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Dezbătind cu spirit de răspundere sarci
nile ce le revin in acest an și făcînd o ana
liză temeinică a rezervelor interne existente, 
in lumina indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966. muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii de construcții și 
montaje siderurgice din Galați s-au angajat 
să depășească prevederile planului pe anul 
1967 cu

— 40 000 000 lei la lucrările de construc- 
ții-monta] pentru Combinatul siderur
gic Galați;

— 0,3 la sută la creșterea productivității 
muncii;

peste 93 la sută din volumul total.

— 2 000 000 lei economii la prețul de
cost ;

— 2 000 mc de săpături pe metru cub
cupă de escavator și extind srea me-
canizării săpăturilor de pămint ia

De asemenea, colectivul întreprinderii s-a 
angajat :

— să dea în funcțiune turnatoria mixtă 
cu 15 zile inainte de termen, iar sub- 
secțiile fluxului de producție ale a- 
cestui obiectiv se vot preda eșalonat 
beneficiarului pentru punerea in func
țiune cu 45 zile mai devreme ;

(Continuare în pag. a lll-a)

Dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1567 
a prilejuit muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor de la Complexul industrial de faianță și 
sticlă-Sighișoara o temeinică analiză a posi
bilităților de îndeplinire și depășire a sarci
nilor sporite ce le revin. Colectivul întreprin
derii s-a angajat să realizeze peste planul 
anual :

— 1 500 000 lei la producția globală ;
— 1 300 000 Iei la producția-marfă ;
— 1 la sută la productivitatea muncii;
— 600 000 lei economii la prețul de cost;
— 800 000 lei beneficii;
— 120 000 bucăți faianță;
— 500 000 bucăți sticlărte.

în vederea realizării planului și a angaja
mentului s-a întocmit un plan de măsuri în 
care s-au prevăzut introducerea unor meca
nisme hidraulice de alimentat cuptoarele de
cor, reducerea greutății produselor de fa
ianță și a consumului de manoperă pe uni
tate de produse etc.

----------------------------------------------- --------------------------- jf,-

Acad. Eugen MACOVSCHI

Nu mai trebuie, cred, in
sistat asupra rolului e- 
norm al tehnicii de inves
tigație moderne în desfă
șurarea cercetării științi
fice. Se ajunge însă, une
ori, la o prezentare hiper
trofiată a acestui rol, in
cit s-ar putea crea im
presia că totul depinde 
de mijloacele de investi
gație, că aparatura a a- 
juns să-și subordoneze 
personalitatea cercetăto
rului — o concepție care 
s-ar putea exprima in cu
vintele — „cu asemenea 
aparatură, oricine ar pu
tea obține asemenea re
zultate". într-adevăr ori
cine? Aceasta ar însemna 
doar că personalitatea 
cercetătorului ajunge un 
numilor comuni

Creația științifică, mai 
ales în domeniul științe
lor experimentale, este un 
proces extrem de compli
cat, al cărui mecanism 
este condiționat în primul 
tind de personalitatea 
cercetătorului, fără a di
minua prin aceasta impor
tanța tehnicii de investi
gație.

Care este relația între 
acești factori ? La forma
rea personalității cerce
tătorului concură, desigur, 
pregătirea în speciali
tatea aleasă, volumul 
cunoștințelor acumulate, 
atît în domeniul spe
cialității, cît și în do
meniile înrudite, precum 
și amploarea culturii ge
nerale ; dar rolul hotărît'or 
îl au înclinațiile persona
le, spiritul de observație.

puterea Intuiției, precizia 
gîndirii, inventivitatea, ca
pacitatea de muncă, răb
darea și perseverența în 
investigație, pasiunea cu 
care se dedică cercetăto
rul muncii sale și ta
lentul lui, care dă roade 
bune numai atunci cînd 
este cultivat și dezvoltai 
rațional și cu tenacitate, 

în contextul acestor 
factori se desfășoară un 
proces care duce, cu 
timpul, la cristalizarea 
personalității cercetătoru
lui, caracterizată prin a- 
cea originalitate a gindi- 
rii care definește specifi
cul omului de știință, de- 
osebindu-1 de ceilalți sa- 
vanți, și permite crearea 
noului în știință, prin se
sizarea și conceperea a 
ceea ce alții nu au sesi
zat și nu au conceput, 
chiar cu aparataj similar 
sau apropiat. Unul din 
marii specialiști în bio
chimie a exprimat toate a- 
cestea prin afirmația la
pidară că „a cerceta în
seamnă a vedea ceea ce 
văd și alții, dar a gin ii 
așa cum nu a gindii încă 
nimeni".

Desigur, cristalizarea 
personalității științifice a 
unui cercetător necesită 
un timp îndelungat, mul
tă trudă și perseveren
ță. atît din partea ce
lor care se formează 
ca cercetătorf cît și din 
partea acelora care îi a-

(Continuare 
în pag. a IV-a>

Ce este de prisos 
în actuala practică de 
informare economică

— Sistemul decadal de informare 
statistică, ne spunea tov. IOSIF 
BOT. directorul uzinei metalurgice 
„Unirea” din Cluj, este de natură 
să înlăture imobilismul dărilor.- de 
seamă statistice, care, așa cum 
se știe, se întocmesc după ce s-a 
Încheiat procesul economic.

într-adevăr, de un an de zile, 
concomitent cu utilizarea, în con
tinuare, a dărilor de seamă sta
tistice, întreprinderile și organiza
țiile economice folosesc acest sis
tem perfecționat de evidență — 
sistemul operativ de informare 
statistică. Trecerea, în paralel, la 
un asemenea sistem a permis 
evitarea neajunsurilor semnalate 
In domeniul evidenței statistice, 
generate de modul greoi de cu
legere și prelucrare a datelor, 
de înscrierea lor în dările de 
seamă statistice, de calcularea și 
interpretarea ulterioară a indica
torilor raportați, care necesită un 
mare volum de timp. Dările de sea
mă sînt adesea depășite din punct 
de vedere al operativității lor, nu 
înlesnesc intervenția promptă pen
tru înlăturarea unor deficiențe ce 
apar în diferite faze ale procesu
lui de producție. Mînuit, cu price
pere, pe baza respectării stricte a 
realității, sistemul operativ de in
formare statistică completează dă
rile de seamă statistice șl consti
tuie un Instrument principal In di- 
rljarea competentă și operativă a 
activității de producție, în aprecie
rea justă a eficienței măsurilor a- 
plicate pentru îndeplinirea ritmică 
a planului la toți indicatorii.

— Se impune însă o precizare — 
a continuat interlocutorul. Cînd s-a 
introdus sistemul decadal de in
formare statistică, s-a arătat că a- 
cesta va cuprinde producția în ex
presie naturală, principalele șan
tiere de construcții și livrările pen- 

; tru export.
| — Și nu se procedează așa?
1 — Nu. Concomitent cu indicato

rii amintiți, a căror cunoaștere 
exactă are o deosebită importan
ță practică, forurile tutelare au ce
rut întreprinderilor să raporteze, tot 
decadal, atît producția globală cît 
șl producția marfă. Or, calculul de
cadal al producției marfă și al 
producției globale este anevoios 
și nu poate să reflecte realitatea. 
Cifrele comunicate pentru cei doi 
Indicatori sînt stabilite uneori prin 
lei de fel de aproximări.

Răsfoim o informare operativă,

întocmită de Dfrecțfa Centrală de 
Statistică. Ea conține numai date 
cu privire la îndeplinirea planului 
de producție în unități naturale 
și nu volumul producției globale 
și marfă. Producția în expresie na
turală, livrările pentru export șl ac
tivitatea principalelor șantiere de 
construcții într-adevăr se pot co- 
mensura cu exactitate In timp scurt 
și e deosebit de util ca acești in
dicatori să fie cunoscuți decadal. 
De ce unele ministere, încâlcind in
strucțiunile în vigoare, concepute 
tocmai pentru a simplifica și îm
bunătăți sistemul de informare sta
tistică, au mai introdus în informă
rile decadale producția globală și 
marfă, indicatori valorici, nesemni
ficativi și greu de calculat ? 
Așa cum ni s-a spus în alte 
întreprinderi, mult mal bine era 
dacă, decadal, se urmărea — 
în locul celor doi indicatori — pro
ducția marfă vindută și încasată. 
Indicator de finalitate a activității 
economice. Adeseori, producția 
globală constituie un paravan, în 
spatele căruia se ascund situații 
de-a dreptul nefirești. Unele între
prinderi, deși realizează acest in
dicator, totuși nu-și îndeplinesc 
planul de livrări. Anul trecut a- 
semenea cazuri s-au înregistrat la 
Ministerul Minelor, la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini șt 
Ministerul Economiei Forestiere. 
Nu e suficient nici ca producția 
marfă să fie îndeplinită pentru a 
caracteriza cît mai fidel finalitatea 
și rezultatele activității unei între
prinderi. Prin însăși definiția sa, 
acest indicator arată că producția 
fabricată ar putea să fie vîndută. 
El nu dă însă garanția că s-au 
respectat sortimentele și calitatea 
înscrise în contracte. Iată de ce 
numai producția marfă vîndută și 
încasată poate fi un indiciu con 
cludent.

Tot Ia Cluj, ni s-a relatat că, 
decadal, se urmărește și asimi
larea produselor noi. La Direcția 
generală de mașinl-unelte din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini am primit justificări : „nu-i 
nimic rău în această acțiune, con
ducerea direcției generale trebuie

Petre NEDELCU 
loan ERHAN

Pedagogia aptitudi

nilor și a necesităților 

in legătură cu orien

tarea profesională a 

tinerilor

Fără îndoială, opțiunea 
pentru o profesiune este 
un act fundamental în 
viața fiecărui individ. A- 
vînd semnificația unui 
moment social deosebit de 
important pentru fiecare 
tînăr, și important, de a- 
semenea, pentru societate, 
actul de alegere a profe
siunii este, totodată, o 
premisă a definirii pro
priei personalități. Chiar 
acei tineri care și-au ales 
la întîmplare, sau sub în
demnuri exterioare profe
siunea, suferă influența 
responsabilității sociale le
gată de pășirea dincolo de 
această răscruce.

Am în față un vraf de

Cunoașterea

influența

Vă amintiți anii 1948- 
1949 ? Se vindecau răni, 
creștea viața. în cele 8 se
rii de clase, în care, pro
fesoară fiind, am luat con
tact cu năzuințele de ulti-

(Continuare în pag. a III-a)

Profiluri noi la mar 
ginea Craiovei 
combinatul chimic 
— unul din marii 
producători de în 
grășăminte azo 

toase

(Foto : Agerpresi

de conf. univ. Ursula SCHIOPU

dosare, grafice șl tabele 
prin care am încercat să 
surprind, de-a lungul a- 
nilor, cărările ce pornesc 
de la această mare răs
cruce a vieții tineretului.

Nu știu unde se află 
astăzi o mare parte din 
tineretul supus atunci a- 
celor timide disecții psiho
logice privind meseria, di
secții ce se află concen
trate în caietele și grafi
cele amintite. Mă voi opri 
la nume de elevi, atunc> 
mediocri dar ale căror 
fapte, peste ani, m-au fă
cut să tresar bucuroasă ; 
sau la foste mici celebri
tăți școlare care au dispă
rut în anonimat.

de sine și 

socială

mă oră ale tineretului ce 
termina liceul, erau 300 
de elevi. Foarte mulți din
tre ei erau nedeciși, ezi
tau. Iau fișele la întîm
plare :

I. V. scria atunci o mică 
și tulburătoare confesiune. 
„Ar trebui să mă decid. 
Alegerea profesiunii e în
să un fapt foarte compli
cat. Nu știu ce să fac...“ 
în felul acesta, viitorul 
medic I. V. a ajuns la 
facultatea de medicină din 
întîmplare. întâmplarea a 
luat chipul unei mătuși, 
soră medicală, ce și-a 
luat cu discreție și dibă
cie misiunea de a rezolva 
situația de viitor a ne
potului. După intrarea în 
facultate I. V. a fost, un 
timp, student mediocru. 
Trebuiau completate go
luri în cunoștințe, trebu
iau achiziționate deprin
deri de muncă perseve
rentă. Direcționarea inte
reselor a rămas inconsis
tentă și superficială multă 
vreme. Orele de practică 
medicală, stagiile la spi
tal au produs întâlnirea 
reală a dr. I. V. cu pro
fesiunea sa. Priceperea și 
pasiunea pentru profesie 
s-au dezvoltat lent.

Dacă s-ar fi făcut orien
tarea în școală, întâlnirea 
cu profesiunea ar fi fost 
lipsită de asemenea difi
cultăți.

Printre cele 46 la sută 
de cazuri de incertitudine

în alegerea profesiunii 
prezente în ancheta pe 
care o analizăm existau 
și alte tipuri de situații. 
Iată-le :

G. P., elevă la Liceul 
Lazăr, scria în 1949: 
„A-ți alege o profesiune 
înseamnă a găsi mijlocul 
prin care poți deveni fo
lositor. Eu cred că alege
rea trebuie să fie potrivită 
cu înclinațiile pe care le 
ai. Așa spun și părinții 
mei, dar ce știu eu ce în
clinații am ? Am note 
bune la multe materii și 
mama ar dori să urmez 
Institutul pedagogic. Tata 
spune că ar fi bine să mă 
înscriu la ceva ce ține de 
industria alimentară, ori 
de cea textilă și poate 
chiar mai bine să mă fac 
cosmeticiană, acestea fi
ind profesii mai potrivite 
pentru fete".

După cum se vede în a- 
cest caz, nedecizia avea 
la bază necunoașterea 
propriei personalități, a 
propriilor capacități, a a- 
cestor intime aspecte ce 
țin de cunoașterea de 
sine.

(Continuare 
in pag. a II-a)

| Cercul vicios al
I „relațiilor speciale" 
| angle-americane
i —;
I Articol scris pentru „Scînteia"

de Frank ALLAUN
_ membru al Parlamentului britanic
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Milioane de englezi încearcă un sentiment de 
jenă, de rușine chiar, față de unele aspecte ale 
raporturilor americano-engleze. în timp ce unii 
oameni de stat fac caz de ceea ce s-a obișnuit să 
se numească „relațiile speciale" dintre Anglia și 
S.U.A., unii dintre noi (și mă refer la o opinie 
manifestată în aripa de stînga a laburiștilor) 
pretind că ele se aseamănă în unele privințe cu 
relațiile dintre un cîine pudel și stăpînul lui.

Judecind după aparențe, s-ar putea crede că 
între cele două țări domnește o armonie perfectă 
și că legătura dintre ele este indisolubilă ; în 
realitate, contradicțiile sint profunde și se accen
tuează. Să mă refer la cîteva exemple. A produs 
nemulțumire faptul că o serie de contracte de 
însemnătate vitală pentru industria aeronautică 
britanică au fost încredințate, nu întâmplător, 
unor firme americane producătoare de avioane. 
Același lucru s-a petrecut și în domeniul mași
nilor de calcul. O serie de oameni de știință en
glezi au fost dezamăgiți din cauză că, deși ei au 
efectuat primii anumite cercetări în electronică 
și în alte domenii legate de ramura mașinilor de 
calcul, exploatarea comercială a invențiilor lor 
a fost și este întreprinsă în Statele Unite. Două 
dintre cele trei mari companii engleze de’fabri
care a automobilelor au devenit proprietatea fir
melor americane Vauxhall și Ford, iar procesul 
continuă astfel că mai bine de jumătate din 
această ramură se află sub control american,

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL

DIVERS

Din nou 
lumină

Medicul Alexandru Ra
dian, doctor în științe medi
cale, șeful secției de oftalmo
logie a spitalului de adulți din 
Bacău, a făcut a 250-a opera
ție de extracție a cristalinu
lui cataractat (prin metoda 
crioextracției cu ajutorul u- 
nui aparat ingenios, confec
ționat de el, denumit crioex- 
tractor). „Pacientul 250“, care 
și-a recăpătat vederea în ur
ma acestei operații, este 
Gheorghe Cîrjău, din comuna 
Mînăstirea Cașin.

Luminos jubileu I

Contrar
• • • fizicii

La Oradea a sosit un trans
port cu mobilă de bucătărie 
„Polar". Factura precizează: 
„tip B* și în realitate mobila 
este „tip C" (diferența de 
preț — 500 Iei). Farsa aparți
ne Combinatului de industria
lizarea lemnului-Brăila, care a 
expediat mobila. Și acum stă 
în depozite. Deși nu-i plăcut 
să „intri în bucătăria" altora, 
n-avem încotro... „Polar" să 
fie (dacă așa cer interesele 
firmei) dar atunci de ce nu în
gheață prețul?

Vaca 
morarului

La moara din comuna Mi- 
hăilești exista un post liber 
(de morar bineînțeles). Dumi
tru Iordache din localitate a 
cerut angajarea. A înaintat o 
cerere către Constantin C. 
Constantin, directorul între
prinderii de industrie locală 
Drăgănești-V lașca. In schimbul 
consimfămlntului, acesta din 
urmă i-a pretins 2 000 lei. Pen
tru a procura banii D Iordache 
și-a vlndut vaca. Dar vaca mo
rarului n-a ajuns In buzunarul 
lără tund al lui Constantin C. 
Constantin. Prins asupra faptu
lui, acestuia — după cum se 
spune — l-a murit și... vițelul.

Inovație 
culinară

La „Alimentarele" din Sibiu 
nu se găsesc portocale. Se 
vînd însă în toate restauran
tele. Tot cu kilogramul. Dar la 
un preț mai mare. Ca să-și 
facă restaurantele planul. Iar 
cetățenii, ca să și le procure, 
zic: „Ospătar, o porție de cîr- 
nați pe portocale". Strașnică 
idee 1 Comunicați cui aparține 
inovația culinară. Să aibă 
cui trimite sibienii felicitări.

G. P, s-a înscris la facultatea 
de medicină, această facultate 
bucurîndu-se atunci de o mare a- 
tracție în rîndul tinerilor, dar nu 
a suportat cerințele legate de eta
pa de disecții. Intre timp, fami
lia s-a mutat în altă localitate. 
G. P. a întrerupt medicina, s-a 
înscris la facultatea de biologie, 
iar astăzi este... bibliotecară. G. P. 
a așteptat ca înclinațiile să se dez
văluie de la sine și drumul ei a 
fost ales, astfel, de întîmplare. Cu
noașterea de sine e un proces ne
cesar în viața tînărului. Acest pro
ces cere să-ți studiezi capacitățile, 
înclinațiile, să te verifici perma
nent, să-ți propui descoperirea 
propriilor aptitudini.

Situații ca cele menționate mai 
SUs au apărut în 24 la sută din ca
zurile cuprinse în ancheta efec
tuată în anii 1948—1949.

Au existat și 8 la sută cazuri în 
care s-a exprimat dorința de în
trerupere a studiilor, evocîndu-se 
uneori o perspectivă apropiată de 
căsătorie, necesitatea de a ocupa 
un serviciu spre a contribui la în
treținerea familiei, fenomene ce au 
dispărut aproape cu totul în an
chetele sociale efectuate la interval 
de 14 și 16 ani.

Existau, printre situațiile de in
decizie, și un procent de 14 la sută 
cazuri în care se formulau prefe
rințe într-un mod destul de neclar. 
Un elev din ultima clasă a liceu
lui „I. Heliade Rădulescu" spunea 
în 1948 : „Deoarece mai este foarte 
puțin pînă la sfîrșitul anului aș 
vrea să mă opresc la o profesie, dar 
nu reușesc să iau o hotărîre. Aș 
vrea să fac arhitectura, mi se pare 
o profesie de mare viitor și mă 
interesează, dar mă atrage în ace
lași timp și activitatea de critică 
literară și încă ceva : chimia 1“ Tî- 
nărul în cauză este astăzi chimist, 
o profesie în care — așa cum 
mărturisește — își găsește mari 
satisfacții.

Nehotărîrea, în cazul la care 
m-am referit, se consuma între 
mai multe tentații active, fiecare 
acționînd în paralel, cu intensitate.

Fenomenul descris mai sus poa
te avea și alte semnificații. Există 
cazuri de dublă profesionalizare. 
Ele sînt impuse de transformări 
sociale. în unele cazuri atracția 
concomitentă spre două profesii 
poate avea la bază elemente de 
vocație în competiție. Se cunosc 
destule exemple de duble profesii. 
Printre alții se pot cita Grigore 
Antipa, muzeolog cu renume mon
dial și hidrobiolog. Ion Barbu, ma
tematician și poet, I. Țuculescu, 
medic și pictor, Traian Vuia, ju
rist, aviator și inventator în do
meniile aviației și mulți alții. Evi
dent, cazurile de acest fel arată că 
există condiții felurite și nume
roase care determină dezvoltarea 
polivalentă a oamenilor.

Să revenim la sondajul pe ca- 
re-1 analizăm. Poate fenomenul cel 
mai semnificativ al acelor ani 
constă în motivația dată alegerii. 
Foarte diverse, aceste motivații au 
putut fi concentrate în trei mari 
direcții. Una privea interesul pen
tru o profesie oarecare prin pute
rea valorii ei sociale în creștere 
sau în schimbare și prin prisma 
beneficiilor materiale ce o carac
terizau (22 la sută cazuri au evo
cat astfel de motive). O a doua di
recție (reprezentată de un procent 
de 6,5 la sută cazuri) se caracte
riza prin evocarea vocației, talen
tului sau a unor aptitudini. în 
sfîrșit, într-un important număr 
de cazuri (20 la sută) apăreau clare 
contagiuni în optarea pentru o pro
fesiune sub influenta părinților, a 
lecturilor, a filmelor, a prieteni
lor etc.

Am insistat asupra acestor as
pecte pentru că. din cîte cunosc, 
acesta a fost lotul de tineri în care 
stabilitatea profesională a fost cea 
mai fragilă. Mulți dintre tinerii 
din acel lot au avut întreruperi de 
studii, reluări la alte facultăți, 
schimbări de două, trei și chiar 
patru profesii în decursul timpului.

sfaturile școlii, ale părinților, la 
influenta noului mediu social. în 
al treilea rînd a crescut procentul 
alegerii profesiunii conform voca
ției, fapt ce arată că școala a efec
tuat o acțiune mai eficace de auto- 
cunoaștere de către elevi a pro
priilor capacități.

Doi ani mai tîrziu m-am reîn- 
tîlnit cu problema alegerii profe
siunii. De astădată au fost supuși 
anchetei 300 tineri. 37,5 la sută au 
făcut opțiuni cu referiri la valoa
rea socială a profesiunii, 8,4 la sută

cazuri au evocat vocația și capaci
tăți speciale. în 25,6 la sută din 
cazuri s-au pus în evidență conta
giuni complexe în motivație, 8,5 
Ia sută cazuri cuprind în alegere 
motivația de „întîmplare", iar 
20 la sută din cazuri nu a fost 
primată o decizie.

Un calcul de sinteză pe cele 3 
chete efectuate pe un interval de 
16 ani a dat următoarele relații în
tre condițiile oare determină alege
rea profesiunii de către tinerii de 
16—20 ani:

în
ex-

an-

Alegerea profesiunii (motivații) ’/o

Anul an
chetei

Incerti
tudine

Valoarea 
socială a 

profesiunii
Vocația Conta

giune
La întîm

plare

1948/49 46 24 6,5 20,5 5,5
1963 11,8 49.6 8,4 24,6 5,6
1965 20 37,5 8,4 25,6 8,5

Deși aspectele relevate în cele 
trei anchete sociale analizate cu
prind o populație școlară relativ 
restrînsă — ele pun, credem, în 
evidență unele aspecte ale psiho
sociologie! și psihopedagogie! pro
fesiunilor.

La o sumară analiză a tabelului 
de sinteză se vede că există o 
creștere pregnantă a motivațiilor 
privind creșterea valorii sociale a

zare, de calificare etc. în multe 
cazuri, recalificarea, mai ales prin 
învățămîntul seral și prin cel fără 
frecvență, se datorează unor caren
țe vechi, orientării profesionale 
timpurii șubrede a unor tineri. 
Astfel de situații apar la ■ tinerii 
care și-au ales profesia întîmplă- 
tor, necunoscîndu-și posibilitățile 
sau neavînd dezvoltate interese și

co-industriale are loc o adevărată 
revoluționare a profesiilor. Profe
siile din industrie se modifică ver
tiginos datorită mecanizării, auto
matizării și extinderii electronicii, 
într-un studiu cu privire la pro
fesiile agricole efectuat în anii 
trecuți au fost consemnate peste 
80 de tipuri de profesii ce coexis
tă datorită fenomenului intens de 
dezvoltare a agriculturii, fenomen 
însoțit de conservarea relativă a 
unor vechi profesiuni agricole la 
care se adaugă profesii noi legate 
de mecanizarea agriculturii și a- 
dîncirea diviziunii muncii. Chiar 
profesiile didactice se modifică sub 
influența metodelor audiovizuale 
și a învățării programate, emana
te din pătrunderea revoluției teh
nice moderne în domeniile culturii. 
Așadar, iată cît de dinamic este 
tabloul profesiilor. El impune ne
cesitatea unor acțiuni bine dirija
te din partea tuturor factorilor 
responsabili de orientarea profesio
nală a tineretului. în propaganda 
profesiilor noi trebuie să se țină 
seama tocmai de asemenea schim
bări structurale, izvorîte din în
seși prefacerile ce au loc în rea
litatea socială.

Competență!

0
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profesiunilor. Fenomenul se dato- 
rește creșterii obiective a funcției 
sociale a unor profesii și ecoului 
acestei creșteri în aspirațiile ti
neretului.

Procentul mare de alegere prin 
contagiune (părinți, frați, profe
sori, prieteni, lecturi, film etc.) a- 
rată că și influența mediului a- 
propiat este foarte activă în opțiu
nea pentru o profesie.

A rămas încă relativ mare pro
centul elevilor nedeciși în alegerea 
profesiunilor. Aici rolul hotărîtor 
revine școlii, pedagogilor. Școala 
are datoria de a dirija (începînd cu 
elevii cei mai mici) procesul de 
autocunoaștere a aptitudinilor și 
de cunoaștere a nevoilor societății, 
în așa fel încît absolvind școala 
tinerii să se poată pronunța moti
vat asupra viitorului lor drum în 
viață.

întîmplarea și 
consecințele ei

aspirații mai complexe la sfîrși
tul anilor de școală.

Fenomenul are însă în cauzali
tatea sa și o modificare generală 
socială a nivelului de aspirații 
profesionale, precum și apariția u- 
nor condiții noi, favorabile afir
mării pe planuri noi, superioare, a 
tinerilor. Ideea de calificare și de 
perfecționare a calificării este de
osebit de activă acum în rîndul 
tineretului salariat și această idee 
este cultivată în continuare. Re
zultatul va fi creșterea aportului 
cantitativ și calitativ al tinerilor 
respectivi în muncă, în viața so
cială.

Mobilitatea profesională se poate 
observa și în modificarea procen
tului de integrare profesională a 
tineretului în spațiul geografic al 
părinților. Fenomenul de exerci
tare a profesiei în altă parte de- 
cît în orașul sau satul din care 
provine tînărul este tot mai frec
vent. .

Sub influența revoluției teljni-

în toate profesiile a crescut ro
lul competenței, al cunoștințelor, 
al organizării moderne a muncii. 
Multe profesii nu cer atît aptitu
dini speciale, cît cunoștințe, pre
ocupări continue de studiu. Trăim 
un secol al necesității studiului 
perpetuu. Cercetări moderne în 
care se studiază relația om-mașină 
pun în evidență o mare apropiere 
între profesiile direct productive 
moderne. în această apropiere ta
bloul de comandă începe să fie și 
va fi tot mai mult în viitor ele
mentul principal. Mecanizarea 
muncii realizează această apropie
re, care nu înseamnă însă doar ca
pacitatea de a manevra pîrghii, 
butoane și de a citi cadrane, ci 
mai ales competență, stăpînire 
gnosică și pragmatică a mașinii. 
Competența este o componentă 
structurală a productivității mun
cii. Dar în orientare trebuie avută 
neapărat în vedere și necesitatea 
concordanței între înclinație și 
profesie. Azi cele mai multe pro
fesii impun specializare, însușirea 
unui mare volum de cunoștințe 
valabil specialității respective. Or, 
lansarea într-o asemenea specia
lizare fără pasiune, fără convin
gere diminuează efortul ce trebuie 
depus în creșterea competenței și 
deci și rezultatele. Orice om își 
poate însuși cunoștințe, dar alt
fel o face atunci cînd profesiunea 
corespunde înclinațiilor și pasiu
nii sale.

Aspirații - 
posibilități 
necesitate:
o armonie

O dificultate mare prezintă pen
tru fiecare tînăr cunoașterea pro
priei capacități, la care se adaugă 
uneori o slabă cunoaștere a pro
fesiunilor sau o cunoaștere exte
rioară.

Chiar în cazul unei conturări a 
aspirațiilor, capacitățile proprii sînt 
uneori supraapreciate sau sub-

apreciate, Or foarfecă relației din- I 
tre aspirații și posibilități consti- ’ 
tuie un aspect fundamental al per- | 
sonalității umane. Cunoașterea ca- I 
parităților reale ale fiecărui tînăr, ■ 
a evoluției lor în timp rămîne, ca 
atare, un deziderat principal. De 
altfel orientarea școlară și profe
sională are tocmai sarcina Bocială 
de a organiza un acord între aspi
rații, capacități și interesele sociale.

România se numără printre ță
rile care au început să se preo
cupe de problema orientării profe
sionale încă din 1926, cînd s-a în
ființat o comisie națională sub pre
ședinția lui C. Rădulescu-Motru și 
două laboratoare (I.T.B. București și 
Timișoara), bine dotate pentru acea 
vreme. Cîțiva ani mai tîrziu s-au 
organizat laboratoarele de orienta
re și selecție profesională C.F.R. iar 
în 1935 au luat ființă 15 oficii în 
principalele orașe ale țării.

Astăzi se exercită mai organizat 
expertiza și reorientarea profesio
nală în cazuri de pierderi ori di
minuare a capacității de muncă, de 
către Institutul de expertiză a ca
pacității de muncă și laboratoarele 
de orientare C.F.R., aviație etc. Dar 
orientarea profesională și mai ales 
preorientarea școlară sînt acțiuni 
extrem de complexe, la care ar tre
bui mai bine atrași specialiștii.

Specialiștii din fabrici, din uzine, 
din instituții trebuie să devină co
laboratorii cei mai apropiați ai 
școlii. Există pentru diferite etape 
ale orientării aspecte, mijloace și 
obiective mai importante ce se cer 
cultivate. Procesul este cu atît mai 
necesar cu cît el decurge din obli
gația pe care o are societatea de a-i 
forma pe tineri în perspectiva pro
gresului contemporan, a cerințelor 
noi ale societății socialiste în plin 
avînt.

în timp ce societatea umană dis
pune azi de o infinitate de capa
cități, fiecare om în parte dispune 
de un număr relativ redus și in
dividualizat. Practica socială le 
dezvoltă, le perfecționează. Există 
cazuri de dezvoltare lentă ori de 
dezvoltare timpurie foarte evidentă 
și impetuoasă, chiar exclusivistă a 
unor aptitudini (ca cele artistice). 
Există însă și situații destule în 
care după perioade în care se ma
nifestă evident conturul unor capa
cități, ele să intre în declin deoa
rece nu au fost alimentate la timp, 
satisfăcător, prin dezvoltare cores
punzătoare de interese și de cuno
ștințe. Cu atît mai mult se creează 
obligația de a educa autocunoaște- 
rea timpurie a capacităților tine
retului, fenomen posibil, dar delicat, 
?i care, la rîndu-i, cere competență, 
n 1966 a avut loc un interesant 

simpozion în problema orientării 
profesionale. Revista de pedagogie 
a consacrat integral unul din nu
merele sale problemei. în aceeași 
ordine de idei, prin lucrarea „Cer
cetări sociologice contemporane”, a- 
părută în Editura Științifică, 1966, 
s-a acordat orientării profesionale 
un interes teoretic și de cercetare 
important, dar deocamdată cercetă
rile de sondaj nu au extindere. în 
orientarea profesională interesează 
acțiunea propriu-zisă. Există și pot 
fi folosite cu mare eficiență ca
nalele de influențare socială pentru 
creșterea interesului tineretu
lui față de noile profesiuni de care 
depind modernizarea producției 
materiale, mersul înainte al socie
tății noastre. Dar este necesară 
munca concretă atît a specialiștilor 
de teren în orientarea profesională 
cît și suplimentarea cunoștințelor 
generale ale profesorilor cu cuno
ștințe și cercetări care să transfor
me munca de orientare profesio
nală într-o activitate științifică. 
Trebuie puse la punct instrumen
tele de muncă (testele de aptitu
dini, temperament, dezvoltare neu- 
ro-psihică etc), chestionarele și mij
loacele de investigație. Ofensiva 
împotriva întîmplării în alegerea 
profesiunii are semnificația exerci
tării unui înalt spirit umanist în e- 
ducație.

Stejari multiseculari, monument 
al naturii la Frîncești R. Vtlcea 

Foto i M. Cioc
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Paraziți...
De la Uzina Electronica au 

fost furate, treptat, noaptea, 114 
aparate de radio cu tranzistori, 
in valoare de 136 000 lei. Autorii: , 
Teodor Zamfir, fără ocupație, 
Nicolae Enache, Ivan Dinu (sa- 
lariați ai uzinei) și Mihai Tripșa 
(angajat la „Flora"). In vinzarea 
lor au fost sprijiniți de Constan
tin Tacea și Gheorghe Zamfir. 
Le-a dat o mină de ajutor și Alex. 
Soceanu de la grupul de automa
tizare. Toți și-au primit pedeapsa 
prevăzută de lege. Patru dintre 
ei (Tocea, Tripșa, Enache, T. 
Zamfir) au primit între 6 și 16 
ani muncă silnică, iar ceilalți, în
tre 3 și 7 ani închisoare corecțio- 
nală. Cum se vede, a ieșit cu 
cîntec — pe diferite lungimi de 
undă. Radio-urile sînt bune cînd 
n-au paraziți.

Suflet 
de hîrtie

Un autobuz plecat de la Si
ghișoara s-a înzăpezit între 
Mureni și Archita. Printre că
lători se aflau pensionari și 
bolnavi. S-a luat telefonic le
gătura cu Archita; aici se află 
o brigadă de tractoare., Telefo
nistul a trimis urgent după șe
ful brigăzii, Iosif Ban, explicîn- 
du-i-se situația critică (se ce
rea un tractor și un troliu). 
Toate insistențele au fost în 
zadar. Șeful brigăzii n-a cata
dicsit măcar să vină pînă la 
telefon. „Nu mă privește, eu 
răspund de tractoare 1"

De oameni nu răspunde. 
Nu-i are în... inventar. Suflet 
de hîrtie.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Coordonate 
noi ale opțiunii

Am în față un alt tabel statistic 
efectuat în anul 1963 în cîteva co
lectivități de tineret (1200 tineri). 
Modificarea tabloului general al 
profesiunilor alese atestă transfor
mări sociale importante. Figurea
ză printre ele acelea de cercetător, 
inginer electronist, genetician, o- 
perator, inginer constructor, ingi
ner mecanic, specialist în energia 
atomică, astronom, cosmonaut etc. 
în numeroase cazuri apar moti
vații legate de creșterea prestigiu
lui social al profesiei respective, 
fapt ce se exprimă prin conside
rarea de către elevi a profesiunii 
alese ca fiind foarte importantă 
pentru dezvoltarea economiei sau 
culturii, prin exprimarea unei cu
riozități intense față de caracte
risticile mai spectaculoase ale pro
fesiei respective sau prin apel la 
buna salarizare ce i se acordă (to
tal 49,6 la sută cazuri). Evocarea 
vocației a fost făcută în 8,4 la sută 
cazuri, iar contagiunea în alegere 
a apărut evidentă în 24,6 la sută 
cazuri. întîmplarea ocupă 5,6 la 
sută în motivații. (11,8 la sută ca
zuri au fost scoase din analiza a- 
cestei probleme din cauza lipsei de 
răspuns la întrebarea „Cine te-a 
influențat în alegere ?“).

Cifrele acestei anchete, în com
parație cu cele analizate anterior, 
arată unele importante aspecte noi 
în opțiunea tineretului pentru o 
profesiune sau alta. în primul rînd 
a crescut numărul de alegeri de 
profesiuni de înaltă calificare, a 
crescut orientarea spre profesii 
tehnice datorită valorii lor econo
mice și importantei ce au căpă
tat-o în viața socială. Aceasta în
seamnă că a crescut ecoul social 
al unor profesiuni. în al doilea 
rînd a crescut acțiunea fenomene
lor de contagiune în alegerea pro
fesiunii la tineret, fapt ce arată că 
tineretul a devenit mal sensibil la

Din tabelul de mai sus se pare 
că rolul întîmplării în alegerea 
profesiunilor este relativ neimpor
tant. Totuși, dacă un procent me
diu de 6,5 la sută s-ar extinde la 
întreaga populație pe 17 ani, fap
tul nu mai este de neglijat. La fel 
se pare că procentul de „incertitu
dini" în alegerea profesiunii la ti
nerii de 16—18 ani este ridicat. 
Actul de alegere la întîmplare a 
profesiunii echivalează cu integra
rea arbitrară a tînărului într-o 
anumită conjunctură socială. Acest 
fapt este posibil datorită caracte
rului polivalent și plastic al capa
cităților și aptitudinilor umane. 
Totuși, alegerea la întîmplare a 
profesiunii se soldează pe plan so
cial cu destulă risipă de aptitudini. 
Astfel de alegeri aduc, după sine, 
uneori și munca de calitate medio
cră, precum și o conduită profesio
nală imprudentă ce generează ac
cidentele de muncă și o extindere 
a terenului de boli, suprasolicitare 
sau tensiune nervoasă. Mediocrita
tea, ca o expresie a lipsei de cu
noștințe, și adesea a lipsei de en
tuziasm, poate fi o frînă în evolu
ția socială. Mediocritatea 
țin sensibilă la progres, 
toare de spirit birocratic 
Iuții comode, impregnată 
tudine individualistă. Or, 
rea vertiginoasă a societății, în 
toate domeniile ei, cere oameni 
pricepuți, cu cunoștințe temeinice, 
cu un spirit creator, oameni care 
dau strălucire și sens profesiunii, 
ridicînd prin randament, originali
tate valoarea ei socială, oameni 
care stăpînesc economia timpului 
de lucru pentru că lucrează repe
de, atent și bine și sînt capabili 
de o continuă perfecționare. Iată 
deci că de o justă orientare pro
fesională, de modul în care părinții, 
școala, societatea îl îndrumă pe 
tînăr depinde în mare măsură în
săși realizarea lui ca cetățean ac
tiv al societății.

Există, în zilele noastre, o foar
te mare mobilitate profesională. 
Ea se exprimă printre altele prin 
numărul mare de tineri înscriși în 
învățămîntul 
frecvență, la

întîmplarea a făcut ca 
in perioada cînd natura 
l-a creat pe struț să nu 
fiu de față.
de canguri. Fapt este că, 
fără știrea mea, struțul a 
apărut pe pămint. 
dus la natură și 
trebat:

-- Am auzit că
viață unui struț, 
vărat 7

— Da.
— Pot să-l văd și eu 7

Mă ocupam

M-am 
am în-

ai dat 
E ade-

— Nu.
— Ce are In ladă ?
— Nisip.
— Ce face cu nisipul 7
— Vei vedea.
Omul cu la.da lui s-a 

urcat în tramvaiul 11 tu
rul 1 865. Eu după el. La 
un moment dat în tram
vai s-a urcat un recalci
trant... De ce să nu-i spu
nem pe nume 7 S-a urcat 
un huligan și a început, 
măre, să facă scandal...

dat huliganului — tatonă 
vatmanul.

— Eu nu știu nimic.
— Aveți nisip în cap, 

pieptănați-vă — îi a- 
trage atenția vatmanul și 
pornește în cursă.

Să presupunem că omul 
struț lucrează alături de 
un strungar care dă rebu
turi. El știe de ce acel 
strungar dă rebuturi. Cînd 
i se cere părerea, ori dacă 
observă că omul greșește,

■

FOILETON de Nlcuță TANASE

TIPUL „STRUT"
este pu- 
genera- 

și de so- 
de o ati- 
dezvolta-

seral, în cel fără 
cursurile de speciali-

— Dacă ții să-l vezi cu 
tot dinadinsul, fă-ți o de
legație pentru Africa, că 
acplo i-am repartizat spa
țiul locativ.

— Cum e un struț 7 
Cum. arată el?

Mi-a desenat pe o tablă 
struțul.

— Dar cum se compor
tă el? Asta mă intere
sează mai mult.

Natura s-a uitat prin 
mulțime și mi-a zis :

— îl vezi pe cel în gri 7
— îl văd.
— Tine-te după el. Are 

caracterul și însușirile 
struțului. Stai în preajma 
lui și n-o să mai fie ne
voie ti le 
Africa.

— Mersi, 
poartă cu 
lustragiu 7

deplasezi

Dar văd 
el o ladă.

în

cri
E

S-a legat de femei, a 
bruscat aițiva călători, iar 
omului cu lada i-a dat 
chiar și un brînci, Noi toți 
cei de față am oprit tram
vaiul, l-am imobilizat pe 
huligan și l-am dat pe 
mina milițianului. Măr
turisesc sincer că și uita
sem de omul meu. Nu mai 
era. Dispăruse. Dar cînd 7 
Unde 7 Am controlat eu 
privirile mai bine tram
vaiul și am dat de el. Era 
cu capul băgat în nisipul 
din lada lui de toate zi
lele. A stat așa pînă la 
stația terminus a tramva
iului. Vatmanul a obser
vat și i-a scos capul din 
nisip cu tirbușonul.

— Dumneata ai absen
tat de la lecția care i s-a

el își vîră capul în lada 
lui.

Să presupunem că omul 
strut a fost martorul ocu
lar la necinstea unui ges
tionar care dosea mărfuri, 
ori că a făcut cine știe ce 
matrapazlîcuri (gestiona
rul, nu el. Pentru că el, 
omul struț, în sinea lui 
zice că este corect). Atitu
dinea omului struț este în 
lada în care-și vîră capul.

Să mai presupunem că 
a primit dispoziții să as
falteze strada Mihail E- 
minescu din București. El 
își dă seama că sînt cîte
va nereguli în aceste dis
poziții, dar nu spune cum 
ar trebui să spună :

— Tovarăși, dar 
întîi să vedem dacă 
va mai fi nevoie de
lucrări. Dacă întreprinde-

mai 
nu 

alte
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1400 modele
încălțăminte
pentru vară
și toamnă

a anu-

între- 
ușoare

La Sinaia au început luni lu
crările de contractare între în
treprinderile producătoare de 
încălțăminte și reprezentanții 
comerțului, pentru stabilirea 
tondului de marfă destinat ce
lei de a doua jumătăți 
lui.

La acest „examen", 
prinderile industriei
prezintă circa 1 400 modele de 
încălțăminte pentru vară și 
toamnă. Aproximativ 200 din
tre ele se expun în... premieră. 
Sînt pantofi și sandale cu fețe 
din înlocuitori de piele — 
P.V.C. și P.V.C. expandat, din 
materiale textile (plase din re- 
lon, chingi de in etc). După 
cum ne-a informat direcția de 
specialitate din acest minister, 
industria ușoară și-a propus 
să trimită în magazine pînă la 
sfîrșitul anului 7 milioane pe
rechi de încălțăminte din ast
fel de materiale.

(Agerpres)

rile: A, B, C, D, ori 
S.T.Ț., ori O.V.Z., nu mai 
au ceva de făcut aici.

Știe că aceste întreprin
deri au de lucru. Dar el, 
cînd se face analiza mun
cii și se constată că s-a 
greșit, își vîră capul în 
lada lui cu nisip.

Dacă i se scoate capul 
de acolo, tot cu tirbușo
nul, el se dezvinovățește 
cu „act" oficial.

în căsnicie, e la fel de 
struț. Pentru că fiecare 
sac își găsește peticul, 
struțul și-a găsit o struți. 
(Nu știu precis dacă ăsta 
este femininul de la 
struț). Găsindu-și parte
nera, s-a căsătorit. Au dat 
naștere și unui copil.

De-acum încolo ne vom 
ocupa de copilul familiei 
struț. Văzînd că părinții, 
la orice atitudine a lui, 
își vîră capul în nisip, el, 
copilul, o ia razna. Se în
hăitează cu fel de fel de 
derbedei (copiii altor 
struți) și ajunge pînă la 
urmă pe băncile tribuna
lului. Și aici la procesul 
fiului lor struții își vîră 
capul în nisip. Amîndoi.

Fiul struților devine ze
bră (vezi dungile de la 
uniformă). Regretă cele 
întimplate, dar prea tîr
ziu.

Fiul struților devenit 
zebră, la vorbitor, nu are 
cu cine vorbi, pentru că 
părinții lui își vîră mai 
departe capul în nisip.

Cum a izbucnit incen
diul din strada „Pompie
rii voluntari" nu se știe. 
Probabil vinovat este tot 
candidatul la cancer (fu
mătorul). A lăsat țigara 
aprinsă într-o scrumieră 
făcută din lemn uscat... 
(Scrumierele se fac din 
lemn uscat, iar ușile și fe-

restrele de la unele 
blocuri din lemn verde). 
Treceam pe acolo... Pînă 
să vină pompierii ca să 
distrugă totul din jur 
(pentru a nu se întinde 
focul) au luat ceț de față 
atitudine. Fiecare, cu o 
găleată de apă, a interve
nit la stingerea focului 
cum s-a priceput. Eu gă
leată nu port la mine în
totdeauna, pentru că e in
comod. Așa că, forțat fiind 
cîe conștiința mea să iau 
atitudine față de foc, am 
luat. Cum 7 Veți vedea.

Mi-a ieșit în cale omul 
cu lada cu nisip. Am de
șertat capul vîrît în nisip 
și am intrat în 
focului.

Eram fericit 
cu ceilalți care 
la sțingerea incendiului și 
ne felicitam reciproc. In 
momentul cînd mă scutu
ram de cenușă a venit la 
mine omul, fostul pro
prietar al nisipului cu 
care stinsesem focul, și 
mi-a spus:

— Dumneata mi-ai luat 
nisipul 7

— Eu însumi. Dar cum 
ai observat, d-ta erai doar 
cu capul în nisip.

— L-ai luat ori nu l-ai 
luat 7

— L-am luat.
— Cum ai îndrăznit 7
— Uite așa.
— Joi avem procesul. 

Să te prezinți la tribunal.
Joi m-am prezentat la 

tribunal. Procesul l-am 
cîștigat. De atunci, omul 
struț nu mai poartă cu el 
lada eu nisip. In schimb, 
are guler la palton, la 
pardesiu, la haină. Cînd 
trebuie să ia atitudine, își 
îngroapă capul în guler.

Să desființez și gule
rele 7

viitoarea

împreună 
ajutaseră
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în cooperativele agricole

— sH termine lucrările pentru începerea 
probelor la rece la primul iurnal 
de 1 700 mc cu 15 zile mai devreme. 
Iar centrala suflantelor ți centrala do 
intervenție ie vor preda la monta] la 
1 mai 1967;

— să inceapă rodajele ți probele la rece 
ale fabricii de aglomerare cu 20 zile 
înainte de termenul planificat.

din raionul Botoșani
Zootehnia constituie 

una din principalele sur
se de venituri pentru co
operativele agricole din 
raionul Botoșani. în pre
zent, fermele de animale 
ale acestor unități au 
peste 30 000 bovine, 14 000 
porcine, 57 679 ovine. An 
de an a crescut produc
ția de lapte și carne. A- 
ceasta a dat posibilitate 
cooperativelor să 
în 11 luni din anul 
cut, 87 017 hi lapte 
vacă, depășind astfel 
vederile contractelor 
nuale cu 12 la sută, 
cum și cantități 
de carne și lînă. 
desigur bine că în coope
rativele agricole se acor
dă o grijă sporită pentru 
creșterea animalelor. Din 
păcate nu același lucru 
se poate spune și despre 
creșterea păsărilor. în 
prezent, cooperativele din 
întregul raion dispun 
doar de 5 980 găini. Fă- 
cînd o comparație cu nu
mărul oilor, se vede că 
cel al păsărilor este de 
aproape 10 ori mai mic.

Care este cauza acestei 
situații cu totul anorma
le ? De ce unitățile co- 
«„■eratiste din raion nu 
cvăsc păsări ? Iată ce 
ne-a relatat tov. ing. MI
HAI ROMANESCU, vice
președinte al Consiliului 
agricol raional.

„Principala cauză care 
a determinat unitățile a- 
gricole cooperatiste din 
raion să nu crească pă
sări o constituie lipsa spa
țiilor corespunzătoare. In 
raion avem un mare nu
măr de puiernițe, dar ne 
lipsesc halele de păsări 
matcă care sînt mai costi
sitoare. Numărul mic de 
păsări a dus la cheltuieli 
mari și beneficii mici, iar 
tn unele cazuri chiar 
pierderi".

Am cerut și părerea 
nor specialiști și 
coi ducere din 
•țtvă.

„Creșterea 
este o ocupație 
oasă — ne-a spus tova
rășul IACOB D. MIHAI, 
președintele cooperativei 
agricole din Dumbrăveni. 
Cooperatorii noștri nu 
privesc cu destulă încre
dere acest sector de pro
ducție".

într-adevăr, la 
brăveni, în anul 
s-au 
100 000 
puilor, 
munca 
vrarea 
încasat numai 
Desigur că un 
bilanț nu are 
entuziasmeze 
determine pe cooperatori 
să dezvolte sectorul avi
col. Se pune însă întreba
rea : cum a fost posibil 
să se ajungă aici? Cău- 
tînd să dea unele expli
cații, atît NICOLAE ȘER- 
BAN, medicul circum
scripției veterinare Dum
brăveni, cît și inginerul 
agronom al cooperativei 
agricole, GHEORGHE 
MACARIE. au spus că „în 
cooperativă nu a existat 
o matcă proprie de găini 
ouătoare. Puii de o zi, pe 
lingă faptul că au fost a- 
duși de la mari distanțe, 
în condiții necorespunză
toare nu au avut asigura
te adăposturi și hrană
după cerințe. Aceasta a
făcut să se înregistreze un 
procent de 40 la sută 
mortalitate. Perioada de 
creștere a păsărilor, care 
au rămas în viață, pînă 
să ajungă la greutatea de 
circa 1 kg, s-a prelungit 
la peste 180 zile".

Foarte senin și nepăsă
tor răspunsul acestor spe
cialiști cu muncă de răs
pundere.

în unele cooperative nu 
se cresc mai multe păsări 
chiar atunci cînd se vă
dește că acestea sînt foar
te rentabile. La coopera
tiva agricolă din orașul 
Botoșani s-au crescut a- 
nul trecut 5 000 pui, din 
care s-au ales apoi 1 000

vîndă, 
tre- 

de 
pre- 

a- 
pre- 

sporite 
Este

la

u- 
decadre 

coopera-

păsărilor 
pretenți-

Dum- 
în anul 1966, 

cheltuit aproape 
lei cu procurarea 
cu hrana și cu 
depusă pînă la 11- 
păsărilor, și s-au 

38 723 lei. 
astfel de 

darul să 
și nici să

găini ouătoare, iar ceilalți 
s-au valorificat. Numai 
de la vînzarea ouălelor 
s-au realizat cite 102 lei 
de fiecare găină. Deși a 
avut un număr mic de 
păsări, cooperativa a rea
lizat un venit net de pes
te 30 000 lei. Desigur, ve
niturile ar putea fi incom
parabil mai mari dacă 
s-ar crește mai multe pă
sări matcă.

Din toate acestea rezul
tă că situația cu totul ne
satisfăcătoare a creșterii 
păsărilor' în cooperativele 
agricole din raion se da- 
torește nu unor condiții 
obiective, ci slabei pre
ocupări pentru dezvolta
rea acestei îndeletniciri 
rentabile. în cele mai 
multe unități deși se pre
văd an de an sume im
portante de bani și zile- 
muncă pentru dezvoltarea 
sectorului avicol, preve
derile nu se realizează. 
Ani de-a rîndul în unele 
cooperative se planifică 
să se construiască adă
posturi pentru păsări, dar 
de fiecare dată fondurile 
capătă altă destinație. în 
unele unități și adăpostu
rile existente sînt folosi
te în alte scopuri decît 
cele pentru care au fost 
construite. La Brehuești 
și Dumbrăveni atît pre
ședinții, cît și specialiștii 
justifică lipsa de interes 
în ce privește construcția 
halelor de păsări prin lip
sa fondurilor bănești. Dar 
în aceste unități, s-au gă
sit fonduri pentru con
struirea unor sedii, care 
nu erau atît de necesare 
și a căror valoare depă
șește cu mult costul ha
lelor de păsări. La 
liul agricol raional 
spus că sediile..., 
necesare pentru a
prestigiul unităților res
pective". Curioasă optică! 
Oare prestigiul depinde 
de ridicarea unor sedii 
costisitoare sau de pu
terea economică a coope-

consi- 
ni s-a 
„erau 
ridica
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rativelor, de veniturile 
realizate și de cîștigul 
cooperatorilor ? Cu cei 
40 000 lei cheltuiți pentru 
sediu la Brehuești și 
60 000 la Dumbrăveni se 
puteau crea condiții opti
me pentru creșterea pă
sărilor. Astfel, nu numai 
că s-ar fi recuperat rapid 
cheltuielile dar s-ar fi 
realizat și însemnate ve
nituri în loc ca banii să 
fie imobilizați în clădirile 
sediilor.

în raion sînt cel puțin 
15 cooperative agricole 
care dispun de iazuri și 
ar avea posibilități să 
crească, cu investiții mi
nime, un mare număr de 
gîște și rațe. Dar aceste 
posibilități nu sînt aproa
pe deloc folosite. Doar în 
cîteva cooperative se 
cresc în total 2 300 rațe 
și gîște-matcă.

Recent, consiliul agricol 
raional a întocmit un plan 
în care se prevăd măsuri 
menite să asigure creș
terea a circa 80 000 pui de 
găină și 10 000 boboci de 
rață și gîscă. în vederea 
realizării unor ferme 
rentabile de păsări, pla
nul prevede dezvoltarea 
acestora într-un 
redus de unități, 
că pînă acum
făcut mai nimic în vede
rea înfăptuirii măsurilor 
prevăzute, pentru a se a- 
sigura condiții optime de 
creștere a păsărilor. Este 
necesar ca atît consiliul 
agricol raional, cît și uni
unea raională cooperatis
tă să analizeze situația e- 
xistentă și să sprijine co
operativele agricole pen
tru a putea obține din 
sectorul avicol venituri 
cît mai mari. Toate mă
surile ce se impun în a- 
cest scop să fie supuse 
dezbaterilor și aprobării 
în adunările generale ce 
au loc în cooperative.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

număr 
Numai 

nu s-a

să știe precis, în orice moment, sta
diul asimilării produselor noi”.

— Urmărirea este anevoioasă 
și, în cele mai multe cazuri, e ne
concludentă, ne spunea tov. ing. 
TOMA MENDEL, tehnologul șef ae 
la „Unirea". Pentru prima oară noi 
am întocmit un astfel de raport 
la sîîrșitul lui noiembrie 1966. Cînd 
mai erau cîteva zile pînă la în
cheierea lunii, o parte din pro- 
iectanți au părăsit plctașetele și 
s-au apucat de numărat și socotit 
reperele. Decadele le-am aranjat 
prin aproximări. Sincer vorbind, 
nu le văd utilitatea. Mai bine am 
fi lăsați să ne vedem de munca 
de concepție.

Subscriem la acest punct de ve
dere. Asimilarea e un proces de 
durată și nu are nici un rost ca 
ea să fie urmărită decadal. Mai 
bine, direcția generală amintită ar 
solicita întocmirea unor grafice 
realiste pentru asimilarea noilor 
produse și ar revizui Întreaga fi
lieră a asimilării, depistind factorii 
care frînează accelerarea ei.

Statisticile suplimentare

Pe lîngă dările de seamă 
raportările aprobate oficial 
Direcția Centrală de Statistică 
Ministerul Finanțelor, an de 
prin diverse adrese, circulare sau 
simple telefoane, direcțiile gene
rale sau alte organe economice 
centrale au introdus in fluxul In
formațional al întreprinderilor xeci 
de situații și informări. La o su
mară inventariere, efectuată în 
serviciile de bază ale uzinei clu
jene de către organele de statis
tică, au fost identificate aproape 
40 de asemenea documente. La 
întocmirea surplusului de formu
lare la „Unirea” se cheltuiesc 
9 600 om/ore anual. „Recordul” în 
domeniul abuzului de formularisti
că se pare că îl deține întreprin
derea forestieră Buzău, aparținînd 
de D.R.E.F. Ploiești, unde numărul 
situațiilor raportate suplimentar se 
ridică Ia circa 60.

Ce anume se solicită întreprin
derilor prin aceste documente ? 
Pentru a nu-și bate prea mult 
capul cu analiza dărilor de sea-

și 
de
și

an,

Pentru realizarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în întrecerea socialistă, 
colectivul întreprinderii a elaborat un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice care cu
prinde : organizarea lucrului în schimburi la 
locurile înguste și cu volum mare de lucrări, 
in vederea asigurării ritmicității lucrărilor și 
scurtării termenelor de predare a obiective
lor ; punerea în funcțiune a unei instalații de 
preparat betoane de circa 2 400 litri în zona 
sectorului laminoare și mărirea capacității 
stațiilor existente ; se va reduce în conti
nuare volumul muncii manuale prin intro
ducerea micii mecanizări la evacuarea pă- 
mîntului, transportul materialelor etc ; mă
rirea capacității de înmagazinare a cimentu- 
Iui în silozuri metalice cu încă 4 000 tone și 
mecanizarea manipulării la aceste silozuri; 
micșorarea consumurilor specifice de mate
riale în toate unitățile întreprinderii; redu
cerea numărului muncitorilor de întreținere, 
auxiliari și deservire cu 1,6 la sută.

Colectivul întreprinderii este hotărît să-și 
mobilizeze toate forțele în vederea creșterii 
continue a eficienței economice a activității 
întreprinderii, contribuind prin realizările 
dobîndite la traducerea neabătută în viată a 
sarcinilor trasate de nartid.

Analizînd temeinic posibilitățile de îndepli
nire a indicatorilor planului pe 1967, în lu
mina sarcinilor irasate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966, petroliștii de la în
treprinderea de foraj-Craiova au scos la 
iveală noi rezerve interne prin valorificarea 
cărora și-au propus să realizeze :

— depășirea cu 3 la sută a vitezei de 
foraj planificate ;

— sporirea cu 3 la sută față de pian a 
productivității muncii;

— reducerea cu 5 la sută a timpului ne
productiv, față de realizările anului 
1966 ;

— obținerea unei economii peste plan la 
prețul de cost în valoare de 1 500 000 
lei.

Pentru obținerea acestor rezultate se vor 
aplica o serie de măsuri . extinderea foraju
lui cu jet la 10 sonde, asigurîndu-se creșterea 
vitezelor de foraj ; folosirea fundațiilor din 
elemente prefabricate la toate instalațiile 
4 L.D. și 2 D.H., în vederea obținerii de econo
mii la prețul de cost și scurtarea timpului de 
montaj ; simplificarea și tipizarea montajelor 
instalațiilor, în vederea creșterii indicelui de 
utilizare și scurtarea duratei de montaj cu 2 
zile pe sondă ; studierea posibilității simpli
ficării profilelor de tubaj și a programelor de 
construcție a sondelor, realizîndu-se o econo
mie de circa 100 tone metal.

mă pe care le primesc, direcțiile 
generale cer nenumărate anexe, 
tabele și tabelașe, sau chiar lu
crări de sine stătătoare. La 
de seamă trimestrială a 
țului de cost, serviciul 
ciar — prețuri din Direcția 
rală a bumbacului a obligat uzina 
„7 Noiembrie” din Capitală — 
exemplul e valabil pentru toate 
întreprinderile subordonate aces
tei direcții generale 
mită în 
cativ și 
cost pe 
tele din
tice cu cele din darea de seamă. 
Există o dare de seamă statistică

Evidențe de complezență

darea 
pre- 

finan- 
gene-

să-i tri- 
afara memoriului expli- 
o situație a... prețului de 
articole de calculație. Da- 
această anexă sint iden-

Uneori, se încalcă frecvența le
gală de expediere a formularelor 
statistice. De exemplu, înlocuind 
îndrumarea directă pe teren a 
activității întreprinderilor cu jra- 
poarte, 
restiere 
sale lunar 
IND 2 silva, 
la trimestru, 
două ori pe 
gură dată, 
din Ploiești 
tehnic din Direcția generală a linii 
și mătăsii dări de seamă privind

teren 
cu 

Ministerul Economiei Fo- 
Solicită întreprinderilor 

darea de seamă 
în loc de o dată 
cum se prevede. De 

semestru, și nu o sin- 
fabrica „Dorobanțul” 

expediază serviciului

La Conierința organizației oră
șenești de partid București, din 
decembrie anul trecut, s-a evi
dențiat experiența colectivului 
Fabricii de coniecții și tricotaje 
din Capitală în folosirea spațiilor 
de producție, a capacității mași
nilor și utilajelor. Angajamentele 
stabilite în întrecerea socialistă 
pe acest an — care prevăd, în
tre altele, depășirea planului 
producției globale cu 30 milioane 
de lei și al producției marfă vîn- 
dută și încasată cu 28 milioane 
lei — au la bază tocmai valorifi
carea în continuare a rezervelor 
interne existente în domeniul uti
lizării cu indici superiori a capa
cităților de producție. Pentru a 
reliefa experiența acumulată în 
acest sens, am adresat cîtevo 
întrebări tov. GHEORGHE STA- 
NESCU, directorul tehnic al fa
bricii.

— Ce 
deosebit 
privește 
în acest domeniu ?

anume considerați 
de menționat în ce 
rezultatele obținute

— Doresc să redau, mai întîi, cî- 
teva cifre edificatoare, 
ti a obținută la 
duri __
cu 25 la sută superioară realizări
lor din 1959, iar pentru anul acesta 
se prevede ca acest indicator să 
atingă un nivel de 148,6 Ia sută în 
comparație cu același an. Expli
cația trebuie căutată, cred, în preo
cuparea permanentă a conducerii 
fabricii, a întregului colectiv, de a 
examina sistematic, atent rezer
vele de capacitate existente la fie
care utilaj și loc de muncă și de a 
aplica măsuri concrete pentru pu
nerea lor în valoare.

Cea mai eficientă dintre toate 
căile pe care am acționat s-a do
vedit a fi organizarea științifică a 
producției și a muncii. în această 
acțiune noi am pornit de la con
cepția că fluxul fabricației nu poate 
rămîne pe loc, că el trebuie con
tinuu adaptat condițiilor create 
prin dotarea cu utilaj tehnic per
fecționat, prin îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale și specializa
rea cadrelor. De aceea, conducerea 
fabricii a luat măsura ca cei mai 
buni ingineri, tehnicieni, econo
miști din fabrică să analizeze am
plasarea utilajului, întregul circuit 
al materiei prime și semifabricate
lor, tehnologia de fabricație și or
ganizarea locurilor de muncă în 
fiecare sector de fabricație. Ana
liza a început cu secția a Il-a, unde 
în ultimul an s-a adus o nouă linie 
tehnologică pentru confecții de că
măși. Studiul întocmit pentru a- 
ceastă secție a dus la formarea 
unei noi viziuni asupra organizării 
producției, consemnată în scheme 
și proiecte, tradusă apoi în viață 
pas cu pas. Față de proiectul ini
țial al firmei furnizoare străine, 
care prevedea așezarea liniilor teh
nologice pe un spațiu de 4 500 mp 
și o capacitate anuală de șase mi
lioane cămăși — utilajele au fost 
amplasate într-un mod mai econo
mic pe o suprafață de numai 3 800 
mp, creîndu-se astfel condiții pen
tru sporirea producției în 1967 la 
șapte milioane și, în final, la peste 
opt milioane cămăși.

Ceea ce merită relevat este faptul 
că prin această nouă organizare a 
fost rezolvată în principiu una din
tre problemele cele mai viu dispu
tate în rîndul specialiștilor din 
sectorul nostru — și anume, aceea 
a stabilirii unei legături organice 
între locurile de muncă fără exis
tența unui transportor mecanic. S-a 
confirmat astfel că organizarea lu-

Produc-
1 000 lei fon- 

fixe a fost anul trecut

care sînt sustrase de la îndepli
nirea atribuțiilor de bază. în loc 
să interpreteze datele pe care ie 
culeg, economiștii se rezumă doar Ia 
transcrierea lor mecanică, dintr-un 
formular în altul. La Fabrica inte
grată de lînă Constanța, numai 
pentru întocmirea memoriilor ex
plicative la dările de seamă și 
raportările de muncă și salarii, a 
fost angajat special un salariat. 
Abuzul de formularistică îneacă 
inevitabil evidența economică cu 
tot felul de date secundare, inutile. 
„Situația suprafețelor de vii pe rod, 
a producției totale și modul de 
valorificare”, care este întocmită 
de întreprinderile Vinalcool, are

Vom suplini

producția încă

unei fabrici

Convorbire 
cu Gheorghe STÂNESCU 

director tehnic al Fabricii 
de confecții și tricotaje — București

crului după sistemul bandă rulantă, 
Ohrnel etc. — mult practicate în 
industria confecțiilor — sînt depă
șite. Specialiștii noștri au introdus, 
în locul benzilor transportoare, di
ferite utilaje ajutătoare și meca
nisme, micșorîndu-se simțitor 
timpii auxiliari și de deservire.

Ca o metodă deosebit de eficace 
de studiu și cercetare în domeniul 
organizării superioare a producției 
s-a dovedit experimentarea într-o 
stație pilot atît a proceselor teh
nologice, cît și a tuturor dispoziti
velor, mobilierului și utilajului in
dustrial concepute în acest scop. 
S-a verificat și pus astfel la punct 
organizarea locurilor de muncă, iar 
muncitorii au reușit să-și însu
șească în scurt timp noile mînuiri.

— Experiența de la secția 
a ll-a a constituit, desigur, un 
început bun. Cum a fost ea 
generalizată ?

— Colective largi de tehnicieni 
și ingineri au examinat, în ultimele 
luni, posibilitatea adaptării noului 
sistem de organizare și la alte 
grupe de produse în secțiile 3, 5, 6 
și 7, pentru care s-au organizat 
încă trei stații pilot. Acum, 
cînd și în aceste secții am încheiat 
studiile de organizare și elaborare 
de noi tehnologii, se poate aprecia 
cît de mare este eficacitatea eco
nomică a acestei acțiuni : prin re
organizarea tehnologiei de fabri
cație în secțiile de confecții, In 
aceleași spații, cu aceleași mașini 
și cu același număr de muncitori 
se va obține, pînă în 1970 — în 
plus față de sarcina planificată ini
țial pentru cincinal — o producție 
suplimentară de circa un miliard 
de lei, producție care, practic, ar 
fi trebuit realizată într-o fabrică 
de confecții de mărime mijlocie. 
Rezultatele vor fi cu siguranță de
pășite, întrucît cercetarea continuă 
și în secțiile de tricotaje.

— S-au avut în vedere și 
alte căi pentru utilizarea cu 
indici superiori a capacităților 

■ de producție ?
— Cum e și firesc, preocupările 

noastre în acest domeniu au fost 
multilaterale. Efecte deosebit de 
importante a avut, de exemplu, 
mecanizarea complexă a muncii, 
în ultima vreme au fost concepute

în 5 zile. Ar fi o suprasolicitare 
inutilă.

Șeful serviciului producție : Per
sonal socotesc că nu este prea 
mult. Nu le-am cerut să-mi dea 
scris, ci telefonic.

Directorul general adjunct : Și la 
ce ne ajută aceste date ?

Șeful serviciului producție : Știm 
din vreme...

Se vede limpede că unii șefi de 
serviciu sînt aceia care inițiază 
majoritatea covîrșitoare a abuzu
lui de documente. Pentru a nu li se 
reproșa că nu cunosc sectorul, ei se 
blindează cu tot felul de informări, 
rapoarte și dări de seamă. Dar, 
într-o direcție generală sînt des-

practică de informare economică
lunară pentru urmărirea calității 
producției. Ca să nu mai facă cî- 
teva calcule simple, Direcția gene
rală a produselor finite din lemn 
din cadrul Ministerului Economiei 
Forestiere, printr-o adresă, a obli
gat Combinatul de industrializare 
a lemnului din Pitești să-i trimită 
la fiecare sfîrșit de trimestru o 
altă situație a realizării indicilor 
de calitate. Exemplele ar putea 
continua. Ne oprim aici. Fiecare 
din ele demonstrează existența 
unul empirism dăunător In lnlor- 
marea asupra activității întreprin
derilor, paralelismul, care s-a In
staurat nestingherit In raportările 
întreprinderilor către forurile de 
resort. Aceste manifestări de pa
ralelism sînt o dovadă a lipsei de 
colaborare strînsă între serviciile 
unor direcții generale în dirijarea, 
îndrumarea și controlul competent 
al activității unităților subordo
nate.

indicii de utilizare a mașinilor din 
filatură și țesătorie. După cum ni 
s-a relatat la aceste întreprinderi, 
documentele amintite nu sînt 
fructificate. Invariabil, se con
stată, de pildă, că multe din uni
tățile sale din regiunea Argeș nu 
își îndeplinesc sarcina de crește
re a productivității muncii, depă
șind numărul planificat de sala- 
riați, dar Ministerul Economiei Fo
restiere nu intervine pentru a 
curma această stare de lucruri. 
Dacă ar fi întrebați, desigur că cei 
care au sarcina să se ocupe de 
aceste întreprinderi, imediat dau 
și răspunsul: „urmărim, iată dă
rile de seamă". Sub acoperirea 
acestor raportări, se tolerează 
neajunsurile, se creează falsa im
presie că „pulsul* activității între
prinderilor e cunoscut pas cu pas.

în schimb, consecințele unui ase
menea sistem defectuos de infor
mare le suportă cadrele de tehni
cieni, ingineri și de economiști 
din întreprinderi, conducerile lor,

nu mai puțin de 81 de coloane și 
pesie 330 de rînduri.

Cum apar paralelismele

La începutul lunii decembrie, la 
„Unirea" Cluj a sosit o adresă 
prin care se arată că „în- 
cepînd chiar cu decembrie va tre
bui să se raporteze din 5 în 5 zile 
realizarea producției globale, pro
ducției marfă și a planului sorti
mental”. Am cerut explicații la di
recția generală de resort.

— Nu cunosc să existe un ase
menea caz, ne-a răspuns tov. HO- 
RAȚIU MAICAN, directorul gene
ral adjunct.

— Ba da, există, intervine tov. 
ION VODĂ, șeful serviciului de 
producție, aflat de față la discuție.

A urmat apoi un scurt dialog 
între cei doi interlocutori.

Directorul general adjunct : Nu-șl 
are nici un rost raportarea din 5

tule servicii. Și fiecare vrea să 
capete cit mai multe informații de 
la omologul său din întreprinderi 
Nici unul însă nu știe ce a cerut 
celălalt. Rezultatul : în întreprinde
re, serviciul planificare urmărește 
realizarea producției în paralel cu 
serviciul producției. Tot astfel, con
sumurile de materiale sînt calcu
late atît la serviciul tehnic cît și 
la serviciul contabilitate. într-un 
cuvînt, aceleași date sînt urmărite 
și furnizate de compartimente di
ferite, ceea ce denotă împrăștie- 
rea atenției și nu concentrarea ei. 
metodic, asupra problemelor esen
țiale ale activității economice.

Tov. ANTON TUBAK, contabil șei 
la IPROFIL „Libertatea”-Cluj, arăta 
că și în domeniul formularelor con
tabile sînt încă numeroase parale
lismele. Cu mici modificări, unele 
anexe ale bilanțului, bunăoară, ar 
putea suplini cu deplin folos alte 
numeroase formulare. De pildă, 
prin adăugirea a 2—3 coloane la 
anexa din bilanț „Calculul renta-

și realizate dispozitive cu care s-a 
dotat fiecare mașină în parte, po
trivit specificului operațiilor pe 
care le execută. Dispozitivul pen
tru executarea buzunarelor la sa- 
couri și cel pentru fixarea man
șetelor la cămăși, de pildă, au dus 
la creșterea gradului de mecani
zare la operațiile respective cu 
peste 40 la sută. Acestea și alte 
mecanizări se reflectă în creșterea 
productivității muncii fizice la cele 
două sortimente cu 35—50 la sută.

De stringentă actualitate pentru 
fabrica noastră este soluționarea 
problemei creșterii gradului de me
canizare la operațiile de transport 
intern, ambalare și expediere a 
produselor. Importanța acestei 
chestiuni derivă din faptul că ea 
este nemijlocit legată de organi
zarea științifică a producției. Care 
este situația în acest domeniu azi ? 
Deși o serie de manipulări se fae 
cu mijloace mecanice, totuși pon
derea cea mai mare în transportul 
intern al materiei prime, semifa
bricatelor, produselor finite o ocu
pă munca manuală. în prezent, spe
cialiștii noștri studiază cele mai 
potrivite soluții pentru mecaniza
rea muncii în acest domeniu de 
activitate. Avem în vedere meca
nisme de transport aerian, ca cel 
care este în curs de instalare la 
secția a II-a, sistemul de transmi
tere prin tobogane, planuri înclina
te. electrostivuitoare, electrocare.

Merită să fie relevat și faptul 
că în fabrica noastră există un 
puternic curent în favoarea promo
vării cu mai mult curaj în produc
ție a tehnologiilor moderne de lu
cru. în pregătirea producției a- 
cestui an, de pildă, au fost create 
noi tehnologii de producție pentru 
paltoane, pardesie, taioare, rochii, 
care asigură un sortiment bogat, o 
calitate superioară și o producti
vitate ridicată a muncii. O tehno
logie cu totul nouă introdusă la noi 
în fabrică, de altfel pentru prima 
dată în industria de confecții din 
țara noastră, este execuția unor 
operații prin procedee chimice.

în încheiere, aș vrea să subliniez 
că în procesul întregii activități 
pentru perfecționarea organizării 
producției, pentru atingerea unor 
indici superiori în utilizarea capa
cităților de producție s-a întărit 
convingerea întregului colectiv că 
rezervele interne pot fi valorifi
cate numai prin studii și cău
tări creatoare. Ceea ce presu
pune că experiența acumulată să o 
fructificăm cît mai bine și să o 
dezvoltăm mai departe, în vederea 
ridicării activității economice a în
treprinderii la un nivel și mai 
înalt.

N. PANTILIE

bilitățil principalelor produse fa
bricate și a producției marfă reali
zată”, situația factorilor care in
fluențează creșterea sau diminua
rea beneficiilor din activitatea de 
bază devine absolut inutilă. Tov. 
IULIU KESZTHELYI, de la aceeași 
întreprindere, șeful serviciului 
planificare, a făcut o propunere 
care, de asemenea, ni se pare in
teresantă : „Raportul explicativ la 
bilanț cuprinde pe lingă analiza 
realizării indicatorilor financiari și 
alți indicatori economici — globa
lă, producție-marfă, productivita
tea muncii ș.a. — care se raportea
ză separat, la aceleași perioade 
de către compartimentele de spe
cialitate. Propun să se reducă a- 
ceste capitole din analiza ce se 
cuprinde în darea de seamă con
tabilă. Oricum, trebuie găsite 
soluții pentru a evita empirismul 
în informarea eqpnomică"

Am considerat absolut necesar 
să aflăm și punctul de vedere al 
conducerii Direcției Centrale de 
Statistică. Aici, ni s-a spus că, In
tr-adevăr, fluxul informațional sta
tistic este prea aglomerat, că se 
studiază căile pentru îmbunătăți
rea lui. E bine. Dar de ce pînă 
acum, Direcția Centrală de Statis
tică și Ministerul Finanțelor, care 
trebuiau să coordoneze cu mai mult 
spirit de răspundere simplificarea, 
unilicarea și perfecționarea între
gului sistem informațional econo
mic, a dărilor de seamă statistice 
și contabile, precum și a eviden
țelor tehnico-operative, nu au găsit 
de cuviință să intervină energic? 
în momentul de față, îmbunătăți
rea informării asupra activității în
treprinderilor și ramurilor economi
ce este o necesitate stringentă. De 
ea depinde nemijlocit așezarea pe 
baze științifice a organizării și con
ducerii întreprinderilor. Tocmai de 
aceea se impune să se intervină 
cu energie pentru a se pune ca
păt abuzului de formularistică din 
întreprinderi și ministere. Este ne
voie de date cheie, cu putere de 
sintetizare, care să indice esența 
proceselor economice ce au loc în 
întreprinderi, renunțîndu-se la ceea 
ce este de prisos, secundar și inu
til. Sînt necesare în acest domeniu 
reglementări riguroase, capabile să 
normalizeze și să ridice pe o nouă 
treaptă întreaga activitate de in
formare economică imprimîndu-1 
simplitate, exactitate șl operativi
tate.
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Nici una dintre nume
roasele definiții date sno
bului n-a fost, poate, mai 
necruțătoare decît aceea 
rostită de Thackeray : 
„cel care admiră cu jos
nicie un lucru josnic". 
Fără îndoială, în cuvin
tele scriitorului englez se 
Învolbură o anume amă
răciune, proprie celui 
care a creat acea viziune 
sumbră a unei lumi fără 
eroi, Bîlciul deșertăciuni
lor ; dar ele îndeamnă la 
meditație. Snobul nu iu
bește cu adevărat nici o 
operă de artă, nici o pa
gină de literatură din și
rul acelora care, îndem
nat de modă, pretinde 
că-i sînt dragi. De altmin
teri, el crede că rafina
mentul (termen cu care

după cum mi se pare, 
mult mai complex. Ceea 
ce îi unește, însă, pe 
snobii inculți și pe cei 
cu adevărat cultivați s 
exclusivismul. E adevă
rat, s-a spus — pe bună 
dreptate — că „acela care 
iubește totul nu iubește 
nimic". Dar acela care se 
teme să iubească o anu
me operă de artă înainte 
de a ști dacă se cade 
sau nu să o îmbrățișeze 
nu este mai de folos cul
turii umanității. Nici unul 
dintre marii artiști ai tu
turor vremurilor nu a a- 
firmat că din momentul 
apariției propriei creații, 
tot ceea ce a existat îna
intea lui și-a pierdut sem
nificația. Chiar la aceia 
care au intrat în artă afir-

MORAVURI „ARTISTICE"

jonglează adesea) îl obli
gă să restrîngă tot mai 
mult cercul lucrurilor pe 
care le prețuiește. Sau, 
mai exact, se preface că 
le prețuiește. E posibil ca 
etimologia „snob = sine 
nobilitate" să fie, după 
cum se consideră de mai 
multă vreme, fantezistă. 
Dar metaforic vorbind, ea 
e plină de adevăr. Sno
bului îi lipsește acea no
blețe spirituală care con
stituie caracteristica tutu
ror oamenilor onești, îi 
lipsește cinstea elemen
tară de a admira numai 
lucrurile pe care le înțe
lege cu adevărat. Rapor
turile lui cu lumea sînt 
determinate de o perma
nentă dorință de a fi con
siderat „un om de gus
turi alese" : mimează a- 
ceste gusturi, respinge în 
numele lor tot ceea ce i 
se pare că nu convine 
„modei" intelectuale. En
tuziasmul său se consu
mă în gesturi blazate, su
pravegheate, ca nu cum
va să fie vreodată bă
nuite de „lipsă de rafi
nament".

E drept că, la vremea 
lor, un Byron sau Edgar 
Poe au fost considerați 
„snobi" ; dar „snobismul" 
acesta era un cuvînt (în
sușit uneori cu un su
perb orgoliu de cei doi 
poeți) cu care nepricepe
rea conservatoare a bo
tezat Înnoirile aduse de 
ei în cîmpul artei, atitu
dinea sfidătoare față de 
dogmele unei gîndiri an
chilozate. Nu la acest 
„snobism" mă refer, bine
înțeles. Ci la acela des
pre care Anatole France 
spunea că „reprezintă 
primejdia cea mai mare : 
aceea a incultului care 
declară că-i place un lu
cru, pentru că are im
presia că așa se cade, 
și nu pentru că așa crede 
în realitate".

Snobul este, fatalmente, 
un exclusivist. Pe cel 
care iubește, de pildă, 
deopotrivă un roman de 
Balzac și unul al lui 
Kafka, el îl declară „e- 
clectic". Un adevărat „om 
de gust" îl iubește numai 
pe Kafka, chiar dacă nu-1 
înțelege. Istoria picturii 
începe de la Mondrian 
sau Kandinsky, din care 
nu a văzut decît două 
sau trei reproduceri, ră
tăcite în vroo revistă pe 
care snobul o răsfoiește 
cu multă importanță și, 
dacă se poate, public. 
(Ziarul de sport îl citește 
pe ascuns și, cînd e sur
prins, declară că „vrea 
să vadă ce găsesc oa
menii în asemenea pu
blicații"). In materie de 
muzică nu acceptă decît 
dodecafcn'smul. deși, cînd 
e singur, închide repede 
aparatul de radio.

Cultura devine pentru el 
o posibilitate de a cita 
cuvinte și fraze savante. 
Snobul recită (uneori cu 
un accent imposibil, pen
tru că limba nu o cunoaș
te) pagini întregi din 
„partea roză" a La- 
rousse-ului. Și trebuie să 
recunoaștem că aplombul 
cu care aruncă în con
versație citate' latinești 
(mai ales), englezești, 
franțuzești mai face une
ori impresie asupra unor 
oameni cumsecade.

Snobul semidoct nu e, 
însă, unica întrupare a 
snobismului. Fenomenul e,

mîndu-și crezul ou vehe
mență, respingînd valori 
pînă atunci recunoscute, 
respectul pentru înaintași 
nu a fost uitat. Delacroix 
proslăvindu-1 pe Rubens, 
Monet pe maestrul „Ma
sacrului din Chios", C5- 
zanne pe Poussin, supra
realiștii pe Brueghel, pe 
Bosch și pe Goya, con
stituie tot atîtea lecții. 
Ni-1 putem imagina, oare, 
pe Emines'cu altfel decît 
ca pe autor al Epigonilor, 
acea minunată dovadă de 
recunoaștere a unor ră
dăcini prin care seva 
poetică, superior distila
tă, pătrundea în ramu
rile unei creații noi ?

Numai artiștii minori au 
fost aceia care au pus în 
locul unei opere de artă 
adevărată strigătul vio
lent al negației totale. 
Dar ecoul acestui strigăt 
s-a stins de mult, o dată 
cu amintirea celui care a 
crezut, pe semne, că îsi 
așează, astfel, o piatră 
în drumul spre veșnicie, 
în afară de istoriile de 
artă, își mai amintește 
cineva de un anume zia
rist care, prin 1937, scria 
„Luchian și Paciurea tre
buie uitați, dacă vrem o 
artă nouă" ? Sau pe acel 
pictor de la periferia fu
turismului care afirma că 
„întreaga pictură născută 
înaintea cinematografului 
nu are nici o valoare, 
pentru că nu a putut cu
noaște dinamismul volu
melor" ? Negînd tradiția, 
snobul contestă, de fapt, 
posibilitatea unei creații 
artistice cu adevărat noi, 
de care se teme, atîta 
vreme cît nu e recunos
cută de alți oameni „de 
gust".

Cultura adevărată e 
prin definiție umanistă, 
ea își afirmă continuita
tea, izvoarele străvechi, 
nu acceptă exclusivismul 
proferat în numele unor 
„gusturi" imitate după 
ceea ce dictează moda 
trecătoare. Din acest punct 
de vedere, socotesc că la 
fel de primejdios pentru 
cultură e snobul conser
vator. Refuzînd orice efort 
de a înțelege noul, el se 
cuibărește, comod, într-o 
concepție care, la un mo
ment dat, și-a dovedit va
labilitatea și, în numele ei, 
condamnă tot ceea ce 
diferă de estetica ei. Ges
tul cu care Ingres, mînios, 
a ridicat bastonul, cerînd 
alungarea din Salon a ro
manticilor, nu-1 onorează 
pe marele pictor. Și încă 
el a făcut-e în numele 
unei arte pe care a ser
vit-o cu sinceritate întrea
ga viață. Dar cei care 
înlocuiesc pe „nu înțe
leg" cu „nu-mi place" și 
pe „nu-mi place" cu „nu-i 
bun" pot avea vreo scu
ză ? Snobismul acelora 
care nu pricep că litera
tura, arta reflectă o epo
că întreagă în ceea ce 
are ea mai caracteristic 
și că urmează societatea 
care le-a creat, e o formă 
primară de conservato
rism cultural.

De aceea îmi place, to
tuși, să cred că, metafo
ric (dacă nu lingvistic), 
snobul înseamnă omul 
lipsit de noblețe, de acea 
noblețe intelectuală capa
bilă să-l îndemne să pro
moveze, cu sinceritate, 
acele principii ce afirmă 
umanismul creației.

• Teatrul de Operă și Balet : DON CARLOS — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI MARCO POLO — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : MARIA STUART — 19, (sala Studio) : 
CASTILIANA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR !
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : PATIMI — 19,30, (sala Studio) : SCAUNELE
— 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului Mic) : NEÎNCREDERE ÎN FOIȘOR — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : DE LA BUCUREȘTI LA VALE — 20
• Teatrul „Ion Creangă' : MONSTRUL DIN SAMARKAND — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei): PĂCALĂ — 17, (sala Casei de cultură a 
tineretului din raionul Grivița Roșie) : PUNGU ȚA CU DOI BANI — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin dicatelor : MAGISTRALA TINEREȚII— 20.
• Circul de Stat : SPECTACOL PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN R.S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

Anchetă în 
universitățile 
populare 
despre:

hi piese la Muzeul Uni ii
Vizitatorii Muzeului Uni- 

rii din Iași găsesc aici noi 
piese valoroase : un ta
blou al pictorului ie- 
șan Pantelimon Vedinev- 
schi, intitulat : „Intilnirea 
lui Bălcescu cu Avram 
lancu" (in tabăra de la 
Cimpeni, in Munții Apu
seni), lucrarea lui Mihail 
Kogălniceanu, apărută in

1872, „Cronicile României" 
(sau „Letopisețele Moldo 
vei și Valahiei"), un go
blen reprezentind Unirea 
Principatelor, lucrat de P- 
lena Polihroniade, doam
nă de onoare la curtea lui 
Cuza, reproduceri din zia
rele vremii, acte oficiale 
ș. a.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

jută în acest proces. Dar 
una din laturile sale esen
țiale rămîne inventivita
tea cercetătorului, inventi
vitate care-i permite, cîte- 
odată, să rezolve unele 
probleme deosebit de 
complexe prin mijloace 
relativ simple sau prin 
adaptarea ingenioasă la 
nevoile cercetării a apa
raturii existente. Ca exem
plu s-ar putea aminti in
vestigațiile privind meca

18.00 — Pentru cei mici : A fost odată..... Hăinuța cu picățele" — scenetă de Titel Con-
stantinescu.

— Pentru tineretul școlar: „1001 de în trebărl" Fire nevăzute — telemetria — 
transmisiune de la Institutul de igienă.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Recital poetic : „Rondelul".
19,40 — Figuri celebre ale ecranului : Jean Renoir.
20,00 — Moment muzical cu Luminița Dobres cu și cvintetul „Studio".
20,15 — Seară de teatru : „Fizicienii" de Fr. Diirrenmatt. Interpretează colectivul Teatru

lui de Comedie.
— In pauză : Poșta televiziunii.

22,45 — Telejurnalul de noapte.

Concordanța programei cu cerințele 

actuale ale iubitorilor de cultură
Acționînd în viața culturală a mul

tora dintre orașele noastre, universită
țile populare se afirmă ca instituții cu 
mari posibilități de răspîndire sistema
tică a cunoștințelor, de îmbogățire a 
orizontului spiritual al unor largi cate
gorii de public. Cele peste 30 de 
titluri de cursuri care se predau astăzi 
(numărul lor variind de la o universita
te la alta) acoperă o arie relativ întinsă 
de cunoștințe din literatură, medicină, 
istorie, pedagogie, științe exacte, arte 
etc. Este impresionant și numărul celor 
care le recepționează •— de la cîteva 
sute într-un centru de raion, pînă la 
aproape 10 000 de persoane la Uni
versitatea populară a Capitalei.

„Viabilitatea, eficiența unei univer
sități populare se măsoară, evident, 
prin frecvența efectivă a cursanților, 
prin consecvența participanților și nu 
prin numărul, înregistrat în scripte, al 
celor înscriși, prin cantitatea și cali
tatea cunoștințelor însușite de cursanți 
— a subliniat prof. univ. ION MI- 
HĂILESCU, directorul Universității 
populare din Craiova. Aceasta presupu
ne orientarea activității spre proble
mele de fond, calitative, ale activității 
de răspîndire a cunoștințelor, pe baza 
cunoașterii preocupărilor, a cerințelor 
și a nivelului de pregătire al diferitelor 
categorii de oameni ai muncii din 
orașul sau raionul respectiv".

Intr-adevăr, discutînd cu participan
ts la unele dintre cursurile acestei 
universități, am constatat că preocu
pările pentru conținut și calitate dau 
roade. Merită menționat, bunăoară, 
interesul pe care-1 suscită cursul 
„Scriitorii români și folclorul" — au
diat de un public numeros. Cursul a 
fost inițiat ca urmare a unui sondaj. 
Cităm acest exemplu deoarece, în 
desfășurarea anchetei, am constatat că 
nu pentru toate cele 45 de universi
tăți populare calitatea și eficiența 
cursurilor —- începînd cu adecvarea 
lor la cerințele publicului — repre
zintă principii călăuzitoare. în timp 
ce puolicul, ocupația, preocupările lui 
sînt extrem de variate — aceasta ți- 
nînd și de profilul economic-social, 
de tradițiile și posibilitățile efective

ale vieții culturale care diferă de la 
un oraș la altul — programele, cu- 
prinzînd în jur de 3—6 cursuri în 
cele mai multe orașe, sînt în marea 
lor majoritate asemănătoare și se men
țin neschimbate de foarte multă vreme.

După cum au apreciat mai mulți 
participanți la anchetă, se pare că 
aceste programe sînt „concepute" din 
birou, prin preluarea unora din cursu
rile inițiate de Universitatea populară 
București. Dar nu totdeauna ceea ce 
are căutare în Capitală își găsește 
cumpărători și în provincie, mai ales 
dacă ținem seama și de necesitatea 
— esențială — a susținerii acestor 
cursuri prin lecții de reală compe
tență, la un nivel adecvat exigențelor 
actuale.

In fapt, pe lîngă deficiențele de 
profil, se fac simțite și neajunsuri 
privind ținuta, atractivitatea unor 
cursuri, capacitatea lor de a suscita 
și de a răspunde interesului audito
rilor. Nu milităm pentru o falsă acce
sibilitate, pentru vulgarizare. Ci pen
tru acea atractivitate pe care o are 
o lecție pregătită și expusă de un 
lector competent, experimentat. în 
funcție de specificul cursurilor, există 
numeroase modalități de expunere a 
cunoștințelor care pot înviora sub
stanțial activitatea universităților popu
lare. Or, nu exagerăm afirmînd că în 
prezent aproape 95 la sută din a- 
ceastă activitate se rezumă la prele
geri, adeseori citite, deși sînt multe 
teme — mai ales cînd e vorba de 
cursuri de popularizare — care se 
pretează și chiar implică alte forme 
de predare. Găsirea unor forme care 
să stimuleze participarea activă, care 
să permită cursanților să pună între
bări lectorilor, ca și alte modalități 
capabile să faciliteze și să promoveze 
intens dezbaterea liberă, controversa 
în jurul problemelor — iată cerințe 
de prim ordin pentru atractivitatea și 
eficiența cursurilor.

După cum au subliniat mulți parti
cipanți la anchetă, pentru ca întoc
mirea programelor să pornească de la 
studierea aprofundată a cerințelor cul
turale ale diferitelor categorii de pu-

perfecționate. Introduce
rea pe scară largă în 
numeroase laboratoare de 
cercetări biochimice a 
centrifugilor cu răcire și 
de mare turație a per
mis descoperirea și in
vestigarea aprofundată a 
celor mai minuscule toi- 
mațiuni corpusculare in- 
tracelulare, cum sînt ri- 
bozomii (Pallade) și lizo- 
zomii (Duve), ceea ce nu 
s-ar fi putut realiza fără 
centrifugile amintite. înal
ta tehnicitate a apara

elaborarea lor consumă 
timpul cercetătorului, iar 
valoarea lor științifică 
este cîteodată atît de 
scăzută, îneît nu justifică 
uzajul aparaturii costisi
toare.

De altfel, și în domeniul 
aparaturii „legea vieții* 
își spune cuvîntul; mai 
devreme sau mai tîrziu 
aparatura mult rîvnită a- 
junge să fie tot mai puțin 
solicitată și cîteodată 
chiar dată uitării. Oare 
puține aparate, procurate

Pe primul plan In știință:
s

nismul de lormare a aci
dului uric la păsări. Cu 
mult îndinte de introduce
rea metodelor actuale de 
cercetare bazate pe izoto
pii radioactivi, profesorul 
Aurel Crăifăleanu împre
ună cu doctoranda Zeno- 
bia Opreanu au reușit să 
demonstreze, cu ajutorul 
unei tehnici originale și 
relativ simple, că acidul 
menționat se formează în 
corpul păsărilor direct din 
amoniac și unii compuși 
simpli ai carbonului, și nu 
din uree, așa cum se con
sidera pe atunci. Mai tîr- 
ziu, cercetările efectuate 
în alte țări cu ajutorul 
izotopilor radioactivi au 
confirmat pe deplin acest 
rezultat științific.

Firește, ar fi nejust să 
se interpreteze acestea ca 
o pledoarie în favoarea 
folosirii de tehnică rudi
mentară, de aparaturi de
pășite. Cercetarea ex
perimentală modernă ne
cesită folosirea unei a- 
paratun din ce în ce mai

turii moderne este un fac
tor stimulator, care lavo- 
rlzeaxâ manifestarea ca
pacității creatoare a cer
cetătorului. De aceea și 
forurile conducătoare ale 
statului nostru sprijină 
dotarea laboratoarelor cu 
tot ce este mai nou în do
meniul mijloacelor de in
vestigație.

Există însă și cazuri 
cînd aparatura modernă 
de înaltă tehnicitate este 
solicitată nu atît prin 
prisma destinației sale 
de auxiliar al cercetăto
rului, în efectuarea unor 
anumite lucrări, cu un 
scop determinat și răs- 
punzînd unor necesități 
reale ale problematicii 
științei sau economiei — 
ci mai mult ca un scop în 
sine. De regulă, atunci în
cepe elaborarea unor 
serii de lucrări de înalt 
nivel tehnic, dar sărace în 
idei și concepții. Deși la 
prima vedere astfel de lu
crări par impunătoare, în 
realitate ele nu reprezintă 
un aport științific deosebit:

cu serioase eforturi, au 
astăzi In unele labora
toare doar o utilizare spo
radică, întîmplătoare, sau 
nu se folosesc deloc? Fi
rește că o Inventariere a 
acestor aparate neutiliza- 
te sau puțin folosite, ur
mată de o redistribuire a 
lor după criteriul ne
voilor reale și folosi
rii cît mai eficiente, 
este orietnd binevenită și 
utilă — cu atît mai mult 
cu cît există un dinamism 
al acestor nevoi: aparate 
necesare într-un anumit 
moment și într-un anumit 
loc de cercetare, deve
nind cu timpul mai puțin 
necesare in unitatea res
pectivă, pot fi foarte utile 
într-un alt loc.

Aparatura modernă 
pusă la dispoziția cerce
tătorilor impune însă a- 
cestora sarcini noi, legate 
de cunoașterea aprofun
dată și îngrijirea ei mi
nuțioasă, deoarece numai 
în aceste condiții ea poa
te fi stăpînită perfect și 
exploatată cu maximum

de Tandament. în unele 
țări se iau măsuri spe
ciale pentru protejarea și 
exploatarea rațională a 
aparatelor de cercetare 
științifică foarte costisi
toare. De exemplu micro- 
scoapele electronice de 
mare putere sînt date în 
grija nu a cercetătorilor, 
ci a cîte unui specia
list de înaltă califi
care, anume angajat în 
acest scop, care cunoaște 
perfect aparatul și are ca 
sarcină permanentă îngri
jirea și întreținerea lui.

Este necesară — și 
chiar cu și mai multă ho- 
tărîre și consecvență — 
orientarea cercetătorilor 
noștri spre mijloace de in
vestigații științifice din 
cele mai perfecționate. 
Dar aceasta nu poate în
semna diminuarea aten
ției față de celălalt fac
tor, cel hotărîtor — grija 
pentru dezvoltarea calită
ților specifice cercetătoru
lui, pentru formarea per
sonalității sale ca om de 
știință. Să dorim aparatu
ra modernă, să ne stră
duim să-i asigurăm folo
sirea cît mai eficientă, 
dar, în același timp, să 
intensificăm eforturile 
pentru dezvoltarea calită
ților de om de știință la 
tinerii cercetători, pentru 
fructificarea potențialului 
lor de pasiune științifică, 
de inteligență, de gîndire 
originală.

Cele expuse reprezintă 
doar cîteva aspecte ale 
vastei, interesantei și im
portantei probleme a ro
lului personalității cerce
tătorului și tehnicii de 
investigație în procesul 
de creație științifică. Per
sonalitatea cercetătorului 
și aparatura de investiga
ție nu pot fi contrapuse, 
privite ca noțiuni anti
nomice, ci ca factori care 
se intercondiționează spre 
succesul cercetării. Incon
testabil că reflectarea a- 
supra acestei probleme 
poate prilejui interesante 
concluzii ce pot fi de un 
real folos pentru dezvol
tarea vieții științifice în 
unitățile noastre de cer
cetare.

blic din care e posibil, și dorim, să 
se înscrie viitorii cursanți, sînt nece
sare anchete sociale, sondaje — mai 
ales în rîndul acelora care frec
ventează mai puțin universitățile 
populare, cum este tineretul. încer
cările în această direcție sînt timide 
și adesea neconcludente. Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice ar trebui să experi
menteze, prin Universitatea populară 
București, niște sisteme de sondaj pen
tru a da modele universităților popu
lare.

„Aș putea spune că unele din 
cursurile noastre, concepute aici, după 
nevoile orașului, și susținute de lectori 
bine pregătiți, se bucură de mai mult 
auditoriu decît unele din cele preluate 
după alte universități" — ne spune 
tovarășul EMIL ZĂLOG, secretar al 
comisiei de răspîndire a cunoștințelor 
din Constanța, referindu-se la cursu
rile „Vestigii ale civilizației de pe 
meleagurile dobrogene" și „Tainele 
continentului albastru", inițiate de uni
versitatea populară a orașului. Totoda
tă, universitățile au posibilitate să dea 
o mai mare eficiență practică activi
tății lor. „Cred că ceea ce ne inte
resează, spune tov. LIVIU TEODOR 
TECLU, muzicolog din Brașov, nu 
este să organizăm niște cursuri pen
tru un public care nu are ce face 
și vine la universitate să-și mai umple 
timpul, mai ales cu un film artistic 
fără nici o legătură cu lecția care-1 
precede. Ci, dimpotrivă, să detectăm 
la nivelul unui oraș acele categorii 
de public care au nevoie de informare 
practic utilă pentru activitatea lor 
creatoare în producție, în societate. 
Aș aminti în această privi- ;ă cursul 
„Mari epoci ale culturii umane" or
ganizat de Universitatea populară din 
Brașov la sediul teatrului muzical, 
care înlesnește lărgirea orizontului cul
tural al salariaților acestei instituții, ei 
formînd marea majoritate a celor 
care-1 frecventează". Mai mult decît 
atît, inițiind) la recomandarea comi
tetului orășenesc de partid, cursul 
„Știința conducerii și organizării pro
ducției" pentru cadre de conducere 
din întreprinderi, ingineri, economiști, 
Universitatea populară București ne 
dă un exemplu cum aceste instituții 
de învățămînt popular pot interveni 
în probleme de strictă specialitate, de 
mare interes economic, de eficiență 
practică.

Dar sînt și alte domenii ale științe
lor care ar putea să intereseze pu
blicul. Pentru diferite categorii de in
telectuali din centrele universitare 
unde există lectori competenți ar pu
tea fi organizate cicluri de expuneri 
pe probleme de filozofie și sociologie. 
Cerințele actuale fac necesare 
cursuri privind dezvoltarea națiunii și 
a societății noastre socialiste, precum 
și pe alte teme de sociologie contem
porană. Pentru a contribui la 
educarea gustului estetic al pu
blicului, este de părere prof. univ. 
MARCEL BREAZU, ar trebui să ex
plicăm sistematic problemele limba
jului artistic, ca element fundamental 
al operei de artă, și nu în general, 
ci limbajului specific al fiecăreia 
dintre arte. Observarea atentă a 
cerințelor cărora trebuie să le răspun
dă activitatea de propagandă științifi
că și cultural-artistică, consultarea 
specialiștilor oferă largi posibilități de 
a lărgi, în strînsă legătură cu actuali
tatea, tematica programelor de învăță
mînt popular.

Pe de altă parte, unele cursuri ar 
trebui restructurate. „A devenit evi
dent că unele cursuri sînt lungite cu 
lecții de prea mult amănunt pentru 
învățămîntul popular, care nu stîrnesc 
ecou în public, arată tov. SERGIU 
NICOLAESCU, activist la Comitetul 
regional U.T.C.-Argeș. Din această 
cauză, după părerea mea, nu a avut 
succes cursul de inițiere muzicală 
încercat de Universitatea populară 
din Pitești. Inițierea în această ma
terie a început de la antici, cu niște 
expuneri aride care nu se bucurau nici 
de ilustrare muzicală". Prof. univ. 
GH. PASCU, din Iași, este de părere 
că actualul curs de „Cultură muzicală" 
ar putea fi organizat într-un mod 
mai interesant, sub forma prezentării 
marilor orașe ale muzicii. Și cursu
rile de științe, spre exemplu cele 
care-și propun să popularizeze cu
noștințe de fizică și chimie, arată 
V. SAHINI, membru corespondent al 
Academiei, trebuie concepute astfel 
îneît să abordeze în primul rînd te
mele de mare actualitate și în măsura 
în care este necesar în legătură cu 
acestea să dăm o serie de cunoștințe 
cu caracter istoric. Cursul de „Știință 
și religie" cuprinde în mare toată is
toria acestei materii în loc să abor
deze direct combaterea influențelor 
dăunătoare ale prejudecăților și super
stițiilor în viața personală a unor ca
tegorii de public. în locul actualului 
curs, lectorul universitar AURELIAN 
TACHE propune pentru publicul 
larg două cicluri de expuneri — unul 
despre „Marile mituri ale lumii" și

altul referitor la victoria științei. 
Restructurarea cursurilor pare să fie 
binevenită și în alte domenii. „Cred 
că în locul interminabilelor cursuri 
care se predau la ora actuală, ne 
spune tovarășa ERNA FALK, inspec
tor la comitetul de cultură și artă al 
orașului Sibiu, s-ar bucura de mai 
mare succes ciclurile mai reduse ca 
număr de lecții".

Ancheta de față nu și-a propus să 
epuizeze problema pusă în dezbatere. 
Credem că observațiile și sugestiile 
participanților, concluziile care se im
pun merită a fi luate în considerație, 
ca o invitație la o analiză mai amplă 
și la măsuri menite să generalizeze 
experiența pozitivă existentă în acest 
domeniu și să ridice universitățile 
populare la înălțimea exigențelor oa
menilor muncii dornici să-și lărgească 
orizontul cunoștințelor.

Anchetă realizată de 
Ion CIUCHI 
Paul KIRMAIER 
Mihai VASILE
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• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 1855 — ora 19,30), PATRIA 
(completare Două orașe) — 10; 12,45; 
15,30; 18,15; 21.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : REPUBLICA (completare 
A Vl-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21,15.
• CARTEA DE LA SAN MI
CHELE : FEROVIAR — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, FLOREASCA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL (completare Drumul spre 
succes) — 9; 12; 15,15; 18,30; 21,15,
• MONDO CANE — ambele serii :
LUCEAFĂRUL — 9,30; 13; 16,30; 20, 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
GRIVIȚA — 9,30; 13; 16,30; 20,30. 
FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19,30. „
• UN ORAȘ IȘI CAUTĂ UCIC A-
ȘUL : CINEMATECA — 16 30;
18,45; 21.
• EL GRECO — cinemascop : CA
PITOL (completare Ultima treapta)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, ME
LODIA (completare A cui e șo
seaua ?) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, MODERN (completare Pe ur
mele unui reportaj) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• MOȘ GER1LĂ : LUMINA (com
pletare Cantonamentul) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, UNIREA 
(completare Fredi cel încăpățînat)
— 15,30; 18; 20,30, MOȘILOR (com
pletare Căsuțe zburătoare) — 15; 17; 
19; 21.
• FALSTAFF : VICTORIA — 9; 
12; 15; 18; 20,45, MIORIȚA — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• COLEGII : UNION — 15,30; 18;
20.30.
« RIDEM CU STAN ȘI BRAN : 
DOINA (completare înflorim și noi 
cu (ara) — 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, POPULAR (completare Marea 
Sarmatică... Marea Neagră) — 15,30; 
18; 20,30.
0 CICLONI, ANTICICLONI — 
FRONTURI — DIN PĂMÎNT ȘI 
FOC — ORAȘUL INTERZIS — 
INELUL FERMECAT — UNIREA : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
0 SAN.IURO — cinemascop : 
GIULEȘTI (completare Drumul 
spre succes) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
ARTA — 9; 11; 13; 16; 18,15; 20,30. 
0 OMUL DIN RIO : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare 
Unirea) — 13,30; 15,45; 18; 20,30.
0 BALADA DIN HEVSURSK — 
cinemascop : EXCELSIOR (comple
tare Drumul spre succes) — 9,45; 
12; 16; 18,15; 20,30, RAHOVA (com
pletare Ape în pericol) — 15,30; 18;
20.30.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : DACIA 8,30—13,30 în 
continuare ; 16; 18,30; 21.
0 GIUSEPPE LA VARȘOVIA : 
BUCEGI — 9; 11; 13; 15,30; 18;
20.30, LIRA (completare Ape In 
pericol) — 15; 17,45; 20,30.
0 NEVESTE PERICULOASE: 
GLORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 8,45; 11; 
13,15; 15,30; 18,15; 20,30.
0 GOLGOTA — cinemascop : TO
MIS (completare Pe urmele unui 
reportaj) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, DRUMUL SĂRII (completare 
Salut, festival !) — 15,30; 18; 20,30. 
0 ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — 
cinemascop : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,30.
0 FAUST XX — cinemascop : 
COSMOS (completare Salut, festi
val !) — 15,30; 18; 20,30, FEREN
TARI (completare Consfătuirea de 
constituire a Consiliului national al 
organizației de pionieri) — 15 30- 
18; 20,30.
0 FEMEILE — cinemascop : CO- 
LENTINA (completare Prin muze
ele Capitalei) — 15,30; 17,45; 20.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : VOLGA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
0 TUNELUL — cinemascop : PRO
GRESUL (completare Orizont știin
țific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
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Plecarea ministrului Tovarășul Gheorghe Rădulescu
afacerilor externe al Olandei

Luni dimineața a părăsit Capita
la ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Joseph Luns, care, la in
vitația guvernului Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră. Oaspetele 
a fost însoțit de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Olandei: Joonkheer J. A. 
de Ranitz, director general al afa
cerilor politice, M. Jan Mei,ier, di
rector general al cooperării inter
naționale, P. J. Polak, șeful Birou
lui pentru Europa orientală, și ba
ron van Voorst tot Voorst, șeful de 
cabinet al ministrului afacerilor 
externe.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

sa, au fost prezenți Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu și Vasile Gli- 
ga, adjuncți ai ministrului, Ion Pas 
președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Virgil Brădățeanu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Titus Cris- 
tureanu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț, George Elian, ambasa
dorul României la Haga, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Joost B. Haver - 
korn van Rijsewijk, ambasadorul 
Olandei la București, și membrii 
ambasadei.

(Agerpres)

CONFERINȚA
DE PRE SĂ

va face o vizită de prietenie in Iran
La invitația primului ministru al 

Iranului, Amir Abbas Hoveida, vi
cepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro

mânia, Gheorghe Rădulescu, va face 
între 21—28 ianuarie 1967, o vizită 
de prietenie în Iran. 4

Semnarea planului de colaborare științifică 
pe anii 1967 -1968 între Academia Republicii 
Socialiste România si Academia de stiinte a U.R.S.S.

După tratative care au avut loc 
în București, luni la amiază a fost 
semnat Planul de colâborare știin
țifică pe anii 1967/1968, între Aca
demia Republicii Socialiste Româ-

După cum s-a anunțat, dumini
că după amiază, în sala Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, ministrul afaceri
lor externe al Olandei, Joseph 
Luns, a participat la o conferință 
de presă cu prilejul vizitei sale în 
tara noastră.

Deschizînd conferința de presă, 
președintele Uniunii ziariștilor din 
Republica Socialistă România, 
Nestor Ignat, a salutat călduros 
prezenta oaspetelui olandez în mij
locul ziariștilor.

Luînd cuvîntul, ministrul aface
rilor externe al Olandei a expri
mat mulțumiri guvernului și po
porului român pentru primirea 
călduroasă ce i-a fost făcută în 
tara noastră, precum și satisfacția 
pentru rezultatele fructuoase avu
te în urma convorbirilor cu secre
tarul general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, pentru bunele 
rezultate obținute în urma convor
birilor purtate cu președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, precum și cu ministrul de 
externe, Corneliu Măne'scu. El a su
bliniat însemnătatea hotărîrii prin 
„lire România și Olanda și-au ri
dicat misiunile lor diplomatice la 
Haga și București la rangul de 
ambasade, relevînd că aceasta con
tribuie la adîncirea colaborării în
tre cele două țări. Oaspetele a ară
tat că în cadrul Adunării Genera
le a Organizației Națiunilor Unite 
a avut dese contacte cu ministrul 
român al afacerilor externe, con
tacte care au contribuit la dezvol
tarea relațiilor româno-olandeze. 
„Sînt fericit — a spus dl. Joseph 
Luns — că dl. președinte Maurer 
și colegul meu, dl. Mănescu, au- 
acceptat invitația guvernului olan
dez de a vizita țara noastră".

Referindu-se la contribuția pe 
care toate țările Europei trebuie 
să și-o aducă la rezolvarea proble
melor acestui continent, oaspetele 
a menționat că evoluția situației 
din ultimii ani a arătat că este po
sibil să se găsească o soluționare 
pozitivă a problemei coexistenței 
pașnice. „Țin să aduc un omagiu 
politicii guvernului României, care, 
într-un fel, ne-a arătat o cale în 
acest sens" — a spus vorbitorul.

în continuare, ministrul aface
rilor externe al Olandei a răspuns 
la întrebările puse de ziariștii ro
mâni și străini.

La întrebarea redactorului șef- 
adjunct al ziarului „Scînteia", 
Gheorghe Badrus, în legătură cu 
stadiul actual al relațiilor dintre 
România și Olanda, Joseph Luns a 
răspuns : Aș spune că aceste re
lații se dezvoltă în mod fericit. în 
ce privește legăturile diplomatice, 
ele se bazează pe activitatea celor 
două ambasade : a României la 
Haga și a Olandei la București. Din 
punctul de vedere al relațiilor 
economice, acestea se dezvoltă în
tr-un mod satisfăcător. Referin
du-se la schimburile comerciale în
tre cele două țări, oaspetele și-a 
exprimat speranța că ele se vor 
dezvolta în continuare și a arătat 
că țara noastră va primi vizita 
unor oameni de afaceri olandezi 
interesați în dezvoltarea relațiilor 
comerciale româno-olandeze.

Pe plan politic, a afirmat dl. 
Luns, între țările noastre nu exis
tă fricțiuni, nu există probleme 
care să afecteze relațiile bilaterale.

în continuare, ministrul de ex
terne al Olandei a vorbit despre 
impresiile pe care și le-a format 
în scurta perioadă de ședere în 
România. El a apreciat în mod deo-

sebit activitatea uzinelor „Tracto
rul" din Brașov, adăugind că O- 
landa importă tractoare româ
nești, iar de curînd în tara sa 
s-a pus pentru prima oară proble
ma acordării de licențe pentru im
portul de produse petroliere.

Ministrul olandez a răspuns în 
continuare la alte întrebări pri
vind probleme internaționale ac
tuale, precum și alte probleme 
puse de N. Lupu, redactor al zia
rului „România liberă", I. Drăgan, 
redactor șef-adjunct al revistei 
„Contemporanul", C. Răducanu, 
redactor șef-adjunct al revistei 
„Lumea", N. Puicea, șef de redac
ție și I. Manea, șef-adjunct de re
dacție la „Agerpres", N. Paklin, co
respondentul ziarului „Izvestia" la 
București.

La o întrebare privind rolul ță
rilor mici și mijlocii în rezolvarea 
problemelor internaționale, oaspe
tele a remarcat că fiecare dintre a- 
ceste țări își poate exercita influ
ența pe arena europeană și în lume, 
arătînd că, în acest sens, România 
și Olanda își pot aduce o contribu
ție crescîndâ.

în ce privește rolul contactelor și 
schimburilor dintre țările din Est 
și din Vest în îmbunătățirea at
mosferei politice în Europa, minis
trul olandez a spus că, în urma a- 
nalizei evoluției actuale a relațiilor 
intereuropene, ceea ce era denumit 
înainte „cortina de fier" a dispărut 
astăzi în mod practic. Putem spu
ne — a adăugat el — că sistemele 
politice diferite pot coexista. Dînd 
exemple de dezvoltare a relațiilor 
Olandei cu țări din Est, oaspetele 
a decjarat că a vizitat în anii tre- 
cuți ’ Uniunea Sovietică. Iugosla
via, iar acum România. „Noi do
rim să dezvoltăm relații cu toate 
țările lumii, indiferent de sistemul 
lor politic... Trebuie să spun 
— și cred că sînt în asentimentul 
dv. — că vizita mea în România 
este foarte utilă".

Mai departe, revenind la impre
siile culese în timpul vizitei în 
România, dl. Joseph Luns a remar
cat ospitalitatea și optimismul po
porului român, spunind : „Am fost 
franat, de asemenea, de fantul că în 
societatea română domnește o pros
peritate deosebită. Există la dv. 
o dezvoltare considerabilă a in
dustriei în toate orașele. Și a- 
ceasta — datorită modului în care 
guvernul dv. organizează și plani
fică economia".

nia și Academia de Științe a U.R.S.S. 
Noul plan prevede o intensificare 
a schimburilor de oameni de știin
ță și de documentație, în proble
me de mare actualitate din dome
nii ca : matematica, fizica, chimia, 
biologia, geologia, medicina, știin
țele sociale.

Din partea română, planul a fost 
semnat de acad. Dumitru Dumi
trescu, secretarul general al Aca
demiei, iar din partea sovietică, de 
prof. G. D. Afanasiev, membru co
respondent, secretar principal ști
ințific adjunct al Academiei.

La solemnitate au asistat acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, academicieni, cercetători 
științifici, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe. Au fost
prezenți A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

După semnare, acad. Dumitru 
Dumitrescu și prof. G. D. Afana
siev au rostit scurte cuvîntări. Re
levînd realizarea cu succes a pla
nului de colaborare pe anii 
1965/1966, vorbitorii și-au exprimat 
totodată convingerea că prevederi
le noului plan vor fi îndeplinite în 
condiții și mai bune, în interesul 
dezvoltării științei în cele două 
țări.

(Agerpres)

Premiera filmului românesc 
„Diminețile unui băiat 
cuminte"

Filmul regizorului Andrei Bla- 
ier, „Diminețile unui băiat cumin
te", a fost prezentat luni seara în 
premieră la cinematograful „Re
publica" din Capitală. Noua pro
ducție a Studioului „București" 
are la bază un scenariu literar in
spirat din viața tineretului de pe 
un mare șantier de construcții 
semnat de tînărul scriitor Con
stantin Stoiciu.

Printre protagoniștii filmului se 
află cuplul de artiști din „Dumi
nică la ora 6", Irina Petrescu și 
Dan Nuțu, alături de care își dau 
concursul Ștefan Ciubotărașu, Se
bastian Papaiani. Ion Caramitru. 
Octavian Cotescu, George Constan
tin, Elena Sereda. Mariana Mihut 
etc.

Cu prilejul premierei au fost 
prezentați publicului ctțiva dint-e 
realizatorii filmului

(Agerpres)

Sosirea
noului ambasador 
al R. P. D. Coreene

Luni a sosit în Capitală Kim The 
Hi, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Democrate Coreene în 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului 

Comunist
Luni, 16 ianuarie a.c., a avut loc 

ședința plenară a C.C. al U.T.C.
Plenara a dezbătut „Raportul cu 

privire la sarcinile ce revin Uniu
nii Tineretului Comunist pentru 
mobilizarea tineretului din indus
trie și agricultură la realizarea 
planului de stat pe anul 1967", 
prezentat de tovarășul Petru Ena- 
che, prim secretar al C.C. al U.T.C., 
și „Informarea cu privire la ac
tivitatea internațională desfășura
tă de Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea Asociațiilor Stu
denților din România în anul 1966

și acțiunile stabilite pentru anul 
1967".

în cadrul dezbaterilor, vorbito
rii s-au referit la răspunderile 
mari ce revin tineretului din in
dustrie și agricultură în lumina 
hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. 
din 21—23 decembrie 1966, a indi
cațiilor prețioase cuprinse în cu
vîntul rostit cu acest prilej de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
a luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al P.C.R.

ANIVERSAREA TELEVIZIUNII ROMÂNE
Luni la amiază a avut loc în 

Capitală adunarea festivă consa
crată celei de-a 10-a aniversări a 
înființării Televiziunii Române. 
Despre semnificația și importanța 
acestui eveniment a vorbit Octa
vian Paler, vicepreședinte al Co
mitetului de Radiodifuziune și Te
leviziune.

Președintele Uniunii ziariștilor. 
Nestor Ignat, a adus apoi salu
tul ziariștilor din tara noastră, cu 
prilejul aniversării televiziunii.

Participanții la adunare au a- 
doptat o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., prin care lucrătorii 
televiziunii române se angajează 
să militeze neobosit pentru a re

flecta cît mai pregnant, mai mo
bilizator munca entuziastă a po
porului român în înfăptuirea pro
gramului de înflorire multilaterală 
a patriei, stabilit de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. Urmînd 
cu consecvență politica partidului, 
călăuzindu-se după indicațiile pre
țioase ale plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966, ei și-au ex
primat hotărîrea de a răspunde 
prin întreaga lor activitate sar
cinilor de mare însemnătate în
credințate televiziunii, de a rea
liza o continuă îmbogățire și îm
bunătățire calitativă a emisiuni
lor.

în încheierea adunării festive a 
fost prezentat un program artis
tic.

(Agerpres)

CampiDMtul mondial ie handbal I
• Retrospectivă și pronosticuri, inaintea 
sferturilor de finală • Meciul România- 
Ungaria va fi transmis la radio

CUM VA fl VREMEA
L -1..’■---------

Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 și 20 ianuarie. In 
țară. Vreme rece, cu nopți ge
roase, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros în sudul 
tării. Vor cădea ninsori slabe. 
Vîntul va sufla potrivit, din 
sectorul estic. Temperatura va 
crește ușor spre sfîrșitul inter
valului, începînd din vestul 
țării. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 15 și minus 5 gra
de, local mai coborîte, iar maxi
mele între minus 8 și plus 2 
grade. Local ceață. în Bucu
rești : Vreme rece, mai ales la 
începutul intervalului, apoi se 
va încălzi ușor. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ninsori 
slabe. Vînt potrivit din est. 
Temperatura în scădere la în
ceput, apoi în creștere ușoară.

Varșovia 
după 22 de ani

Astăzi cetățenii
Varșoviei, întregul 
popor polonez săr
bătoresc 22 de ani de 
la eliberarea capita
lei polone de sub ju
gul hitlerist. La 17 
ianuarie 1945, unită
țile Armatei I Po
lone, în urma unei 6- 
fensive dinspre nord, 
est și sud, au pă
truns în Varșovia. 
După, lupte grele, ele 
au cucerit stradă cu 
stradă, încercuind și 
nimicind trupele na
ziste. La operațiunea 
de eliberare a orașu
lui au luat parte, lup- 
tînd cu eroism, îm
preună cu ostașii po
lonezi, unități ale ar
matei sovietice. Ope
rațiunea varșoviană, 
care avea drept scop 
spargerea grupării 
germane ce apăra li
nia Vistulei, între 
punctele de vărsare 
ale rîurilor Pilica și 
Bug, a fost efectuată 
de către aripa dreap
tă a Frontului I Bie
lorus al Armatei So
vietice ; ea consti
tuia o parte a gigan
ticei ofensive sovie
tice din ianuarie 
1945.

Uriașe au fost dis
trugerile pe care 
Varșovia le-a suferit 
de pe urma cotropi
rii naziste : 85 la sută 
din oraș fusese trans
format în ruine și 
moloz, 800 000 de oa
meni uciși și dis
păruți, peste 1 000 de 
clădiri minate și gata 
să fie aruncate în 
aer; industria, uzi
nele electrice și in
stalațiile urbane — 
distruse sau jefuite.

Încă din primele 
zile de după elibera
rea orașului, oame
nii muncii polonezi 
au pornit cu însufle
țire la refacerea Var
șoviei. La reconstruc
ția și dezvoltarea 
capitalei, poporul po
lonez a contribuit 
cu peste 4 miliarde 
de zloți, iar activita
tea voluntară a locui
torilor orașului a în
sumat 15 milioane 
ore-muncă. Treptat, 
Varșovia a renăscut 
din propria ei cenușă. 
La început a fost re
făcut orașul vechi, 
„Stare Miasto" — 
mărturie a istoriei 
seculare a capitalei. 
Apoi, în peisajul ora

șului s-au înscris me
reu noi construcții 
care îmbină armo
nios linia modernă cu 
motivele tradiționale 
ale arhitecturii polo
neze. An de an se ri
dică noi cartiere de 
locuit; în perioada 
de după război s-au 
construit peste 600 000 
de locuințe, nume
roase obiective in
dustriale, așezămin
te social-culturale, 
parcuri și zone verzi.

Varșovia, cu cei a- 
proape 1 300 000 lo
cuitori ai săi, a deve
nit un centru indus
trial de prim rang al 
Poloniei populare. In 
uzinele sale se pro
duc oțeluri fine, a- 
parate de radio, auto
mobile și tot felul de 
alte produse. Varșo
via este totodată cel 
mai mare centru cul
tural al țării.

A 22-a aniversare 
a eliberării Varșoviei 
îi găsește pe locuito
rii săi, ca și pe între
gul popor polonez, în 
plină activitate con
structivă pentru în
florirea continuă a 
patriei lor socia
liste.

Z. M.

Piafa Victoriei din Varșovia

Cercul vicios al „relațiilor 
speciale" anglo-americane

(Urmare din pag. I)

MAMAIA 
ETAJUL 13

CONSTANȚA. — Trei hote
luri care urmează a fi termina
te în vara aceasta la Mamaia 
au ajuns la cel de-al 13-lea e- 
taj. Aceste construcții vor mări 
capacitatea stațiunii cu pes
te 1 000 de locuri. Tot la Ma
maia a început construcția u- 
nui restaurant cu 600 de locuri. 
Un alt restaurant cu aceeași 
capacitate se clădește și în 
cealaltă extremitate a litoralu
lui, la Mangalia. în stațiunea 
Costinești.turiștii vor găsi un 
nou grup de căsuțe din prefa
bricate de beton șl un cam
ping, cu un total de 1 500 de 
locuri. Planurile prevăd pentru 
anul acesta șl începerea altor 
obiective de interes turistic pe 
litoral, printre care construcția 
unor noi hoteluri cu 2 400 de 
locuri. (Agerpres)

STOCKHOLM (prin tele
fon de la trimisul nostru).
— „Zeița Cupa" își va lua 
azi privirile de la încă 
patru echipe. Handbaliștii 
noștri speră însă că vor 
rămîne în grațiile ei, poa
te chiar pînă în finală. Au 
destule șanse. Meciul cu 
Ungaria — se afirmă în 
cercul ziariștilor — nu 
ar fi atît de dificil pentru 
campionii mondiali, în 
jocurile preliminarii hand
baliștii maghiari nereu- 
sind decît două victorii, 
asupra Japoniei și Norve
giei, la scoruri destul de 
strînse. Duminică seara, 
în meciul cu R.F.G., ei au 
făcut două reprize echili
brate, dar se apreciază 
că riposta lor hotărîtă a 
decurs mai mult din do
rința de a evita o con
fruntare cu deținătorii 
titlului mondial în sfertu
rile de finală...

în tabăra românilor, 
se constată parcă o anu
mită recăpătare a încre
derii. Faptul că au trecut
— deși, trebuie spus, după 
prea multe emoții și in
certitudini — de una din 
cele mai grele faze ale 
competiției le insuflă un 
plus de încredere. De 
altfel, semnele unei re
veniri a handbaliștilor 
noștri (deși nu încă în 
suficientă măsură) mai a- 
proape de valoarea lor 
reală s-au făcut simțite 
în evoluția din întîlnirea 
cu echipa U.R.S.S. Apăra
rea (în special prin Penu, 
Gațu și Costache II) a re
zistat destul de bine în

fața unei înaintări cu „tu
nari" de clasă ca Zervad- 
ze si — mai ales — Kli
mov. In schimb mai e de 
lucru („și încă serios" — 
remarcau antrenorii noș
tri) cu atacul, care pînă 
acum a ratat nepermis de 
mult. Antrenorul băcăoan 
Pană, prezent în tribună 
la meciul de duminică, a 
notat peste... 50 de gre
șeli ale atacanților noștri

practică tirul. Lipsa de 
calm în finalizare a 
handbaliștilor români era 
cît pe-aci să adevereas
că pronosticurile celor 
care le hărăzeau soar
ta fotbaliștilor brazilieni 
la ultimul campionat 
mondial de fotbal... „Doar 
cinci minute au lipsit ca 
românii să fie eliminați" 
— scrie ziarul „Dagens 
Nyheter*. Și are drepta-

Portarul Penu, cel mai bun jucător român în meciul de 
duminică, respinge un atac al handbaliștilor sovietici

timp își îmbunătățise în
deajuns golaverajul în 
compania canadienilor, 
aflați la mondiale — recu
noșteau ei înșiși — ca 
simpli turiști...

înaintea etapei de as
tăzi, principalele discuții 
ale specialiștilor se poar
tă în jurul șanselor fiecă
reia dintre cele 8 echipe 
calificate în sferturile de 
finală. Lupta va fi strînsă 
și toate partidele sînt 
deschise oricărui dezno- 
dămînt. Mulți anticipează 
că pentru deciderea în
vingătorilor vor fi necesa
re prelungiri, întrucît în- 
cepînd cu faza sferturilor 
de finală, în caz de ega
litate după 60 de minute, 
jocurile se prelungesc cu 
două reprize a cîte cinci 
minute.

Ion DUMITRIU
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(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

în partida cu U.R.S.S. : 
mingi pierdute, șuturi pes
te poartă, în brațele por
tarului sau în bară. Nouă 
bare 1 „Recordul" l-ar pu
tea invidia chiar și cei ce

te : cu exact cinci minute 
înaintea fluierului final e 
ram încă în dezavantaj 
(12—13), iar dacă pier
deam meciul, se califica 
echipa R.D.G. care între

Programul complet al 
meciurilor de astăzi, con- 
tînd pentru sferturile de 
finală : SUEDIA — CE
HOSLOVACIA (la Hăl- 
singborg) ; IUGOSLAVIA 
— Danemarca (la Kris- 
tianstadt) ; R. F. G. — 
U.R.S.S. (la Stockholm) ; 
ROMÂNIA — UNGARIA 
(la Linkoping). începînd 
din jurul orei 20,30 — ora 
Bucureștiului — stațiile 
noastre de radio vor 
transmite pe programul I 
desfășurarea integrală a 
meciului România — Un
garia.

I 
I
I
I
I 
I
I
i

Să mă refer și la concurența pe 
piețele din Orientul Mijlociu, unde 
monopolurile americane acaparează 
tot mai mult poziții deținute de cele 
engleze. O reacție foarte vie au pro
dus, de asemenea, recentele presi
uni ale S.U.A. de a se amesteca în 
problema exporturilor britanice de 
autobuze în Cuba, presiuni care 
n-au dat însă rezultate.

Pentru ilustrarea stadiului în 
care au ajuns relațiile anglo-ame
ricane și a reacției pe care ele o 
trezesc în opinia publică din An
glia este semnificativ și discursul 
de la 30 noiembrie al premierului 
Wilson. Rostit la un banchet oferit 
de Uniunea de limbă engleză (o 
asociație anglo-americană) în me
moria lui Churchill, premierul a 
început printr-o lungă revărsare 
de elogii la adresa fostului lider 
conservator, elogii pe care eu unul 
nu le-aș împărtăși dat fiind rolul 
acestuia în declanșarea „războiu
lui rece" (vezi discursul de la Foul- 
ton), care a durat 20 de ani și care, 
să sperăm că este pe cale de dispa
riție. Pasajul care mi s-a părut însă 
cel mai interesant din cuvîntarea 
lui Wilson și care mi-a și sugerat 
scrierea articolului de față este 
următorul : „Prietenii noștri ame
ricani, tocmai fiindcă sînt priete
nii noștri, sper că îmi vor înțelege 
bine gîndul atunci cînd spun că, 
oricare ar fi primirea favorabilă 
pe care o acordăm în Anglia și în 
alte țări europene investițiilor a- 
mericane, nu există nimeni, de cele 
două părți ale Canalului Mînecii, 
care să dorească să vadă investi
țiile de capital în Europa traducîn- 
du-se printr-o dominație și, în ul
timă instanță, printr-o subjugare".

Desigur, aceasta este o declarație 
prețioasă ; este cu totul altceva de
cît a spune, așa cum s-a spus de 
multe ori pînă acum că, în numele 
colaborării economice și al alianței 
atlantice, trebuie renunțat la inde
pendența politică și la suveranita
tea națională și trebuie să sprijinim 
fără șovăire politica agresivă a 
Pentagonului. Dar corespund oare 
faptele afirmațiilor de mai sus ? 
Mă voi referi la cîteva domenii, in 
care politica noastră oficială ur
mează, în mod docil, linia politică 
a Washingtonului.

1) în Vietnam, noi refuzăm, în 
continuare, să disociem țara noas
tră de genocidul la care se dedau 
americanii acolo. Poate că în forul 
său interior, Wilson nu este total 
de acord cu aceasta. (Cu puțin îna
inte de a fi devenit prim-ministru. 
el și-a afirmat opoziția față de 
bombardarea Vietnamului de nord 
de către S.U.A.). Dar, prin poziția 
adoptată, Londra sprijină agresiu
nea americană. S-ar putea ca acest 
sprijin să fie determinat și de îm

prumutul de 3 000 milioane de do
lari pe care Anglia l-a contractat 
în noiembrie 1964 la Washington, 
prin intermediul Băncii federale de 
rezerve și cu ajutorul altor 10 
bănci centrale. împrumutul avea 
scopul declarat de a asana poziția 
lirei sterline, care era în dificul
tate dar firește că ajutorul ameri
can corespundea și intereselor do
larului, căci dacă cursul lirei ster
line ar fi continuat să coboare, a- 
ceasta ar fi afectat serios și pozi
ția dolarului și așa precară. Nume
roși parlamentari laburiști con
sideră că ar fi trebuit ca premie
rul Wilson să vorbească deschis și, 
în orice caz, că o asemenea tran
zacție nu ar trebui să influențeze 
poziția noastră față de problema 
războiului din Vietnam, cu atît mai 
mult cu cît escaladarea în conti
nuare a acestui război — la care 
tind „durii" din S.U.A. — amenință 
pacea generală. Noi considerăm că 
guvernul s-ar fi putut opune pre
siunilor ce s-au exercitat asupra 
lui cu ocazia acestui împrumut. 
Căci dacă lira sterlină este depen
dentă de dolar, la urma urmei și 
dolarul este dependent de liră. în 
definitiv, nu sîntem atît de slabi pe 
cît s-ar putea părea.

2) Menținerea actualului nivel al 
forțelor militare engleze, în Extre
mul Orient (50 000 de militari en
glezi în Malaezia), se datorește, în 
bună măsură, cererilor americane. 
Ministrul apărării al S.U.A., McNa
mara, a recunoscut implicit aceasta, 
atunci cînd în toamna trecută a de
clarat unui corespondent britanic 
la Washington : „Voi, englezii (prin 
prezența voastră militară), faceți o 
treabă cît se poate de importantă 
în Extremul Orient și este esențial 
să continuați s-o faceți". De ce in
sistă Washingtonul atîta ca Anglia 
să-și mențină forțele militare în 
Extremul Orient ? Doar puterea 
noastră militară este mică în com
parație cu a lor. După părerea 
mea, insistența se explică prin a- 
ceea că Statele Unite nu vor să 
apară în fața asiaticilor ca singurii 
intervenționiști, ele vor să împăr- 
țim cu America rușinea politicii 
de agresiune și, desigur, cel mai 
mult ar dori să participăm milita- 
ricește, în Vietnam, pentru a crea 
impresia că nu este vorba doar de 
o expediție a S.U.A., ci de o „cru
ciadă" a lumii occidentale (așa cum 
au fost prezentate lucrurile în ca
zul războiului din Coreea).

Ironia situației este următoarea : 
marile cheltuieli pentru întreține
rea forțelor militare engleze de 
peste mări constituie o cauză prin
cipală a deficitului balanței noastre 
de plăți. La rîndul său, acest defi
cit este unul dintre, motivele care 
ne face să depindem de bancherii 
americani și de guvernul american. 
Și, firește, cînd vrem să tăiem no

dul problemei întîmpinăm opoziție 
din partea americanilor. Realmen
te, un cerc vicios din care nu 
există totuși altă ieșire decît aceea 
de a aduce trupele acasă, fie că a- 
ceasta place sau nu d-lor Rusk, 
McNamara și celorlalți.

3) în sfirșit un alt exemplu la 
care vreau să mă refer este acela 
al menținerii trupelor britanice 
aflate pe Rin, în Germania occi
dentală. Este știut că cheltuielile 
alocate anual pentru aceste trupe 
se ridică la 195 milioane de lire 
sterline, din care jumătate în va
lută străină. Cel puțin de trei ori, 
reprezentanți ai guvernului brita
nic au arătat că dacă Bonnul nu 
va acoperi costul cu valută al în
treținerii armatei britanice de pe 
Rin, noi vom aduce trupele noastre 
acasă. Dar, deși din partea vest- 
germană nu s-a anunțat vreo in
tenție de a-și respecta angajamen
tul, din partea engleză nu se vede 
nici o grabă în retragerea trupelor. 
In Camera Comunelor, unde s-au 
făcut auzite glasuri de nemulțu
mire, guvernul a anunțat că nu vor 
avea loc retrageri înainte de 30 iu
nie, dar persoane informate spun 
că aceasta nu se va intîmpla mai 
curînd de 12 luni, dacă se va în- 
tîmpla și atunci. Acum, ni se spune 
uneori că ar trebui să ne menținem 
trupele pentru a împiedica o renaș
tere a nazismului acolo. Dar nu pe 
această cale am putea să înfrinăm 
recrudescența elementelor nazis
te; mult mai eficient ar fi să le ară
tăm elementelor revanșarde că nu 
trebuie să aibă nici o speranță, de
clarând deschis că : a) recunoaștem 
actualele frontiere ale Germaniei; 
b) nu vom permite accesul direct 
sau indirect al R.F.G. la arma nu
cleară ; c) vom recunoaște R. D. 
Germană, oricît de mult ar displă
cea aceasta anumitor cercuri. De 
ce nu facem toate acestea ? Desi
gur, in bună măsură pentru că A- 
mutlca nu dorește *ă le facem.

Unde vedem noi, deci, soluția di
ficultăților noastre internaționale ? 
în afirmarea mai deplină și pro
movarea propriilor noastre intere
se ; în reduceri drastice ale înar
mării și, în același timp, în dez
voltarea cooperării pe plan general 
european.

în încheiere, vreau să subliniez 
ceea ce am spus și cu alte prile
juri și anume că acord o mare în
semnătate propunerilor românești 
pentru dezvoltarea relațiilor inter
statale pe baza egalității și respec
tului independentei și suveranită
ții naționale, pentru destinderea 
militară în Europa prin desființa
rea bazelor militare străine și re
tragerea trupelor străine de pe te
ritoriile unor țări și, în perspecti
vă. desființarea blocurilor militare, 
pentru statornicirea unui climat de 
reală securitate In lumea întreagă.
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a incetat
să existe
pe teritoriul 
Congoului

15 IANUARIE, ora 6 : o dată 
ce se va înscrie neîndoios in 
filele istoriei contemporane a 
statului congolez. După cum a 
transmis postul de radio Kin
shasa, o dată cu zorii zilei de 
duminică, concernul „Union 
Miniere du Haute Katanga” a 
incetat să mai existe, de fapt și 
de drept, pe teritoriul Congoului.

întrunit spre a dezbate pro
bleme legate de disputa finan
ciară cu concernul, după cum 
a anunțat postul de radio con
golez, guvernul de la Kinshasa 
a adoptat măsura de a trece 
sub controlul statului toate 
bunurile mobiliare și imobi
liare din Katanga aparținînd 
celor 12 companii ale lui 
„Union Miniere".

Măsura a fost luată după 
ce conducătorii concernului 
Union Miniere au refuzat să 
plătească Congoului suma de 
7,5 miliarde franci belgieni, 
reprezentînd valoarea mine
reurilor de cobalt și altor me
tale scoase din tară. Comuni
catul guvernamental prevede, 
de asemenea, că s-a hotărît 
ca disputa financiară cu Union 
Miniere să fie deferită unor 
instanțe internaționale.

0 asociație japoneză 
pentru comerț 
cu țările socialiste

TOKIO 16 (Agerpres). — 
La Tokio a luat ființă Asocia
ția pentru comerțul cu U.R.S.S 
și cu Europa răsăriteană, al că
rei președinte a devenit Sigheo 
Horie, președintele conducerii 
Băncii din Tokio. La aduna
rea constitutivă au luat parte 
reprezentanți ai aproape 100 
de mari societăți comerciale și 
industriale din Japonia.

In „triunghiul de fier

militar al F. N. E

Ic

Ordinul
Comandamentului

O imagine care stîrnește adînca 
revoltă a fiecărei conștiințe: depor
tarea populației din „triunghiul de 
fier". Operația „Cedar Falls", după 
cum au declarat oficialități ameri
cane de la Saigon, este menită să 
„curețe complet” una din cele, mai 
dens populate regiuni rurale din 
delta Mekongului. După atacul 
barbar al bombardierelor „B-52“ 
urmează încercuirea satelor; popu
lația este alungată spre „lagărele 
de refugiați", iar locuințele sînt in
cendiate sau distruse cu buldo

zerele

• Patrioții dejoacă planurile agresorilor
• Soldații americani se răfuiesc cu populația

SAIGON 16 (Agerpres). — Operațiunea „Cedar Falls" din zona 
așa-numitului „Triunghi de fier" (la 30 km nord-vest de Saigon), 
la care comandamentul american a antrenat aproape 30 000 de 
soldați americani, a continuat în cursul zilei de duminică, fără a se 
semnala vreun contact cu patrioții. Nu s-a anunțat decît evacua
rea din această zonă a unei mari părți din populația civilă sau 
descoperirea unor depozite de orez și neînsemnate cantități de 
arme individuale.

Violente lupte s-au produs din nou duminică între patrioți și 
infanteria saigoneză, în delta fluviului Mekong. Potrivit declarației 
unui purtător de cuvînt militar saigonez, acțiunea a fost declanșată 
de patrioți în apropierea localității Cau Ngang, la circa 100 km sud 
de Saigon.

Ziarul „New York Times" a publicat duminică două apeluri, pe cîte 
o pagină, în care se exprimă opoziția față de războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam.

Primul apel, care conține numai cuvintele „Domnule președinte, în
cetați bombardamentele", este semnat de aproape 4 000 profesori, 
membri ai clerului, scriitori și artiști, organizați în „Comitetul ad-hoc 
al facultăților pentru Vietnam".

Cel de-al doilea apel a fost publicat de „Comitetul avocaților îngri
jorați de politica americană în Vietnam". Manifestul afirmă că „inter
venția americană în Vietnam este ilegală", deoarece violează Carta Na
țiunilor Unite, dreptul internațional și numeroase tratate internațio
nale.

Optimism cu rezerve J
Presa vest-europeană despre tratativele franco - vest-germane I

Departamentul politic al Comanda
mentului militar al Frontului Națio
nal de Eliberare a transmis un ordin, 
difuzat de agenția „Eliberarea", în 
care, în legătură cu sărbătoarea tra
dițională a Anului Nou vietnamez, 
unitățile F.N.E. sînt chemate să res
pecte încetarea focului pe o perioadă 
de șapte zile. Totodată se cere ca 
aceste unități să fie gata să riposteze 
oricărui atac din partea agresorilor în 
acest timp.

Delegația Consiliului Național
al Cercetării Științifice
a sosit la Moscova

de

MOSCOVA 16. Corespondentul 
Agerpres S. Podină transmite: 
Luni a sosit la Moscova delegația 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice din Republica Socialistă 
România, condusă de Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele 
C.N.C.S., care face între 16 și 24 
ianuarie o vizită în Uniunea Sovie
tică la invitația Comitetului
Stat pentru Știință și Tehnică de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S. Din delegație fac parte 
acad. Horia Hulubei și Nicolae 
Sîrbu, vicepreședinți, Traian Du- 
daș, secretar general al C.N.C.S., 
precum și un grup de specialiști.

La gara Kiev, delegația a fost 
întîmpinată de V. A. Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., președintele Comi
tetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică, D. M. Gvisiani, vicepre
ședinte al comitetului, de consi
lieri ai Comitetului de Stat pentru 
Știință și Tehnică. Au fost prezenți, 
de asemenea, Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, și 
alți membri ai ambasadei române.

Pe lîngă convorbirile pe care de
legația le va purta cu conducerea 
Comitetului de Stat pentru Știință

al

și Tehnică de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., în cursul 
cărora va avea loc un schimb de 
experiență în problemele organiză
rii și dezvoltării cercetării științi
fice și tehnice, delegația va vizita 
institute și unități de cercetare 
științifică și tehnică ale Acade
miei de știință a U.R.S.S., învăță- 
mîntului superior și ministerelor, 
în afară de Moscova, vor mai fi 
vizitate unități de cercetare știin
țifică din orașele Leningrad și No
vosibirsk.

în cursul zilei delegația română 
a fost primită de Vladimir Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

în TOGO

COPENHAGA

Ambasadorul României
și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
La 16 ianuarie a.c. regele Dane
marcei, Frederik al IX-lea, l-a 
primit în audientă pe Eduard Me- 
zincescu care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Danemarca. După 
prezentarea scrisorilor de acredi
tare, regele Danemarcei a avut o 
convorbire cordială cu ambasado
rul Republicii Socialiste România, 
în aceeași zi, regina Ingrid a Dane
marcei l-a primit în audiență de 
prezentare pe ambasadorul român.

Situație „calmă și normală'7
LOME 16 (Agerpres). —' Cores

pondenții la Lome ai agențiilor oc
cidentale de presă transmit că si
tuația din Togo, după evenimentele 
de sîmbătă, care au culminat cu 
demisia președintelui Grunitzky și

crearea Comitetului de conciliere 
națională, este în prezent „calmă 
și normală". Colonelul Kleber Dad- 
jo, președintele comitetului, a făcut 
o declarație oficială în care a pre
cizat că „Togo va rămîne republi
că".

mare interpret"

ATENA 16. Corespondentul A- 
gerpres C. Alexandroaie trans
mite : Artistul poporului Nicolae 
Herlea a cîntat în compania unor 
artiști italieni și greci în opera 
„Bărbierul din Sevilla" de Rossini, 
interpretînd cu deosebit succes ro
lul lui Figaro.

Sala. Operei ateniene s-a dove
dit neîncăpătoare față de numărul 
mare al celor care ar fi dorit să a- 
siste la premieră. „Dînd dovada ca
lităților sale de mare interpret, 
scrie cotidianul „ALLAGH1", Nico- 
lac Herlea a fost rechemat la 
rampă de nenumărate ori de aplau
zele și ovațiile publicului". „Renu
mitul. bariton român, ce parcurge 
în prezent o strălucită carieră pe 
scară internațională, scrie „MES- 
SIMVRINI", s-a impus ca o per
sonalitate predominantă a scenei 
în seara premierei. Publicul atenian 
l-a răsplătit cu ovații...". Pentru 
scena operei ateniene, a subliniat 
directorul acesteia, dl. Palandios, 
prezența lui Herlea constituie o 
mare cinste și o chestiune de 
prestigiu.

PREȚUL ÎNTÎLNIRII

Vizita cancelarului vest- 
german Kurt Kiesinger 
la Paris și 
convorbirilor 
conducătorii Franței 
fost urmărite cu interes de 
presa vest-europeană. E- 
venimentul a reținut a- 
tenția tocmai pentru că 
se desfășura în împreju
rări deosebite cînd, așa 
cum remarca ziarul 
„L’AURORE", „relațiile 
franco—vest-germane se 
deterioraseră simțitor". 
Numeroase comentarii și 
articole de analiză apăru
te înainte și în timpul vi
zitei evidențiau modul di
ferit al celor două țări de 
a vedea și aborda unele 
din problemele interna
ționale actuale : securita
tea europeană și relațiile 
Est-Vest; structura și vii
torul N.A.T.O. ; agresiu
nea americană în Viet
nam ; aderarea Angliei la 
Piața comună ; raportu
rile S.U.A. cu Europa — 
și făceau diverse presu
puneri în legătură cu de
clarațiile cancelarului 
Kiesinger, prin care se 
exprima intenția noului 
cabinet al R.F.G. de a re
lansa cooperarea franco— 
vest-germană preconizată 
în acordul bilateral din 
1963.

In privința colaborării 
dintre cele două țări, zia
rul „L’AURORE" remar
că „bunăvoința, ca un e- 
lement nou adus de către 
mesagerii de dincolo 
Rin... care le-a permis 
escamoteze motivele 
discordie și să pună 
lumină toți factorii de 
propiere...".

După cum menționează 
agenția „FRANCE PRE- 
SSE", presa pariziană a 
consacrat în general, arti
cole cuprinzînd aprecieri 
pozitive asupra rezultate
lor vizitei. „LE FIGARO" 
sublinia „satisfacția de o 
parte și de cealaltă față 
de bilanțul mai pozitiv 
decît cineva l-ar fi putut 
spera la început". „Atît 
generalul de Gaulle cit și 
Kiesinger — scrie cotidia
nul „LE MONDE" — au 
constatat importanța fun
damentală a cooperă
rii franco—vest-germane"^

rezultatele 
sale cu 

au

de 
să 
de 
în 
a-

Totuși, în legătură cu un 
șir de probleme exami
nate de cele două părți, 
comentariile unor oameni 
politici, ca și ale unor 
ziare vest-germane și 
franceze, sînt mai puțin 
optimiste. Ziarul „DIE 
WELT" relata, în ediția 
sa de duminică, declarația 
secretarului general al 
grupului parlamentar li- 
ber-democrat, Hans Die
trich 
arătat 
reușit 
țească 
lor franco—vest-germane. 
Dar, a adăugat el, trebuie 
să ne ferim să consi
derăm această îmbunătă
țire drept un acord în 
problemele importante le
gate de relațiile franco —' 
vest-germane". Același 
punct de vedere îl expri
mă și ziarul francez 
„L’AURORE" atunci cînd 
atrage atenția că „nu tre
buie să te lași înșelat de 
caracterul superficial al 
intensificării colaborării 
franco—vest-germane". O 
anumită rezervă se obser
vă și în presa italiană 
față de tratativele de la 
Paris, pe care „IL PO- 
POLO“ le apreciază „po
zitive, dar și cu un carac
ter de tărăgănare".

Referindu-se la proble
mele politice examinate, 
ziarul „LE FIGARO" 
menționează că „nici o 
schimbare fundamentală 
nu s-a observat în pozi
țiile respective ale celor 
două guverne. Nici un a- 
cord mai important nu a 
fost încheiat. însă ei s-au 
înțeles — și aceasta este 
esențial — să caute in
sistent calea care conduce 
spre o acțiune comună 
intereselor destinderii, 
factor indispensabil de 
pace în Europa".

Multe declarații și arti
cole de presă apreciază 
tratativele franco—vest- 
germane, ca și în genere 
apropierea dintre Franța 
și R.F.G., în funcție de a- 
portul pe care îl pot a- 
duce intereselor destinde
rii. Semnificative în a- 
ceastă direcție sînt remar
cile ziarului italian „IL 
POFOLO", care consideră

Genscher, care a 
că „la Paris s-a 
să se îmbunătă- 
atmosfera relații-

convorbirile desfășurate 
drept „un punct impor
tant de acord în ce pri
vește relațiile Est-Vest. 
„Noul guvern al R.F.G. — 
subliniază „AVANTI" — 
caută o deschidere spre 
Răsărit și poate fi ajutat 
de generalul de Gaulle". 
Declarațiile pronunțate la 
Paris de conducătorii po
litici ai R.F.G. în care se 
afirmă intenția promovă
rii unei noi atitudini față 
de țările est-europene au 
fost primite cu satisfacție 
în rîndurile partidului li- 
beral-democră’t din Ger
mania occidentală al că
rui președinte, E. Mende, 
a caracterizat o aseme
nea politică „un pas im
portant spre destindere". 
„Acest pas ar fi cu atît 
mai important pe măsură 
ce — arată „L’HUMANI- 
T£“ — intențiile pașnice 
declarate public de către 
noii conducători ai R.F.G. 
ar fi confirmate prin 
fapte".

In presă s-au relatat și 
acele probleme politice 
„în care persistă puncte 
de vedere riguros diver
gente și care riscă să ră-

mină așa cum sînt" („LE 
FIGARO"). Se fac referiri 
la aderarea Angliei în Pia
ța comună, problemă în 
care „acordul Bonnului se 
lovește de . rezerva ex
tremă a Parisului" 
(„COMBAT"). Pe de altă 
parte, remarcă „COM
BAT", R.F.G. nu poate 
accepta să adopte față de 
Washington o poziție ase
mănătoare cu cea france
ză. „Dacă de Gaulle — 
scrie și ziarul „LA STAM
PA" — le-a cerut vest- 
germanilor să adopte li-, 
nia sa de conduită anti- 
americană drept condiție 
a unei reluări a cooperă
rii sale amicale, este de 
prevăzut că în acest caz 
el a întîmpinat un. refuz". 
Divergențe se mențin și 
în problema vietnameză. 
Bonnul nu a furnizat 
nici un indiciu că ar fi 
dispus să se desolidarize
ze de politica S.U.A. în 
sud-estul asiatic. De a- 
ceea unele- ziare se referă 
la „optimismul moderat" 
manifestat la Bonn după 
întîlnirea de la Paris.
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Premierul britanic și-a început 
turneul explorator 
in capitalele occidentale
La Roma — prima escală — in căutarea unui sprijin
pentru primirea în C. E. E.

16 (Agerpres). — Primul 
britanic, Harold Wilson,

ROMA 
ministru 
însoțit de ministrul de externe, 
George Brown, a sosit duminică 
seara la Roma, prima sa escală în 
cadrul turneului pe care îl între
prinde în capitalele ' țărilor mem
bre ale Pieței comune. Scopul tur
neului îl constituie explorarea șan
selor pe care Anglia le are în mo
mentul de față de a fi primită în 
C.E.E.

într-o declarație făcută pe aero
portul din Roma, Wilson și-a ex
primat părerea că vizitele și con-

vorbirile sale „vor avea o profun
dă influență asupra viitorului unită
ții europene". La încheierea con
vorbirilor de luni purtătorii de cu- 
vînt ai celor două delegații au de
clarat ziariștilor că prima întîlnire 
marchează practic deschiderea ofi
cială a „sondajului vest-european“, 
întreprins de premierul britanic în 
vederea clarificării perspectivelor 
începerii unor adevărate negocieri 
cu reprezentanții „celor șase" țări 
membre ale Pieței comune privind 
aderarea Angliei la acest organism 
vest-european.

Conferință

la Bonn

La conferința de pre
să ținută luni la Bonn, 
cancelarul Kiesinger a 
subliniat că, în urma ne
gocierilor din capitala 
Franței, cele două guver
ne au căzut de acord să 
dea un nou impuls trata
tului franco—vest-ger-
man din 1963 pe baza u- 

largi și pe 
Vorbitorul 
Franța și 
pronunțat

nei „cooperări 
termen lung", 
a relevat că 
R.F.G. s-au 
pentru „armonizarea po
liticii lor în relațiile 
cu țările răsăritene". El 
a arătat, totodată, că 
în timpu. tratativelor s-au

de

N. POPOVICI

conturat 
te de 
te într-o 
bleme. 
el a enumerat cele pri
vind aderarea Angliei 
la C.E.E., Vietnamul și 
atitudinea celor două gu
verne față de S.U.A. în 
legătură cu această ulti
mă problemă, cancelarul 
a menționat că R.F.G. 
continuă să se pronunțe 
în favoarea sistemului in
tegrat al N.A.T.O. și pen
tru menținerea trupelor 
americane în Europa oc
cidentală.

și unele punc- 
vedere diferi- 

i serie de pro- 
Printre acestea,
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■ LONDRA. Duminică, in ca
pitala britanică s-au pro

dus ciocniri violente, prilejuind 
intervenția poliției, între co
loane de demonstranți conser
vatori care sprijină regimul ra
sist rhodesian și de contrade- 
monstranți laburiști, care se •- 
pun acestui regim.

Mohammed Khider, și între
prinde cercetări pentru a afla 
dacă se mai află sau nu în 
Spania” — scrie cotidianul ma
drilen „Ya”. în cazul în care 
asasinul Iui Khider nu a părăsit 
încă teritoriul spaniol, mențio
nează ziarul, el va fi arestat.

■ PRAGA. A
vîrstă de 85 

noscuta scriitoare 
rova. Prin operele sale, scriitoa
rea a adus o contribuție de 
seamă la construirea socialismu
lui în Cehoslovacia.

decedat. In 
de ani, cu- 
Marie Maje-

■ NEW YORK. Secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a 

adresat un apel guvernelor 
Izraelului și Siriei de a se ab
ține de la orice acțiuni militare 
care ar putea provoca un con
flict.

■ BERLIN. O delegație gu
vernamentală a R.D. Ger

mane, condusă de Elfriede 
Wagner, locțiitor al ministrului 
comerțului exterior, a plecat in
tr-o călătorie în R.P. Chineză ți 
în R. P. D. Coreeană, unde va 
duce tratative cu privire la 
schimbul de mărfuri în 1967.
■ MADRID. „Poliția spanio- 
™ lă cunoaște numele asasinu
lui liderului opoziției algeriene.

■H LENINGRAD. La 16 ianua- 
“ rie a încetat din viață, în 
vîrstă de 57 de ani, cunoscutul 
scriitor sovietic Iuri Gherman.

■ LONDRA. Șapte dîntre insu
lele Antilele Mici — Saint 

Kitts, Nevis. Anguilla, Antigua. 
Dominica, Sf. Lucia, Grenada 
— colonii britanice de mai 
multe secole, vor deveni, între 
27 februarie și 3 martie, „State 
asociate" cu Marea Brita- 
nie, a anunțat luni Ministerul 
Commonwealthului.

■ VARȘOVIA. Tekin Muf- 
tuaoglu. ministrul comerțu

lui al Turciei, a plecat spre pa
trie. El a avut convorbiri cu 
Jozef Cyrankiewicz. președin
tele Consiliului de Miniștri, 
și cu alte personalități polo
neze. Intr-o conferință de presă, 
ministrul turc și-a exprimat 
speranța că convorbirile avute 
în Polonia vor contribui la lăr
girea contactelor și schimburi
lor de mărfuri dintre cele două 
părți.

Pare neverosimil, 
dar e totuși adevărat, 
în țara în care negrii 
nu pot fi nici măcar 
portari la clădirea 
parlamentului, ultra- 
rasistul Vorster, pri
mul ministru al Re
publicii Sud Africa
ne, s-a întîlnit și a 
discutat cu un om cu 
altă culoare a pielii 
de'cit albă. Privile
giatul a fost Leabua 
Jonathan, primul mi
nistru al tînărului stat 
Lesotho. „Extraordi
narul eveniment" — 
primul de altfel de 
cînd Vorster a fost 
ales prim ministru — 
a fost amplu comen
tat de rasiștii învete- 
rați care nu puteau 
concepe o încălcare 
mai flagrantă a fai
moasei legi care in
terzice sub amenin
țarea unei aspre pe
depse ori ce „contacte 
politice între albi și 
nealbi". Uitaseră, pro
babil, că predecesorul 
lui Vorster, Verwo- 
erd, nu cu mult 
înainte de a fi a-

sasinat, a avut și el 
o întîlnire cu Jona
than. încălcarea legii 
s-a făcut atunci cu 
acordul actualului 
șef al guvernului, 
în acea perioadă 
ministru al „justiției" 
— mai bine zis al in
justiției — din Africa 
de sud. Așa că lui 
Vorster nu i-a fost 
greu să obțină la rîn- 
dul lui o derogare în 
același sens.

Mai mult, așa 
cum ne informează 
corhunicatul comun 
dat publicității după 
întîlnire, cei doi pâr
tie,ipanți s-au înțeles 
de minune. Documen
tul amintit precizează 
că Africa de sud va 
acorda Lesotho-ului 
ajutor economic în 
vederea construirii u- 
tțor obiective indus
triale, în timp ce tîni- 
rul stat nu va permite 
refugiaților politici 
sud-africani tranzi
tul pe teritoriul său. 
De fapt, Jonathan a 
și expediat ramburs 
primii sud-africani

fugiți din calea legi
lor apartheid-ului.

Pornit pe acest - 
drum, el a început să 
facă ordine și la el 
acasă, arestînd mai 
mulți opozanți poli
tici care se împotri
vesc actualei orien
tări a cabinetului din 
Lesotho. Din capitala 
țării, Maseru, se re
latează că după ares
tarea liderilor celor 
două partide de opo
ziție, care au întrunit 
majoritatea sufragii
lor la ultimele alegeri, 
zilele trecute a fost 
întemnițat și unchiul 
regelui Moshoeshoe 
II, principalul orga
nizator al întîlnirii 
șefilor de triburi, la 
care suveranul l-a 
criticat pe premierul 
Jonathan pentru în
țelegerea lui cu ra
siștii de la Pretoria. 
După cum se vede, 
prețul întîlnirii lui 
Jonathan cu Vor ster 
costă cam mult tînă- 
rul stat Lesotho.

A. BUMBAC
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In Nicaragua se 

desfășoară campania 
electorală in vederea 
desemnării, la 5 fe
bruarie, a viitorului 
președinte al țării. 
Primul candidat care 
a luat startul în noua 
competiție a fost ge
neralul Anastasio So- 
moza, reprezentantul 
partidului de guver- 
nămint liberal-națio- 
nalist, comandant su
prem al armatei, me
zinul fostului dictator 
cu același nume. La 
mitingul electoral, So- 
moza junior s-a pre
zentat în tovărășia a 
doi ofițeri din misiu
nea militară america
nă, apariție menită să 
sublinieze, după cum 
remarcase „Washing
ton Daily News", „do
rința Pentagonului de 
a-1 vedea pe genera
lul Somoza președin
te in Nicaragua".

De sufragiile 
priului guvern și 
americanilor avea 
voie generalul; 
ale alegătorilor
el să le obțină apli- 
cind tradiționala rețe
tă a familiei Somoza. 
Generalul a început 
deci cursa avi nd gri
jă să îndepărteze mai 
intii obstacolele de 
pe propria pistă și să 
le presare 
eventualilor 
Partidului
care se pronunță pen
tru libertăți demo
cratice, o reală refor
mă agrară și îndepăr
tarea din țară a mo
nopolurilor america-

pro- 
ale 
ne- 
pe 

șl ie

în calea 
rivali, 

socialist,

CANDIDEAZĂ
MEZINUL

interzisă 
ale- 
ad- 

e- 
de- 
de

ne, l-a fost 
participarea la 
geri. împotriva 
versorilor virtuali 
xistă procedeul, 
venit tradițional,
„a-i face dispăruți".

Generalul a avut 
grijă să' ordone ar
matei de 5U00 de oa
meni și poliției „să-și 
apere comandantul" 
împotriva oricăror „în
cercări de tulburare a 
ordinii publice" și să 
se mobilizeze in 
campanie. De altfel, 
fără această prevede
re n-ar fi izbutit să 
reprime atît de rapid 
și de radical de
monstrația ulterioară 
de pe stadionul cen
tral din Managua. 
Soldații gărzii națio
nale au lucrat bine: 
12 
fost
totdeauna 
alți 100 au fost 
niți. Și cum 
guaienii s-au 
chiar și după 
neascultători, 
siunile au continuat.

Observatorii 
tici apreciază 
cercuri influente 
S.U.A. Încearcă să re
editeze, 
raguă 
revolta 
potriva 
de lucruri din țară, o 
falsă politică de suc
ces, în care debutase 
acum 30 de ani So
moza senior. Aceste 
cercuri se felicită și 
astăzi pentru alegerea 
făcută atunci, deoa
rece întemeietorul

participanți , au 
reduși pentru 

la tăcere, 
ră- 

nicar a- 
dovedit 
aceasta 

repre-

poll
ed 

din

Nica- 
i de 

iru

intr-o i 
zguduită 
maselor 
actualei stări

„dinastiei" Somoza ' 
înlesnit accesul hein 
grădit al monopoluri
lor americane la bo
gățiile tării. Deși 
însuși 
colosală avere 
biliară, porturi, 
aeriene și 
zeci de mii de 
re de plantații < 
fea și bumbac 
se moștenire 
Somoza senior 
stingherit niciodată 
„activitatea" nord-a- 
mericanilor in Nica
ragua. El a favori- 
zat-o in fel și chip, 
instaurind in anii de 
cirmuire a tării una 
dintre cele mai fero
ce dictaturi de pe 
continent.

Mezinul calcă acum 
pe urmele tatălui. 
Deocamdată sprijini
torii nord-americani 
i-au oferit șansa de a 
candida, iar candida
tul face totul spre a 
se alege. Dar se a- 
nunță că intre timp 
mal multe grupări 
politice din tară au 
creat un larg front- de 
opoziție pentru a de
juca manevrele 
Somoza. In ciuda 
presiunilor, masele 
manifestă repulsia 
protestul țață de cir- 
muirile despotice care 
au tăcut din bogata 
lor țară o feudă a fa
miliei Somoza și a 
protectorilor lor ame
ricani.

el 
a acaparat o 

imo- 
flote 

maritime, 
hecta- 
de ca- 
râma 
fiilor, 

' n-a

lui 
re- 
W 
și
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