un fapt 
îmbucurător că activitatea 
artiștilor amatori a căpătat 
în ultimii ani un cadru or
ganizat, o evoluție sistema
tică. Numeroase lucrări de 
arfă în lemn, piatră, metal, 
ba chiar în materiale tex

tile sau papură se remarcă 
prin noutatea inspirației și 
a soluțiilor. Lucrările de 
sculptură semnate de Bene- 
fafo Valentin, medic, și de 
Gheorghe Mucibabici, eco
nomist, ambii din București, 
cele de ceramică aparținînd 
lui Ion Borgula, muncitor 
din Lugoj, cele în lemn a- 
plicat realizate de Erhardt 
Wachter, tîmplar din Bra
șov, cusăturile lucrate de 
Emilia Trocan, tehniciană 
din Brașov, Szocs Borbălla 
și Molnos Ileana, coopera
toare din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, schi
țele de scenografie ale e- 
levei Teodora Cican, baso
reliefurile în tablă bătută 
ale învățătoarei Eugenia 
Marcu din Lugoj și multe 
altele arată cît de va
riate sînt procedeele teh
nice care îngăduie autori
lor lor realizări artistice 
interesante. Acuarela (pe 
cît de la îndemînă pe atît 
de prefenfioasă) este folo
sită cu bune rezultate de 
elevele surori Șovărel (Flo
rina și Cristina) din Giur
giu, tușul și creionul de Ni- 
colae Ascin, profesor din 
Constanfa („Portul vesel" e 
o imagine spirituală), Petru 
Arnstei, vopsitor din lași, și 
de mulfi alții, Voi mai a- 
minfi, de asemenea, de 
realizările meritorii ale 
creatoarei de păpuși Iren 
Nijescu etc.

Regret de a nu pufed 
menfiona, din mulfimea de 
talente, decîf cîteva. Mult 
mai mulfi ar merita să fie 
amintiți aici. Un fapt tre
buie reținut. Expoziția nd 
are drept scop consacrarea, 
deși o face într-o oarecare 
măsură ; ea își propune si 
atragă atenfia asupra unor 

, talente autentice, admirația 
noastră constituindu-se în* 
tr-o invifafie făcută partid* 
panților la studiu, la mun* 
că perseverentă, la perfec
ționare.

în această ordine de Idei, 
mi-aș permite să sugerez 
organizatorilor — Comitetul 
de Stat pentru Cultură șl 
Arfă și Consiliul Central 
al Sindicatelor — să găseas
că posibilitatea selecției 
talentelor nu numai cu 
ocazia bienalei. Organi
zarea de expozifii mai 
restrînse dar periodice va 
stimula mai mult pe artiști. 
De asemenea, revistele de 
specialitate și presa pot 
contribui mai eficient la 
descoperirea talentelor și la 
stimularea lor prin punerea 
în discufie a problemelor 
specifice ale artei plastice 
amatoare.

Expozifia de la Dalles 
ne-a lăsat o bună impresie. 
Este vădit faptul că s-au 
făcut în acest domeniu pași 
mari înainte. Avem o artă 
amatoare interesantă, boga
tă în talente promițătoare. 
Să facem totul pentru ca 
aceste valori, care ne apar
țin tuturora, să-și afle îm
plinirea, să se dezvolte pe 
linia marilor trăsături ale 
artei românești — autenti
citatea, acuitatea observa
ției, armonia, spontaneita- 

‘ tea.

• Sala Palatului : CONCERT DE RO
MANȚE ȘI ClNTECE ROMANEȘTI

I (prezentat de ansamblul „Perinița")— 
19,30.

; O Teatrul de Operă și Balet.: TOSCA. 
! — 19,30.
i © Teatrul de stat de operetă : PRIN-
■ ȚES A CIRCULUI — 19,30.

O Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOA
RECI — 19,30, (sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI — 16, ÎNTÎLNIRE CU 
ÎNGERUL — 20.
© Teatrul de Comedie : INSULA — 
20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
COPIII SOARELUI — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : DRAGĂ 
MINCINOSULE — 19,30.
© Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : OPT FEMEI — 16, OMUL 
CARE ȘI-A PIERDUT OMENIA — 20. 
a Teatrul ,,Barbu Delavrancea” : 
IDOLUL și ION ANAPODA — 20.
0 Teatrul Mic : DACTILOGRAFII ; CU 
TOT SOARELE PE MASĂ — 19,30.
G Teatrul evreiesc- de stat : FIRUL DE 
AUR — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : CELE TREI NEVESTE 
ALE LUI DON CRISTOBAL — 20,30, 
(sala din str. Academiei) : AMNARUL 
— 17.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ — 20, (sala Sporturilor 
Floreasca) : OMUL ZĂPEZILOR — 20. 
O Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

CINEMATOGRAFE
© VIZITA — cinemascop : Patria 
(completare Unirea) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15, București — 9,15;
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21.
® PROCESUL DE LA NURNBERG 
(ambele serii) ; Republica — 9,30; 13; 
16,45; 20,15, Capitol — 9; 12,45; 16,30;
20.15, Melodia — 9,30; 13; 16,45;
20.15.
© ȘAH LA REGE : Luceafărul (com
pletare Gara) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30.

0 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : 
Cinemateca — 10; 12; 14.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 
Victoria (completare Elementele pe 
care le zidim In casele noastre) — 9; 
11,15; 1330; 16; 18,30; 21, Bucegi
(completare Cumpărătura) — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30, Arta — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS ! : GrțVita! 
(completare' Porțilb de Fier) — 9,45; > 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Aurora — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
Volga — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21.
0 OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Festival — 10;15; 13; 15,45;
18,30; 21,15, Feroviar — 10,15; 13;
15,45; 18,30; 21,15, Excelsior — 9,15; 
12;' 14,45; 17,30; 20,15, Modern —
9,30; 12; 14,45; 17,30; 20,15 (la toate 
completarea Unirea).
0 OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Central — 9,45; 
13; 16,15; 18,45.
0 DINCOLO DE BARIERĂ : Lumina
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (comple
tare Sport nr. 6/1965), Ferentari (com
pletare Marinarii sovietici în Dane
marca) — 16; 18,15; 20,30.
© HATARI (ambele serii) : Union — 
10; 16; 19,30.
e PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
0 FATA LUI BUBE: Doina — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Cotroceni — 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 CARTOUCHE — cinemascop ; în
frățirea între popoare — 10; 15,45; 18; 
20,15.
0 FEMEIA ÎN HALAT : Giulești 
(completare Intîlnire cu frumosul) — 
10,30; 16; 18,15; 20,30, Flamura (com
pletare Două creioane) — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30.
0 COLINA : Lira — 15,30; 18; 20,30.
0 SAȘA : Dacia (completare Pionierla 
nr. 6/1965) — 9,45—20,30 în conti
nuare.
0 DUMINICĂ LA ORA 6 : Buzești 
(completare Raliul Dunării — 16; 18; 
20, Tomis (completare Sport nr. 6/1965) 
— 10; 12; 16; 18; 20.
0 TATĂL SOLDATULUI : Cosmos 
(completare De la pescari adunate) — 
15,45; 18; 20,15, Colentina — 15,30; 
17,45; 20 (completare Sesiunea Marii 
Adunări Naționale — decembrie 1965). 
0 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Unirea (completare Cădere liberă) -- 
11; 16; 18,15; 20,30.
G ULTIMA VACANȚĂ : Flacăra
(completare Redați-ne viața) — 15,30; 
17,45; 20.

0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Vitan 
(completare La carnaval) — 15; 17; 19; 
21.
0 TREI SURORI — cinemascop : Mio
rița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30,
Rahova - 15,30'; 18; 20,30.
® ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER:
Munca (completare Meciul de fotbal 
Rpmânia — Portugalia) — 16; 18,15; 
20,30; Viitortil (completare A începui 
cil o lupă) — 15; 17; 19; 211
9 CREDEȚI-MĂ OAMENI 1 : Popular 
— 16; 18,15; 20,30.
ffl ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop : Moșilor 
(completare Meciul de fotbal Romănla- 
Portugalia) — 11; 15,30; 18; 20,30.
© CAMERA ALBĂ : Crîngași (comple
tare Sesiunea Marii Adunări Națio
nale — decembrie 1965) — 16; 18; 20.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Floreasca (completare Redațl-ne

viața) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,301 
20,45.
© AMINTIRI DIN COPILĂRIE l Pro
gresul (completare Jumbo) — 15,30; 
18; 20,15. '

TEIEVIZIIÎNE
I . >

© 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
© 19,15 — Emisiune pentru copii ; 
CIREȘARII — de Constantin Chiriță : 
Roata norocului, „Suspecții* © 20,00 
— Teleenciclopedie 0 21,00 — Micro
concert de muzică ușoară ® 21,20 — 
Invitație la dans. Transmisiune de la 
Sofia © 21,50 — Filmul : SFÎNTUL © 
22,40 — Montajul muzical-coregrafic 
„O poveste cu muzică" © 23,20 — 
Jurnalul televiziunii (II), Sport, Bu
letinul meteorologic.

I
Silvian IOSIFESCU

Capriciile iernii iac vinzare la magazinele de umbrele
Foto : R. Costln

Ieri în țară : Vremea s-a menținut în general umedă, cu cerul variabil 
mai mult acoperit în estul și sudul țării. A nins intermitent în Banat, Olte
nia și Muntenia și local în Dobrogea și Moldova, unde s-a semnalat și 
ploaie. Vîntul a suflat slab. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 6 grade la Joseni și 1 grad Ia Dumbrăveni, Brașov, Sibiu, Mangalia, Con
stanța și Sf. Gheorghe-Deltă. În Transilvania și regiunea de deal a Munte
niei s-a menținut ceață. în București : Vremea a fost umedă, cu cerul aco
perit și a nins. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de minus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 ianuarie și 1 februarie. în țară : 
Vreme umedă , cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații locale. 
Vînt potrivit din sectorul nordic. Temperaturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 3 și 7 grade. Ceață 
locală. în București : Vreme umedă, cu cerul mai mult acoperit. Precipitații 
temporare. Vînt potrivit din nord-vest. Temperatura ușor variabilă.

PEURMELEANCHETELOR
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Au cuvintul instituțiile vizate
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De la semnătura
Pornind de la o scrisoare, arti

colul „De la semnătura nr. 1 la 
nr. 170“, apărut în „Scînteia" nr. 
6 831, ridica problema : în cît timp 
se fixează prețul unui articol 
creat de secțiile de producție ale 
cooperației meșteșugărești, în cît 
timp acest produs este pus, în 
magazine, la îndemînă cumpărăto
rilor ? Cu atît mai mult cu cît o 
mare parte din secțiile de produc
ție pun la dispoziția publicului ar
ticole în serii mici, de o calitate 
superioară, reflectînd bunul gust, 
priceperea și talentul creatorilor.

S-a subliniat adeseori că unul 
din criteriile de apreciere a bunei 
deserviri este operativitatea, eco
nomia de timp, rapiditatea execu
ției, promptitudinea în satisface
rea comenzilor clientului. Același 
criteriu operează și în sectorul de 
producție. Și aici e necesară o 
mare mobilitate, rapiditate în exe
cuție, adoptarea unor mijloace și

■ -.Ă' ■

nr. 1 la nr. 170
forme moderne. In mecanismul 
complicat în mod nefiresc al fi
xării prețurilor se găsesc însă tot 
felul de rotițe de prisos.

Părerea aceasta o împărtășește 
de altfel și UCECOM-ul, — după 
cum reiese din răspunsul trimis 
ziarului. „Circuitul noilor articole 
este în adevăr greoi — ni se scrie 

•— iar multiplele avize și formali
tăți împiedică sau întîrzie une
ori lansarea lor în timp util. 
UCECOM-ul studiază posibilitățile 
de a restrînge omologarea numai 
la acele produse (cum sînt, de 
exemplu, cele electrotehnice) care 
necesită o verificare și un control 
tehnic de specialitate". Este o mă
sură bine venită. Prin desființarea 
omologării unui șir de produse, 
durata stabilirii prețurilor se va 
reduce simțitor. Cu condiția ca 
studiul să nu se prelungească și 
noul sistem să fie operativ aplicat 
în practică.

Ca să-i stea turist
Sub titlul de mai sus, ziarul a 

publicat în nr. 6 728 o amplă an
chetă asupra modului cum este 
organizată;.1 activitatea turistică, 
întreținerea și valorificarea obiec
tivelor turistice, organizarea unei 
excursii plăcute și reușite, mobili
zarea fanteziei și spiritului gospo
dăresc ale factorilor care răspund 
de dezvoltarea acestei frumoase 
activități — iată cîteva din pro
blemele ridicate în articol. Asupra 
acestei teme s-a mai revenit acum 
cîteva zile și în articolul „Deser
virea la înălțime".

Judecind după răspunsuri, pro
punerile și criticile făcute de tu
riști pe trasee au fost primite și 
discutate cu seriozitate, întreprin- 
zîndu-se și o serie de măsuri. Sta
rea drumurilor și marcajelor, ca
litatea mijloacelor de transport, 
gospodărirea cabanelor au făcut 
obiectul unor analize din partea 
O.N.T. Carpați, a unor sfaturi 
populare și a întreprinderilor re
gionale ale stațiunilor. climaterice. 
Iată cîteva măsuri concrete luate 
de O.N.T. pentru anul 1966.

ilui bine cu drumul
0 Dublarea fondurilor alocate pen

tru propaganda turistică.
® Organizarea unor colective mixte 

(sfaturi populare, U.C.F.S., O.N.T. ți 
Ministerul Sănătății) pentru a controla 
cabanele, hotelurile, restaurantele 

/ etc. de pe trasee și calitatea deser
virii turistice.

© Studierea unui sistem Îmbunătă
țit de funcționare a cabanelor.

O Lărgirea colectivelor de colabo
ratori, atragerea lor la Întocmirea de 
itinerarii și acțiuni de control.

0 Se studiază amenajarea de ha
nuri turistice (printre care șl în zona 
Agapia, Tg, Neamț, discutată în ar
ticol).

© îmbunătățirea unor căi de acces 
spre zonele turistice (printre care ți 
cele spre Văratic șl Putna, a căror în
treținere lăsa mult de dorit).

0 Organizarea unui sistem de son
daj prin chestionare a opiniei turiști
lor șl luarea de măsuri corespunză
toare.

© Sînt în curs de executare pros
pecte pentru flecare agenție turistică 
în parte, cuprlnzînd datele șl explica
țiile necesare excursiilor.

Articolul aprecia că tezaurul tu
ristic al țării nu este exploatat pe 
măsura posibilităților și resurselor. 
In legătură cu aceasta, iată cîteva 
vești interesante pentru turiști:

„O.N.T. — ni se comunică — îm
preună cu C.S.P., M.C.I., Centro- 
coop, UCECOM etc. a întocmit 
propuneri privind valorificarea (tu
ristică) a Țării Oașului, a Mara
mureșului, a munților Făgărașului, 
a munților Apuseni și Zarand etc. 
încă din 1966 vor fi deschise noi 
drumuri turistice, se vor construi 
noi cabane și refugii, un tip con
fortabil de hanuri turistice și noi 
terenuri de camping la munte și 
la mare". '

Iată cîteva din răspunsurile sfa
turilor populare :

0 Bacău. Din 1966 se va aplica un 
nou sistem de întreținere a drumuri
lor ce duc la Agapia, Văratic și Tg. 
Neamț, cu mixturi dense.

® Oltenia. Traseele Poenarl-Bala de 
Fler și Sîrbești-Polovragi — se vor 
pava ; se va construi un pod peste 
Oltețu pe traseul care leagă direct 
Polovragi de Baia de Fier. Se vor crea 
noi itinerarii în regiune, s-au luat mă
suri pentru confecționarea marcajelor.

0 Brașov. A fost reparat podul spre 
cabana Mălăiești, pe drumul dintre 
Poiana Izvoarelor prin Prepeleag.

0 Maramureș. Acțiuni în curs : re
facerea marcajelor existente în spe
cial în masivul Rodnei, crearea de 
marcaje noi. Fiecare cabană va fi în
zestrată cu truse de prim ajutor.

I
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La un secol de Ia nașterea lui 
Romain Rolland, la peste două
zeci de ani de la stingerea lui, do- 
bîndim perspectiva necesară pen
tru a-i aprecia puterea de acțiune. 
Zona umbrită prin care trece ade
sea amintirea marilor scriitori, în 
lupta el cu timpul, nu e cu totul 
depășită. Dar pentru criticii care 
nu reduc artisticul exclusiv la va
lori stilistice și la meșterire, opera 
lui Rolland își impune dimensiu
nile. Cu rezerve excesive, o istorie 
a romanului modern apărută în 
anii noștri vorbește despre Rolland 
ca despre premergătorul unui nou 
tip de roman „simfonic". Pentru ge
nerațiile reîmprospătate de cititori 
ai lui „Jean Cristophe", ai „Inimii 
vrăjite", ai vieților lui Beethoven 
și Haendel, Michelangelo și Tolstoi 
reprezentarea de ansamblu a ope
rei se identifică cu aceea a omu
lui. Cititorul din 1966 e confruntat 
cu probleme foarte deosebite de 
cele care fermentau în Europa a- 
nului 1912, cînd s-a încheiat apa
riția ciclului „Jean Cristophe". 
Află însă în paginile lui Romain 
Rolland contactul cu „un moment 
al conștiinței umane".

La Rolland e cu neputință să 
desparți creația scriitorului de ac
țiunea omului, așa cum e cu ne
putință să separi valoarea esteti
că de cea etică. Păstrînd propor
țiile, ca și la mult îndrăgitul său 
Beethoven, măreția morală dă 
sens valorii artistice. Spre deose
bire de muzicianul de geniu, la 
scriitorul Rolland ne vom lovi 
uneori de imperfecții, de diluarea 
ideilor, de paranteze prea stărui
toare, de accente grandilocvente. 
Să rămîi doar la aceste imperfecții 
mi se pare un semn de iremedia
bilă miopie estetizantă. Curentul 
gîndirii și pasiunii le dizolvă și im
presia generală este de comuni
care cu un artist care a știut să 
unifice frumusețea cu sensul moral 
al acțiunii, opera cu fapta.

„îmi voi făuri viața ca pe-o 
spadă. O voi făuri sau o voi sfă- 
rîma". Replica aceasta dintr-o pie
să de tinerețe a lui Rolland nu a 
rămas doar o frază bine construită.

Scriitorul născut la Clamecy, la 
29 ianuarie 1866, s-a format în tra
dițiile umaniste ale culturii fran
ceze și mondiale. Le-a adîncit în 
temeinice studii la Școala Normală 
superioară, apoi la Școala fran
ceză de la Roma. Le-a sorbit mai 
ales în literatură și muzică, arte 
între care a oscilat și a refuzat 
să opteze, alegînd calea comună 
a studiilor de muzicologie. S-a 
format și prin reacție față de at
mosfera de intrigi mărunte și de 
răsunătoare scandaluri financiare 
de la sfîrșitul secolului trecut, prin 
reacție față de blazarea și tehni
cizarea ce tindeau să acopere, ca 
o crustă, arta. Atașamentul față 
de valorile artistice și morale nu 
putea rămîne pur intelectual, în
chis în pagini de carte. Adolescen
tul care i-a scris lui Tolstoi ce- 
rîndu-i sfaturi cu privire la sen
sul vieții a legat de la început 
scara lui de valori, ceea ce apăra 
și ceea ce respingea, de ideea ac
țiunii practice.

Umanismul lui Rolland capătă 
astfel de la început un sens po
lemic și activ. Apără valorile ar
tistice și etice și năzuiește să le 
comunice cît mai departe. Scrie 
mai multe piese inspirate în 
special de evenimentele revo
luției din 1789 („Lupii", „Dan
ton", „14 Iulie"). Și e semni
ficativ că toate influențele se uni
fică și își transformă sensul în ju
rul umanismului activ. Rolland l-a 
admirat mult pe Nietzsche, dar n-a 
rămas la idealul supra-omului. 
Pentru el energia nu e o finali
tate, oi o împlinire destinată să 
impună tocmai ceea ce e uman în 
om, gîndirea și arta, valoarea mo
rală.

Am simplifica o personalitate 
multilaterală dacă am concepe 
monocrom această unificare. Rol
land nu a ignorat zbuciumul și 
contradicțiile. Alături de formația 
raționalistă a scriitorului mîndru 
că reprezintă o treaptă din dezvol
tarea spiritului critic, s-au făcut u- 
neori simțite influențe mistice, al
ternări între misticismul creștin și 
cel indian. Ele au stăruit și în

scrierile ultimilor ani. Și totuși, uni
tatea gîndire-acțiune, etic-eștetic, 
unitate înfăptuită în frămîntare dar 
mereu perceptibilă, rămîne carac
teristică pentru Rolland. E tradusă 
în opera principală din această 
perioadă, în „Jean Cristophe". A- 
ceastă simfonie epică, cu voci mul
tiple, e centrată pe existența unui 
compozitor de geniu, are puncte 
de pornire culese din biografia lui 
Beethoven și a lui Hugo Wolf, dar 
depășește romanul unei existențe, 
devine cartea unei epoci — încru
cișarea celor două secole —- și a 
unei etape din istoria muzicii. As
pirația spre ceilalți coexistă aici cu 
iluzia posibilității luptei izolate, a 
neintegrării. Persistă în carte — și 
va mai persista o vreme în exis
tența lui Rolland — iluzia indivi
dualistă pe care o exprimase cu 
un sfert de secol mai înainte ulti
ma replică a unei piese de Ibsen : 
„omul singur e omul cel mai pu- 

’ ternic". Dar cartea concentrează 
tot ceea ce e sursă de lumină în 
personalitatea lui Rolland — pasiu
nea, energia conștientă, generozi
tatea, vibrația muzicianului, purita
tea — concepiită nu ascetic, ci în 
sensul onestității cu sine însuși.

Primul război mondial a transfor
mat aspirația spre mase în acțiune 
din ce în ce mai solidară cu for
țele progresiste și pînă la urmă in
tegrată în aceste forțe. Refuzul 
războiului a lost strigat cu orice 
risc. S-a dezlănțuit atunci împotri
va lui o campanie dusă la toate 
nivelurile, cuprinzînd și ironia es
tetismului jignit de o literatură cu 
mesaj prea direct și trivialele acu
zații de „vîndut". Curajul cu care 
Rolland a continuat să condamne 
războiul îl caracterizează. A făcut-o 
mai întîi cu iluzia că e printre pu
ținii care se păstrează „deasupra 
învălmășelii". Treptat, în anii care 
au urmat, după încheierea păcii, 
simpla condamnare a războiului 
s-a arătat insuficientă. Activitatea 
socială a lui Rolland s-a extins și 
s-a adîncit, a devenit luptă împo
triva provocatorilor la război și a 
forțelor retrograde în genere. A 
fost un proces de decenii, care a 
cunoscut solidaritatea lui cu lupta 
de eliberare a poporului indian, 
colaborarea la „Europa", partici
parea în primele rînduri la toate 
acțiunile anti-războinice și anti
fasciste organizate pe plan mondial, 
la mișcarea Amsterdam-Plevel, 
la congresul pentru apărarea cul
turii etc. Imaginea acestor ani se 
traduce publicistic în culegeri cum 
este „Cincisprezece ani de luptă". 
Literar, o găsim în cîteva biografii 
(„Viața lui Gandhi") și deplin — 
în al doilea roman ciclic, „Inimă 
vrăjită". Ca și în „Jean Cristophe", 
existența unui personaj se închea
gă din întîmplările unei epoci pe 
care o răsfrînge. E viața unei fe
mei, care își dobîndește demnita
tea de femeie și, pe această cale, 
e antrenată în lupta socială și po
litică, trece, ca și creatorul ei, de 
la refuzul războiului la antifascism, 
își pierde fiul, gazetar antifascist, 
asasinat în Italia mussoliniană, și 
continuă pînă la ultima împotrivire 
în fața neantului. Annette și 
Marc Riviere fac parte din familia 
morală a lui Jean Cristophe și a 
scriitorului. Intîmpină viața cu ro
bustețe și probitate. Dacă în al 
doilea roman nu mai avem armo
niile pe care povestea unui muzi
cian le-a prilejuit prozatorului po
sedat de muzică, lirismul gîndirii 
și energiei află alte izvoare. E car
tea unei lumi amenințate de fas
cism și pe cale să se transforme. 
Ultimul volum al ciclului din 1934 
e intitulat „Zămislirea".

Perspectiva cîtorva decenii lim
pezește contururile, dar nu justifi
că încercările de a drămui și ierar
hiza strict cele cîteva mii de pagini 
ale operei. Ar fi prezumție naivă. 
Cert este că într-un peisaj schim
bat, cititorul zilelor noastre și, — 
în primul rînd adolescentul — 
descoperă în principalele romane 
și biografii, de asemenea în nu
meroasele pagini despre muzică, 
care nu se mărginesc niciodată la 
inventare de acorduri și procedee, 
o prezență elevată, o vote care îi 
vorbește cu fervoare despre dem
nitatea omului. înseamnă mult.
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Raportul dintre 
fondul de acumulare

de acumulare și cel de con
sum, nu s-au repartizat su
ficient! bani pentru dez
voltarea producției.

De ce această situație ? 
Aici, ca și în alte unități, 
am primit un răspuns 
oarecum asemănător:

„Cu cîțiva ani de zile 
în urmă, nevoile de in
vestiții ale unității noas- ‘ 
tre au fost mai mari. A- 
cum însă nu prea mai e 
mare lucru de făcut".

Asemenea „explicații" 
sînt lipsite de temei. în 
cooperativele agricole din 
raion sînt încă multe lu
cruri de făcut în direcția 
dezvoltării proprietății obș
tești, a sporirii producției 
și veniturilor. Sînt semni
ficative în această privință 
cele relatate de tov. GEOR
GE NICOLESCU, preșe
dintele consiliului agricol 
raional:

„Ceea ce s-a realizat 
pînă acum în direcția 
creșterii proprietății 
obștești a cooperativelor 
agricole constituie, fără 
îndoială, un pas serios 
pe calea sporirii puteni 
economice a acestor u- 
nități. Este însă doar un 
început. In zona de deal 

există condiții dintre 
cele mai bane pentru 
dezvoltarea în ritm mai 
rapid a pomiculturii, vi
ticulturii și creșterii oi
lor. In unități avem po
sibilitatea să extindem 
irigațiile și, deci, să asi
gurăm producții mai 
mari, constante. Multe 
lucruri mai sînt de făcut 
în direcția ridicării fer
tilității solului, sporirii 
efectivelor de animale, 
introducerii mecanizării 
în grajduri si la pregă
tirea furajelor, electrifi
cării cooperativelor a- 
gricole, alimentării cu 
apă a fermelor ae ani
male etc. Intr-un cuvînt, 
putem și trebuie să ne 
ocupăm în mai mare 
măsură de acele pro
bleme care duc la inten
sificarea agriculturii''.

Așadar, există încă nu
meroase direcții în care 
pot fi investiți banii. Cum 
se explică atunci că fon
durile alocate pentru in
vestiții sînt mici ? In 1962, 
cooperativele agricole din 
raion au reținut în medie 
pentru creșterea averii obș
tești 13,3 la sută din tota
lul veniturilor bănești, un 

an mai tîrziu 12,2 Ia sută, 
iar în 1964 și 1965 numai 
10 la sută. In legătură cu 
aceasta, tov. ALEXANDRU 
RÎPEANU, secretar al co
mitetului raional de partid 
spunea :

„In unele cooperative 
există o insuficientă în
țelegere a necesității 
dezvoltării continue, în 
ritm susținut a proprie
tății obștești și stabilirii 
unei proporții juste in
tre ce se consumă și ce 
se acumulează. Consi
liul agricol raional nu 
a ajutat mai mult pe 
cooperatori pentru a în
țelege importanța aces
tei probleme".

La aceasta trebuie, desi
gur, adăugat că dacă orga
nizațiile de partid din coo
perativele agricole ar fi 
desfășurat o muncă politică 
mai susținută în rîndufile 
cooperatorilor, le-ar fi ex
plicat pe înțelesul lor ce 
înseamnă avutul obștesc, 
ce cîștig are fiecare de pe 
urma creșterii lui, alta ar 
fi fost situația. In această 
direcție este necesară o în
drumare mai concretă din 
partea comitetului raional 
de partid.

si fondul de consum
$

Justețea acestui principiu 
este demonstrată și de 
experiența cooperativelor 
agricole din raionul Buzău

vele agSlVndin00Suî CeaSt? baZă 0U CreSCUt și beluI alăturat’ ^monstrea-
Buzău și-au sporit mult venitunle cooperatorilor, ză cît se poate de clar a- 
puterea economică și pe a- Cîteva cifre, înscrise în ta- cest lucru.

Anul Averea obștească 
la 100 hectare

1963 122 100 lei
1965 155 000 lei

După cum se vede, în nu
mai doi ani (1964 și 1965) 
proprietatea obștească la 
100 hectare a crescut cu 
32 900 lei, ceea ce dovedeș
te că în raion există preo
cupare pentru dezvoltarea 
producției cooperativelor 
agricole. Pe această bază, 
veniturile au sporit cu 
31 400 lei la fiecare o 
sută de hectare, iar va
loarea zilei-muncă cu 4,28 
Iei. Este și firesc. Procurînd 
an de an mai multe în
grășăminte, semințe din so
iuri de înaltă productivita
te și animale de rasă, uti
laje necesare pentru desfă
șurarea în condiții mai bune 
a activității de zi cu zi în 
sectorul vegetal și la fermele 
de animale, cooperativele 
agricole din raion au asi
gurat ridicarea continuă 
a nivelului producției. 
Anul trecut s-au recoltat 
de pe 23 339 hectare în me
die cîte 2 567 kg grîu la 
hectar, de pe 26 653 hecta
re •— 2 527 kg porumb boa
be, 1 741 kg floarea-soare- 
lui, 22 400 kg sfeclă de za
hăr Ia hectar. Totodată, 
din fondurile destinate a- 
cumulărilor s-au. dezvol
tat și celelalte ramuri 
de producție — creșterea a- 
nimalelor, viticultura, po
micultura și legumicultura 
— care valorifică într-un 
grad mai înalt condițiile 
naturale și economice loca
le, asigură venituri sporite, 
constante. Un singur exem
plu.

La sfîrșitul anului 1962 
cooperativele agricole a-

Cîștigul cooperatorilor, bunăstarea țărănimii noastre sînt 
determinate în cel mai înalt grad de măsura în care se dez
voltă proprietatea obștească a cooperativelor agricole, de 
grija manifestată an de an pentru asigurarea mijloacelor bă
nești și materiale necesare consolidării economice a unită
ților, dezvoltării multilaterale a producției. Lucrul acesta este 
demonstrat cu prisosința de experiența acumulată de-a lun
gul anilor de cooperativele agricole din întreaga țară. Ținînd 
seama de această experiență, proiectul noului statut al co
operativelor agricole prevede ca, în fiecare unitate, să se 
rețină an de an pentru fondul de acumulare 18—25 la sută 
din producția netă, restul fiind destinat consumului. PRIN 
PĂSTRAREA UNUI RAPORT JUST INTRE EONDUL DE ACU
MULARE Șl CEL DE CONSUM SE ASIGURĂ REPRODUCȚIA 
LĂRGITĂ, SPORIREA CONTINUĂ A VENITURILOR COOPERA
TIVELOR ȘI, IMPLICIT, ALE MEMBRILOR LOR.

în cele ce urmează ne propunem să arătăm cum stau lu
crurile din acest punct de vedere în cooperativele agricole 
din raionul Buzău, în ce măsură există aici grija cuvenită 
pentru dezvoltarea proprietății obștești și asigurarea unei 
proporții juste între fondul de acumulare și fondul de con
sum, și cum influențează această preocupare asupra venitu
rilor cooperatorilor.

Venitul bănesc 
la 100 hectare

138 600 lei 20,72 14 Iei
170 000 lei 25 lei 17 lei

veau în proprietate obșteas
că 10 852 bovine (numărul 
vacilor era doar de 2 423), 
1 100 scroafe de prăsilă, 
42 800 ovine etc. In numai
3 ani. numărul bovinelor a 
sporit cu aproape 7 000 ca
pete, din care al vacilor cu
4 162, efectivul de ovine cu 
circa 20 000, iar cel de 
scroafe aproape s-a dublat. 
Faptele arată că investițiile 
făcute pentru procurarea 
de animale, înălțarea con
strucțiilor necesare și me
canizarea diferitelor lucrări 
la fermele zootehnice au 
fost eficiente. Veniturile ob
ținute din acest sector sînt 
cu 18 milioane lei mai mari 
decît în 1962. Ele reprezin
tă circa 20 la sută din tota
lul veniturilor bănești pre
văzute în planurile de pro
ducție ale cooperativelor 
din raion. Bineînțeles, din 
aceasta au avut de cîștigat 
atît unitățile agricole res
pective, cît și fiecare mem
bru cooperator. Cooperati
vele au posibilitatea să re
țină pentru fondul de acu
mulare, deci pentru relua
rea pe o scară mai largă a 
procesului de producție în 
anul următor, sume de bani 
mai mari decît în trecut; 
țăranii cooperatori și-au 
sporit cîștigul personal în- 
trucît creșterea veniturilor 
din zootehnie, ca de altfel 
și din celelalte ramuri de 
producție, a dus la mărirea 
valorii zilei-muncă. In ul
timă instanță, toate acestea 
au însemnat dezvoltarea e- 
conomică și socială a sate
lor raionului. îmbunătățirea

Valoarea zilei-muncă 
Total In numerar

condițiilor de viață ale ță
rănimii. Așadar, practica 
dovedește convingător că 
singura cale de asigurare 
a creșterii bunăstării țără
nimii este dezvoltarea 
continuă a proprietății coo
perativei, creșterea an de 
an a acumulărilor, efectua
rea unui volum corespunză
tor de investiții pentru ne
voile dezvoltării produc
ției.

Aceasta este situația me
die pe raion. Analizînd însă 
lucrurile în amănunt, în di
ferite cooperative, rezultă 
inegalități care scot în evi
dență importantele rezerve 
pe care le au cooperativele 
în direcția creșterii proprie
tății obștești, măririi puterii 
lor economice.

Alături de unități cum 
sînt cele din Brădeanu, Căl- 
dărăști, Smeeni, Gherăseni 
și altele, unde valoarea pro
prietății obștești este mult 
mai ridicată decît media pe 
raion, sînt altele în care a- 
cest indicator economic este 
foarte scăzut. Nu întîmplă- 
tor, primele obțin cele mai 
mari venituri, retribuie mai 
bine munca cooperatorilor. 
Iată, bunăoară, ce ne spu
ne tov. CONSTANTIN 
HARPALETE, președintele 
cooperativei agricole din 
Brădeanu :

„Este știut că cu cît o 
casă are temelia mai 
solidă, cu atît clădirea 
are viață mai lungă, e 
mai trainică. Propria 
experiență ne-a arătat 
că la fel stau lucrurile 
și cu proprietatea obș

tească a cooperativei. 
Cu cît îi porți mai mul
tă grijă, cu cît o mărești 
mai mult, cu atît unita
tea este mai puternică, 
are venituri mai ridi
cate. De aceea, noi am 
alocat pentru dezvolta
rea proprietății obștești 
sume tot mai mari, a- 
jungînd în unii ani pînă 
la ÎS la sută din totalul 
veniturilor bănești rea
lizate. A.șa se face că 
astăzi valoarea proprie
tății obștești la suta de 
hectare teren agricol se 
ridică la peste 300 000 lei. 
Reținerile pentru fondul 
de acumulare n-au fost 
făcute la întâmplare. 
Noi ne-am obișnuit să 
cîntărim bine cît din 
producție trebuie desti
nată consumului și cît 
acumulărilor. Treaba a- 
ceasta o facem încă de 
la întocmirea proiecte
lor de plan. Pe baza cal
culelor făcute de consi
liul de conducere, adu
narea generală stabileș
te ce producții și veni
t.uri putem realiza. în rilor ? Recoltele au ajuns 
anul respectiv, ce inves- în 1965 la 2 800 kg grîu la 
tiții trebuie și putem hectar, 3 655 kg porumb

0 împrejurare din care reiese 
ce se întimplă cînd există și cind 
nu există spirit de prevedere

Să vedem cum stau lu
crurile la cooperativa agri
colă „Victoria socialismu
lui" din Pogoanele, o uni
tate unde preocuparea pen
tru dezvoltarea proprietății 
obștești a fost mai mică. 
La prima vedere, situația 
economică este destul de 
bună. Mai ales dacă aceasta 
este privită doar prin pris
ma veniturilor cooperatori
lor. Aici, în 1965, valoarea 
zilei-muncă a fost ridicată: 
circa 34 de lei, dintre care 
20.50 lei în numerar. Viața 
a demonstrat însă, că este 
o iluzie să judeci puterea 
economică a unei coopera
tive doar prin prisma fap
tului că într-un an bun 
pentru recoltă, cum a fost 
în 1965, s-au repartizat 
cantități mari de cereale 
și însemnate sume pentru 
ziua-muncă. In asemenea 
unități mai slab dezvoltate 
din punct de vedere econo

De ce au descrescut 
investițiile de ia an la an? 
Cu adevărat, cooperativa 
nu mai are pe ce cheltui banii?

Averea obștească se dez
voltă într-un ritm scăzut 
față de posibilități și în 
alte unități, cum sînt cele 
din Poșta Cîlnău, Gălbi- 
nași, Cilibia etc. Nu este 
întîmplător că aici, în con

se facem. în cooperati
vele noastre sînt multe 
lucruri de făcut, trebuie 
investiți mulți bani pentru 
dezvoltarea producției. 
Fiecare lucru trebuie rea
lizat la timpul potrivit, în 
așa fel încît în perma
nență să se asigure o 
proporție cit mai bună 
între investiții și consum".

Intr-adevăr, în coopera
tiva din Brădeanu, întot
deauna s-a dat prjoritate 
cheltuielilor care asigură o 
creștere a producției. Co
operativa are vreo 2 200 
hectare teren arabil. Prin
cipala grijă a cooperatori
lor a fost de a obține de 
pe această suprafață pro
ducții cît mai mari. In a- 
cest scop, s-au cheltuit an 
de an sume importante 
pentru ridicarea fertilității 
solului, procurarea de se
mințe de înaltă productivi
tate, selectoare și alte uti
laje agricole. Rezultatul a- 
cestei preocupări precum 
și al muncii harnice a coo
peratorilor și mecanizato- 

mic, unde principala sursă 
de venituri o constituie 
cultura plantelor de cîmp, 
este de ajuns să vină un 
an cu condiții naturale mai 
vitrege, cum a fost, de pil
dă, 1964, pentru ca venitu
rile cooperatorilor să scadă 
simțitor. Cifrele nu dau 
putința nici unei îndoieli. 
Ele arată că în 1964, în 
timp ce la Pogoanele va
loarea zilei-mUncă a fost 
de 20,30 lei, dintre care 11 
lei în numerar (cu 14 lei 
mai puțin decît în 1965, 
cînd condițiile au fost fa
vorabile), la Brădeanu ea 
s-a menținut ridicată — 
27,33 lei, din care 18 lei 
numerar. Nici nu-i de 
mirare. La cooperativa 
„Victoria socialismului" din 
Pogoanele, ea urmare a re
ținerii pentru investiții a 
unor sume mai mici, se 
cresc maî puține animale 
decît la Brădeanu, se irigă 
suprafețe mai reduse etc.

dițiile anului 1964, venitu
rile bănești la suta de hec
tare s-au ridicat la circa 
100 000 lei, că valoarea zi
lei-muncă a fost sub cifra 
medie înregistrată în ra
ion. In aceste cooperative, 

boabe, 2 128 kg floarea-soa- 
relui, 23 000 kg sfeclă de 
zahăr etc. Din fondurile 
destinate investițiilor au 
fost mărite efectivele de 
animale (ele au ajuns la 
667 bovine, 1 535 de ovine, 
128 de scroafe de prăsilă și 
4 670 păsări-matcă), s-au 
amenajat 21 de hectare 
pentru cultura legumelor 
irigate cu apa scoasă din 
pînza freatică, s-au făcut 
adăposturi pentru animale 
și alte construcții gospo
dărești. De asemenea, au 
fost procurate autocamioa
ne, mașini și alte utilaje 
necesare bunului mers al 
producției, au fost meca
nizate o serie de operații 
la fermele de animale etc. 
Ca urmare, veniturile au 
crescut continuu : 4,8 mili
oane de lei în 1963 ; 5,1 
milioane de lei în 1964; 
peste 7 milioane de lei 
în 1965, ceea ce înseamnă 
circa 300 000 de lei la suta 
de ha teren agricol. Bineîn
țeles, din aceasta a avut de 
cîștigat fiecare cooperator. A- 
nul trecut valoarea zilei-mun
că a ajuns la 34 de lei, din 
care numai bani 20 de lei.

iar producțiile vegetale și 
îndeosebi animale sînt mult 
mai scăzute. De aceea, atît 
în anul trecut, dar mai a- 
les în condițiile de secetă 
din 1964, cooperativa a rea
lizat venituri mai mici t 
112 000 lei la suta de ha te
ren agricol, față de 227 000 
lei la Brădeanu.

Iată, deci, ce înseamnă 
lipsa spiritului de preve
dere, ce înseamnă a lucra 
fără perspectivă. Este clar 
că cei cîștigați sînt numai 
cooperatorii care, așa cum 
spunea președintele de la 
Brădeanu, construiesc teme
lia solidă „casei" lor comune 
— cooperativa agricolă — 
investesc în fiecare an sume 
importante pentru întărirea 
proprietății cooperatiste, pen
tru dezvoltarea, alături de 
cultura plantelor de cîmp, și 
a altor ramuri care asigură 
venituri ridicate chiar șl în 
condiții naturale mai vitrege.

chiar și în unități cum 
este cea din Căldărăști, 
care obține an de an re
zultate mult mai bune de
cît media pe raion, nu 
s-a asigurat un raport 
corespunzător între fondul

Banii trebuie folosiți

cu chibzuință.

Fiecare leu să rodească însutit

Așa cum se prevede în 
proiectul noului statut al 
cooperativei agricole, fon
dul de acumulare este des
tinat realizării investițiilor 
(inclusiv plata în natură și 
în bani a zilelor-muncă 
consumate pentru acestea), 
rambursării creditelor de 
investiții, creării rezervei 
necesare pentru îmbunătă
țirea procesului de produc
ție etc. Cea mai mare pon
dere în cadrul acestor chel
tuieli o au cele destinate 
noilor investiții. De aici și 
necesitatea de a le folosi cît 
mai rațional, de a învesti ba
nii în obiective sau activități 
absolut necesare, care să asi
gure dezvoltarea sau crearea 
de noi ramuri de producție, 
valorificarea superioară a 
condițiilor naturale și econo
mice existente în fiecare loc, 
în ultimă instanță — sporirea 
producției globale și a ve
niturilor bănești. în legătură 
cu aceasta, tov. DINU I. 
GHEORGHE, președintele 
cooperativei agricole din 
Smeeni. spunea :

„In unitățile noastre 
nevoile sînt mari. In ul
timii ani a trebuit să 
mărim efectivele de a- 
nimdle, să extindem 
grădina de legume, să 
amenajăm terenul pen
tru irigații, să electrifi- 
căm sectorul zootehnic 
și să asigurăm apa la 
grajduri, să cumpărăm 
tot felul de utilaje etc. 
Toate acestea nu puteau 
fi realizate deodată. De 
aceea, în fiecare an, 
cînd am întocmit planul 
de investiții ne-am în
trebat : Este rentabilă 
treaba în care băgăm 
banii ? Trebuie neapă
rat făcută sau mai poate 
fi amînată ?

In raion sînt unele uni
tăți care nu utilizează «u 
makimum de randament 
banii destinați investițiilor. 
Au fost și cazuri cînd în 
planul de investiții s-au 
prevăzut obiective care nu 
erau absolut necesare în 
momentul respectiv: co
operativa din Cilibia a co
mandat o mașină de tratat 
semințe de mare capacita
te. pe care nu o poate fo
losi integral; la Săgeata, 
s-au procurat grupuri e- 
lectrogene și abia după un 
an s-a cumpărat electro
motorul care să le acțio
neze ; Ia Cîndești s-a co
mandat un motor pentru 
camion deși nu era nevoie 
de el.

In această perioadă, în cooperativele agricole din întreaga 
tară au Ioc adunările generale ale membrilor cooperatori, care fac 
bilanțul activității desfășurate în 1965 și stabilesc obiectivele dez
voltării, în continuare, a fiecărei unități. Este necesar ca 
în cooperativele agricole să se acorde toată atenția sporirii pro
prietății obștești — întrucît aceăsta este singura cale de 
ridicare a nivelului producției, de creștere a veniturilor țărănimii. 
Pe baza prevederilor noului statut al cooperativelor agricole, tre
buie stabilită o asemenea proporție între fondul de acumulare și 
fondul de consum, încît să se asigure atît reluarea pe scară tot 
mai largă a procesului de producție, cît și retribuirea corespunză
toare a muncii cooperatorilor.

Organele raionale de partid și de stat au datoria să sprijine 
fiecare unitate să-și întocmească cu grijă planul de investiții, asi- 
gurîndu-se o eficiență economică maximă a acestora, să stabi
lească toate măsurile necesare pentru realizarea lor integrală și 
la timp.
----------- -  Pagină realizată de Radu ATANASESCU, Constantin CAPRARU

„In legătură, cu folo
sirea fondurilor de in
vestiții se ridică și o 
altă problemă — spunea 
tov. NAE DUMITRAȘ- 
CU, contabilul șef al 
cooperativei din Smeeni. 
Este vorba de folosi
rea integrală a sume
lor prevăzute, de rea
lizarea obiectivelor pro
puse cu bani cît mai 
puțini, și îndeosebi de 
darea lor în folosință în 
cel mai scurt timp. Acea
sta este o chestiune din
tre cele mai importante. 
Numai pe această cale 
banii investiți vor putea 
fi recuperați intr-un 
termen scurt".

Faptele arată că tovară
șul Dumitrașcu are drep
tate. Intr-adevăr, în unele 
cooperative din raion, s-au 
semnalat situații cînd con
ducerile acestor unități 
n-au manifestat suficientă 
preocupare pentru folosi
rea la timp, integrală a 
fondurilor proprii de in
vestiții și a creditelor pri
mite de la stat. Așa se ex
plică faptul că în, 1963 pla
nul de investiții al coope
rativelor din raion n-a fost 
realizat decît în proporție 
de 91,7 la sută, iar în 1964 
— de numai 75,1 la sută.

Atît in unități, cît și la 
consiliul agricol raional 
nerealizarea integrală a in
vestițiilor a fost pusă pe 
seama greutăților întîmpi- 
nate în procurarea unor 
materiale. Tovarășul CON
STANTIN PĂVĂLOIU, teh
nician constructor în con
siliul agricol raional, spu
nea :

„Cele mai mari neca
zuri le avem cu mate
rialul lemnos. Vine pu
țin și uneori destul de 
tîrziu. Or, în asemenea 
situații întârzie ridicarea 
construcțiilor. Destul de 
anevoie lucrează și în
treprinderea de foraje 
și alimentări cu apă 
București. La Poșta Cîl
nău întreprinderea a e- 
fectuat un foraj și a in
stalat rețeaua. Acum 
însă nu-i ajută pe co
operatori să instaleze 
bazinul procurat".

Greutățile amintite pro
voacă, desigur, întîrzierea 
sau chiar nerealizarea inte
grală a planului de inves
tiții. Faptele arată însă că 
aceasta nu e singura cau
ză. Iată, bunăoară, părerea 
tov. FLORIN MARINESCU, 
director adjunct la filiala 
Buzău a Băncii Naționale : 

„Eu socotesc că, une

ori, nefolosirea integra
lă a creditelor de inves
tita se datorește slabu
lui interes manifestat 
de conducerile coopera
tivelor agricole. In loc 
să întocmească la timp 
documentațiile necesa
re, ele amină luni de 
zile această operație. 
Bineînțeles, în aseme
nea situații se tărăgă
nează începerea lucră
rilor. se scurtează foarte 
mult timpul disponibil 
de execuție. In ceea ce 
privește neutilizarea în 
întregime a fondurilor 
proprii de investiții, 
cred că explicația este 
următoarea: In primul 
semestru al anului, u- 
nitățile mai slab dezvol
tate își creează disponi
bilități bănești din a- 
vansurile primite pen
tru produsele contrac
tate. In general, acestea 
sînt folosite pentru ne
voile producției precum 
și pentru retribuirea 
muncii cooperatorilor, 
în asemenea situații in
vestițiile se amină de la 
sine, în semestrul al 
doilea, după valorifica
rea griului, adică atunci 
cînd în casa cooperati
velor intră mai mulți 
bani. Or, niciodată nu 
poți să faci în 6 luni ce 
ar trebui să faci într-un 
an. De aici rezultă ne
cesitatea dezvoltării pro
prietății obștești, lărgi
rii producției, bineînțe
les, în funcție de con
dițiile existente în fie
care loc, astfel ca uni
tățile să realizeze veni
turi sporite în tot tim
pul anului".

Preocuparea insuficientă 
a unor consilii de condu
cere pentru folosirea cu 
eficiență maximă a fondu
rilor de investiții, pentru 
realizarea la timp a obiec
tivelor stabilite a fost ge
nerată, în unele cazuri, și 
de stilul de muncă al or
ganelor raionale. în cursul 
anului trecut, biroul comi
tetului raional de partid 
n-a analizat niciodată mo
dul cum sînt realizate in
vestițiile în cooperativele 
agricole. Nici la nivelul 
consiliului agricol raio
nal n-a existat o exi
gență corespunzătoare față 
de această problemă. El 
n-a desfășurat o muncă 
susținută de îndrumare și 
control în vederea înfăp
tuirii integrale a prevede
rilor înscrise în planurile 
fiecărei unități.



râm adine 
fizica mo
dernă cu 
aplicabili
tate In 
noul 
cincinal
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Acad. m
Eugen BÂDÂRÂU

Documentele partidului, 
în care se trasează coor
donatele noului cincinal, 
subliniază că industriali
zarea tării continuată cu 
vigoare se va înfăptui pe 
baza tehnicii celei mai 
avansate, introdueîndu-se 
în producție cele mai noi 
cuceriri ale științei. Se 
insistă asupra necesității 
colaborării dintre minis
tere, conduceri de între
prinderi, institute de cer
cetări științifice, pentru 
ca, prin eforturi concen
trice, să se perfecționeze 
utilajele fabricate în țară, 
să se asigure realizarea 
unor mașini și instalații 
cu înalte caracteristici 
tehnice, acordîndu-se a- 
tenția principală mecani
zării și automatizării u- 
nor procese de producție.

în toate aceste domenii 
progresul este indisolubil 
legat de intensificarea 
cercetărilor fundamentale 
și aplicative în institu
tele noastre științifice — 
sarcini de prim ordin re
venind celor de fizică.

O esențială îndatorire a 
fizicienilor din țara noas
tră este aceea ca, fără a 
pierde din vedere dome
niile de perspectivă, să-și 
îndrepte cercetările spre 
acele probleme ale fizicii 
moderne care pr ezintă ma
ximum de posibilități de 
aplicare în faza actuală 
a construcției noastre so
cialiste și în cea imediat 
următoare. Din acest 
punct de vedere, se poate 
considera ca un prim și 
imediat obiectiv contri
buția efectivă pe care fi
zica este chemată să o 
aducă la îndeplinirea ți
nui șir de sarcini ale cin
cinalului.

Să luăm, ca un exem
plu, sectorul atît de im
portant al energeticii. 
După cum este cunoscut, 
se prevede ca în 1975 să 
se realizeze, în mai puțin 
de o săptămînă, o produc

ție de energie electrică e- 
gală cu producția întregu
lui an 1938. Iată o sar
cină măreață și, impli
cit, un deosebit de im
portant domeniu de acti
vitate pentru fizicienii și 
energeticienii din țara 
noastră — cu atît mai 
mult, cu cît în anii cin
cinalului va începe, pen
tru prima dată la noi, 
utilizarea energiei nu
cleare pentru producerea 
de energie electrică și 
termică. Problemele con
crete sînt multe, de la 
utilizarea cu maximum de 
randament a combustibi
lilor nucleari, pînă la 
funcționarea automată a 
instalațiilor, fiecare re- 
prezentînd un apel la cu
noștințele și la ingeniozi
tatea cercetătorilor.

Desigur, există o anu
mită bază în acest do
meniu — reprezentată de 
rezultatele dobîndite de 
fizicienii noștri care au 
depus o intensă și valo
roasă activitate în pregă
tirea căilor de sporire a 
potențialului energetic al 
țării. Tot în domeniul e- 
nergeticii, fizicienii noștri 
lucrează la reliefarea u- 
nor căi noi de obținere a 
curentului electric direct 
din energia termică, fără 
mașini cu piese în miș
care, deci fără transfor
marea ei intermediară în 
energie mecanică. în cen
trul direcțiilor principale 
de cercetare sînt metodele 
magnetohidrodinamică și 
termoionică, metode care 
lasă să se întrevadă po
sibilități de transformare 
directă a căldurii în ener
gie electrică, cu un ran
dament mult sporit și cu 
cheltuieli de investiții 
mult mai reduse față de 
instalațiile actuale.

Obiectivele siderurgiei 
care, la sfîrșitul cincina
lului, trebuie să dea can
tități sporite de oțel, se 
impun atenției, preocupă
rilor și participării fizicie
nilor. Aș aminti în acest 
context însemnătatea me
todelor fizice, a spectro
scopiei, de pildă, pentru a- 
sigurarea unui control 
rapid al calității șarjelor, 
cît și a utilizării izotopi
lor radioactivi pentru 
controlul desfășurării 
proceselor din furnale și 
cuptoare, al uzurii aces
tora etc.

Cincinalul acordă o 
deosebită însemnătate 
problemelor extinderii 
automatizării în ramura 
construcției de mașini, în 
industria chimică, pre
cum și în alte domenii 
ale producției. Iarăși se 
reliefează rolul fizicieni
lor, care trebuie să dea 
industriei, întreprinderi
lor asistență pentru solu
ționarea unui șir de pro
bleme tehnice — de la 
crearea a noi lămpi elec
tronice și ionice, de di
mensiuni mai mici dar cu 
randament sporit, și pînă 
la problemele creării de 
noi materiale semicon
ductoare, care să asigure 
elementelor electronice 
ale automatizării o mare 
siguranță de funcționare.

Desigur, s-ar mai putea 
enunța și alte domenii 
sau sarcini care decurg 
din planul cincinal pentru 
activitatea fizicienilor. Aș 
dori însă să subliniez că 
problema-cheie este asi
gurarea unei temeinice 

colaborări între cercetă
torii de fizică și produc
ție. Or, trebuie spus că 
oamenii de știință nu 
sînt solicitați în suficien
tă măsură de către în
treprinderi. Unele reali
zări ale fizicienilor răz
bat lent și cu greu în 
producție ; diodele-tunel, 
dispozitive cu semicon
ductor! foarte utile în in
stalații de automatizare, 
în telecomunicații etc., 
nu-și găsesc beneficiari, 
deși avantajele practice 
și economice sînt eviden
te. Aceeași soartă au a- 
vut-o și lămpile cu ca- 
tod rece, care pot înlocui 
cu succes lămpile electro
nice.

Pentru fizicieni se im
pune să urmărească cu 
mai multă atenție reali
zările noi ale științei, ale 
tehnicii, inclusiv acele 
probleme care apar la 
nivel mondial și par a nu 
prezenta încă interes 
practic imediat pentru noi. 
Orientîndu-se cu și mai 
multă hotărîre spre pro
blemele importante ale 
dezvoltării rapide a eco
nomiei naționale, fizicie
nii români vor putea a- 
duce o tot mai valoroasă 
contribuție la opera de 
construire a socialismului 
în patria noastră.

Ne 
solicită 
atenția 
noile 
ramuri 
ale fizicii 
care sti
mulează 
revoluția 
tehnico- 
științifică

Prof univ.
Valeria NOVACU 

membru corespondent 
al Academiei

Este un fapt recunoscut 
câ în cei șaizeci și cinci 
de ani care au trecut din 
secolul nostru, în ac

tivitatea științifică s-au 
realizat progrese atît de 
vertiginoase și de revo
luționare, îneît ele întrec 
ce s-a produs în răstimpul 
a trei sute de ani. Și, 
dacă ar ii să se evalue
ze aportul fiecărei disci
pline la această dezvol
tare științifică fără prece
dent, fizica s-ar impune 
pregnant prin evoluția ei 
spectaculoasă, cu directă 
influență asupra vieții 
materiale a societății.

Fizica apare astăzi ca 
una dintre cele mai im
portante științe ale na
turii. Este o consecință a 
amplelor cuceriri începute 
o dată cu descoperirea 
razelor X, a radioactivi
tății și a electronului care 
au condus la triumful fi
zicii atomice, la teoria re
lativității și la teoria 
cuantică.

Revoluționînd, prin des
coperiri de mare anver
gură, atît microcosmosul, 
cît și macrocosmosul, fi
zica cunoaște o amplă 
întrepătrundere cu indus
tria. S-a dezvoltat astfel 
o strînsă interacțiune : re
zultatele cercetărilor din 
fizică sînt aplicate din ce 
în ce mai masiv în pro
ducție, iar pe de altă 
parte, procedeele și me
todele industriale, pro
blemele tehnicii intră tot 
mai insistent în sfera 
preocupărilor și activității 
laboratoarelor de fizică.

Bagajul vast de cunoș
tințe noi, creșterea consi
derabilă a numărului spe
cialiștilor și a gradului 
lor de pregătire, succe
siunea teoriilor fizice din 
ce în ce mai cuprinză
toare, dar în același 
timp mai profunde, dez
voltarea mijloacelor de 
investigare și experimen
tale au sporit continuu 
ponderea și roltil con
ducător al fizicii în pro
gresul tehnic.

Dezvoltarea impetuoasă 
a cercetărilor experimen
tale a dus la conturarea 
unor domenii noi ca fi
zica atomică, nucleară, 
razele cosmice, fizica 
corpului solid, care Ia 
rîndul ei s-a despărțit în 
studiul stării metalice, 
studiul fenomenelor mag
netice, studiul semicon- 
ductorilor, cel al cristale
lor etc. Sînt discipline fi
zice noi, care deși recen
te, au prilejuit descope
riri de maximă importan
ță și cu largi aplicații 
practice. Tocmai unele 
dintre aceste ramuri ti
nere ale fizicii se impun 
astăzi din ce în ce mai 
mult atenției, dovedin- 
du-se a fi de o vitală în
semnătate pentru progre
sul științific și economic.

Rezultatele dobîndite pe 
tărîmul electronicii sau 
ciberneticii, științe pe care 
generații nu prea înde
părtate nici nu și le pu
teau imagina, au dus la 
crearea calculatoarelor 
electronice, a releelor au
tomate, determinînd pro
cedee revoluționare în 
industrie, pe baza auto
matizării producției de 
masă. La fel, cercetările 
privind semiconductorii, 
au facilitat prin invenția 
tranzistorului, feritelor etc., 
miniaturizarea unor insta
lații de largă utilitate, 

printre care și aparatele 
de radioemisie și recep
ție.

In perioada relativ re
centă au apărut noi do
menii de cercetare a că
ror importanță a cunos
cut o continuă creștere : 
fizica particulelor ele
mentare, fizica • neutroni
lor, fizica plasmei, fizica 
temperaturilor joase, fi
zica energiilor înalte etc., 
științe noi ca astrofizica, 
chimia-fizică. chimia- 
cuantică, geo-fizica, bio
fizica, de covîrșitoare im
portanță pentru studiul 
naturii cît și în aplicații 
industriale.

Se poate spune astfel 
că ampla revoluție teh- 
nico-științlfică din zilele 
noastre este inseparabil 
legată de uriașele pro
grese ale fizicii.

In lumina acestei rea
lități apare pe bună 
dreptate subliniată sar
cina dezvoltării ample în 
țara noastră, a cercetării 
fizicii, atît în ceea ce 
privește investigația fun
damentală, cît și cea cu 
caracter aplicativ. Așa 
cum arăta în expunerea 
sa din fața Marii Adu
nări Naționale tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fizica 
se numără printre acele 
științe care au deschis 
uriașe perspective spo
ririi avuției materiale, 
creșterii forțelor de pro
ducție, lărgirii orizontu
lui cunoașterii și a vieții 
spirituale a popoarelor.

Intensificînd eforturile 
pentru a asigura un pro
gres mai rapid, mai pro
fund și mai larg cercetă
rilor de fizică vom con
tinua valoroasele tradiții 
ale țării noastre în acest 
domeniu al științei. Școa
la românească de fizică 
a dat savanți de înaltă 
ținută, cu realizări de 
prestigiu, printre care se 
numără Em. Bacaloglu, D. 
Hurmuzescu, organizato
rul primei școli românești 
de fizică experimentală și 
creatorul electroscopului 
ce-i poartă numele, C. Mi- 
culescu, care a dat cea 
mai precisă determinare 
echivalentului mecanic al 
caloriei, Alex. Proca, care 
a stabilit ecuațiile mezo- 
nului vectorial etc.

In anii construcției so
cialiste, cercetările româ
nești de fizică au cunos
cut o nouă înflorire, bu- 
curîndu-se de o stimu
lare sistematică. Reali
zări din domeniul fizicii 
atomice, spectroscopiei, 
semiconductorilor etc. 
continuă și dezvoltă 
linia mereu ascendentă a 
fizicii românești. S-a lăr
git considerabil învăță- 
mîntul fizicii — în acești 
ani s-au înființat facultă
țile de fizică și matema
tică, cu numeroase cate
dre noi — fizica teoreti
că, fizica atomică și nu
cleară, geofizică, spec
troscopie, radiofizică etc. 
Pentru calificarea specia
liștilor au fost prevăzute 
cursuri speciale și siste
mul aspiranturii, apoi de 
doctorat, promovîndu-se 
numeroși fizicieni tineri cu 
teze de dizertație strălu
cite. Au luat ființă Insti
tute de cercetări, ca In
stitutul de Fizică Atomi

că, Institutul de Fizică 
din București, Centrul de 
cercetări fizice din Iași 
etc.

Institutul de Fizică Ato
mică, dotat cu o puter
nică bază materială și 
instalații moderne ca 
reactor atomic, ciclotron 
etc. a devenit un mare 
centru pentru cercetări 
nucleare fiind totoda
tă și un for coordona
tor al aplicației radioizo- 
topilor în industrie, agri
cultură, medicină. La In
stitutul de Fizică din 
București au luat mare 
extindere cercetările în 
fizica semiconductorilor, 
în spectroscopie, în fizi
ca plasmei, în teoria stă
rii solide etc.

Cu toate acestea, așa 
cum s-a arătat și în re
centele documente de 
partid referitoare la pro
blemele științei, rezulta
tele sînt încă insuficien
te în raport cu rolul 
cheie pe care îl are fizica 
în tabloul dezvoltării 
științei contemporane. Li
chidarea cît mai grabni
că a rămînerilor în urmă 
din acest domeniu este 
pentru noi, fizicienii, o 
sarcină capitală.

Pentru a ridica cerce
tarea de fizică din țara 
noastră la nivelul atins 
pe plan mondial, la nive
lul cerințelor pe care le 
impun sarcinile desăvîr- 
șirii construcției socialis
te este nevoie de un 
efort sporit pe toate fron
turile acestei științe — 
învățămînt și pregătirea 
de cadre, dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a 
cercetării, asiguratea u- 
nei colaborări complexe 
între diferitele ramuri ale 
fizicii și între acestea și 
producție, urmărirea sis
tematică a cuceririlor fi
zicii pe plan mondial, 
încurajarea și favoriza
rea cercetării proprii.

Sînt preocupări de o 
tot mai mare varietate și 
complexitate, care impun 
o intensă mobilizare a 
forțelor științifice și o 
largă conlucrare. Acestor 
necesități le răspunde în
ființarea Consiliului Na
țional al Cercetării Știin
țifice, prin care fizicienii 
din țara noastră, ca și 
oamenii de știință din 
alte domenii, dobîndesc 
un puternic for coordona
tor al eforturilor lor, în
dreptate spre afirmarea 
aîndini științifice și pro
gresul multilateral al Ro
mâniei Socialiste.

Este 
necesar 
să punem 
capăt re
lațiilor cu 
caracter 
sporadic 
și minor 
intre 
fizicieni și 
uzine

Prof. univ.
Victor MERCEA 
membru corespondent 

al Academiei

Una din ideile funda
mentale cuprinse în Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 
îmbunătățirea organizării 
și îndrumării activității de 
cercetare științifică este a- 
sigurarea unei strînse le
gături între oamenii de 
știință și producție. Acest 

adevăr, general valabil, se 
impune cu deosebită forță 
în fizică, pentru cercetăto
rii de la catedrele univer
sitare, din institutele Aca
demiei și departamentale.

De pe urma contactului 
direct dintre fizicieni și 
întreprinderi, dintr-o frec
ventă solicitare reciprocă 
au numai de cîștigat și 
știința, și producția. Con
lucrarea, schimbul de opi
nii între specialiștii de la 
catedre sau institute și re
prezentanții producției asi
gură atît îmbogățirea pa
trimoniului științific, cît și 
lărgirea orizontului ingine
rului din uzină. Marile 
idei care au provocat o a- 
devărată revoluție în gîn- 
direa științifică au izvorît 
tocmai din activitatea prac
tică a omului de știință, 
din contactul nemijlocit cu 
producția.

Ca fizician, m-am în
trebat deseori care sînt 
cauzele care fac ca multe 
acțiuni valoroase să nu-și 
găsească finalizare în in
dustrie. Cred că nerealiza- 
rea multor cercetări re
marcabile este consecința 
legăturilor insuficiente, 
sporadice, dintre cercetăto
rii noștri și oamenii din u- 
zină. Este adevărat, nu o 
dată am fost solicitați de 
industrie; ni s-au cerut 
metode și aparatură de 
control, elemente destina
te automatizării, analizei 
fizice, dar... cam numai 
atît 1 O retrospectivă asu
pra colaborării dintre pro
ducție și fizicieni ăr arăta 
că aportul acestora, cunoș
tințele lor, Sînt de obicei 
solicitate pentru rezolvarea 
unor probleme în general 
mărunte, imediatei care 
vizează aproape în exclu
sivitate ameliorarea tehno
logiei existente sau a ajus
tării unor procedee cunos
cute. Firește, nu este nimic 
rău in făptui că ni se cere 
sprijinul în problemele cu
rente aie producției, în pu
nerea la punct â unor in
stalații sau în mînuirea u- 
nor noi tipuri de mașini. 
Dar legăturile fizicianului 
cu industria nh trebuie să 
se rezume numai la aceste 
servicii. Industria poate so
licita concursul fizicianu
lui în vederea unor studii 
privind îmbunătățirea ra
dicală a Vfechilbr tehnolo
gii, introducerea automa
tizării proceselor de pro
ducție, aplicării unor cuce
riri fundamentale ale pro
gresului tehnic, la nivelul 
celor mai noi realizări pe 
plan mondial.

Caracterul sporadic, ne- 
obișnuința unor legături 
trainice și sistematice, bine 
organizate, intre fizicieni 
și industrie a făcut ca, de 
multe ori, întreprinderile 
și, respectiv, unele minis
tere, să se afle in situația 
de a adresa solicitări în 
afară și de a importa di
verse aparate care ar fi pu
tut fi realizate cu forțele 
noastre științifice. Fizicie
nii români și-au dovedit 
capacitatea îh multe sec
toare obținind . rezultate 
care dezmint categoric pă
rerea că totul trebuie 
importat din exterior. Ca 
un singur exemplu, proce
deul cracării în arc elec
tric a gazului metan, elabo
rat de prof. Aurel Ionescu, 
stă cu succes la baza pro
ducerii cauciucului sinte
tic în diferite uzine ale in
dustriei chimice.

Există și cazuri cînd s-a 
recurs la soluții care nu 
țineau seamă de realizările 
propriei noastre cercetări 
științifice. Astfel, a fost po
sibil ca un cromatograf au
tomat pentru analiza ames
tecurilor de gaze, elaborat 
de secția din Cluj a Insti
tutului de Fizică Atomică, 
realizat printre primele din 
lume și avînd caracteristici 
de funcționare foarte bune, 
să fie folosit și astăzi nu
mai în laborator, în timp 
ce pentru industria petro
chimică asemenea aparate 
s-au adus din import.

lată doar citeva exem
ple și probleme care înve
derează necesitatea elabo
rării și cristalizării unor 
forme bine definite, orga
nizate, de legături între 
fizicieni și industrie. Tre
buie să punem capăt și în 
acest domeniu intîmplării, 
sporadicului, subiectivis
mului. Nu sînt puțini acei 
fizicieni care-și manifestă 
dorința de a participa mai 
intens la viata uzinelor? u- 
nii au luat parte la dezba
terea cifrelor de plan ale 
întreprinderilor. în scopul 
de a valorifica prac
tic unele cercetări funda
mentale, .fizicienii clujeni 
au intrat în contact direct 
cu întreprinderile din re
giune. Aceasta le-a permis 
să-și orienteze anumite 
cercetări în direcția satis
facerii unor cerințe ale 
producției. Unele întreprin
deri interesate în îndepli

nirea planurilor de produc
ție în condiții optime au 
încheiat cu Institutul de 
Fizică Atomică convenții 
în forme juridice bine de
finite, iar angajamentele 
au fost respectate de am
bele părți. Din beneficiile 
realizate, Institutul și-a pu
tut procura o serie de a- 
parate de care avea nevoie 
în activitatea sa, iar între
prinderile care au conlu
crat cu noi și-au moderni
zat procesul de fabricație, 
au ridicat nivelul calitativ 
al produselor Iprin îmbu
nătățirea unor tehnologii. 
Totodată, trebuie ținut 
seama și de spiritul crea
tor al specialiștilor din 
producție, care pot îmbo
găți cercetările cu experi
ența lor.

In legătură cu ameliora
rea acestor relații dintre 
știință și producție, Consi
liul Național al Cercetării 
Științifice va găsi desigur 
cele mai adecvate căi. Fără 
a-mi propune o soluționare 
a problemei, cred că unele 
forme practice de colabo
rare ar putea constitui su
biect de reflecție. De pil
dă, unele întreprinderi ar 
fi, cred, mulțumite dacă ar 
dispune de un grup de 
consultanți științifici, in- 
cluzînd fizicienii care ar 
participa, la rezolvarea u- 
nor probleme ale produc
ției.

Problema relațiilor din
tre fizică și industrie pre
zintă o mare importanță, 
sub multiple aspecte. De 
organizarea unor legături 
eficiente între fizicieni și 
întreprinderi depinde în 
mare măsură promovarea 
și introducerea celor mai 
noi cuceriri ale științei în 
procesul de producție, che
zășie a progresului general 
al economiei țării.

Invăță- 
mlntul să 
asigure 
pregăti
rea unor 
noi deta
șamente 
de fizi
cieni de 
înaltă 
specia
litate

Acad
Șerban ȚlȚEICA

Sarcinile ample ale știin
ței și tehnicii actuale impun 
creșterea aportului nemijlo
cit al fizicii la dezvoltarea 
cercetării fundamentale cît și 
la solujionarea unor proble
me de produejie. Dar este 
absolut necesar ca rezolva
rea imperativelor imediate 
să fie strîns împletită cu 
munca de perspectivă, pen
tru asigurarea progresului 
de viitor al cercetării. Din 
acest punct de vedere ca
pătă o deosebită importan
tă temeinica pregătire a stu
denților fizicieni, contingen
tul cercetătorilor de mîine, 
din rîndul cărora vor răsări, 
fără îndoială, viitorii noștri 
savanfi.

învățămlnful fizicii în tara 
noastră cunoaște astăzi o 
continuă dezvoltare concre
tizată, printre altele. în apa
riția de noi catedre, disci
pline și laboratoare care o- 
feră o premisă importantă 
unor însemnate progrese. 
Nivelul învătămînfului sau 
gradul de pregătire a spe
cialistului constituie, împre

ună cu asigurarea bazei ma-» 
feriale, factorul de căpete
nie al cercetării șfiinjilice. 
Problema pregătirii unor fi
zicieni de înaltă valoare re
prezintă o cerință esențială 
a învă(ămîntului superior de 
specialitate ; dacă astăzi ne 
referim tot mai des la auto
matizarea completă a infor
mării nu putem uita că o- 
mul, care interpretează și 
valorifică rezultatele ei, va 
rămîne întotdeauna factorul 
hotărîtor.

în ultimele decenii, ra
murile tot mai numeroase 
ale fizicii au acumulat un 
volum imens de cunoștințe. 
Această sifuafie impune o 
reexaminare a întregului 
proces de predare a fizicii 
în învățămîntul superior. în 
această privință, principala 
problemă a alcătuirii unei 
programe analitice judicioa
se o reprezintă o asemenea 
selecționare a domeniilor 
fundamentale, îneît fiecare 
curs să asigure o sinteză 
științifică a datelor unei ra
muri esen(ial determinate.

în condițiile îmbogățirii și 
diversificării sectoarelor cu
noașterii se impune o creș
tere a gradului de speciali
zare a viitorilor cercetători, 
încă de pe băncile facultă
ții, evitîndu-se, bineînțeles, 
o specializare extremă, căci 
nu poți crea în cîți- 
va ani un fundament ge
neral solid, simultan cu 
suprastructura unei ultraspe- 
cializări. Programa de învă- 
fămînt ar trebui astfel orien
tată îneît să permită absol
ventului să facă fafă atîf sar
cinilor de moment, cu carac
ter imediat după părăsi
rea facultății, cîf și celor de 
perspectivă. în plus, finind 
seama de Uriașa literatură 
de specialitate care apare 
pe plan mondial în dome
niul fizicii, sfăpînirea a cel 
pufin două limbi străine este 
indispensabilă viitorului fizi
cian, pentru menținerea la 
zi a cunoștințelor.

Perfectionarea sistemului 
de predate, atît de necesa
ră, nu este însă și suficientă, 
o importantă incontestabilă 
dobîndind-o însăși pregăti
rea studentului ca viitor cer
cetător științific. Tehnica do
cumentării, delimitarea unei 
teme, alegerea metodei de 
lucru corespunzătoare, pre
lucrarea datelor, interpreta
rea lor, toate aceste trepte 
elementare ale elaborării u- 
nei lucrări intră firesc în de
prinderi numai participînd 
efectiv încă din facultate la 
activitatea unor colective de 
cercetare.

Pe de altă parte, perfec
ționarea în învățămîntul su
perior a viitorilor fizicieni 
este îngreunată de faptul că 
în unele facultăți laboratoa
rele sînt dotate cu aparatură 
învechită, depășită de sta
diul actual al dezvoltării 
științei. Or, în multe dome
nii ale fizicii, perfecționările 
sînt posibile numai ca ur
mare a utilizării unei noi a- 
parafuri. Există ramuri în 
care înzestrarea cu apara
tură joacă rolul hotărîtor, 
ramuri care practic nu pot fi 
abordate in absența apara
turii respective. Spectrosco
pia este o ramură a f'zicii 
cu importante aplicații, dar 
s-ar putea oare pregăti vii
tori specialiști în spectro
scopie fără să se dispună 
de un spectrograi modern? 
Este absolut necesară do
tarea continuă a laboratoa
relor cu aparatura cea mai 
modernă, fără de care nu 
se poafe concepe o bună 
pregătire a absolvenților.

Departe de a fi o theSti- 
une specifică numai țării 
noastre, îmbunătățirea învă
tămînfului fizicii stă în aten
ția unor savanfi de renume 
mondial. Fizicianul R, Feyn
man, distins anul trecut cu 
premiul Nobel pentru cerce
tările sale asupra teoriei 
cîmpuldi, a publicat recent 
împreUnă cu colegii săi un 
curs de fizică genetală rea
lizat înfr-un spiri* foarte 
modern. Se impune și la 
noi modernizarea de con
cepție a predării, reducerea 
ponderii pe care o ocupă 
așa-zisa fizică clasică, intro
ducerea unor capitole noi, 
corelarea cursurilor, elimi
narea suprapunerilor? împle
tirea lor într-un tot organic.

Nu aș putea Să înche a- 
cesfe rînduri fără a sublinia 
că profesorul, cadrele învă- 
(ămîntului superior, consi
deră pe bună dreptate că 
misiunea lor este nu numai 
de a asigura înmagazinarea 
unui bagaj de cunoștințe de 
către viitorul fizician, ci și 
aș spune „inocularea” spi
ritului de cercetător, de 
căutător de drumur și solu
ții noi. Fizicienilor din insti
tutele noastre de învăfămînt 
superior le revine datoria 
de mare răspundere de a 
transmite generației urmă
toare de cercetători, odată 
cu cele mai noi cuceriri ale 
șfiin(ei mondiale, pasiunea 
pentru muncă, inventivita
tea, perseverenta, îndrăz
neala și originalitatea în 
gîndire.
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CONFERINȚA PE ȚARA 
A ASOCIAȚIEI JURIȘTILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Vineri dimineața în sala mică a Palatului Re
publicii au început lucrările Conferinței pe țară 
a Asociației juriștilor din Republica Socialistă 
România.

Raportul de activitate al Consiliului central al 
Asociației pe anii 1961—1965 a fost prezentat de 
Adrian Dimitriu, secretarul general al asociației, 
ministrul justiției, după care au urmat discuții.

• Unitățile feroviare din țară au primit primele 
locomotive Diesel electrice, vagoane de persoane 
și de marfă produse în anul acesta. Ele se adaugă 
celor 70 de locomotive de acest tip și peste 5 500 
de vagoane realizate anul trecut de către uzinele 
noastre constructoare de mașini.

® Sinteză a unei largi activități creatoare de 
masă, Expoziția republicană de artă plastică a ar
tiștilor amatori de la orașe și sate se bucură de o 
bine meritată apreciere din partea publicului. A- 
preciind aptitudinile și talentul artiștilor amatori, 
juriul a acordat zilele acestea o serie de premii și 
mențiuni lucrărilor de pictură, sculptură, grafică 
și artă decorativă, prezente în expoziție.

Autocisterna ds lapte, cu o capacitate de 4 000 litri — 
un nou produs realizat anul acesta de constructorii de 

mașini de la Uzina „Automecanica" din Mediaș

• La Casa agronomului din Constanța s-a des
chis un curs de pregătire a brigadierilor din coope
rativele agricole de producție, cu durata de 15 zile. 
Anul acesta, aici vor fi școlarizați peste 5 000 de 
președinți de cooperative agricole, brigadieri, în
grijitori de animale etc.

o Rețeaua de deservire a populației din regiunea 
Argeș se completează cu noi unități; la Costești

FAPTUL
DIVERS

nînd Ministerului Minelor, precum și prezentarea 
de către direcțiile generale respective a planuri
lor de măsuri tehnico-organizatorice privind teh
nica securității și protecția muncii pe anul 1966.

a fost dat în folosință un complex modern al coo
perației meșteșugărești, iar la Slatina două maga
zine de confecții și trei de galanterie.

• La Editura științifică se află în curs de apari
ție „Istoria cărții românești" de conf. univ. Mircea 
Tomescu. Lucrarea prezintă dezvoltarea cărții 
românești de la primele atestări ale folosirii scrisu
lui pe teritoriul patriei noastre pînă astăzi.

® Au sporit într-o măsură însemnată sumele 
depuse la Casa de Economii de către membrii 
cooperativelor agricole de producție. Comparativ 
cu anul trecut, creșterea de sold a economiilor 
populației din mediul sătesc este în anul 1965 cu 
peste 70 la sută mai mare. Mulți țărani din toate 
regiunile țării folosesc sumele păstrate la CEC 
pentru construcția de locuințe, cumpărarea de 
mobilă, televizoare, mașini de cusut ș.a.

PREFABRICATE DIN BETON PENTRU AGRICULTURA

în apropierea Combinatului chimic de la Călă
rași au început lucrările de amenajare a șantieru
lui pentru întreprinderea de prefabricate din be
ton cu o capacitate anuală de 200 km tuburi de 
presiune din beton precomprimat, 38 000 m c de 
jghiaburi și elemente de susținere pentru lucrările 
de irigații în agricultură.

• Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitec
tură și Sistematizare a organizat un concurs cu 
tema : „Proiectarea unui club sindical cu sală de 
500—550 locuri pentru orașul Lugoj11. Proiectele 
pot fi depuse pînă la 15 mai la C.S.C.A.S.

• Ieri, a început construcția noului cinemato
graf din Tr. Severin cu o capacitate de 650 de 
locuri. El urmează să fie dat în folosință în a- 
cest an.

® Ministerul Minelor a organizat ieri la Baia 
Mare o ședință lărgită de colegiu. Pe ordinea de 
zi a ședinței a figurat analiza privind activitatea 
în domeniul protecției muncii și tehnica securită
ții pe anul 1965 în toate unitățile din țară aparți-

întreprinderea „Electro-Mureș" a expediat primul lot 
de 100 de mașini de calculat din noul tip „Mureșul", 

proiectată de specialiștii de aici

• La fazaneria Ocolului silvic Cernești, raionul 
Iași, s-a terminat o nouă volieră. Aici se vor ob
ține 4 000 de pui de fazan care vor fi colonizați 
în pădurile din Cernești, Strunga și Lunca Cristii 
(Ocolul Răcești).

® Vineri a avut loc o ședință a Comitetului exe
cutiv al U.C.E.C.O.M. care a dezbătut și aprobat 
normele de desfășurare a conferințelor uniunilor 
regionale ale cooperației meșteșugărești și a hotărît 
ca acestea să aibă loc în perioada 19 martie — 7 
mai. S-a pus apoi în discuție regulamentul de ad
ministrare a complexelor meșteșugărești.

• A avut loc prima ședință din acest an a Filia
lei din Cluj a Societății de științe istorice și filo
logice. Au fost prezentate comunicările ,,Mărturii 
privitoare la abdicarea domnitorului Al. loan 
Cuza" și „Din toponimia văii Bistrei, raionul Mar- 
ghita". Societatea pregătește și alte manifestări 
printre care și aceea dedicată împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea lui Coșbuc.

• Asociația artiștilor fotografi din țara noastră 
a fost anunțată că juriul Salonului „Photeurop 66“, 
organizat la Bruxelles de trei fotocluburi — din 
Franța, Belgia și Elveția — a acordat distincții lu
crărilor semnate de doi artiști români : „Umbrela 
roșie" de A. Mihailopol și „La stînă" de Doczy 
Tamas.

TELEGRAME EXTERNE
Delegația P. C. R.
în vizită la C.C. al P.C. din Finlanda

HELSINKI 28 (Agerpres). — în 
ziua de 28 ianuarie, delegația Par
tidului Comunist Român Ia Con
gresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist din Finlanda, condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
la Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Finlanda, unde a

fost primită de tovarășii Viile Pessî, 
secretar general al C.C. al P. C. 
din Finlanda, Martti Malmberg, 
membru al Biroului politic și se
cretar al C. C., și Oiva Lehto, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Finlanda.

Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire care a decurs într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Waldeck Rochet 
despre răspunsul 
conducerii S.F.1.0.

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Luînd cuvîntul la o întrunire 
din suburbia pariziană Saint De
nis, Waldeck Rochet, secretar ge
neral al Partidului Comunist Fran
cez, s-a referit la răspunsul con
ducerii Partidului socialist (S.F.I.O.) 
la propunerea P.C. Francez de a 
se elabora un program comun de 
acțiune al tuturor partidelor de 
stînga. După bătălia prezidențială, 
care a fost marcată de progrese 
pe drumul unității, a spus Wal
deck Rochet în continuare, sar
cina politică esențială este de a 
face totul pentru a depăși obsta
colele pe drumul unității. El a de
clarat că „numai unitatea tuturor 
forțelor democratice, fără nici o 
excepție, pe baza programului co
mun poate permite crearea unei 
majorități". „Dificultatea provine 
din faptul că conducătorii Parti
dului socialist nu sînt încă hotărîti 
să realizeze o adevărată înțele
gere între toate partidele stîngii, 
fără excepție".

Economia
R.S. Cehoslovace 
în 1965

PRAGA. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite ; La 
Praga a fost dat publicității comu
nicatul Comisiei centrale de con
trol popular și statistică cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale 
și îndeplinirea planului pe anul 
1965 în comunicat se arată că „re
zultatele economice obținute în 
1965 reprezintă un anumit progres 
în consolidarea și stabilizarea eco
nomiei naționale". Planul produc
ției industriale a fost îndeplinit 
în proporție de 102,8 la sută, ceea 
ce reprezintă un spor de 7,9 la 
sută în comoara tie cu anul 1964. 
în industria constructoare de ma
șini s-a înregistrat o creștere de 
11,1 la sută. în industria chimică 
și a cauciucului de 12 la sută. în 
1965, industria cehoslovacă a pro
dus 27 755 000 tone huilă, 68 155 000 
tone lignit, 34,2 miliarde kWh e- 
nergie electrică, 5 869 000 tone de 
fontă și 8 598 000 tone de otel. Pro
ductivitatea muncii a sporit în 
comparație cu anul 1964 cu 6,2 la 
sută. în comunicat se arată că 
„una din trăsăturile nefavorabile 
dezvoltării economiei în anul 1965 
a fost continua rămînere în urmă 
a creșterii indicatorilor calitativi 
fată de cei cantitativi".

Comemorarea 
lui Constantin David

In cadrul manifestărilor consa
crate comemorării a două decenii 
și jumătate de la asasinarea de 
către legionari a lui Constantin 
David, activist de seamă al Parti
dului Comunist Român, la Casa 
de cultură a tineretului din raio
nul Grivița roșie a avut loc o con
ferință. Despre patriotismul și a- 
tașamentul acestui luptător comu
nist față de clasa muncitoare a 
vorbit Petre Daiche, șef de sector 
la Muzeul de istorie a orașului 
București. Acțiuni similare au mai 
avut loc în orașele Cluj, Iași, Tg. 
Mureș, Craiova, Brașov, Galați și 
Ploiești.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
A

Turneul do șah de Ia Beverwîjk 
(Olanda) a continuat cu runda a 
IX-a. în competiția feminină con
duce acum maghiara Eva Karakas 
cu 6,5 puncte, urmată la o jumătate 
de punct de Alexandra Nicolau 
(șahista noastră a întrerupt parti
da cu olandeza Heemskerk). Poli- 
hroniade a întrerupt cu franceza 
Chaude de Silans. Turneul masculin 
al maeștrilor are acum doi lideri : 
românul Ghițescu și finlandezul 
Vesterinen, ambii cu cîte 6,5 punc
te. Pînă la închiderea competițiilor 
mai sînt două runde.

La Zagreb au început ieri între
cerile primei grupe semifinale ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă. In prima zi dinamo- 
viștii bucureșteni au întîlnit pe cam
pioana Iugoslaviei, Partizan Bel
grad. Jocul s-a încheiat cu victoria 
poloiștilor iugoslavi la scorul de 
3—1 (1—0, 0—0, 1—0, 1—1). Dyna
mo Magdeburg a dispus cu scorul 
de 10—2 de Amateur Duisburg. 
Astăzi Dinamo București întîlnește 
pe Amateur Duisburg (R. F. Ger
mană).

în organizarea clubului Steaua, 
azi și mîine are loc în sala Floreas- 
ca II un concurs de atletism pentru 
juniori și copii.

Jocurile din penultima zi a cam
pionatului republican de hochei pe 
gheață s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Voința Miercurea Ciuc- 
Tîrnava Odorhei 19—2 (2—0, 11—1,
6— 1). Dinamo București-Știința Cluj
7— 2 (2—1, 5—1. 0—0) ; Steaua 
București-Știința București 8—1 
(2—0. 4—0, 2—1).

LOTO
La tragerea Loto din 28 ianuarie 

1966 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere : 43 17 22 18 63 
42 67 70 14 16. Premii suplimen
tare : 66 58 10.

Fond de premii: 1 035 131 lei.

0 întrebare a constructorilor
de pe șantierul C.I.L. Tr. Severin 
adresată proiectanților

(Urmare din pag. I)

pentru micșorarea dimensiunii fe
restrelor, pentru consolidarea ha
lei. Și încă ceva. Acum, în toiul 
iernii, cînd avem nevoie de multă 
apă, nu se poate pune sub tensiune 
postul de transformare de la insta
lația de alimentare cu apă indus
trială a combinatului, deoarece so
luția prevăzută în proiect n-a fost 
bine gîndită : instalarea cablelor 
de forță se suprapune cu fundațiile 
unor lucrări. Cînd îi solicităm să 
soluționeze aceste nepotriviri, pro
iectanta se lasă prea mult aștep
tați.

Neajunsuri asemănătoare ne-au 
fost semnalate și de șeful lotului, 
care construiește fabrica de plăci 
fibrolemnoase, tehnicianul NICO- 
LAE LOVIN. „După părerea mea, 
greșeala cea mai mare este că pro- 
iectanții nu prea gîndesc ceea ce 
pun pe hîrtie. După ce am termi
nat tronsonul l al fabricii, ei au 
venit cu modificări de soluții. 
Consecințele ? Am fost nevoiți să 
schimbăm tîmplăria metalică a 
clădirii, ■ gata confecționată, să 
spargem pereții gata zidiți. Din 
cauză că' între proiectele de exe
cuție a lucrărilor de construcții și 
planurile de montaj există nepo
triviri, de o vreme încoace, în loc 
să construim, spargem fundație 
după fundație și le refacem. Ba

AUREOLA OMULUI
DE LA CATEDRĂ

(Urmare din pag. I)

E în afara oricărei îndoieli că 
autoritatea profesorului depinde 
atît de însușirile sale Intelectuale, 
cit și de calitățile morale. Nu pu
tem uita că fiecare gest și acțiune 
de-a noastră sînt privite cu ochi 
critici de tineri de multe ori sensi
bili mai degrabă la modele decît 
la concepte E dreptul lor, aș zice, 
să ne ceară nouă profesorilor ca 
fiecare din acțiunile noastre, în 
clasă sau în afara el, să se 
plaseze pe orbita perfecțiunii, 
să răspundă încrederii cu care 
ne investesc privirile lor sin
cere și calde Elevii vor și 
trebuie să vadă în profesorul lor 
întruchiparea propriilor lor aspi
rații. un om care judecă drept, 
nepărtinitor. însoțind dragostea 
pentru discipolii săi cu o deplină 
obiectivitate în aprecierea fapte
lor Spiritul de dreptate, răbdarea, 
stăpînirea de sine, perseverenta, 
autoexigență sînt tot atîteo cali
tăți ale profesorului cu autoritate 
în fata elevilor Un asemenea ca
dru didactic se impune tinerilor 
pentru toată viața rămîne în amin
tirea ior, ca un model demn de 
urmat ; cu alte cuvinte își în
deplinește integral misiunea de 
educator al noilor generații, țel 

mai mult, în hala de defibratoare, 
patru fundații nici n-au fost pre
văzute în proiecte. La tronsoanele 
2 și 3 ale fabricii, la cota 465, pro
iectele de fundație ne-au sosit pe 
șantier după ce executasem plan- 
șeele de beton armat. Am fost puși 
astfel în situația să o luăm de la 
capăt".

în legătură cu deficiențele 
constatate pe șantier, ne-am adre
sat și tov. NESTOR CODREANU, 
dispecer al Direcției combinatelor 
în construcție din cadrul Ministe
rului Economiei Forestiere. „Cred 
că proiectanții Institutului de stu
dii și proiectări forestiere nu au 
nici o scuză pentru greșelile și 
omisiunile care se ivesc în proiec
tele și documentația tehnică în
tocmită de ei. Aici nu-i vorba nu
mai de competența lor, ci mai de
grabă de spiritul de răspundere 
scăzut cu care studiază și elabo
rează proiectul fiecărei lucrări în 
parte".

După cum se vede, proiectantul 
acestor obiective este un fel de... 
„meșterul strică"... Constructorii de 
pe șantierul combinatului așteaptă 
din partea conducerii institutului 
de studii și proiectări forestiere, a 
tovarășului Nicolae H. Ionescu, di
rectorul acestui institut, explicații 
asupra cauzelor acestei stări de 
lucruri intolerabile și răspuns la 
întrebarea : cine suportă pagubele, 
banii irosiți din fondurile statului?

spre care trebuie să tindă fiecare 
membru al corpului profesoral.

Nimeni nu poate spune că do- 
bîndirea acestor atribute e posi
bilă dintr-o dată. A fi profesor 
cu autoritate nu e un lucru ușor. 
Prestigiul în fata elevilor se for
mează prlntr-o muncă perseveren
tă, desfășurată ceas de ceas, la 
catedră, prin participarea la acti
vitățile obștești. Obținerea diplo
mei de profesor nu încheie, ci, dim
potrivă, deschide calea străduințe
lor îndreptate spre dobîndirea u- 
nei ținute model, științifică și mo
rală. E o poliță în alb care ți se 
înmînează, urmînd ca prin întrea
ga activitate ulterioară să onorezi 
încrederea deosebită ce ți s-a a- 
cordat.

Sînt însă și profesori care igno
rează adeseori aceste cerințe. 
Unii dintre cei aflați la începutul 
activității lor profesionale. uitînd 
că de la primul contact cu clasa 
începe drumul spre autoritate sau 
spre antipodul ei. participă la 
lecții doar prin!r-o prezență fizică. 
Fie că utilizează sau nu manualul, 
lecțiile lor decurq moncton. plicti
sitor. compromitînd nu numai pro
priul prestigiu, dar uneori chiar și 
cunoștințele predate Alții, mai 
meticuloși. prezintă asemenea 
lecții îneît elevii aproape că nu 
mai au nevoie de consultarea al

tor izvoare informative suplimen
tare. Acest noian de date rămîne 
însă, de cele mai multe ori, un
deva în afara preocupărilor elevi
lor; simți bine cum pe tineri nu-i 
interesează noțiunile șl faptele 
„explicate" pînă la a deveni sche
matizate. In acest caz, se face ab
stracție de faptul că pentru a cul
tiva dragostea pentru orice dome
niu de activitate nu-i suficient să 
înfățișezi perimetrul unei discipli
ne, ci e nevoie ca fiecare nouă 
noțiune învățată să nască întrebări 
în conștiința ascultătorului, să-l 
determine să meargă mai departe.

Ici, colo, mai există cadre didac
tice care încearcă să-și facă au
toritate printr-o severitate exage
rată — și prost înțeleasă — ori 
adresîndu-se jignitor tineri
lor, uneori chiar bruseîndu-i. Alte
ori, dimpotrivă, asistăm la si
tuații aflate la polul opus al 
faptelor de care aminteam îna
inte. Există o ciudată dorin
ță, la unele cadre didactice, 
de a părea „cumsecade", „înțele
gătoare" față de tineri, cu scopul 
mărturisit sau nu de a le cîștiga 
„prietenia". Crezînd că pe o ase
menea cale pot mai ușor să-și as
cundă nepopularitatea — expresie 
a lipsei de prestigiu — adoptă 
procedee necorespunzătoare, a- 
cordă note mari elevilor care nu 
le merită, afișează o „clemență" de 
neînțeles în timpul desfășurării 
lecțiilor și în afara școlii mai ales. 
E inutil a mai spune că asemenea 
atitudini nu duc niciodată la o a- 
devărată apropiere față de tineri, 
ci la o lentă dar sigură știrbire a 
prestigiului profesoral, ceea ce in
fluențează negativ desfășurarea 
procesului de învățămînt în an
samblul său. Alteori, în mod cu 
totul nefiresc, aprecierea compor
tării unui tînăr poartă pecetea im
presiei lăsate de acesta la lecțiile 
de specialitate ale dirigintelui, iar 
în alte împrejurări nota la purtare 
„își spune cuvîntul" în balanța ca
lificativelor acordate la lecții.

Unii colegi mai tineri se plîng 
cîteodată că nu reușesc să-și im
pună prestigiul și solicită interven
ția conducerii școlii. Desigur, expli
cația trebuie căutată de la caz la 
caz, dar mie ml se pare că nici 
un director de școală nu poate 
făuri prestigiul unui profesor. De 
regulă, nu se bucură de prestigiu 
acei profesori a căror pregătire 
nu depășește un anume nivel me
diu, nu izbutesc să se distingă 
prin lecții care să poarte o ampren
tă cît de cît personală, acei profe
sori care se mulțumesc să fie nu
mai profesori de geografie sau nu
mai de matematică. Nu o dată 
autoritatea unui profesor este sub
minată din momentul în care acesta 
nu știe să răspundă la o anumită 
întrebare pusă de un elev. Replica 
adeseori folosită — nu e de specia
litatea mea — nu convinge. Practi
ca de fiecare zi, problemele curente 
ale activității de educație cer ca, 
pe lîngă cunoașterea „la zi' a spe
cialității, flecare cadru didactic să 
stăpînească cel puțin în linii gene
rale șl celelalte domenii ale 
științei, literaturii, tehnicii; avînd un 
larg orizont de cultură generală și 
specială, profesorul va ști să în
fățișeze fenomenele în toată com
plexitatea și exactitatea lor, își va 
făuri și prin aceasta un prestigiu 
durabil.

îndeplinirea sarcinilor care re
vin școlii în etapa actuală, ade
vărata apreciere a elevilor depind 
de fiecare profesor în parte, de 
exigența pe care o manifestă față 
de ei înșiși ; o exigență pe măsura 
îndatoririi morale și profesionale 
de a veghea la educarea tinerei 
generații.

Cimp larg de afirmare inițiativei creatoare 
și spiritului original in arhitectură

(Urmare din pag. I)

aici s-au construit microraioane 
cu o notă arhitecturală impersonală, 
cum ar fi microraionul nr. 1 din 
primul cartier. La avizarea docu
mentației pentru acest microraion nu 
s-au întîmpinat dificultăți — ceea ce 
face ca răspunderea pentru această 
notă să ne revină nouă. în schimb, 
proiectele pentru cartierul IV, recent 
intrate în circuitul avizării, au avut 
de înfruntai serioase rezerve atît din 
partea consiliului tehnico-știinjific al 
Sfatului popular al Capitalei, cît și a 
C.S.C.A.S. în sistematizare au fost fo
losite blocuri de tip nou, unele de 
formă sielară, cu parter și zece etaje, 
altele cu parter și patru etaje, ori
ginale atît ca formă de bloc, cît și 
ca tipuri de apartamente. Forma 
stelară a unor blocuri a ridi
cat îndoieli și obiecjiuni încă de la 
consultările pe parcurs. Desigur, 
aceste obiecjiuni subiective nu pu
teau să constituie argumente de 
respingere. S-a cerut, prin avizul de 
consultare, demonstrarea eficacității 
economice, a condițiilor favorabile de 
orientare a apartamentelor și altele. 
Toate aceste cerințe sau condiții s-au 
dovedit cel pujin la fel de favorabile 
ca cele objinute în blocuri obișnuite.

Neîndoielnic, exigența forurilor de 
îndrumare și avizare este absolut ne
cesară pentru elaborarea de proiec
te de bună calitate și, în același timp, 
economice. Dar nu este deloc o lege 
că soluția originală nu poate fi și 
economică; nu există contradicții 
obligatorii între aceste două cerințe, 
așa cum nici ceea ce este proiectat 
șablon nu este întotdeauna și econo
mic. Spre exemplu, blocurile din pa
nouri mari prefabricate construite și 
în Balta Albă, proiectate de Institu
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dicărilor muncitorilor și țăranilor. 
Vor rezolva alegerile prezidențiale 
din acest an problemele majore din 
Bolivia ?

Au trecut veacuri de cînd conchi
stadorul Pizarro a pus bazele exploa
tării uriașelor resurse naturale ale Bo
liviei, care luau drumul Europei. în
cepea goana după aur și argint. 
Băștinașii erau trimiși cu for|a în mi
nele deschise de colonizatorii spa
nioli. Spicuim dintr-un document care 
descrie această perioadă : „...India
nul trimis în minele de la Cerro Rico 
își lasă avutul sărăcăcios rudelor. A- 
cestea organizează pentru el la des
părțire o ceremonie asemănătoare cu 
cele funebre. Condițiile de muncă, 
neînchipuit de grele, la altitudinea 
de 4 800 de metri, îi seceră pe In
dieni. Din 1 000 de băștinași, trimiși 
la lucru în aceste mine, 800 mor...*. 
Din actele oficiale ale vremi1 reiese 
că peste opt milioane de indieni și-au 
pierdut viața în minele de aur șl ar
gint.

Oricît de mart ar fi fost rezervele 
de argint și aur, ele s-au împuținat 
și au cedat locul cositorului — ma
rea bogăție de astăzi a țării. Bolivia 
ocupă al doilea loc în lume în extrac

tul pentru construcfii tip de sub în
drumarea C.S.C.A.S., s-au dovedit 
neeconomice.

Problemele de ordin tehnic ce se 
pun cu prilejul avizării proiectelor nu 
sînt singurele cauze care contribuie 
adesea la monotonia și lipsa de per
sonalitate specifică a producției noas
tre arhitecturale. Acționează în aceas
tă direejie și unele măsuri organiza
torice. De pildă, pînă acum 2—3 ani, 
la indicația C.S.,C.A.S.-ului proiectan- 
fii se bucurau de o primă specială 
pentru depășirea normelor de rejo- 
losire a unor blocuri identice. Chiar 
actualele criterii de premiere în pro
iectare pun un accent deosebit nu 
pe calitatea proiectelor, pe creația 
originală, ci pe scurtarea timpului 
normat, care nu se poate realiza de
cît printr-o refolosire excesivă. Sînt 
de părere că, în prezent, există po
sibilitatea să se renunțe la obligati
vitatea utilizării proiectelor-tip sau 
refolosibile — desigur, și subliniez 
neapărat acest lucru, fără a se pierde 
nici o clipă din vedere aspectele 
economico-financiare.

Strîns legat de aceasta, se mai ri
dică o problemă. în proiecfele-tip nu 
se pot introduce modificări, chiar 
dacă ele se dovedesc necesare, decît 
cu aprobarea C.S.C.A.S.-ului. Or, pro
cedura de obținere a unor aslfel de 
aprobări este atît de greoaie, în
eît, în cele mai multe cazuri, pro- 
iectanfii renunță să facă modifi
cări. Este foarte necesar ca această 
procedură să fie simplificată.

în încheiere aș dori să subliniez că 
este absolut necesar ca în organiza
țiile de proiectare să fie creat un 
climat favorabil stimulării muncii pa
sionate, căutării permanente de 
solujii noi, mal bune.

ția acestui metal. Dar munca în mi
nele de cositor nu se deosebește cu 
mult de cea a minerilor de acum pa
tru secole. Indienii, care formează ma
joritatea populației, analfabeți în pro
porție de 75 la sută, continuă să mun
cească în mine pentru un salariu de 
mizerie. Datorită condițiilor Inumane 
de muncă și de viață, aproape 60 ia 
sută din mineri suferă de boli pulmo
nare, iar vîrsfa medie a lor nu de
pășește 40 de ani.

Cînd, în toamna anului 1964, a- 
gențiile de presă anunțau cea de-a 
180-a lovitură de stat de la procla
marea independenței Boliviei, puțini 
erau aceia — în țară șl în străină
tate — care vedeau în aceasta o 
cotitură în viața țării. Exista o ex
periență tristă. Desele schimbări în 
conducerea sfatului erau generate de 
multe ori de rivalitățile dintre dife
rite grupări militare șl politice în
guste, care urmăreau nu soluționa
rea problemelor majore ale tării, ci 
satisfacerea intereselor personale și 
ale monopolurilor străine.

Poporul bolivian și-a caracterizat 
patria concis și plastic : „Bolivia este 
un bogătaș care merge desculț pe 
drumurile istoriei’ în contradicție fla
grantă cu Imensele bogății naturale 
este sărăcia poporului acestei țări.

iReferindu-se la producția agri
colă, comunicatul arată că drept 
urmare a condițiilor meteorologice 

(nefavorabile și a lipsurilor în or
ganizarea muncii în unitățile agri
cole, producția agricolă a fost mal 

Imică față de media ultimilor 5 ani 
cu 0,3 la sută.

In anul 1965 investițiile în eco- 
Inomia națională au fost cu 6,6 la 

sută mai mari decît în 1964.
Volumul comerțului exterior al 

| Cehoslovaciei a sporit în 1965 cu 
I 7 la sută în comparație cu anul 

1964. Salariul real mediu al mun- 
Scitorilor și funcționarilor a sporit 

cu 1,3 la sută comparativ cu anul 
precedent.

Expoziția de artă populară româ
nească organizată de Asociația 
Franța — România în orașul Le- 

vallois Perret

Expîicafia nu este greu de găsit. Mo
nopolurile și companiile străine s-au 
Infiltrat în economia Boliviei. acapa- 
rîndu-i comorile. Cartelurile interna
ționale Patino, Armayo și Horschild 
controlau pînă în 1952 toate zăcămin
tele boliviene de cositor. în industria 
petrolieră, societățile nord-americane 
„Bolivian Gulf Oil Petroleum’ și „Bo
livia—California Petroleum’ dețin 
peste 5,5 milioane de hectare de pă- 
mînt cu bogate resurse de petrol.

După venirea la putere a actualei 
junte militare, extracția de cositor a 
reîncăpul pas cu pas în mîna foști
lor patroni. Au fost luate măsuri de 
restrîngere a extracției, de închidere 
a unor mine, de concedieri masive. 
Minerii bolivieni s-au ridicat la luptă. 
Țara a fost cuprinsă de un uriaș val 
de greve, care s-au succedat, una 
după alfa, în tot cursul anului trecut. 
Autoritățile au răspuns cererilor în
dreptățite ale muncitorilor cu teroare 
și represiune. Ne mal amintim de 
ciocnirile sîngeroase, de arestările 
masive de mineri, de măsurile de exi
lare a liderilor sindicali.

...Bogătașul își continuă desculț că
lătoria sa tristă pe drumul istoriei. 
Dar în el a început să clocotească 
Indignarea. Amploarea pe care au 
luat-o în ultimul timp grevele munci
torilor și funcționarilor, mișcarea țăra
nilor pentru pămînt, lărgirea cercu
rilor care se pronunță pentru o ade
vărată independență arată că poporul 
bolivian este hotărît să continue lupta 
pentru realizarea unor schimbări ra
dicale de ordin politic, economic și 
social în viața țării sale.
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B| NEW YORK. La New York a avut loc o conferință a Partidului Co- 
munist din S.U.A., la care au fost dezbătute problemele și sarcinile 

ce stau în fața partidului. Gus Hall a prezentat un raport.

Alegerile parțiale de 
la Hull North — a 
13-a confruntare poli
tică de la venirea la 
putere a partidului la
burist — s-au încheiat 
cu victoria candidafu- 

■ lui laburist J. K. Mc
Namara, care a obți
nut 24 479 voturi, față 
de 5 351 ale adversa
rului său conservator. 
Laburiștii au înregis
trat, astfel, aici o ma
joritate de patru ori 
mai mare decît cu pri
lejul alegerilor parla
mentare din octombrie 
1964. Semnificația de
osebită dată inițial a- 
cesfor alegeri parfiale, 
considerate a avea va
loarea unui indicator 
electoral pentru în
treaga țară, i-a deter
minat pe mulți obser
vatori politici de aici 
să aprecieze rezultatul 
de la Hull North ca un 
vot de încredere pen
tru guvernul laburist. 
Statisticienii au și cal
culat că dacă propor
ția voturilor de la Huli 
ar fi obținută în cadrul 
unor alegeri generale, 
majoritatea parlamen
tară a laburiștilor în 
Camera Comunelor 
s-ar ridica la circa 150 
voturi. Deocamdată a- 
ceasfă majoritate a 
crescut de la două la 
trei locuri.

Conservatorii nutrise
ră anumite speranțe, 
bazîndu-se pe intensa 
campanie, în care au 
antrenat aparatul tor 
electoral, cît și pe o

veche tradiție potrivii 
căreia alegerile par
țiale sînt de obicei de
favorabile partidului a- 
flat la putere. După 
înfrîngerea suferită, a- 
numiți comentatori își 
exprimă părerea că ac
tuala conducere a par
tidului conservator va 
avea probabi1 de în
fruntat o perioadă de 
crescînde dificultăți, a- 
vînd în vedere disen
siunile recent adîncite 
în sînul partidului.

Sentimente de de-

cepție au fost semna
late și în rîndurile ce
lor ce sprijină guvernul 
rasist al Rhodesiei, dat 
fiind că aceștia ar fi 
preferat o înfrîngere a 
laburiștilor, ca preludiu 
la viitoarele alegeri 
generale. Aceste cer
curi întrevedeau un 
viitor guvern conserva
tor care să reia dialo
gul cu Smifh. De alt
fel, în cursul campaniei 
electorale de la Huli 
North au fost distri
buite .niște misterioase

broșurele care făceau 
apologia politicii rasis
te a guvernului rhode- 
sian, cereau alegători
lor britanici să sprijine 
pe Smith și adepții săi 
și, bineînțeles, 
teze împotriva 
tilor. Cercurile 
vafoare de la 
flafe într-o 
extrem de neplăcută 
față de alegători, au 
negat că aceste bro
șuri le-ar aparține.

Poziția actuală a par
tidului laburist este fo
losită de unii susțină
tori ai acestuia ca ar
gument în favoarea ți
nerii unor alegeri ge
nerale într-un viitor cît 
mai apropiat. Din cer
curi oficiale laburiste 
provin însă reafirmări 
ale intenției de a con
tinua mandatul pînă la 
expirare. După cum 
scrie ziarul «Times», 
„Harold Wilson este 
hotărît să facă dovada 
că partidul laburist 
poate rezolva dificul
tățile economice ale 
Marii Britanii și să re
alizeze o importantă 
legislație socială înain
te de a recurge la no> 
alegeri generale*. Ex
pertă politici partizani 
ai consumării mandatu
lui din mînă invocă si
tuații din trecut pen
tru a demonstra că a- 
legerile parțiale nu 
constituie întotdeauna 
un indiciu sigur pen
tru rezultatele unor a- 
legeri generale.

Dezvoltarea indus
trială a Africii — iată 
una dintre marile 
probleme în fața că
rora se află popoarele 
continentului negru. 
350 de expert! și teh
nicieni din 35 de țări 
africane, precum și 
reprezentanți a 16 or
ganizații internațio
nale ale O.N.U.. s-au 
adunat la Cairo pen
tru a dezbate moda
litățile folosirii imen
selor resurse ale A- 
fricii în scopul dez
voltării industriei, al 
lichidării 
trecutului 
Delegațiile 
pante sînt conduse de 
miniștrii industriei, 
comerțului și econo- 

, miei statelor respec
tive.

La reuniune se vor
bește îndeosebi 
două probleme ale 
industrializării : 
rientarea dezvoltării 
industriale în Africa 
și schimburi de pă
reri asupra unor sec
toare econoniice. cum 
ar fi metalurgia, chi
mia și construcțiile.

O mare importantă 
se acordă posibilită
ților de valorificare a 
bogățiilor minerale 
ale continentului. Aici 
s-au publicat cifre 
revelatoare cu privire 
Ia aceste bogății. A- 
frica furnizează 90 la 
sută din producția 
mondială de diaman
te. 80 la sută din pro
ducția de cobalt, 50

la sută din producția 
de aur și 20 la sută 
din antimoniul extras 
în întreaga lume. 
Participanții vor face 
cu acest prilej o se
rie de recomandări.

Observatorii afri
cani consideră că 
reuniunea va avea 
rezultate pozitive pe

moștenirii 
colonial, 
pârtiei-

linia studierii posibi
lităților de dezvoltare 
a potențialului in
dustrial. Ea va pre
coniza, totodată, mă
suri în vederea lăr
girii relațiilor de co
laborare economică 
și comercială între 
țările africane.

Comentînd confe-

rința, cotidianul „-A1 
Gumhuria" mențio
nează : „Imaginea o- 
ferită de Africa — cel 
puțin în privința vii
torului apropiat — a- 
rată că ea începe Să 
se schimbe". Ea nu 
va mai reprezenta 
„ceea ce unii ar dori
— o fermă pentru 
proprietarii de tere
nuri și o sursă de 
materii prime. Ea a 
devenit astăzi un 
șantier deschis pen
tru o dezvoltare in
dustrială de o am
ploare considerabilă, 
mulțumită materiilor 
prime de cafe dispu
ne și pe care le va 
putea folosi pe loc, 
fără ca acestea să 
mai ia calea străină
tății".

Se menționează că 
reuniunea are, de a- 
semenea, ca scop gă
sirea unor căi de frî- 
nare a forțelor care 
atentează la indepen
dența economică a ță
rilor africane. „Con
sfătuirea are posibi
litatea să contribuie 
la o mai bună orga
nizare a luptei țărilor 
africane, pentru de
plina lor independen
ță economică, dispu- 
nînd de condiții ma
teriale în acest sens
— scrie ziarul citat. 
Simpozionul de la 
Cairo constituie un 
act de suveranitate 
al statelor africane".

HANOI 28 (Agerpres). — Agen
ția V;N.A. transmite interviul a- 
cordat de Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, unui grup de 
luptători pentru pace din Statele■ 
Unite, alcătuit din Herbert Apthe- 
ker, Staughton Lind și Thomas 
Hayden.

Fam Van Dong a reafirmat po
ziția guvernului R. D. Vietnam cu 
privire la rezolvarea problemei 
vietnameze, amintind cele patru 
puncte cuprinse în declarația sa 
din aprilie 1965.

El a declarat apoi că „crearea 
unui guvern de coaliție națională 
în Vietnamul de sud este o proble
mă internă a poporului sud-vietna- 
mez și trebuie rezolvată de el în
suși. în conformitate cu programul 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud". „Dacă poziția în 
patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam va fi acceptată, a spus 
Fam Van Dong, se vor crea con
diții favorabile pentru rezolva
rea pașnică a problemei vietname
ze și va fi posibil să se ia în con
siderare reîntrunirea unei confe
rințe internaționale de felul celei 
care a avut loc la Geneva în~1954“.

în încheiere el a arătat că „re
fuzul Statelor Unite de a recu
noaște. Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud demon
strează foarte limpede că guvernul 
american este hotărît să continue 
războiul de agresiune din Vietna
mul de sud".

★
Conferința intelectualilor din Vietnam 

împotriva agresiunii americane și pen
tru salvarea națională, care a avut Ioc 
la Hanoi, a adresat intelectualilor din 
lumea întreagă p scrisoare în care ex
primă recunoștința poporului vietnamez 
pentru sprijinul manifestat față de lupta 
sa împotriva războiului de agresiune 
dus- de S.U.A.

Agențiile de presă au relatat vineri că în ultimele 24 de ore în 
multe regiuni din Vietnamul de sud s-au deslășurat lupte de am
ploare. Inițiativa a aparținut, după cum menționa agenția Reuter, 
„unităților de partizani sud-vietnamezi". Pe de altă parte se sem
nalează noi acțiuni agresive ale S.U.A. împotriva R. D. Vietnam. 
La 26 Ianuarie, numeroase avioane americane au pătruns în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam. Agenția Vietnameză de Presă anunță 
că deasupra provinciei Quang Binh un reactor de luptă inamic a 
fost doborît, iar numeroase alte avioane au fost avariate. în foto
grafie : După luptele de lingă Pleiltu (Vietnamul de sud), o unitate 

americană iși evacuează răniții

■■ KHANG KHAY. Agenția de presă V.N.A. informează că prințul Su» 
™ fanuvong, președintele partidului Neo Lao Haksat, a adresat copre
ședinților Conferinței de la Geneva privind Laosul o notă prin care de
nunță pregătirile Statelor Unite și ale marionetelor lor în vederea intro
ducerii de trupe în Laos.

RBR VIENA. ta Viena a avut loc plenara C.G. al P.C. din Austria. Erwin
883 Scharf, secretar al C.C. al P.C. din Austria, a prezentat un raport 
referitor la situația politică si campania electorală din Austria.

A DOUA REPRIZĂ
DE LA LUXEMBURG
„COMBAT": „întreaga dispută se va desfășura, 
in special, intre Franța

Inaugurarea 
barajului 
de pe Volta

!!““ CRIZA POIITICĂ comunii

și R.F.G."
PARIS 28.— Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : 
Miniștrii afacerilor externe ai țări
lor membre ale Pieței comune au 
reluat vineri Ia Luxemburg convor
birile întrerupte Ia 18 ianuarie. 
Temele principale ale discuțiilor au 
fost aceleași ca la ultima întîlnire : 
raporturile dintre Consiliul ministe
rial al „celor șase" și Comisia 
C.E.E., precum și problema princi
piului votului majoritar în adopta
rea hotărîrilor.

Părerea majorității comentatorilor 
este că discuția va fi foarte difi
cilă. Se consideră, în general, că 
dacă un acord de compromis nu 
este obținut, discuțiile vor fi amî- 
nate pentru o nouă sesiune.

în editorialul său, ziarul „COM
BAT* scrie: „O dată în plus întrea
ga dispută se va desfășura, în spe
cial, între Franța și Germania, 
occidentală. Aceasta înseamnă că 
problema europeană nu va putea 
fi rezolvată decît atunci cînd Pari
sul și Bonnul își vor normaliza re
lațiile". Ziarul „LE FIGARO"'’ scrie :

„nu trebuia să ne așteptăm ca 
Schroder sâ se plece ușor în fața 
cererilor Franței".

Ziarul „LES ECHOS’ se întreabă 
dacă Piața comună poate supra
viețui fără Franța ? „Această între
bare va domina noile întrevederi 
de la Luxemburg; sau partenerii 
Franței se vor supune voinței ge
neralului de Gaulle, sau fermitatea 
lor va duce la ruptură".

Dr. Kwame Nkrumah, președin
tele Republicii Ghana, a inaugurat 
zilele acestea barajul Akosombo 
aflat pe fluviul Volta. Barajul va 
reține apele într-un Iac artificial 
cu o suprafață care îl pla
sează pe locul al patrulea din 
lame. Ansamblul lucrării va per
mite producția de energie electrică 
la un preț scăzut. Complexul hidro
electric de pe Volta cuprinde ba
rajul propriu-zis cu stația sa hidro
electrică și un port artificial la 
Tema.

După prăbușirea bombardierului B-52

VASTA OPERAȚIE
DE RECUPERARE
A BOMBELOR

Republica Dominicana

„DOVADA UNEI

INTERVENȚII BRUTALE7/

SANTO DOMINGO 28 (Ager
pres). — Consiliul Superior al Par
tidului revoluționar dominican 
(partidul fostului președinte Juan 
Bosch) a dat publicității o declara
ție în care protestează împotriva 
intervenției O.S.A. în evoluția eve
nimentelor din Republica Domini
cană. Acțiunile O.S.A., se spune în 
declarație, constituie o nouă vio
lare a principiilor acestei organi
zații interamericane și sînt dovada 
„unei intervenții brutale în tre
burile interne dominicane".

WASHINGTON 28 (Agerpres). — . 
Ministerul Apărării al S.U.A. a 
anunțat în mod oficial vineri apro
piata trimitere în regiunea Mării 
Mediterane din apropiere de coas
tele Spaniei a două submersibile 
de mic tonaj pentru a participa la 
operațiunile de recuperare a 
„obiectelor radioactive" reperate 
pe fundul mării. Agenția France 
Presse citează părerea unor ex- 
perți care afirmă că proiectilul 
pierdut ar fi un model foarte se
cret al unei bombe cu hidrogen. A- 
ceasta, arată agenția, ar explica în- 
dîrjirea cu care forțele americane 
desfășoară operațiunile de recupe
rare a resturilor avionului, căzute 
în mare la 17 ianuarie. Pentagonul 
ar fi, potrivit aceleiași agenții, ho
tărît să folosească toate mijloacele 
pentru recuperarea rachetelor. 
Tocmai de aceea flotila americană 
care ■ participă la operațiuni pare 
să crească pe zi ce trece, ca și uti
lajul folosit la cercetări. în afară 
de două culegătoare de mine, un 
distrugător, o navă-atelier și două 
nave echipate special, flotila mai 
cuprinde numeroase vedete, am
barcațiuni de debarcare, elicoptere

și avioane de recunoaștere. La Ma
drid se consideră că Statele Unite 
n-ar angaja mijloace atît de im
portante pentru recuperarea uneia 
sau mai multor bombe atomice a 
căror fabricație nu mai constituie 
un secret real.

în timp ce pe uscat cercetările 
au încetat, ele continuă zi și noapte 
pe mare. Se pare, scrie France 
Presse, că au intervenit anumite 
dificultăți tehnice care întîrzie re
cuperarea obiectelor radioactive 
reperate pe fundul mării.

Operațiunile s-ar putea prelungi 
mult mai multă vreme decît se cre
dea.

între timp echipe speciale de 
medici alcătuite de Comisia spa
niolă pentru energia atomică con
tinuă să examineze în mod siste
matic întreaga populație din regiu-, 
•ne pentru a depista eventuale con
taminări radioactive.

ROMA 28 (Agerpres). — La șapte 
zile după declanșarea crizei de gu
vern, în Italia situația politică conti
nuă să rămînă nelămurită. Pînă în 
prezent, singura realizare o constituie 
faptul că președintele republicii, Sa- 
ragat, a încredințat fostului prim-mi- 
nistru, Moro, sarcina de a forma 
noul cabinet. între timp' continuă să 
se desfășoare reuniuni Separate ale 
direcțiunilor și grupurilor parlamen
tare ale celor patru partide care s-au 
angajat să formeze noua coaliție (de- 
mocraf-creștin, socialist social-demo
crat și republican).

*
Conducerea Partidului democraț- 

creștin din Italia a încheiat vineri 
după-amiază dezbaterea proble
melor legate de actuala criză de 
guvern. Documentul adoptat este 
redactat în termeni generali, defi
nirea programului noului guvern 
și mai ales împărțirea portofoliilor 
comportînd încă negocieri compli
cate și dificile între cele patru 
partide ale coaliției.

în domeniul politicii externe, 
documentul se pronunță în favoa
rea participării Italiei la N.A.T.O., 
menționînd totodată politica pe

care guvernul italian ar urma s-o 
promoveze „în colaborare priete
nească cu S.U.A. și cu celelalte 
țări aliate". Se fac, de asemenea, 
referiri la necesitatea ca Italia să 
favorizeze „toate contactele posibi
le, pe baza respectului reciproc, cu 
alte popoare, inclusiv cu cele avînd 
regimuri politice diferite". Docu
mentul consideră integrarea politi
că și economică a Europei occi
dentale ca „un pilon al politicii 
externe a Italiei".
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JH PORT LOUIS. într-o con- 
“* vorbire cu reprezentanții 
presei, primul ministru al colo
niei britanice Mauricius,- A. 
Ramgoolan, a declarat că în ca
pitala acestei insule își desfă
șoară lucrările o comisie în le
gătură cu organizarea primelor 
alegeri generale. După aceste 
alegeri, colonia urmează să-și 
obțină independenta.

SANTIAGO DE CHILE. Gu- 
vernul chilian a hotărît —< 

în urma presiunilor exercitate 
de S.U.A. — să reducă prețul 
la cuprul exportat în Statele 
Unite de Ia 42 la 36 cenți fun- 
tul. Deoarece S.U.A. importă a- 
nual 90 000 de tone cupru din 
Chile, această reducere atrage 
după sine o pierdere de 12 mi
lioane dolari anual pentru sta
tul chilian.

RELAȚIILE ECONOMICE JAPONO-AMERICANE

Vînătoare
de oameni

M PUTERNICE PROTESTE 
IN SPANIA

Intre timp, în orașele’Spaniei au 
fost strînse mii de semnături pe 
moțiuni de protest împotriva zbo
rurilor avioanelor americane cu 
arme nucleare la bord, care pun în 
primejdie viața și sănătatea ’ po
porului spaniol.

Cotidianul brazilian „O Globo" 
publică noi amănunte în legă
tură cu crimele comise de „vî- 
nătorii de plantații de cauciuc" 
împotriva triburilor indigene 
din Matto Grosso pentru a le 
ocupa terenurile. Ziarul relevă 
că acești vînători s-au <}edat la 
asasinate în -masă, urmărind 
exterminarea a 35 de trib.uri' 
din regiune. „O Globo" cere 
guverw^ui brazilian să între
prindă ’t» anchetă și să aresteze 
pe șeful căutătorilor de planta
ții, Jesuite Valdemar Webeer, 
vinovat de aceste atrocități. In ■ 
acțiunea criminală de extermi
nare a triburilor din Matto 
Grosso, conchide ziarul, sînt fo
losite arme de foc modeme și 
sînt incendiate așezările rudi
mentare ale băștinașilor.

simbolici, înfrucîf tn urmS- 
ioarele zile și discuțiile pur
tate au cunoscut o tempe
ratură mai ridicată ca de 
obicei. Pentru prima oară 
de cînd au 
menea conferințe, membrii 
delegației japoneze „au a- 
vut mai multe lucruri se
rioase de abordat* („Cris
tian Science Monitor”). Au 
fost examinate probleme 
privind comerțul, navigația, 
pescuitul, comunicațiile ae
riene — într-un cuvînt a- 
proape tot ce intră în sfe
ra ciocnirilor de interese 
dintre cele două țări.

între acestea, fără îndo
ială, comerțul, respectiv 
„războiul piețelor’, deține 
rolul primordial. Se știe că 
marile monopoluri america
ne consideră Japonia un 
debușeu important. Statisti
cile arată : exporturile
S.U.A. către Japonia depă
șesc anual cifra de 2 mi
liarde dolari ; 31 la sută din 
importurile japoneze pro
vin din S.U.A., în timp ce 
acelea din R. F. Germană 
— care ocupă locul doi în 
importurile Japoniei din ță
rile capitaliste — însumea
ză doar 3 (a sută. Plasîn- 
du-și produsele pe piețele 
Japoniei, Statele Unite ur
măresc totodată să îngră
dească pătrunderea mărfu
rilor japoneze pe propriile 
lor piețe, prin stabilirea u- 
nor tarife vamale ridicate și 
limitarea cotelor de import. 
Asemenea restricții cerute 
de marile monopoluri au 
fost stabilite la mărfuri tex
tile, articole din oțel ino
xidabil, tranzisfori, rulmenți 
etc. într-un raport publicat 
de consiliul guvernamental 
japonez pentru problema 
exporturilor se arată că 
„datorită barierelor vamale 
instituite de partea ameri
cană, Japonia a fost nevoi
tă să autoexcludă de pe 
lista de exporturi în S.U.A. 
57 de articole".

Trebuie spus că în pofi
da acestor restricții, pătrun
derea produselor japoneze 
pe piețele americane a ur
mat un curs ascendent. Ri- 
dieîndu-și substanțial capa
citatea de concurență a 
mărfurilor, în special dafo-

vestind în ele sume fabu-s 
loase cu scopul de a și la 
redobîndi apoi înzecit. în 
cele din urmă însă lucru
rile au luat o întorsătură 
nedorită la Washington. Da
că pe plan politico-milifar 
menținerea dominației asu
pra Japoniei, în forme mai 
mult sau mai puțin directe, 
îndeosebi prin legarea ei 
prin felurite tratate, a fost 
asigurată pentru un timp, 
pe plan economic lucrurile 
nu au sfat la fel. Scoasă 
pentru o vreme din com
petiția economică a princi
palelor țări capitaliste, Ja
ponia a izbutit treptat să 
se pună pe picioare și să 
înregistreze o dezvoltare 
remarcabilă a economiei sa
le. Ea se situează astăzi pe 
primul loc în lume ca pro
ducătoare de nave, aparate 
fotografice, tranzisfori și al
tele, pe locul al doilea în 
producția de fibre sintetice 
și televizoare, pe al treilea 
în producția de oțel (înain
tea Germaniei federale) etc. 
Prin volumul global al pro
ducției industriale, ea ocu
pă locul patru în lumea ca
pitalistă. Cu fimpul, pia
ța ei internă a deve
nit prea îngustă în ra
port cu capacitatea in
dustrială a țării, iar domi
nația S.U.A., atît pe plan e- 
conomic cît și politic, tot 
mai puțin suportabilă. De 
aci — accentuarea continuă 
a contradicțiilor japono-a- 
mericane.

în prezent, în cercurile 
de afaceri japoneze se ma
nifestă puternic tendința de 
a dezvolta legăturile co
merciale în mod liber, fără 
îngrădiri și bariere, de a-și 
asigura noi piețe de desfa
cere. In acest cadru, este 
de semnalat o orientare fot 
mai accentuată spre inten
sificarea legăturilor comer
ciale cu țările socialiste.

în ce privește relațiile cu 
S.U.A., este neîndoielnică 
tendința Japoniei de a e- 
limina rămășițele vechii 
dominații și de a trata de 
la egal la egal cu parte
nerul de peste ocean.

După credința japoneză, 
dacă visele din noaptea de 
întîi ianuarie sînt frumoase, 
ele prezic succese în tot 
fimpul anului, mai ales da
că în vis ți-a apărut mun
tele Fuji sau un șoim. De
sigur că mulți locuitori ai 
arhipelagului nipon doresc 
să aibă în această noapte 
un vis în care să se întîl- 
nească cu muntele sfînf sau 
cu păsările care îi străju
iesc culmile.

Asemenea visuri promiță
toare și-au dorit probabil 
acum, mai. mult ca în alți 
ani, și unii reprezentanți ai 
vieții economice din Japo
nia, handicapați în disputa 
cu marile monopoluri din 
S.U.A. ; și le-au dorit de a- 
semenea oameni din cele 
mai sus-puse cercuri poli
tice din Tokio, interesate în 
eliminarea sfrînsoarei eco
nomice (și politice) exerci
tate de partenerul de 
peste ocean.

Presa japoneză, ca șî cea 
americană, remarcă frecvent 
că actualul stadiu al rela
țiilor economice dintre cele 
două țări se caracterizează 

■ prin contradicții fot mai as
cuțite. De altfel, bilanțul pe 
care șarpele 
lului *) este 
acest sens, 
așa încărcat 
economice s-au 
noi piese. Să ne referim la 
unul din ultimele episoade 
ele acestei înfruntări, con
semnat la cea de-a 4-a 
conferință americano-japo- 
neză la nivel guvernamen
tal, desfășurată la Washing
ton și consacrată relațiilor 
economice dintre cele două 
țări. Un ziarist occidental 
remarca — nu fără umor — 
cererea . politicoasă făcută 
tie delegația japoneză la 
începutul ședințelor, de a 
se potrivi instalația de aer 
condiționat la o tempera
tură ceva mai ridicată. în 
felul ei, intervenția a fost

loc ase-

rită mîinll de lucru Ieftine, 
și producînd articole noi, 
neprevăzute încă pe liste
le restrictive ale Washing
tonului, Japonia și-a sporit 
în decurs de cinci ani ex
portul către S.U.A. cu peste 
50 la sută. Cu toate a- 
cestea, ea se resimte serios 
de pe urma relațiilor co
merciale cu partenerul de 
pesfe ocean, pasivul ei în 
balanța bilaterală de plăți, 
ridieîndu-se, în timp de 15 
ani, la peste 7 miliarde do
lari.

Alta dispute economice 
între cele două țări se des
fășoară, cum s-a exprimat 
un comentator, pe întreg 
perimetrul Pacificului — în 
ocean, pe ocean, deasupra 
oceanului. în zona de nord 
a Pacificului, pescuitul for
mează obiectul unui litigiu 
care durează de mai bine 
de 10 ani. în nenumărate 
rîndurl guvernul japonez, 
afrăgînd atenția Washing
tonului asupra necesității 
revizuirii convenției din 
1952 încheiate de S.U.A. 
Canada și Japonia privind 
pescuitul în eceastă zonă, 
a cerut ridicarea limitări
lor impuse în acest sens 
navelor de pescuit japone
ze. Cererile Tokio-ului au 
fost însă primite întotdeau
na cu răceală. Mai mult, 
companiile americane au 
început boicotarea produ
selor pescărești importate 
din Japonia.

Prin natura și modul lor 
de manifestare, divergențe
le japono-americane vor
besc de la sine despre 
„inegalitățile și consecințe
le politicii de ocupație a- 
mericană, care continuă să 
se manifeste în relațiile e- 
conomice dintre cele două 
țări* (ziarul japonez „A- 
sahi*). După cum se știe, 
profifînd de situația Japo
niei de putere învinsă în 
ultimul război, S.U.A. au 
tins să mențină această ța
ră într-o situație de depen
dență economică și, impli
cit, politică. Țintind în a- 
ceastă direcție, monopoluri
le americane au „reorgani
zat* companiile japoneze, 
faimoasele „Zaibafsu*. In-

Kyprianou
>'

♦ ’

CIPRUL INTENȚIONEAZĂ SA CEARA 
RETRAGEREA TRUPELOR STRĂINE

l-a predat ca- 
semnificafiv în 
La dosarul și 

al înfruntării 
adăugat

Declarațiile ministrului de externe,
la o reuniune consacrată problemei 
cipriote, organizată la Londra de 
Ministerul de Externe britanic. Re
ține atenția în acest context decla
rația ministrului de externe cipriot, 
Kyprianou, conținută într-un inter
viu acordat corespondentului de la 
Londra al ziarului- turc „Hurriet", 
că guvernul țării sale intenționează 
să ceară retragerea tuturor trupe
lor străine de pe teritoriul insulei, 
inclusiv desființarea bazelor mili
tare britanice, care — a spus el — 
a fost solicitată guvernului englez 
în timpul convorbirilor ce au avut 
loc.

LONDRA 28 (Agerpres). — După 
o, vizită de șapte zile, președintele 
Ciprului, Makarios, a părăsit vi
neri Londra, îndreptîndu-se pe ca
lea aerului spre Atena. în cursul 
șederii sale la Londra, președintele 
Makarios și ministrul de externe 
cipriot, Kyprianou, care l-a însoțit, 
au conferit cu o serie de oficiali
tăți britanice asupra problemei 
cipriote. Conținutul convorbirilor 
nu a fost dezvăluit.

Pe de altă parte, ambasadorul 
Marii Britanii la Atena și Ankara 
și înaltul comisar englez la Nico
sia participă, începînd de miercuri,

In prezent, In Belgia se construiește un canal lung de 500 de metri care 
va uni rîul Scheldt cu marea. Cînd va 11 gata el va permite accesul in 

portul Anvers al vapoarelor cu un tonaj de peste 100 000 tone

•) Potrivit calendarului 
vechi, în Japonia anii sînt 
împărțiți în cicluri de cite 
doisprezece, fiecare an pur- 
tînd denumirea unui animalî 
1955 a fost anul șarpelui, iar 
cel în curs este al calului. Radu BOGDAN
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