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Au îndeplinit
planul anual
INDUSTRIA ORAȘULUI 
BRAȘOV

BRAȘOV (corespondentul „Scln- 
teil"). — Din datele centralizate la 
Comitetul orășenesc de partid Brașov 
reiese eă industria acestui important 
centru al patriei noastre șl-a înde
plinit sarcinile de plan pe 1967, la 
producția globală și marfă. Valoarea 
producției dată peste prevederile pla
nului la si se ridică la circa 550 mi
lioane lei. Fa(ă de anul trecut, pe 
ansamblul industriei orașului s-a În
registrat, la producția globală, o 
creștere de 15,4 la sută. De aseme
nea, și-a realizat planul anual un 
mare număr de șantiere și între
prinderi de construcții. Printre pri
mele unități industriale care au în
deplinit mai devreme planul anual 
do producție se numără uzinele de 
tractoare, de autocamioane, „Hidro
mecanica". „Rulmentul" și altele.

ÎNTREPRINDERI DIN 
REGIUNILE:

ARGEȘ
PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 

♦eil"). — Pînă pe data de 14 decem
brie in regiunea Argeș și-au reali
zat sarcinile de plan pe anul în curs 
( întreprinderi republicane, 9 Între
prinderi din cadrul industriei locale 
*1 19 colective de constructori de pe 
marile șantiere. Astfel, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
cadrul uzinei de piese auto Colibași 
a raportat cu 17 zile mai devreme 
Îndeplinirea planului producției 
globale și marfă. In numai 11 luni 
s-au realizat economii peste plan la 
prețul de cost in valoare de 7 187 000 
lei și beneficii in valoare de 10 579 000 
leL

Cu 18 sile mai devreme a realizat 
planul de producție pe anul 1967 și 
fabrica de confecții Curtea de Argeș. 
Pini la sfirșitul anului colectivul a- 
eestel fabrici va livra unităților co
merciale de stat și cooperatiste 
180 000 bucăți confecții pentru adulți 
șl copil, a căror valoare se ridică Ia 
peste 11 milioane lei.

BACĂU
Alte două Întreprinderi industriale 

din regiunea Bacău au raportat în
deplinirea înainte de vreme a sarci
nilor de plan pe acest an. Este vorba 
despre fabricile de hirtie și celuloză 
„Letea" din Bacău *1 „Reconstrucția" 
din Piatra Neamț- Colectivul de 
muncă al fabricii de la poalele Coz- 
lei a înscris pe graficul întrecerii, 
peste sarcina de plan pe acest an. 
•00 tone de hirtie și celuloză. Dato
rită măsurilor de creștere a produc
tivității, de introducere a unui regim 
•ever de economii s-a obținut o eco
nomie suplimentară la prețul de cost 
de 2,8 milioane lei, precum și un 
beneficiu de aproape 5 milioane lei.

Planul anual de producție pe acest 
M a fost Îndeplinit pînă in prezent 
de eătre 35 de Întreprinderi indus
triale și unităti economice din re
giune.

POT FI CONSIDERATE

SORTIMENTELE
„amănunte" neglijabile?

In complexul de indica
tori sintetici ce caracteri
zează activitatea unei în
treprinderi, cel ce se referă 
la producția marfă vîndută 
și încasată are o tentă deo
sebită, el posedînd capaci
tatea de a reda nu numai 
cantitatea de producție fa
bricată într-o perioadă de 
timp, dar și cea care a fost 
vîndută efectiv șl recunos
cută ca utilă de beneficiari. 
Se pune însă o întrebare : 
cifra raportată ca atare re
prezintă un cumul al unor 
sortimente produse conform 
planului, sau prin suma 
„globală" se camuflează de
zordinea în realizarea pla
nului sortimental 7 Sau : ce 
fel de activitate reflectă a- 
cest indicator, această cifră 
totală 7 Iată subiectul an
chetei întreprinse de cu- 
rînd în cîteva unități eco
nomice moldovene.

— Pe zece luni, ne spu
nea tov. Iosif Mîrzac, di
rectorul Direcției regionale 
de statistică Bacău — pla
nul producției marfă vîn
dută șl încasată a fost de
pășit de întreprinderile re
giunii noastre cu peste 308 
milioane lei. Si, ceea ce e 
demn de remarcat, în con
dițiile în care, în majori
tatea unităților economice, 
planul sortimental nu a a- 
vut nimic de suferit. Că 
mai sînt și întreprinderi 
care mai „aleargă" numai 
după realizări „per total", 
aruneînd undeva, la perife
rie „amănuntele", adică sor
timentele, e tot la fel de 
adevărat...

Si iată-ne pe urmele ce
lui de-ai doilea adevăp. al 
„misterelor" cifrelor totale. 
Primul popas : întreprinde
rea de colectare și industri
alizare a laptelui — Bacău. 
De la început, aflînd sco
pul vizitei noastre, tov. 
contabil-șef Constantin 
Cișcă ne relatează :

encheta economică

— La 31 octombrie, pro
ducția marfă vîndută și în
casată era îndeplinită în 
proporție de 102,2 la sută. 
Beneficii 7 In plus, peste 
două milioane lei.

— Dar planul la sorti
mente 7

— Aici lucrurile stau mai 
puțin bine.

Acest „mai puțin bine" 
se concretizează în restan
te la nivelul planului, la nu 
mai puțin de 16 produse 
principale, din cele 24 cîte 
se realizează. Altfel spus, 
aceste 24 produse compun 
6 grupe, din care planul pe 
10 luni a fost „luxat" la 
două — adică la brînzeturi 
Si la produse proaspete. 
Planul pe nouă luni la unt 
export, de pildă, s-a reali
zat în proporție de 132.6 la 
sută, ceea ce este spre lau
da colectivului întreprin
derii. în schimb, prevederi
le la brînză „Olanda" s-au 
îndeplinit doar în procent 
de 24 la sută, la cașcaval 
„Dobrogea" de 38,7 la sută, 
iar la telemea pentru ex
port — de 48 la sută.

Menționăm că planul to
tal de producție a fost rea
lizat șl depășit. Atunci, 
cum se explică acest ade
vărat „slalom" printre ja
loanele unor prevederi co
rect stabilite. în funcție de 
posibilitățile reale de pro
ducție și de necesitățile be
neficiarilor 7 în speță,, ale 
consumatorilor. Motivul nu 
e greu de aflat. Rentabili
tatea diferită a unui produs 
sau altul a făcut ca un sor
timent sau mai multe — a- 
ducătoare sigure și lesne de 
beneficii — să se bucure 
de toată atentia, iar cele-

lalte mai puțin darnice, să 
fie neglijate. Conducerea 
unității justifică nerealiza- 
rea planului sortimental 
prin... nerespectarea planu
lui sortimental I Spicuim 
din darea de seamă înche
iată la 30 septembrie 1967: 
„Fabricarea peste plan a u- 
nor produse cu consum mai 
mare de materie primă a 
fost una din cauzele care 
au condus la neîndeplini-

rea planului pe sortimen
te". Dar cine e vinovat că, 
la unele produse „lacome", 
mari consumatoare de ma
terie primă, planul a fost 
depășit într-o proporție 
care a impietat realizarea 
altor sortimente 7

Materie primă — lapte — 
a fost din belșug. Preocu
parea întreprinderii pentru 
asigurarea aprovizionării 
este 
tele. 
101,6

evidentă, printre al
ei prin procentul de 

la sută cît repre-

Dan MATEESCU

(Continuare 
in pag. a III-a)

Din cuprinsul

Peisa j
buc o vinean

Platon PARDĂU

Un tînăr și talentat arhitect a avut ideea să 
așeze deasupra intrării uneia din noile clădiri 
ale Sucevei o pasăre. Clădirea va adăposti, 
peste foarte puțin timp., un fel de comandament 
al dirijării puterii electrice în Moldova de nord. 
Pasărea, desprinsă din vechile covoare ori de-a 
dreptul de pe cer, va deveni un simbol întru- 
totul adecvat, acoperind cu zborul ei metaforic 
zborul miilor de kilowați.

Gîndindu-mă la această pasăre albă, văd li
niile mari de înaltă tensiune care străbat orașe 
și sate ale Bucovinei, desenîndu-si acordul so
bru peste păduri și timpuri, peste așezări vechi 
și noi, peste locuri adine înfipte în istorie, ori 
numărîndu-și înțelesul major în decenii. Liniile 
acestea, duse de umerii ciclopici ai pilonilor de 
oțel de la Fălticeni pini la Vatra Dornei. la 
Botoșani, Săveni, Dorohoi. Cîmpulung etc., sînt 
în cel mat înalt grad sinteza de astăzi a Moldo
vei de nord. De aceea, pasărea albă de la in
trarea noii clădiri din Suceava se detașează în 
imaginație nu numai ca semn alegoric al elec
tricității. în aripile ei. desprinse din vechile 
covoare ori de-a dreptul din cer. e un zbor 
care descoperă o traiectorie contemporană mult 
mai largă si plină de semnificație.

în biroul unui inginer de la Combinatul de 
industrializare a lemnului din Suceava am au
zit rostindu-se numele unor țări și orașe de pe 
îndepărtate meridiane. Inginerul învîrtea încet 
un mic glob pămîntesc si rostea : aici. învîrtea

Telegrame
Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit din partea 

primului ministru al Finlandei, Rafael Paasio, o telegramă de răspuns la mesajul 
trimis cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei independentei Finlandei, în care 
exprimă sincere mulțumiri și adresează cele mai bune urări de fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului român.

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă 
de răspuns la mesajul adresat domnului Nour Ahmad Etemadi, cu prilejul numirii 
acestuia în funcția de prim-ministru al Afganistanului.

Am marea plăcere, se spune în telegramă, 
mulțumiri pentru amabilul dv. mesaj.

Folosesc acest prilej spre a exprima cele 
personală și deplina prosperitate a poporului 
legăturilor de prietenie dintre cele două țări, 
păcii.

să transmit Excelenței Voastre sincere

mai bune urări pentru fericirea dv. 
român, precum și pentru promovarea 

în interesul popoarelor noastre și al

Combinatul chimic din Turnu Măgurele Foto : Gh. Vințlll

ÎN ZIARUL DE AZI

• RECOLTA DE MERI
TE In arhitectură
• CĂLĂTORIE DE A-
GREMENT... PRIN
NIȘTE DOSARE (Note 
de drum de Nicuță 
Tănase) © FAPTUL
DIVERS

ALMANAHULUI
SCÎNTEIA 1968

■
HK J» Anatomia civilizația» contampo- •

rane. progrese $i pnmejaH n uexva- 
luirile dosarului anti-zgomot. Institu- 
td o d e Boodîi j<iti cu vi n tu IJB Pâscir1 ați/i 
obiectelor fle consum ș» explozia m- 

■ Mfemg formaționala « Vom trăi în orașe
■Ir ill acoperite? Omul in luptă contra dez-
■Iwlw umanizării ■ Există maladii ale civili

zației? .

Cunoașteți principalele trăsături ale condițiilor moderne de 
viață? Ce înseamnă a fi modem, care sînt avantajele și pri
mejdiile pentru omul din secolul XX? Există un „cod" al 
existenței în condițiile tehnicizării crescînde și ale exploziei 
informaționale? Pentru dumneavoastră, încearcă să-1 desci
freze, în Almanahul Scînteia, sociologi, scriitori, creatori de 
modă, lingviști, medici, specialiști și Institute de investigare 
a opiniei publice.

în curînd, APARE!

CONDUCEREA
RA ȚIONALA
a unităților sanitare

Prof. dr. docent Th. ILEA
șeful secțiunii de sănătate a Sfatului popular al orașului București

Ca urmare a caracterului tot mai 
complex al asistentei medicale, a 
faptului că practica medicală a în
cetat de mult să mai fie acordată 
în condiții artizanale, a costului ri
dicat al noilor mijloace de investi
gație și a medicamentelor, a sala
riilor personalului din ce în ce mai 
numeros și mai calificat, precum și 
a solicitărilor mereu crescînde ale 
populației, cheltuielile pentru sănă
tate sînt mereu mai mari. In țara 
noastră, în timp ce venitul național 
a crescut de 4 ori în perioada 
1950—1965, cheltuielile pentru sănă
tate au crescut de 7 ori ; pe cap de 
locuitor se înregistrează o creștere 
de la 39 lei în 1950, la 265 lei în 
1966. Numai in ultimii 5 ani, costul 
mediu al unui pat fizic în spital a 
crescut pe țară, cu 36 la sută. Costul 
îngrijirii unui bolnav spitalizat este 
In medie de aproximativ 900 de lei, 
iar o zi de spitalizare se ridică la 60 
de lei. Față de aceste cheltuieli In 
continuă creștere, se impun și pre
ocupări mai accentuate pentru utili
zarea cît mai rațională șl mal com
pletă a bazei materiale și a 
personalului, ridicarea nivelului mun
cii de conducere a unități
lor. La noi, complexitatea și par
ticularitățile problemelor legate de 
conducerea acestui sector se da
toresc și faptului că promovăm o 
medicină în care integrăm asistența 
spitalicească strîns legată de cea 
ambulatorie și îmbinăm caracterul 
curativ al medicinei cu latura ei 
preventivă și socială. Toate acestea 
ne obligă ca în limbajul privind con
ducerea și administrarea unităților 
sanitare să facem tot mai mult loc 
unor termeni ca „eficacitate" și „ran
dament", iar în activitatea de în
grijire să se urmărească utilizarea 
rațională a aparatelor, a paturilor 
și personalului și a structurii funcțio
nale de care dispune orice unitate.

Analizînd situația din țara noastră, 
se poate afirma că munca de con
ducere științifică și organizarea acti
vității în sectorul ocrotirii sănătății 
se pretează la substanțiale perfec
ționări. Aceasta se vădește în utili
zarea încă nerațională a paturilor de 
spital, a laboratoarelor șl celorlalte 
servicii tehnico-medicale (analize de 
laborator efectuate sau repetate inu
til, predominarea examinărilor ra- 
dioscopice față de cele radiografice) ; 
existenta de aparate neutilizate la 
capacitatea lor optimă ; consumul 
adesea nejustificat al unor medica
mente ; organizarea empirică a acti
vității serviciilor generale ale spita
lului (spălătorie, bucătărie, ateliere 
etc) ; lipsa de legătură eficientă între 
spital și policlinică ; a unor preocu
pări pentru buna organizare a lo
cului de muncă și o judicioasă orga
nizare a fluxului tehnologic al acti
vității ; repartiția nejudicioasS a ca-

drelor, precum șl ■ sarcinilor pa 
colective de salariați; paralelismul 
dintre activitatea rețelei de asistență 
medicală teritorială și cea organizată 
după locul de muncă etc.

Firește, unele din lipsurile arătata 
pot fi atribuite și unor greutăți o- 
biective. E însă cert că o bună 
parte dintre ele se datoresc condu
cerii Insuficient de tehnice a unită
ților sanitare șl pregătirii necores
punzătoare a unei bune părți a per
sonalului secțiilor sanitare. Rămîne- 
rea în urmă în ce privește conduce
rea, organizarea șl controlul știlnțifie 
al muncii e cu atît mai gravă cu 
cît noile Instituții de asistență me
dicală construite în țară, ca șl nu
meroase Instituții sanitare moderni
zate, sînt veritabile „uzine ale sănă
tății", create cu Investiții Importante, 
a căror organizare șl funcționare în 
vederea atingerii celor that buni in
dicatori de eficiență medicală și eco
nomică reclamă o competentă deose
bită.

Ce înseamnă, de fapt, conducere T 
Conducere înseamnă planificare, or
ganizare judicioasă, coordonare, în
drumare și control în vederea atin
gerii scopului final : realizarea efi
cienței maxime. Conducerea și ad-

(Continuare In pag. a II-al

„Cvadratura
cercului"

Pe marginea sesiunii 

de iarnă a Consiliului 
nord-atlantic

Emanațiile
modelului social
opinii

— Nu, nu cred că omul are nevoie 
de modele, mi-a spus cu emfază un 
tînăr. Flecare om poartă In sine da
tele unei personalități și numai de el 
depinde dacă și-o dezvoltă sau nu. 
A-ti căuta modele înseamnă a renun
ța la afirmarea personalității, a de
veni o copie a altuia.

Desigur, discuția a fost mult mai 
amplă, dar rîndurile de mai sus re
zumă cu fidelitate opinia interlocu
torului. opinie care merită a retina 
atenția. Mai întîi pentru faptul po
zitiv, doza robustă de încredere în 
valențele spirituale ale fiecărui in
divid, pentru posibilitatea — recu-’ 
noscută fiecăruia — de a se afirma 
ca o personalitate. în același timp, 
însă, pentru a fi supusă discuției 
categorica, violenta negare a mode
lului, a personalității înaintate pe 
deplin constituite, a posibilei sale 
influente fertile asupra tînărului în 
formare, și nu numai asupra aces
tuia. Să fi fost cuvintele amintite 
doar o juvenilă atitudine „teribilis
tă", o pseudo-afirmare a nevoii de 
a fi original 7 Ori o convingere 7 Să 
se opteze din capul locului pentru 
reacție intransigentă față de această 
orgolioasă afirmare de independență 
spirituală, de negare a importantei 
experienței altuia, de contestare a e- 
manațiilor utile, care se îndreaptă pe

Nicolas DRAGOȘ

cele mal diferite planuri, de la per
sonalitățile veritabile spre semeni 7

Răspunsul se cere călătorit cu grijă 
printre furcile caudine ale unor ast
fel de întrebări spre a se putea a- 
junge la concluzii judicioase. Să li
mităm însă posibilele comentarii 
multiple doar la considerentul că 
afirmația își află mobilurile într-o 
anume psihologie de vîrstă și insu
ficientă pregătire de viață. O facem 
pentru că în convorbiri diverse, 
nuanțîndu-și justificările, mulți in
terlocutori au fost de părere că, mai 
ales, tînărul, dar nu numai el, simte 
nevoia să-și îndrepte privirile către 
oameni care le impun prin persona
litate, prin experiența de viață și 
competența profesională, prin fermi
tatea și justețea convingerilor ideo
logice, etice. Dintre asemenea oa
meni, tinerii își aleg modelul uman 
căruia vor să-i semene, pe care do
resc să-1 urmeze — acesta devenind, 
într-un fel, un mit intim. Neîndoios 
aici se impun multiple disocieri, cu 
atît mai 
uman nu 
fecte, cu

mult cu cît nici pe plan 
există două identități per- 
cît particularitățile obliga-

torli oricărei existente au uneori o 
expresivitate atît de pregnantă în de
finirea individului încît subtilizează 
receptivității generale, cu discreție, 
fondul esențial ; ca și pentru faptul 
că cei mai multi oameni nu sînt în
clinați să-și afirme cu ostentație tră
săturile definitorii ale personalității, 
trăsături ce se relevă uneori cu 
cultate.

Și, în sfîrșlt, discutată fiind 
blema existentei modelului din 
spectiva opticii tînărului, ea trebuie 
să ducă la acceptarea unui sens e- 
volutiv în selecție și apreciere din 
partea acestuia. Modelul de viată 
se îmbogățește permanent, poa
te treptat se despodobește de calități 
abstracte, devine mai concret, mai 
palpabil. Pe măsură ce omul înain
tează în timp, devenind el însusi un 
model pentru alții, suma Inițială a 
trăsăturilor, a calităților e posibil 
chiar să se micșoreze. în favoarea 
permanentizării celor cu adevărat e- 
sentiale si utile (ieșirea din unghiul 
vizual a unora se produce si da
torită fixării într-o profesie. într-un 
colectiv, ca o consecință a propriei 
experiențe de viată). Aceasta nu în
seamnă însă că omul renunță vreo

(Continuare In pag. a III-a)

dlfi-

pro- 
per-

Tradiționala „săptămînă atlanti
că" de iarnă s-a dorit ea însăși cit 
mai puțin spectaculoasă, cît mal 
ternă cu putință, potrivit recoman
dării că un organism bolnav cum 
este N.A.T.O. se cere să fie ferit da 
șocuri. Ea a fost de aceea imagina
tă de organizatori ca o sesiune da 
rutină, care parafează decizii coor
donate în prealabil și în cadrul că
reia chiar punctul de pe ordinea da 
zi intitulat „discuția generală" sa 
reduce la o serie de monologuri.

Pentru prima oară, cei peste 40 
de miniștri de externe, ai apărării 
și ai finanțelor din țările alianței 
atlantice s-au întrunit nu la Paris, 
ci în noul sediu de la Evere, su
burbie a capitalei belgiene. Ca 
o ironie a soartei — președin
ția de onoare a revenit de astă dată, 
pe baza sistemului de rotație, mi
nistrului de externe francez. Or, 
aceasta tocmai într-un moment cina 
sesiunea se desfășoară sub semnul 
consecințelor ieșirii Franței din or
ganismele integrate ale N.A.T.O. șl 
cind un mare semn de întrebară 
plutește în aer cu privire la inten
țiile ei de viitor.

Problemele de fond care au stat 
în fata sesiunii Consiliului N.A.T.O. 
arată că criza care macină N.A.T.O. 
de cîtiva ani nu s-a aplanat prin 
simpla mutare în casa nouă, cum ar 
dori să dea impresia adepții cei mal 
fideli ai atlantismului. Cauzele a- 
cestei crize sînt profunde șl nu pot 
fi estompate la comandă. Ele rezi
dă, după cum bine se știe, în marea 
prăpastie dintre obiectivele pe care 
și le-au pus inițiatorii acestui bloc 
la înființare și pe care le-au urmă
rit aproape două decenii șl realită
țile vieții Internationale, între ca
racterul agresiv al acestui bloc 
militar și voința popoarelor de 
destindere, pace, cooperare. In ace
lași timp, criza N.A.T.O. își are ori
ginea în profunda contradicție din
tre încercarea de a perpetua leader- 
ship-ul (dominația) S.U.A. în alian
ță și tendința tot mai manifestă în 
ultima vreme a țărilor vest-euro- 
pene de a se emancipa de sub tutela 
americană și a-și afirma propria lor 
personalitate politică, propriile lor 
interese.

In aceste condiții au apărut și 
s-au dezvoltat în Occident curentele 
de opinie care consideră că N.A.T.O. 
a devenit un anacronism și, mal 
mult, în măsura în care S.U.A. se

I. FINTINARU

(Continuare In pag. a IV-a)
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DIVERS ÎN ARHITECTURĂ
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Se stinge 
varul

Combinatul chimic din Borzești 
e un mare consumator de var 
(materie primă folosită la fabri- 
carea clorurei de var și la neutra
lizarea apelor reziduale). In urma 
unor raționalizări consumul a fost 
redus, iar combinatul a dat dis
ponibil 500 tone de var din cota 
trimestrului IV. Conducerea com
binatului a cerut forului tutelar 
(M.I.Ch) și fabricii de ciment din 
Bicaz să sisteze trimiterea varu
lui. Dar în zadar. Pe furnizor 
nu-1 interesează raționalizările 
făcute de beneficiar. El vede 
(miopie curată) doar interesele 
sale. Și astfel, la Borzești, în 
aer liber, varul se stinge încet, 
încet. Iar pagubele cresc, încet, 
încet

Fiara 
spaima — 
urșilor

Telespectatorii ou făcut de 
curînd cunoștință cu un pui de 
urs internat pentru a fi tratat de 
o boală gravă la una din clinicile 
Facultății de medicină veterinară 
din București. Aici, în urma tra
tamentului și îngrijirilor primite 
din partea corpului medical al 
facultății, ursulețul își regăsise 
sănătatea și vioiciunea. Era o ex
periență interesantă. Laborantul 
Dumitru Moraru, invidios pro
babil pe succesul medicilor, l-a 
luat pe urs in primire. Pe ascuns, 
pe la colțuri, cu lanțul și cu 
ciomagul a sttlcit animalul în 
bătaie. Puiul de urs, în urma 
loviturilor primite, a orbit, apoi a 
murit. Atâta cruzime nu întâlnești 
nici In pădure. Nici la fiarele o- 
devărate.

In afara 
școlii

N-a sosit încă vacanța. Totuși, 
profesorul Gheorghe Momăilă de 
la Școala generală din comuna 
Horea (Arad) nu se mai prezintă 
la clasă. loan Steingasser, inspec
tor la Secția de învățămînt Arad, 
nu mai inspectează. Absența lor 
forțată e motivată. împreună — 
profesorul și inspectorul — căl- 
cînd în picioare demnitatea edu
catorului, au promis mai multor 
părinți (pînă acum au fost de
pistați 21) că vor interveni pe 
lîngă comisiile de examinare pen
tru ca fiii lor să „promoveze" 
examenele de admitere la licee. 
S-a stabilit, pînă în prezent, că 
au încasat prin înșelăciune 
60 350 led. Cercetările continuă. 
Cînd va striga aprodul, profesorul 
și inspectorul vor lua loc în ._ 
banca acuzaților.

Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematizare 
acordă anual premii avînd ca scop 
stimularea contribuțiilor deosebite 
în domeniul studiilor, proiectării șl 
executării construcțiilor, al sistema
tizării centrelor populate și a teri
toriului. Recent, Juriul instituit de 
C.S.C.A.S. a făcut cunoscute pre
miile pe anul 1967, lucrările respec
tive fiind prezentate specialiștilor și 
publicului în cadrul expoziției des
chise la București, în sala din bule
vardul Magheru nr. 32—34. sub aus
piciile Centrului de documentare 
pentru construcții. arhitectură și 
sistematizare.

In domeniul sistematizării centre
lor populate și a teritoriului se re
marcă maturitatea cu care sint a- 
bordate problemele complexe ce 
condiționează dezvoltarea funcțiilor 
principale ale zonelor studiate, pre
cum și elementele de analiză critică a 
situației existente, conducted la fun
damentarea temeinică a soluțiilor 
propuse. Schița de sistematizare a o- 
rașului Constanța, de pildă, (proiec
tant D.S.A.P.C. — Constanța), repre
zintă o lucrare multilaterală și apro
fundată, studiată în trei variante, cu 
participarea unui mare număr de 
specialiști din cadrul diferitelor

instituții centrale interesate. Proiec
tul elimină. In condiții avantajoase, 
aspectele actuale necorespunzătoare 
și valorifică în modul ced mai reușit 
principalele elemente naturale spe
cifice orașului. Schița de sistematiza
re a orașului Turnu Severin (proiec
tant I.S.C.A.S.) prevede o judicioasă 
amplasare a zonelor de locuințe, cu 
un procent redus de demolări, pro-

@ Armonii noi ale orașelor 
© Plasticitate și funcțio
nalitate ® Utilul și frumosul, 
conviețuind pe șantiere

pune o rațională dezvoltare a cen
trului orașului spre zona de parcuri 
din vecinătatea Dunării și folosește 
judicios valențele urbanistice ale 
monumentelor istorice. Studiul de 
sistematizare teritorială a raionului 
Istria (proiectant D.S.A.P.C. — Con
stanța) conține o amplă documen
tare asupra situației existente și o

prezentare critică a ansamblului de 
factori ce caracterizează teritoriul 
respectiv, scotînd în evidentă prin
cipalele funcțiuni economice ale 
teritoriului — agricultură. sil
vicultură. industrie locală — șl 
problemele legate de creșterea 
populației, organizarea rețelei de do
tări, echiparea tehnică a teritoriului, 
organizarea circulației. Sînt studiate 
și propuse soluții interesante pentru 
cuprinderea în circuitul turistic a 
monumentelor istorice și ale naturii, 
precum și a satelor cu specific local.

Lucrările de investiții premiate e- 
vidențiază eforturile proiectanților șl 
ale constructorilor de a adopta so
luții noi, eficiente din punct de ve
dere tehnico-economic. Totodată, se 
relevă preocuparea deosebită pentru 
aspectul arhitectonic al construcții
lor realizate, urmărindu-se îmbina
rea armonioasă a utilului cu frumo
sul. Aceste aprecieri sînt cu atit mal 
concludente cu cît ele se bazează 
pe elemente verificate în practică, 
lucrările supuse Juriului spre jude
cată fiind realizate fizic și date in 
exploatare.

O serie de lucrări inginerești de 
mare tehnicitate șl complexitate fac 
cinste proiectanților și constructori
lor din tara noastră. Hidrocentrala

Pavilionul expoziției de mobilâ din cadrul C.I.L.-Pipera, autori: arh. Nicolae Vasilescu și ing. Dragoș Stoicovici 
Foto : M. Andreescu

CONDUCEREA RAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)

Un nou
Robinson?

Pe „scurtătură", Agigea este 
legată de Techirghiol printr-un 
drum de circa 3 km. Pentru în
treținerea lui a fost numit, de 
cițiva ani, un cantonier. Salariat 
al statului. O dată cu clădirea 
(7 camere), cantonierul a luat în 
primire și un hectar de teren cu 
pomi fructiferi, porumb, legume. 
De atunci, contonierul își 
crește în liniște găinile, cultivă 
terenul. Nimic nu tulbură această 
atmosferă idilică. Mașinile nu se 
încumetă să circule pe acest 
drum impracticabil. Totul pare 
părăsit. Nici o răspundere, nici o 
obligație. Doar vara, cantonul 
este asaltat de vilegiaturiști, in
vitați ai Sfatului popular regional 
Dohrogea. Acum a venit iama. 
„Bietul" cantonier a rămas din 
nou singur, uitat de toți.

Fîntîna cu

mlnlstrarea unei instituții trebuie să 
se realizeze cît mai simplu, operativ 
și Ieftin. Munca de conducere nu se 
poate îndeplini empiric, pe baza im
presiilor sau aprecierilor personale, 
după inspirație sau... fler. Nu e per
mis ca ea să poarte pecetea impro
vizației ; exercitarea ei este strîns 
legată de cunoașterea regulilor care 
o fundamentează științific și de 
practică, reprezentînd o muncă de 
concepție.

Dat fiind multitudinea factorilor 
ce influențează buna funcționare a 
unităților, se impune stabilirea ra
porturilor și corelațiilor juste dintre 
aceștia, determinarea ponderii pe 
care o deține fiecare factor în parte 
și, pentru toate calculele, este ne
cesară utilizarea metodelor de sta- 
tistică-matematică. Dacă, în vederea 
folosirii pe scară largă a metodelor 
moderne de calcul, nu ne putem 
gîndi încă la dotarea unor unități 
individualizate cu calculatoare elec
tronice, se poate pune însă de pe 
acum problema atribuirii unui cal
culator electronic pentru nevoile în
tregului sector sanitar dintr-un teri
toriu dat sau aceea a programării 
unor calcule sistematice pentru sec
torul sanitar la calculatoarele care 
lucrează pentru economie și care 
știm că realizează, în timp scurt, 
un număr mare de operațiuni.

Pregătirea în conducerea și admi
nistrarea unităților spitalicești este 
azi o preocupare te toate țările. 
O.M.S. a organizat numeroase re
uniuni pe această problemă. și, cu 
sprijinul său, funcționează 3 cursuri 
internaționale permanente de cîte un 
an în Anglia, Belgia și U.R.S.S. în 
unele țări, ca de pildă în Franța, 
Anglia, directorii nu sînt medici, ci 
economiști și juriști, absolvenți al 
unor cursuri- de director de 1—3 ani.

La noi în țară, conducătorii de spi
tale sînt medici datorită nu numai 
tradiției, ci și caracterului unificat 
al spitalului, a cărui conducere ri
dică probleme deosebit de complexe, 
în special pe plan medical. De altfel, 
și O.M.S. recomandă ca funcția de 
director de spital să fie îndeplinită 
de un medic. Considerăm însă că 
medicul, pentru a putea îndeplini în 
mod corespunzător sarcinile unui 
conducător de spital, trebuie să be
neficieze de o instruire specială în 
această direcție. Pregătirea trebuie 
făcută, după părerea noastră, prin 
cursuri și activitate practică cu du
rata de aproximativ un an, care ar 
putea fi organizate de Facultatea de 
perfecționare și specializare a me
dicilor din cadrul I.M.F. în egală 
măsură se pune și problema pregă
tirii administratorilor de spitale, a 
căror activitate se dovedește deseori 
deficitară. Considerăm absolut nece
sar, înainte de toate, ca recrutarea 
acestora să fie făcută obligatoriu din 
rîndul unor cadre cu studii supe
rioare economice, urmînd ca el să 
fie pregătiți ulterior prin cursuri 
speciale, efectuate la aceeași facul
tate de perfecționare, în colaborare 
cu Ministerul Sănătății. în acest fel, 
administratorii vor completa unele 
laturi deosebit de importante ale ac
tivității medicului conducător de 
spital. Și, am menționa doar, atenția 
ce trebuie acordată de aci înainte 
pregătirii și utilizării cît mai efi
ciente a statisticienilor din sectorul 
sanitar.

în activitatea curentă pot apărea 
împrejurări cînd o soluție organizato
rică se impune ca logică, dar nu în- 
tr-o asemenea măsură încît să nu 
provoace și unele reticențe. în ase
menea situații, specialiștilor de să
nătate publică le e deschisă posi
bilitatea verificării, prin experiment, 
a justeței formulei apreciate drept 
corespunzătoare. Domeniul medicine!

sociale se pretează ideii de experi
ment, cu condiția respectării reguli
lor de obiectivitate valabile în astfel 
de încercări, în orice domeniu de 
activitate. Ca atare, considerăm ne
apărat necesară organizarea de către 
Ministerul Sănătății a unor stațil- 
pilot pentru experimentarea în să
nătatea publică, considerate de ex- 
perții O.M.S. ca adevărate clinici ale 
specialiștilor în domeniul menționat.

Condițiile orînduirii noastre sînt 
extrem de propice pentru sprijinirea 
răspunderii în munca de conducere 
științifică prin efortul înțelepciunii 
colective. Conducerea colectivă poate 
și trebuie să fie realizată în sănă
tatea publică tocmai fiindcă domeniul 
ei de preocupare interesează în cea 
mai largă măsură masele — a căror 
opinie asupra metodelor de lucru 
utilizate este un ghid deosebit de 
valoros In justa orientare a muncii 
— și pentru că interesează toate ca
drele medico-sanitare, purtătoare a 
numeroase și prețioase idei de îm
bunătățire a muncii. Cadrul necesar 
schimbului de idei este însă discuția 
liberă, de care are în prezent nevoie 
foarte mare organizarea asistentei 
medicale în țara noastră.

OrganizareaVștiințifică a muncii o 
fac oamenii. în modul în care ei 
rezolvă problemele se reflectă cali
tățile lor personale, experiența lor, 
condițiile în care își desfășoară acti
vitatea.

Documentele, hotărîrlle Conferinței 
Naționale a partidului subliniază ro
lul primordial al preocupărilor de 
organizare științifică a muncii. Do
meniul sănătății publice, deosebit de 
important prin ponderea însemnată 
a bazei materiale și de cadre pe 
care o deține în viața țării, ca și 
prin activitatea sa, care privește 
bunul cel mai de preț al omului — 
sănătatea, așteaptă noi și eficiente 
măsuri de îmbunătățire a activității.

de pe Argeș (proiectant I.S.P.H.) se 
remarcă prin rezolvarea de ansam
blu, prin 
de calcul 
formanțe 
valoroase 
mondial.
de pe rîul Bistrița, te aval de Bicaz" 
(proiectant I.S.P.H.) constituie pri
mul caz de amenajare completă în 
tara noastră a unui curs de apă. 
folosind totodată potențialul energe
tic al acestuia. Și aici s-au ridicat 
probleme de mare dificultate teh
nică, rezolvate în condiții economice 
deosebit de favorabile prin aplicarea 
unor metode noi, ceea ce a 
condus — printre altele — la 
economisirea a circa 20 000 tone 
palplanșe metalice și 15 000 tone oțel- 
beton, precum și la reducerea im
portantă a costului lucrărilor. în 
proiectul tunelului de cale ferată de 
pe linia Filești-Galați (proiectant 
I.P.C.F.) s-a preconizat o metodă de 
execuție originală, denumită „cu se- 
miscut", care, față de metodele cla
sice, a condus la economisirea a 
5 600 mc de material lemnos șl la 
reducerea costului lucrărilor cu 
peste 4 milioane lei.

Remarcabilă este rezolvarea dată 
de I.S.P.F. transportării peste Dunăre 
a balastului pentru prepararea be- 
toanelor Ia lucrările Sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. în baza studiilor 
comparative efectuate, a fost adop
tată soluția cu funicular dublu, cu o 
deschidere de 465 m, care s-a impus 
prin eficientă economică, asigurarea 
continuității operațiilor și siguranță 
în exploatare, reprezentînd o reali
zare unică în tară, la nivelul tehnicii 
moderne.

îmbunătățirea continuă a soluții
lor din proiecte, ca urmare a expe
rienței acumulate la lucrări similare, 
reprezintă o latură pozitivă demnă 
de semnalat. Astfel, la Instalația de 
preparare a minereurilor Tarnița, 
din cadrul Complexului minier Leșul 
Ursului (proiectant IPROMIN), prin 
comasarea funcțiunilor într-un sin
gur bloc de producție s-a obținut re
ducerea suprafeței terenului ocupat 
cu 30 la sută față de instalațiile 
similare realizate anterior, micșorînd 
totodată lungimea rețelelor de dru
muri și tehnlco-edilitare, cuantumul 
fondurilor de investiții și cheltuielile 
de exploatare. în proiectul pentru 
etapa a Il-a relon de la Uzina de fi
bre sintetice Săvinești (proiectant 
IPROCHIM) s-a prevăzut o hală-par- 
ter, din elemente prefabricate, blin
dată și climatizată, comasînd halele 
de fabricație, depozitele și corpurile 
anexă. Lucrarea a putut fi astfel 
executată industrializat. în ritm mai 
rapid șl cu consum redus de material 
lemnos si de otel.

Numeroase lucrări se remarcă 
pentru rezolvări judicioase din punct 
de vedere funcțional și plastic. Me
rită a fi menționate în mod deosebit 
„Pavilionul tehnico-administrativ al 
Laminorului de tablă groasă din ca
drul Combinatului siderurgic Galați" 
(proiectant IPROMET), „Spitalul cu 
600 paturi din Suceava" (proiectant 
I.S.C.A.S.) și „Extinderea hotelului 
Carpați din Brașov" (proiectant 
D.S.A.P.C.-Brașov). Ansamblul de 
locuințe situat în zona bulevardului 
Tomis din orașul Constanta (proiec
tant D.S.A.P.C.-Constanța) se dis
tinge în acest sens prin compoziția 
sa generală, modul de dispunere a 
volumelor și tratarea arhitecturală.

In materializarea proiectelor pe 
teren este semnificativă preocuparea 
deosebită a constructorilor pentru 
perfecționarea procedeelor tehnolo
gice de execuție, mărirea gradului 
de industrializare a construcțiilor, 
reducerea consumurilor de material 
lemnos si de otel fată de prevederile 
din documentațiile tehnice, concomi
tent cu realizarea lucrărilor la un 
înalt 
de 
în

originalitatea unor metoda 
și soluții conducted la per- 
comparabile cu cele mal 
rezultate obținute pe plan 
„Cascada de hidrocentrale

nivel
mare tehnicitate, 

condiții

CĂLĂTORIE 
DE AGREMENT 

...prin niște 
dosare

CAVOUL DIN 
BLOCUL S1

Prima hîrtie pe car» 
o escaladez este o ce
rere semnată de Nico
lae Ioanovici. șeful in
specției pentru paza 
contra incendiilor pe 
Capitală. Cererea era 
adresată direcției de 
construcții sf montaje 
din Sfatul popular al 
orașului București. Ce 
cerea petiționarul ? 
Executarea unui ca
vou la cimitirul Belu.

După ce parcurg 
cererea simt că tre
buie să fac o haltă de 
ajustare. Scot din ruc
sac spirtiera. îmi fac 
o cafea, o beau, mă 
îmbrac mai gros (în 
cavou e rece) si por
nesc sprijinit în al
penstock mai departe. 
Trec pe lîngă o apro
bare. mă opresc lîngă 
autorizația SAS-ului 
care poartă numărul 
107/x, fac un semn cu 
creionul pentru a nu 
mă rătăci la întoarce
re (n-am orientare tu
ristică) si încerc să

tinuat călătoria de a- 
arement prin alt do
sar.

OMLETĂ
DIN ADRESE?

Găinile noastre fac 
grevă ? De ce nu mai 
ouă ? De ce ducem do
rul omletei 7 Ca să mă 
lămuresc asupra aces
tor întrebări am făcut 
o călătorie de agre
ment prin dosarul pe 
care mi l-a pus la dis
poziție I.C.R.A. Bucu
rești.

Prin acest dosar că
lătoresc foarte atent. 
Albușul pătează. încă 
de la intrare în dosar 
am fost întâmpinat de 
un anunț: ..Trimestrul 
IV al acestui an va fi 
trimestrul cu cele mai 
multe ouă pe piață. 
Gospodinele vor găsi 
ouă si la librării. Cum
părați cît mai multe 
ouă. Nu le lăsati să 
se clocească".

O săgeată mă în
dreaptă spre reparti
ția nr. 25 709. O citesc 
cu atentie. Direcția ge-

note de drum
de Ni cută TĂNASE

I apă vie

1
 Cinci frați din Adîncata (Su- 

ceava) Gheorghe Ciohanu, Enea

I
Ciobanu, Aglaia Grosu, Măriuța 
Sandu și Zoița Brînzei au hotărît 
ca prin puterile lor să participe

I
la înfrumusețarea comunei. Con
tribuția lor a îmbrăcat însă o

I
 formă originală. Cei cinci frați, 

cu mijloace proprii și cu sprijinul 
organelor locale, au construit în

1
 punctul Huludiște o fîntînă, care 

a fost inaugurată zilele acestea. 
Gestul lor, continuînd tradiția,

I
 constituie, pentru alții, un ...izvor 

de inspirație pentru fapte asemă-

I
nătoare.

Rubricâ redactatâ de i 
Ștefan ZIDARÎTA 
Ștefan DINICĂ

1 cu sprijinul corespondenților
I „Scînteii"

calitativ. O lucrare 
executată 

ireproșabile si înain
te de termen, 
vierea apelor 
tile de Fier" 
București), Ia care, pentru baterea 
palpanșelor metalice ale batardoulul 
celular, s-a folosit cu succes un 
procedeu propus de constructor și 
aplicat pentru prima dată în lume 
la lucrări hidroenergetice. La „Pavi
lionul expoziției din cadrul C.I.L.- 
Pipera" (executant Trustul nr. 1 — 
București) lucrare de tehnicitate 
ridicată, recepționată cu calificati
vul „foarte bine", s-au obtinut în 
execuție — prin îmbunătățirea pre
vederilor proiectului — economisirea 
a circa 80 mc de cherestea de cali
tate superioară, precum și economii 
în valoare de 160 000 lei față de deviz.

în cadrul restrîns al articolului de 
față au putut fi amintite numai o 
parte din lucrările premiate de 
C.S.C.A.S. si elementele valoroase pe 
care le conțin scoțîndu-se în evi
dentă aspectele pozitive cele mai 
caracteristice. Cu toate acestea, cele 
arătate dovedesc cu prisosință capa
citatea tehnică șl posibilitățile pro- 
iectanților și constructorilor noștri 
de a răspunde cu cinste sarcinilor 
din ce în ce mai mari și mai com
plexe pe care le ridică desăvîrșirea 
construcției socialiste. constituind 
un imbold pentru realizarea de noi și 
valoroase lucrări cu performante 
superioare.

o constituie 
Dunării la 
(executant

,.De- 
Por- 

I.C.H.-

Ing. Gh. SĂLCUȚEANU 
secretar științific la C.S.C.A.S.

Centenarul liceului „George Bacovia" din Bacău
Cu emoție mă gîndesc, după aproape 

patru decenii de la obținerea diplomei 
de bacalaureat, la bătrînul meu liceu 
care timp de un secol, fără întrerupere, 
a finut nestinsă făclia culturii și a unui 
fierbinte patriotism în și mai bătrînul 
tîrg al Bacăului de pe frumoasele pla
iuri ale Moldovei de Jos, și care astăzi, 
în condițiile socialismului, trăiește o 
nouă tinerefe și poartă liricul nume al 
ilustrului poet și fost elev George Ba- 
covia.

Deși îndepărtați, și astăzi îmi sînt vii 
în minte luminoșii ani de școală, anii cei 
mai frumoși din viata fiecărui tînăr, anii 
tuturor viselor și speranțelor îndrăznețe, 
anii cînd urcăm pe nesimfite treptele 
ce duc de la lipsa de griji a copilăriei 
la solbmna „maturitate" a adolescen
tei. Căci în viafa fiecăruia dintre noi li
ceul constituie o etapă hotărîtoare. In 
liceu se pun bazele unei temeinice cul
turi umanistice și științifice și începe să 
se formeze o imagine clară despre via
tă și lume, conturîndu-se, totodată, per
sonalitatea, aptitudinile și posibilitățile 
în vederea alegerii unui drum în viată. 
In liceu se dezvoltă dorința permanentă 
de autodepășire, aviditatea niciodată 
satisfăcută de cunoaștere, receptivitatea 
la nou și frumos, sentimentele nobile și 
curate de prietenie. In liceu ajungem să 
cunoaștem mai serios Patria, ceea ce da
torăm înaintașilor si contemporanilor.

Renumele unei școli, entuziasmul și 
pregătirea cu care absolvenții pleacă 
în viată depind în primul rînd de das
călii pe care școala îi are. Și liceul din 
Bacău a avut dascăli la care noi, foștii 
•levi, ne gîndim cu venerație. Cei care.

Prof. ing. Constantin AVRAM 
membru corespondent al Academiei, 

rectorul Institutului politehnic din Timișoara

ca și mine, au fost elevii liceului de bă
ieți din Bacău în anii celui de-al trei
lea deceniu din secolul nostru își amin
tesc cu emojie și mîndrie de pleiada 
marilor dascăli din acea perioadă : Ale
xandru Densusianu (geografie), Lascăr 
Veniamin (științe naturale), Ion Ma- 
nolescu (română), Leonida Dumitrescu 
(fizică), Gheorghe Gavrilescu (la
tină și greacă), Constantin Da
mian (franceză), neuitatul Ion Po
pescu (română), loan Aiecu (istorie), 
Gheorghe Botezatu (științe naturale), 
Vasile Monaru (istorie), Haralambie lo- 
nescu (latină, drept), Constantin Foșca 
(muzică), Alexandru Nemteanu (gim
nastică) și multi alții. Sub influenta lor 
exista în școală o atmosferă de seri
ozitate și pasiune pentru învățătură, 
care nu se socotea incompatibilă cu 
exuberanta și veselia tinereții. Profeso
rii noștri erau pedagogi adevărafi, das
căli ce își cunoșteau și își iubeau profe
siunea, pe care o considerau un apos
tolat, și care ne transmiteau, o dată cu 
tezaurul lor de idei, pasiunea pentru cu
noaștere și pentru muncă. Și acum ne 
amintim cu ce înflăcărare ne vorbea 
profesorul Ion Popescu despre cronica
rii români și limba veche românească, 
cu cîtă răbdare și perseverentă ne în
văța stilul și ortografia, sau ne ajuta să 
cunoaștem comorile literaturii române ;

atitudinea ia severă izvora dintr-o ini
mă de aur.

Sub îndrumările atente ale profeso
rilor, preocupările multora dintre noi 
depășeau obligațiile strict școlare. Clasa 
noastră avea, spre exemplu, o biblio
tecă a ei, realizată și permanent îm
bogățită prin mijloace proprii. Deseori 
se organizau discuții aprinse, pe teme 
literare, știinfifice sau chiar filozofice, 
pe marginea, spre exemplu, a teoriilor 
lui Darwin. Și acum îmi amintesc cu plă
cere cum în clasa a IV-a de liceu, îm
preună cu colegul meu Romeo Râșcanu, 
din modestele noastre venituri de me
ditatori am cumpărat un șapirograf și 
am redactat și multiplicat, pentru uzul 
clasei noastre, o revistă de matematică 
și fizică, pe a cărei copertă scrisesem 
cu emfatică pretenție cutezătorul mot
to : „Labor omnia vincit improbus". 
In clasa a V-a am făcut progrese : un 
grup mai mare de elevi am tipărit, din 
economiile noastre, o revistă literară 
și științifică. Toate acestea îmi apar as
tăzi drept încercări copilărești, însă ele 
reflectau pasiunea noastră pentru învă
țătură și încercările de muncă indepen
dentă, insuflate și susținute deopotrivă 
de dascălii liceului.

Elevii de astăzi nu trebuie să creadă 
că pe vremea noastră existau numai 
asemenea preocupări, că noi eram niște

tineri bătrîni I Nu I Și noi știam să îr»- 
notăm în valurile Bistriței, să jucăm oină 
în curtea liceului, să facem lupte greco- 
romane sau să organizăm excursii în 
munji. Ba multi dintre noi lucram cu 
rîvnă în gospodăria părinților și în va
canta mare la munca cîmpului, în agri
cultură. Păstram însă un echilibru în 
toate acțiunile, acordînd principala aten
ție și cea mai mare parte a timpului 
învățăturii, pregătirii pentru viată.

Desigur, pasiunea și învățătura, sin
gure, răzbăteau greu pe atunci. Multi 
dintre colegii mei, dotafi cu calități ex
cepționale, s-ar fi evidențiat astăzi ca 
remarcabili oameni de cultură și știință 
dacă și-ar fi putut continua studiile. 
Dar atunci, în condițiile indiferenței 
vechiului regim pentru adevăratele va
lori, nu decideau, în ultimă instan)ă, 
cunoștințele, ci posibilitățile materiale. 
Eu însumi a trebuit să fac un ocol de 
șase ani pînă să ajung student la poli
tehnica la care visam încă din Drimii ani 
de liceu.

Profesorii și elevii de azi pot și tre
buie să preia și să amplifice bunele 
tradiții și îndelungata experiență ale 
școlii românești, pentru ca rodul muncii 
lor, în condițiile deosebite pe care so
cietatea noastră socialistă le asigură în- 
văfămîntului, să fie și mai bogat. Astăzi, 
cînd oricărui tînăr i se asigură condiții 
de studii corespunzătoare aptitudinilor, 
posibilitatea de a-și alege specialitatea 
spre care se simte atras și siguranța lo
cului de muncă după terminarea studii
lor, a te pregăti temeinic, a învăța cu 
sîrguință este o datorie de onoare.

urc spre cavou. Reîn
tâlnesc cererea apro
bată de D.G.C.M. care 
a fost trimisă la 
LC.M.-4, încalt bocan
cii cu ținte si urc după 
cererea care de la 
I.C.M.-4 a pornit îm
preună cu factura 210 
la șantierul nr. 3 spre 
execuție.

Masa de prînz o iau 
în cavoul din pagina 
16 a dosarului. Un fru
mos cavou cu 6 locuri 
orizontale si cu supra
structură. Sînt singur 
în această călătorie si 
gîndindu-mă la dru
mul pe care-l mai am 
de parcurs mă îngro
zesc. Ce mă așteaptă 
de-aici încolo. Simt o 
toropeală. Merg mai 
departe prin desișul 
de hîrtii cu fel de fel 
de labirinturi. Petițio
narul a cerut un ca
vou de patru locuri. 
Șantierul nr. 3 a exe
cutat unul de 6. Peti
ționarul s-a învoit cu 
cei care i-au dat apro
barea să-l coste în jur 
la 5 mii (e șeful pom
pierilor). Cavoul a cos
tat de zece ori mai 
mult. Deodată, cam pe 
la mijlocul drumului 
dintre scoarțele dosa
rului îmi apare în fată 
un bloc cu zece nivele. 
Blocul S 1 din cartie
rul Berceni. Dacă-mi 
apărea domnul dracu 
în persoană nu mă 
speriam. Ce caută blo
cul S 1 în dosarul unui 
cavou 7 Am vedenii ’ 
Deși încă nu port o- 
chelari. îmi pun oche
lari cu 1.5 si respectiv 
2,9 dioptrii si îmi con
tinui călătoria în Jurul 
blocului întâlnit. Con
stat deodată că o par
te din acel cavou con
struit la Belu nu mai 
e la Belu. (scriptic) ci 
este mutat la blocul 
S 1 din Berceni. Dez
brac hanoracul, las 
rucsacul la vagina 72 
si pornesc mai departe. 
Afară e ger. Eu numai 
în maieu urc spre pa
gina 73. Aflu : ca să 
se stingă conflictul 
dintre executantul si 
beneficiarul cavoului, 
contabilitatea a trans
ferat diferența de bani 
care a depășit prețul 
cavoului la cheltuielile 
de construcție a blo
cului S 1.

Dacă te rogi să-l 
ardă un foc pe ăia 
care fac asemenea ma- 
trapazlîcurl te rogi în 
van. Beneficiarul ca
voului e pompier, așa 
că am lăsat dosarul 
deschis si mi-am con-

nerală pentru comer
țul cu produse alimen
tare (D.G.C.P.A.) tri
mite repartiția aminti
tă la I.C.R.A. și pre
vede în ea că pentru 
trimestrul IV se vor 
putea aproviziona cu 
45 570 000 ouă.

Să tot mănînce 
bucureșteanul ouă în 
acest trimestru. îmi zic 
eu. bucuros că n-am să 
mai stau la coadă și 
pornesc mai departe 
prin dosar, unde întâl
nesc ‘jdemii de adrese 
către furnizor. ..Trimi
teți conform reparti
ției numărul cutare a- 
tîtea bucăți ouă“. Alte 
adrese, alte contracte. 
Alte contracte, alte a- 
drese. De ce-mi vine 
mie în cap că aproa
pe pentru fiecare ou 
cîte o adresă și un 
contract 7 De ce mă 
bate gîndul să exage
rez 7 Nu știu.

La jumătatea dru
mului mă odihnesc 
puțin. Cînd să merg 
mai departe mă opreș
te adresa nr. 25 829 
sosită tot de la 
D.G.C.P.A. care zice : 
„Vă facem cunoscut că 
repartiția inițială se 
modifică. Vi se repar
tizează doar 34 935 000 
ouă“.

Prea multe ouă pe 
cap de bucureștean 
strică. Fac rău la fi
cat. îmi continui dru
mul printre adrese și 
contracte modificate, 
printre sistări de co
menzi și cînd să zic 
doamne ajută îmi apa
re în fată adresa nr. 
25 931. sosită tot de la 
D.G.C.P.A. ..Se revine 
la vechea repartiție, 
luati de bune cantită
țile indicate de noi a- 
tunci". S-o fi consultat 
dumnealor cu ceva 
medici de specialitate 
și or fi ajuns la con
cluzia că bucureșteni- 
lor n-o să le facă rău 
ouăle.

Renunț la continua
rea călătoriei prin do
sar. Mă întorc si zic : 
„Cum naiba să mai 
aibă timp I.C.R.A. să 
aprovizioneze popu
lația cu ouă cînd ei 
abia mai prididesc cu 
modificările si remodi- 
ficările contractelor 7 
Cu adrese si răsadrese, 
către furnizori. De 
s-ar putea face omletă 
din adrese 7“

„EU SÎNT 
NEBUNĂ!"

Deschid dosarul si 
încet, încet înaintez. 
După cîteva file stră

bătute aud un scrîșnet. 
Mă cuprinde groaza. 
Vreau să dau înapoi, 
dar nu mai pot. O fe
meie rînjește la mine 
si strigă :

— Sînt nebună ! Ha, 
ha. ha I Sînt nebună.

— Vino-ti. cucoană, 
în fire.

Din paaina următoa
re altă femeie mă în
curajează.

— Călătorește mai 
departe, nu-ti fie tea
mă de ea. se face că-i 
nebună.

— Ba sînt nebună I 
Vite, am certificate că 
sînt nebună.

Mă întorc la prima 
pagină a dosarului. La 
12 octombrie 1965, Eca- 
terina Penescu din 
str. Roma nr. 57 con
vine să facă un schimb 
de locuință cu Euge
nia lonescu din str. 
Serban Vodă nr. 202. 
La încheierea formelor 
pentru schimbul de lo
cuință este prezent si 
Notariatul de Stat al 
raionului 30 Decem
brie. care autentifici 
în scris că Ecaterina 
Penescu este în depli
ne facultăți mintale. 
Se face schimbul si 
după cîteva luni Eca
terina Penescu încep» 
să strige :

— Eram nebună 
cînd m-am mutat.

— Poate că nu-ti 
snai convine schimbul,

— Nu. Eram nebună.
— Dacă erai nebuni 

nu dădeai locuința p» 
altă locuință ci pe un 
galoș, pe o litră d» 
măsline, ori pe 5 kilo
grame de zăpadă, sau 
în cel mai bun caz pă
răseai apartamentul și 
te mutai intr-un sal- 
cîm.

— Eram nebună. Ui
te. am certificat medi
cal. Am fost la medic.

— Dacă erai nebună 
nu te duceai la doctor 
după certificat. Nu » 
logic. Cereai certificat 
unui cal. ori unei 
broaște țestoase.

— Eram nebuni.
— Lasă-mă cucoană, 

eu fac o călătorie d» 
plăcere prin acest do
sar.

Mi-astup urechile ș< 
merg mai departe. O 
plîngere a nebunei că
tre Procuratură. A 
știut unde să se ducă. 
Un nebun autentic de
punea plîngerea la un 
chioșc de răcoritoare, 
sau se ducea cu ea la 
pomul cu vrăbii. Pro
curatura înaintează 
plîngerea Secției I 
de Miliție, care după 
cercetări o clasează. 
Apare altă plîngere la 
Tribunalul 30 Decem
brie. Aici se dau cite- 
va termene și pînă la 
urmă se cere o exper
tiză. Doi medici spe
cialiști se deplasează 
la ea acasă, o consul
tă timp de o jumătate 
de oră și-i dau un cer
tificat precum că s-ar 
fi putut să fie nebună 
la acea dată.

în pagina următoare 
pirita cere o contra- 
expertiză. Contraex- 
vertiza este făcută de 
subalternii celui care 
a făcut expertiza. Si 
dau un aviz medical 
care împacă și capra 
și varza. „E posibil să 
fi fost nebună în ziua 
aceea". Tribunalul ra
ional cu sentința nr. 
2250/1967 respinge plîn- 
gerea ca nefondată.

Ecaterina Penescu 
„nebuna" cum e îsi dă 
seama că a pierdut si 
se duce glonț nu să 
cumpere pepeni mu
rați ca să-și facă măr
gele ci la Tribunalul 
Capitalei, după care st 
aiunae și la...

Deodată simt că-mi 
cresc roti. Dati-vă la o 
parte. Sînt tramvai cu 
cai. oameni buni. De 
ce nu-mi trimiteți co
letul sosit de la Bei
rut 7 Piața mare, 
Vama Poștei, coboară 
cineva 7 Nu fumați in 
cavou ! Dati-mi adrese 
să-ml fac omletă. Eu 
sînt Napoleon... Eu 
sînt...

Uite în cel hal t» 
poate aduce o călăto
rie de agrement prin 
niște dosare.

Premii decernate orașelor fruntașe
întrecerea pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor și 

satelor patriei a înregistrat și în acest an rezultate însemnate. Valoa
rea obiectivelor executate, cu muncă patriotică, însumează peste 2,1 
miliarde lei, din care numai la orașe peste 1 miliard lei.

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România a acordat lo
calităților urbane care au obținut în acest an rezultate deosebite în 
înfrumusețarea și buna lor gospodărire premii și mențiuni în valoare 
de 3 450 000 lei.

Au fost premiate orașele regionale: Oradea — premiul I, Satu Mare 
— premiul II, Craiova — premiul III și au primit mențiuni orașele 
Brăila și Ploiești.

Printre orașele raionale premiate se numără: Miercurea Ciuo — 
premiul 1, Corabia — premiul II și Tg. Ocna — premiul III.
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Sâmbătă, 16 decembrie, tovarășul 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
ciliului Economic, a primit dele
gația de activiști ai Partidului Co
munist din Cehoslovacia, condusă 
de Miroslav Maruska, adjunct al 
gelului secției economiei naționale 
a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., se 
*Qă In vizită în tara noastră.

La primire a participat tovară
șul Ion Pățan, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București.

Cu acest prilej, a avut loc o 
discuție care s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Cronica zilei
SImbătă a plecat spre Moscova 

o delegație a Consiliului Securității 
Statului din Republica Socialistă 
România, condusă de Ion Stănes- 
cu, președintele Consiliului, care la 
invitația Comitetului Securității 
Statului de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. va participa la 
festivitățile consacrate aniversării 
a 50 de ani de la înființarea orga
nelor de securitate sovietice.

în cadrul unei ședințe recente, 
Academia de farmacie din Paris 
a ales în unanimitate ca membru 
corespondent pe prof. dr. docent 
Petre Ionescu-Stoian, directorul In
stitutului pentru controlul de stat 
al medicamentului șl cercetări far
maceutice din București.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut rece, cu cerul mal mult aco
perit, exceptînd sudul Transilva
niei și Moldova, unde a fost va
riabil. Au căzut ninsori locale în 
Transilvania și cu totul izolate 
în celelalte regiuni. Vîntul a suflat 
în general slab, cu unele Intensi
ficări în Muntenia șl Dobrogea. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 11 grade la 
Brașov, Avrămeni șl Dorohol și 
minut 2 grade la Jurilovca. în

București : vremea a fost rece, cu 
cerul acoperit. Vîntul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a fost 
de minus 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 decembrie. în țară : 
După o încălzire de scurtă durată, 
vremea se va răci din nou, înce- 
pînd din nordul țării. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipitații 
temporare la început, mai ales 
sub formă de ploaie șl lapoviță, 
apoi sub formă de ninsoare. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 12 șl minus
2 grade, local mal coborîte, iar 
maximele între minus 7 și plus
3 grade. Local ceață. în București: 
vreme în încălzire ușoară la în
ceput, apoi în răcire. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea preci
pitații temporare. Vînt potrivit.

Peisaj bucovinean
(Urmare din pag. I)

tar și tar rostea: aici. „Aici" însem
na plăci fibrolemnoa.se. mobilă, pie
se pentru parchet. „Aici" era Bir- 
mania. R.F. a Germaniei. Elveția, ță
rile nordice. Se încrucișau sub de
getele inginerului țări calde si reci, 
fluvii si estuare, pustiuri si mări.

Undeva. în apropiata vecinătate a 
încăperii, din presa hidraulică. înal
tă cit o clădire cu trei etaje, ieșeau 
aburind, pachet după pachet, plăci 
mari, în care, concentrate de uriașe 
presiuni, pulsau fibrele molizilor și 
ala fagilor din pădurile Bucovinei. 
Plăcile, mirosind puternic a rășină, 
plecau apoi pe niște role, intrau în 
etuve de uscare, parcurgeau hale 
largi spre viitoare călătorii industri
ale. Iar cea mai apropiată călătorie 
a lor era în halele aflate în același 
combinat, unde se transformau in 
piese de mobilă luminoasă și caldă. 
pregătită pentru lungi călătorii in 
tară sau pe mări și depărtate oceane. 
Mai mult de două mii de oameni lu
crau la această metamorfoză a lem
nului. tmpărțiți în ingineri și maiș
tri, în mînuitori ai tablourilor de 
comandă ori ai aparatelor de lus
truit care bîzîiau ca niște libelule.

Paznicul invirti manivela și chemă 
ascensorul. Peste puțin timp. de 
undeva, din noaptea pămîntului de 
sus, coborî o cutie de fier cu care 
am început să urcăm puțul 
longitudinal. Ne aflam intr-un loc 
care. la Leșul Ursului, con
centrase atenția mal multor sute de 
oameni. Acest canal perforînd in sus 
•nuntele pe dinăuntru, constituise 
cea de-a doua bătălie dată aici după 
străpungerea faimosului tunel Ostra 
— Leșul. Cilindrul de unire a nive
lelor si orizonturilor trebuia săpat 
într-o rocă bicisnică, plină de sur
prize. și nu de puține ori penumbra 
umedă a muntelui solicitase adevă
rate acte de eroism.

Sus la lumina soarelui care răz- 
bătea în galeria centrală de undeva 
de departe, un telefon blindat, vesti 
că drumul s-a terminat și cabina 
poate fi coborîtă la orizontul zero, 
acolo pe unde muntele expedia mii 
de tone de minereu așezat în vago- 
nete, pe drumul de sub coastă care 
duce la stația de flotație de la Tarnița. 
Adică prin acele convoaie trase de 
locomotive electrice în susul unui 
pîrîu pînă la gura tunelului, unde un 
alt telefon blindat le vestește pă
trunderea sub pămînt, apoi un alt 
telefon le primește, apoi un dispecer 
cu o hartă înainte le dirijează pe 
marginea muntelui pină la marile 
concasoare și celule. St prin firele 
blindate, între nenumărate galerii, 
orizonturi, abataje. în muntele în- 
tr-atît perforat incit ar putea fi ase
muit cu un fagure imens, are loc o 
„convorbire" continuă care înseamnă 
tone și tone de metale de preț.

La sfîrșitul călătoriilor mele de re
porter, am scris de multe ori: „O 
mare uzină textilă s-a construit la 
Botoșani...", „O mare filatură s-a 
construit la Fălticeni...”, „O fabrică 
de confecții la Dorohoi...”

Au un fel de suflet fabricile aces
tea raportate adesea rece, statistic. 
La urma urmei, ele sînt o stare de 
existență a cîmpiei moldovenești con
temporane. Nu simple mașini mo
derne afli aici, ci mari probleme 
umane, confruntări, încercări, izbînzi, 
întregul proces al perfecționării, al 
schimbării unei stări, cu alta, su
perioară.

Un inginer textilist mîngîie cu de
getele bumbacul pufos. explicîn- 
du-mi procesul de producție, acțiu
nea de calificare în aceste noi între
prinderi modeme, lupta cu rebuturi
le. despre organizarea științifică a 
producției și a muncii. încheie meta
foric :

— Calculăm și noi numai de la alb 
în sus.

Primirea la Consiliul de Miniștri 
a misiunii de bunăvoință a țărilor 1 I

în curs de dezvoltare
Prim-vicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri, Ilie Verdeț, a pri
mit sîmbătă la Palatul Consiliului 
de Miniștri misiunea de bunăvo
ință a țărilor în curs de dezvoltare, 
condusă de Doudou Thiam, mi
nistru de stat însărcinat cu afaceri 
externe, locțiitor al președintelui 
Republicii Senegal.

La întrevederi au participat Du
mitru Bejan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și Pe
tru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

în cadrul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, da 
înțelegere reciprocă au fost abor
date probleme actuale ale comer
țului internațional și ale dezvol
tării economice a țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și pregătirile

★

SImbătă după-amiază, misiunea 
de bunăvoință a țărilor în curs de 
dezvoltare, condusă de Doudou 
Thiam, ministru de stat însărci
nat cu afacerile externe, locțiitor 
al președintelui Republicii Sene
gal, a părăsit țara noastră îndrep- 
tîndu-se spre Praga.

La plecare, oaspeții au fost con
duși de Dumitru Bejan, prim-ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, și Petru Burlacu, adjunct- al 
ministrului afacerilor externe.

Misiunea de bunăvoință a țărilor 
In curs de dezvoltare a vizitat Ro
mânia în zilele de 15 și 16 decem
brie a.c. în cursul șederii în Ro
mânia, misiunea a fost primită de 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

ce se efectuează în vederea celei 
de-a 2-a Conferințe O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare.

★

în cursul dimineții zilei de 16 
decembrie, misiunea de bunăvoin
ță a țărilor în curs de dezvoltare, 
care ne vizitează țara, a fost pri
mită de Dumitru Bejan, prim-ad
junct al ministrului comerțului ex
terior. La ședința de lucru care a 
avut loc cu acest prilej au partici
pat Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afecerilor externe, și 
funcționari superiori din Ministe
rul Comerțului Exterior.

La amiază, în saloanele restau
rantului „Athenee Palace”, Dumi
tru Bejan a oferit în cinstea oas
peților un dejun.

★

Misiunea a informat guvernul 
român asupra rezultatelor Confe
rinței ministeriale a celor 77 țări 
în curs de dezvoltare, care a avut 
loc la Alger între 10 și 24 octom
brie 1967. în cadrul discuțiilor care 
au avut loc cu prilejul întâlnirilor 
menționate, au fost abordate în- 
tr-un spirit de înțelegere mutuală 
problemele înscrise în Carta de la 
Alger. S-a procedat, de asemenea, 
la un schimb de vederi foarte util 
privind obiectivele anvizajate de 
țările în curs de dezvoltare pentru 
cea de-a 2-a Conferință a Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvol
tare. în cursul convorbirilor s-au 
constatat preocupările comune ale 
României și țărilor în curs de dez
voltare în vederea asigurării succe
sului viitoarei Conferințe pentru 
comerț și dezvoltare.

(Agerpres)

EMANAȚIILE MODELULUI
(Urmare din pag. I)

clipă de-a lungul întregii sale vieți 
la dorința — fie si chiar nemărturi
sită lui însuși — de a semăna altu
ia. de a întruni calitățile pe care le 
apreciază la alții, de a realiza nn 
exemplu, fără a viza, prin aceasta, 
o copie inexpresivă. Se deslusesc în 
această aspirație firească a omului 
de a învăța de la semenii săi semne
le progresului pe plan intim si so
cial. contrare egoismului mărunt, 
competitivității de interese. De obi
cei. cel preocupat să-si șlefuiască 
continuu fațetele personalității. să 
nu întîrzie mîine în ipostaza de ieri, 
va ști întotdeauna să îmbine armo
nios virtuțile si vocația proprie cu 
experiența altora, va privi cu gene
roasă satisfacție izbînzile altora, 
căutînd să-și explice pentru sine 
condițiile care le-au determinat, să 
le reediteze si să le întreacă, ani
mat de un orgoliu pozitiv — acela 
de a fi cit mai util în profesia pe 
care și-o exercită, de a da răspun
derilor pe care le are o concretizare 
cit mal deplină, mal folositoare.

Dacă ar fi să numim dintre nu
meroasele calități pe care ne bucu
răm descoperindu-le. fiindcă ne sînt 
în egală măsură necesare nouă, cred 
că ar trebui, să numim mai întîi al
truismul social, să ne mărturisim 
admirația totală fată de acei oa
meni care, fără a încerca să-ti do
vedească ostentativ. vreo cli
pă că se uită pe sine, 
își subordonează viata, eforturile 
aspirației de a-și pune capacitatea în 
slujba altora, de a sluji prin munca 
lor cît mal bine cerințele sociale ma
jore. Și, în egală măsură, competen
ța profesională care, în condițiile ac
tuale, are implicații multiple asupra 
îndeplinirii obligațiilor sociale, dar și 
a stării de spirit a individului prin 
satisfacțiile ce le oferă pe plan mo
ral și material, competență care, a- 
desea, poate determina, împreună cu 
alți factori, înseși atitudinile e- 
tice.

SORTIMENTELE
(Urmare din pag. I)

Bintă depășirea planului de 
colectare a laptelui pe pri
mele 10 luni ale anului. 
Această preocupare capă
tă însă și accente de exce- 
«ivitate, așa cum s-a în- 
tîmplat în perioada vizitei 
noastre, cînd toți salariațil 
•erviciului producție erau 
plecați la centrele de co
lectare a laptelui pentru... 
impulsionare. Concentra
rea asupra unor sarcini ce 
nu cad în cîmpul de acti
vitate al serviciului de pro
ducție nu dăunează asis
tenței tehnice ce trebuie 
asigurată în fiecare mo
ment procesului tehnolo
gic 7 Am fost asigurați că 
nici vorbă de așa ceva.To- 
tuși, nu credem că greșim 
atunci cînd punem această 
problemă în strînsă legătu
ră cu respingerea de la ex
port, nu cu mult timp în 
urmă, a 120 tone telemea 1 

Continuîndu-ne Investi
gațiile, ajungem la Com
plexul de industrializare a 
lemnului Bacău, unde tov. 
director Solomon Biichler. 
ne spune :

— La noi totul e „curat", 
limpede : producția marfă 
vîndută șl încasată a depă
șit prevederile pe 10 luni 
cu 2 la sută, iar planul pe 
sortimente a fost realizat 
integral.

Răsfoim scriptele șl ne 
oonvingem că lucrurile se 
prezintă așa cum ni le-a 
expus directorul. Cu un 
amendament : planul sorti
mental a fost realizat, dar 
prin echivalență. Mal clar, 
în cadrul complexului exis

tă și o fabrică de uși, 
care nu produce uși, decit 
cu o parte din capacitate. 
Și aceasta, pentru bunul 
motiv că la uși lipsesc re
partițiile și comenzile. De 
aceea, unității i s-a repar
tizat să producă barăci șl 
panouri cofraje pentru con
strucții. în plan figurează 
Insă ușile. Pentru ca toată 
lumea să se descurce (sau 
să... nu se descurce !) și mai 
ales să aibă ce face, s-au 
stabilit și coeficienți de 
echivalentă : 1 000 lei pro
ducție barăci = 7,6 metri 
pătrați uși, 1 meitru pătrat 
panou cofrag este egal cu... 
In aceste condiții, planul 
pe 10 luni a fost depășit cu 
aproape 20 000 metri pă
trați. Dar nu de uși, ci de 
metri echivalenți.

— Cu toate că se con
struiește foarte mult, iar 
fabrica noastră a costat 
multe milioane de lei, nu 
produoem uși din lipsă de 
comenzi, ne-a mărturisit 
tov. Lupu Blumenfeld, șe
ful serviciului plan. Deși 
„echivalarea" durează de 
la începutul anului, în plan 
figurăm cu uși, iar din li
niile de fabricație ies ba
răci și panouri. Nici în a- 
nul viitor nu vom pune 
scriptele de acord cu fap
tele.

Dacă se știe că se vor 
produce panouri și nu uși, 
de ce nu se dă și un plan 
corespunzător produselor 
celor ce se vor fabrica 7 
Oare economia are nevoie 
de „uși echivalente" 7 Oare 
inducerea în eroare, forma
lismul să fie atît de puter
nice 7

— Apar însă și altfel de 
situații, în care greutăți
le în realizarea planului 
sortimental sînt generate 
de unii furnizori, ne spu
nea tov. Ion Miță, șef-con- 
tabil la întreprinderea de 
pielărie și încălțăminte 
„Partizanul“-Bacău. Datori
tă modului defectuos In 
care acești clienți ai in
disciplinei contractuale în
țeleg să se achite de în
datoririle ce le au față de 
beneficiari, se ajunge la 
perturbații în activitatea de 
producție, cu repercusiuni 
de loc neînsemnate.

Bunăoară, în trimestrul I 
al anului, fabricii l-au lip
sit tălpi din cauciuc, iar 
cele livrate nu corespun
deau pontajului contractat, 
„capătul firului” fiind la 
Combinatul de Cauciuc Ji
lava din București. Rezul
tatul: nerealizarea sorti
mentelor de încălțăminte 
planificate. Piața însă nu 
iartă. Restanțele au fost 
deci recuperate în perioa
dele următoare. Numai în 
trimestrul al treilea aces
te „codițe" au măsurat 
22 000 perechi pantofi băr
bătești și 10 431 perechi pan
tofi pentru copii. Aceasta a 
dus la alte consecințe. A- 
provizionarea neritmică a 
provocat o producție ne
conformă unui grafic nor
mal, iar aceasta, la rîndul 
ei, s-a repercutat asupra 
calității produselor. Cifrele 
sînt grăitoare și de necon
testat. în trimestrul II s-au 
refuzat pentru calitate ne
corespunzătoare 1629 pe
rechi pantofi cu fețe din 
piei presate, 1 149 perechi 
sandale, 550 perechi bo

canci copil, iar în trimes
trul III 1 580 perechi pan
tofi cu fețe din textile, 1 010 
perechi ghete fețe softy, 
pentru a ne limita la exem
plele cele mai elocvente.

Din situațiile examinate, 
se desprind cîteva con
cluzii:

— Ținînd seama că pro- 
ducția-marfă a unor între
prinderi reprezintă pentru 
altele mijloace de muncă 
sau materii prime, materia
le, semifabricate etc., e lim
pede că nerealizarea sorti
mentelor planificate pro
voacă greutăți în asigurarea 
unor necesități ale econo
miei. în cazul în care între
prinderea în culpă produce B 
bunuri de consum, abdica- 1 
rea de la o disciplină fer- 9 
mă de plan are repercu- B 
siuni imediate asupra con
sumatorilor.

— Mai mult, nerespecta- 
rea obligațiilor contractua
le, consecință firească a in
disciplinei de plan, silește 
unitățile cliente să proce
deze la o restructurare a 
producției proprii, iar une
ori, la întreruperi.

— în fine, cînd se face 
„abstracție" de planul sor
timental, aceasta are o se
rie de consecințe negative, 
ca folosirea nerațională a 
forței de muncă, utilizarea 
defectuoasă a fondurilor 
fixe și circulante, forma
rea de stocuri sub sau su- 
pranormative, apariția de 
credite restante.

încă o dată iese în evi- B 
dență că respectarea întoc- i 
mai a fiecărui sortiment H 
face parte din „abecedarul" u 
disciplinei de plan și con- jjj 
tractuale. ■

Nu este însă scopul rîndurilor de 
față să numească ansamblul de cali
tăți care atrag către ele ca un invi
zibil magnet gîndurile și sentimen
tele, care generează acea activă stare 
de veghe a receptivității noastre. Ge
neza radiațiilor modelului uman oferă 
celui ce se încumetă să și-o explice 
o imagine caleidoscopică, desoriptlbi- 
lă — oricîte eforturi s-ar întreprin
de — doar parțial, cu mijloacele lo
gice ale cuvintelor cărora le lipsesc 
adesea acele inefabile nuanțe ale a- 
fectivului.

Atrăgînd însă atenția asupra in
fluenței unui model uman asupra 
semenilor, susținînd că în diferite 
grade de intensitate exemplul altora 
stîrnește reacția de adeziune sau res
pingere din parte-ne, (în funcție de 
concepțiile noastre și — de ce nu? — 
de unele prejudecăți) — se impune 
să fie adusă mai ferm în discuție 
problema anti-modelulul sau a mo
delului Imperfect căruia datorită di
verselor împrejurări pot să nu i se 
descifreze cu exactitate atitudinile, 
gesturile, minusurile de caracter și 
comportament. Cel care poartă cu 
sine erorile unul caracter zidit pe 
trăsături întîmplătoare și fragile poa
te determina în zonele în care își 
exercită atribuțiile atitudini potriv
nice evoluției pozitive, chiar și în ca
zul cînd minusurile umane nu sînt 
esențiale. Mă gîndesc ce efecte poa
te avea influența, insesizabilă la pri
ma vedere, a lipsei de punctualitate, 
a întîrzierilor la ore ale unui pro
fesor — de altfel stăpîn pe cunoș
tințe — asupra elevilor săi care pot 
ajunge printr-un proces subtil al a- 
cumulărilor ia deprinderea, chiar 
convingerea hă punctualitatea, res
pectul față de ordinea timpului nu 
sînt obligatorii. Ori a unui condu
cător de unitate care cere competen
ță subalternilor, mobilitate în gîn- 
dire, dar este el însuși un exemplu 
de diletantism și imobilism în gîn- 
dire și acțiune; asemenea situații vi
ciază sensul real al uneia dintre exi
gențele noastre majore. Ori a altuia 
care perorează insistent despre ne
cesitatea grijii față de avutul obștesc 
dar — în realitate — nu întreprinde 
nimic practic pentru a determina 
o stare de lucruri corespunzătoare în 
unitatea de ale cărei destine răs
punde.

Evident, din partea unora, cu per
sonalitate constituită și capabili să 
depășească o anume atitudine de do
cilitate, vin adesea replici ferme, 
deschise, care au darul să înlăture 
astfel de reflexe negative ale celui 
chemat să constituie un exemplu — 
prin însuși faptul că este chemat să 
conducă un colectiv. Alteori însă re
plica nu se produce ; starea de fapt 
se perpetuează, și un fenomen dis
cret de contagiune, de împrumut a 
defectelor numite generos slăbiciuni 
omenești, începe să acapareze teren, 
multiplicîndu-se, generînd defecte 
chiar mai pronunțate decît la „ori
gine" sau altele, înrudite, cel inves
tit cu răspunderea conducerii colec
tivului devenind pe un plan sau al
tul, din modelul necesar un anti- 
model. Acolo unde imperfecțiunile se 
dovedesc a fi perfectabile interven
ția celor ce au căderea să o facă se 
cere a fi atentă și constructivă. Dar 
se cere a fi, a se exercita, chiar cu 
promptitudine, pentru că altfel mi
cile imperfecțiuni pot dezlănțui o 
reacție în lanț, cu consecințe multi
ple chiar șl asupra profilului moral 
al unui colectiv. Iar acolo unde im
perfecțiunile vizează aspecte esen
țiale (ce pot fi diferite în raport cu 
natura muncii) se cer luate ferme 
măsuri administrative și morale. Du
plicitatea atitudinilor și falsa „gene
rozitate" morală nu-și au rostul, 
pot fi nocive, cu repercusi
uni amplificate. Radiațiile celui că
ruia prin natura muncii sau func
ției ce o deține i se dă dreptul 
și obligația de a fi model pentru 
alții trebuie să fie întotdeauna lim
pezi, fără penumbre. Modelul uman 
în contextul relațiilor de muncă 
trebuie să se constituie într-o per
sonalitate distinctă, ce nu se teme a 
fi cunoscută de alții, conștientă de 
impulsurile pe care le poate da în a- 
firmarea altor personalități. într-un 
asemenea caz, importanța nevoii de 
modele umane devine evidentă, iar 
locul imitației depersonalizate este 
luat de mitul concret și „molipsitor", 
în sensul profund pozitiv al cuvîn- 
tului, pe care îl nasc numai calită
țile de dimensiuni generoase.

Prima
constătuire
pe fără 
a cineaștilor 
amatori

în Capitală, sub egida Consiliu
lui Central al U.G.S.R., C.S.C.A. și 
A.O.I.N., a avut loc prima consfă
tuire pe țară a cineaștilor amatori. 
Cu acest prilej au fost prezentate 
cele mal reușite filme de scurt 
metraj selecționate din producția 
celor peste 100 de cinecluburi ale 
sindicatelor, așezămintelor cultu
rale și din facultăți.

Printre filmele distinse sînt : 
„Lei, minute, tone”, realizat de ci- 
neclubul sindicatelor uzinelor „O- 
țelul roșu” și „Toamnă timișo
reană", producție a cineclubului 
sindicatului direcției regionale 
C.F.R. De asemenea, au mai fost 
premiate filme documentare, teh
nice, științifice și de protecția 
muncii.

Consfătuirea a prilejuit un 
schimb util de experiență, făcîn- 
du-se propuneri pentru îmbunătă
țirea activității cinecluburilor.

teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu* 
(în sala mică a Palatului) : Concert 
educativ pentru elevi — 10,30 ; (la 
Ateneul Român) : Concert coral Corul 
Filarmonicii „George Enescu". Diri
jor : Vasile Pântea — 20.
• Opera română : Spărgătorul de
nuci — 11 ; Cavaleria rusticană j
Paiațe — 19,30.
Î Teatrul de stat de operetă : Ana 

ugojana — 10,30, Prințesa circului —.
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : Castlliana — 10 ;
19,30, Apus de soare — 15, (sala Stu
dio) : Regina de Navara — 10, Jocul 
adevărului — 15, Domnii Glembay — 
19,30.
? Teatrul de Comedie : Opinia pu- 

lică — 10,30, Troliu# și Cresida — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Luceafărul — io, Procesul 
Horia — 15, Livada cu vișini — 20, 
(sala din str. AL Sahia nr. 78 A) : 
privește înapoi cu mînie — 10, Sfîntul 
Mitică Blajinu — 15, Fii cuminte, 
Cristofor 1 — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Acest animal ciudat — 10, 
Petru Rareș — 19,30, (sala Studio) : 
Spectacol „Lucian Blaga" — 10,30, 
Cînd luna e albastră — 16, Jaguarul 
roșu — 20.
0 Teatrul „ Barbu Delavrancea* t 
Inelul Iul Jupiter — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota zero 
la purtare — 9,30, Cei trei mușchetari 
— 15, Corigență la dragoste — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Zece frați 
am fost — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : Goana după fluturi — io.
• Teatrul „Țăndărică" : Guliver în 
țara piticilor — 11, Ileana Sînziana 
— 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la Boema 
— 11,30 ; 20, (sala Victoria) j Music- 
Hall — 20, (sala Palatului) : Melodii 
de iarnă — 19.
• Circul de stat : Atracțiile maneju
lui — 10 ; 16 ; 19,30.

cinema
• Un bărbat șl o femele : PATRIA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
• Cînd tu nu ești : REPUBLICA 
(completare In căutarea timpului pier
dut) — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 
21,30, BUCUREȘTI (completare Mlhall 
Kogălnlceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21.
• Martin soldat : LUCEAFĂRUL 
(completare A sosit vacanța mare) —
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I------------
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ASEARĂ LA CONSTANȚA a 
avut loc meciul de box dintre selec
ționata secundă a țării noastre și re
prezentativa Angliei. Rezultat final i 
6—3 (s-au disputat 9 meciuri) în fa
voarea sportivilor români. Victoriile 
echipei noastre au fost realizate de 
Gruiescu, Deicu, Enciu, Chivăr, Con- 
stantinescu și Alexa.

român Dan Cristea se află pe locul 
28, iar Kurt Gohn pe locul 31. C. 
Tăbăraș și D. Munteanu au aban
donat

s

IERI, ÎN LOCALITATEA O- 
LIMPIA a avut loc ceremonia aprin
derii flăcării olimpice care va arde în 
timpul desfășurării Olimpiadei Albe 
de la Grenoble. După ceremonie, fla
căra a fost purtată de ștafete. Ea va 
părăsi teritoriul Greciei pe calea Bo
rului, spre Franța.

SELECȚIONATA DE RUGBI A 
NOII ZEELANDE — All Blacks — 
și-a încheiat turneul în Europa jucînd 
cu echipa Barbarians. Rugbiștii neo
zeelandezi au învins cu scorul de 
11—6 (3—3), terminînd turneul fără 
nici o înfrîngere.

PROBA DE SLALOM SPECIAL 
A CONCURSULUI DE SCHI DE 
LA VAL D’ISERE a revenit austria
cului Karl Schranz, urmat de compa
triotul său Alfred Matt, Billy Kidd 
(S.U.A.), J. P. Augert (Franța), Oile 
Rohlen (Suedia), Guy Perillat (Franța) 
etc. între primii 15 clasați, transmiși 
de agenția France Presse, nu figurea
ză nici unul dintre concurenții ro
mâni. în clasamentul combinatei al
pine, avînd în frunte la egalitate pe 
Schranz, Augert și William, schiorul

STAȚIILE NOASTRE DE RA
DIO vor transmite astăzi, pe pro
gramul I, repriza secundă a meciului 
de fotbal Universitatea Craiova — 
Rapid București. Transmisia va în
cepe în jurul orei 14,30. Cu începere 
de la ora 19,45 se vor transmite as
pecte de la meciul masculin de hand
bal România — R. F. a Germaniei.

AMATORII DE HANDBAL din 
țara noastră vor putea urmări astă- 
seară, începînd de la ora 19, pe mi
cul ecran, desfășurarea întîlnirii ami
cale dintre selecționatele masculine 
ale României și R. F. a Germaniei.

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45, FES
TIVAL (completare In căutarea tim
pului pierdut) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 18 ;
18.30 ; 21.
• Cerul începe la etajul III i VIC
TORIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : FERO
VIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 
20,15, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 J
16.30 ; 19 ; 21,15 (la ambele completa
rea Permanențe), MODERN — 9,30 |
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : GRIVIȚA (completare A so
sit vacanța mare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,16 ; 20,30, MIORIȚA (comple
tare Douăzeci de ani de comerț) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 30,45, ME
LODIA (completare Orizont științific 
nr. 10/1367) — 9 | 11,15 ; 13,36 | 16 1
18.30 ; 20,45.
• Cea mal lungă noapte : CAPITOL 
(completare Orizont științific nr. 
10/1967) — 9,30 ; 13 ; 18 ; 17,45 ; 20,30.
• Romanță pentru trompetă : CEN
TRAL (completare Nlcolae Kircules- 
cu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 |
20.30.
• Program de scurt metraje tur
cești s CINEMATECA — 10 ; 12.
• Operațiunea Crossbow i LUMINA
— 9—15,45 în continuare ; 18,16 ; 
20,45, DACIA — 8—31 tn continuare.
• Program pentru copil t DOINA 
9 ; 10.
• Zorba grecul 1 DOINA — 11,30 |
15.45 ; 18 ; 20,45.
• Moara cu noroe ■ UNION — 161
17.30.
• Filme de animație ■ UNION — 30.
• Numai șase secunde — Vacanța 
Iul Bonlfaclu — Ostașii pădurii — 
Piccolo — Gigantul înaripat : TIM
PURI NOI — 9—21 tn continuare.
• Slndbad marinarul i CIULEȘTI 
(completare Românii șt marele Oc
tombrie) — 15,30 î 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor șapte mări t 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Orașul) — 10,30 | 16 ; 
18 ; 20.
• O fată fericită I BUCEGI (comple
tare Mlhall Kogălnlceanu) — 3 ; 11 f 
13 ; 16 ; 18,15 ; 30,30, VOLGA (com
pletare In căutarea timpului pierdut)
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 30,45.
• Ocolul i BUZEȘTI (completare 
Stîrcul. pasăre reptilă) — 15,30 ; 18 |
20.30.
• Loana 1 GLORIA (completare Ml
hall Kogălnlceanu) — 9 ; 11,16 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS (completare 
A sosit vacanța mare) — 9 ; 11,15 |
13.30 ; 15,45 ; 18 ! 20,30, FLAMURA
(completare In căutarea timpului 
pierdut) — t | 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• Prostănacul 1 UNIREA — 14 ) 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Salvele Aurorei : FLACĂRA (com
pletare Orașul fără străzi) — 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
O Sfidarea : VITAN (completare
Scuzați, atracții) — 14,30 ; 16,30 ; 19,30 ;
20.30.
• Profesorul distrat i POPULAR 
(completare Tradiții) — 15,30 ; 18 ;
20.30, LIRA (completare Mlaștina tă
cută) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Zece negri mititei i AURORA 
(completare Despre fumat) — 8,30 |

10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA 
(completare Douăzeci de ani de co
merț) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Marele restaurant : DRUMUL
SĂRII (completare Orizont ștllnțiflo 
nr. 9/1967) — 16 ; 18 ; 20.
• Un taxi pentru Tobruk : ARTA 
(completare Viața plină de surprize) 
— 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
FLOREASCA (completare A sosit 
vacanța mare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 |
18.30 ; 20,45.
• Spartacus — ambele serii i MUN
CA — 15,30 ; 19.
• Oameni in rulotă : MOȘILOR (com
pletare Foarfecă șl băiețelul) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Un idiot la Paris 1 VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cine călărește un tigru 7 i CO- 
LENTINA (completare Legenda) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Faraonul — ambele serii i PRO
GRESUL — 15,30 i 19.
• Răzbunătorii : COSMOS (completa
re Tovarășa) — 11 j 14,30 ; 16,30 ; 18,30 | 
30,30.
• Cine va deschide ușa 7 i COTRO- 
CENI (completare Băiatul șl cărbu
nele) — 15,30 ; 18 | 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard i 
FERENTARI (completare Aventurile 
iul Bobo-Clty) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vulturii zboară devreme : CRÎN- 
GAȘI (completare Foarfecă șl băie
țelul) — 15,30 I 18 ; 20,30.
• Subteranul t PACEA (completare 
Armonie) — 16 | 18 î 20.

t V
9,00 — Ora exacta. Cum va fi vre

mea ; 9,02 — Gimnastica de înviorare | 
9,10 — Pentru copii și tineretul școlar.
— Corida — film de desene animate.
— Mlfidițe — reportaj realizat de 
studioul de televiziune BucureștL — 
Acasă la acad. Zaharla Stancu.
— Film serial : Meteor X.L.5 ; 10,30 —
Emisiune pentru sate ; 12,15 — Con
cert simfonic. Concertul pentru vio
loncel și orchestră în Do major de 
Joseph Haydn. Cîntă orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii. Dirijor : 
Iosif Conta. Solist Radu Aldulescu j 
16,45 — Mîndre-s horele la noi. Cîn- 
tece populare românești Interpretate 
de tineri soliști ; 17,15 — Curierul 
artelor. Emisiune de actualitate tea
trală, muzicală șl plastică ; 17,45 — 
Magazin 111 ; 18,45 — Telejurnalul de 
seară ; 19,00 — Handbal (masculin) : 
România-R.F.G. Transmisiune de la 
Sala Floreasca. In pauză : Desene 
animate ; 20,15 — Film artistic i
Mincinoasa — producție a studiourilor 
franceze ; 21,55 — Caruselul varietăți
lor ; 22,15 — Alo... aici Brașovul ! 
Emisiune muzical-distractivă realizată 
cu concursul Teatrului muzical din 
Brașov (II) ; 23,00 — Telejurnalul de 
noapte ; 23,15 — Telesport ; 23,30 — 
închiderea emisiunii.
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Ce, cum și cît trebuie să mîncâm? > Există | 

f o greutate „ideală Cite Calorii consumăm cînd

■Cum și cît se poate slăbi?

cola: valoarea nutritivă u

în aceeași familie, î 
rite ? A Sfaturi | 

noastră mfaicâ. /J

ra , > . J
o Ca sa ne putem controla, - un tabel complet al 
greutății ideale a omului, după sex, înălțime și 
vîrstă © Zece întrebări și răspunsuri cheie des
pre alimentația rațională • Specialiștii fac o ana
liză amănunțită, în folosul dumneavoastră: cîte 
calorii cuprind principalele alimente pe care le 
consumăm de obicei • Un meniu săptămînal de 
slăbire • Gimnastica, în program zilnic pentru 

un an întreg.

în curînd, APARE!
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viața internațională
Sesiunea O.N.U.
© Adunarea generală a votat o rezoluție privind 
lichidarea colonialismului • Probleme ale 
dezarmării — în dezbaterea Comitetului politic

NEW YORK 10. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, transmite : 
Sîmbătă dimineața, în cadrul Adună
rii Generale a fost adoptată o rezolu
ție în problema lichidării colonialis
mului, care condamnă acțiunile acelor 
puteri care încearcă să pună stavilă 
luptei de eliberare a popoarelor și 
cere Comitetului celor 24 de state să-și 
continue activitatea în vederea apli
cării Declarației pentru lichidarea 
colonialismului. Rezoluția cere, de a- 
semenea, ținerea la începutul anului 
1969 a unei conferințe cu participa
rea reprezentanților tuturor popoarelor 
coloniale în vederea găsirii mijloace
lor celor mai eficace ca ele să-și poată 
exercita dreptul la autodeterminare și 
să-și dobîndească independența. De 
asemenea, au fost supuse la vot și a- 
doptate două rezoluții în legătură cu 
teritoriul Africii de Sud-Vest.

In Comitetul politic a continuat exa
minarea simultană a celor trei pro
bleme din sfera dezarmării — dezar
marea generală și totală, suspendarea 
experiențelor nucleare în toate me
diile, inclusiv cel subteran, lichidarea 
bazelor militare străine — la care se 
adaugă, cu începere de vineri, potri
vit unei hotărîri anterioare, și proble
ma neproliferării armelor nucleare.

In legătură cu acest din urmă 
punct, reprezentantul Kenyei a pre
zentat raportul comitetului pregătitor, 
în vederea proiectatei conferințe a ță
rilor nenucleare. Luînd cuvîntul în 
continuare, reprezentantul Pakistanu
lui, țară căreia, după cum se știe, îi 
aparține inițiativa în această privință, 
a declarat că în concepția sprijinitori
lor ei conferința țărilor nenucleare nu 
trebuie să intre în competiție cu lu
crările Comitetului pentru dezarma
re de la Geneva, ci, din contră, să 
completeze aceste lucrări. In legătură 
cu această chestiune, a fost depus pe

SITUAJIA DIN ALGERIA
ALGER. — După cum s-a 

mai anunțat, în cursul nopții de 
joi spre vineri, în Algeria a 
fost descoperită o mișcare armată 
subversivă care urmărea să dea o 
lovitură de stat, tentativă lichidată 
de forțele armate. Intr-un comunicat 
transmis vineri seara, agenția Al
geria Presse Service precizează că 
mișcarea subversivă împotriva gu
vernului algerian a fost condusă de 
colonelul Taher Zbiri, șeful statului 
major al armatei algeriene, destituit 
în prezent din această funcție. Co
lonelul, relevă agenția, a avut de 
partea sa un grup de aventurieri, 
printre care cîțiva ofițeri membri ai 
familiei sale. Elementele rebele au 
fost însă blocate, încercuite și scoa
se din luptă de către armată, în lo
calitatea El Afroun, la aproximativ 
40 km de Blida, în momentul în 
care se îndreptau spre Alger cu 
unități de blindate. Algerie Presse 
Service adaugă că între rebeli și u-

(Urinare din pag. I)

afundă în aventuri militare fără 
perspectivă, participarea la N.A.T.O. 
a devenit un factor de insecuritate. 
Tocmai pe aceste temeiuri, vîn- 
tul anti-N.A.T.O. bate cu In
tensitate crescîndă, mai ales 
pe măsură ce se apropie anul fa
tidic 1969 — cînd expiră durata 
existenței sale de 20 de ani pre
văzută inițial de tratat.

Față de aceasta, adepții N.A.T.O. 
depun eforturi susținute pentru a 
salva de la pieire organismul bol
nav, a-i insufla oxigen, vitalitate, 
între ei s-a ajuns la un larg con
sens asupra necesității de a „re
forma", „revizui", „readapta" ali
anța potrivit cu ideea : „lumea 
s-a schimbat, N.A.T.O. trebuie 
să se schimbe, dacă vrea să-și 
prelungească existența". Sarcină in
grată, tot atît de ingrată ca 
aceea de a rezolva „cvadratu
ra cercului" — după expresia 
unui ziarist de la „Newsweek". Dar 
ce și cum să se schimbe ? In aceas
tă privință este semnificativă păre
rea exprimată de Manlio Brosio, 
secretarul general al organizației, 
care consideră că „trebuie să se a- 
ducă alianței unele reforme, dar ea 
să continue în forma actuală" — 
cuvinte care amintesc bine raționa
mentele cunoscutului personaj al 
lui Caragiale.

Tocmai în lumina acestor calcule 
ale promotorilor N.A.T.O. exami
nează opinia publică hotărîrile se
siunii de la Bruxelles.

Comunicatul consemnează ca u- 
nul dintre rezultatele importante 
ale sesiunii adoptarea în unanimi
tate a raportului privitor la obiec
tivele și sarcinile viitoare ale alian
ței. Să reprezinte oare acesta 
„tragica revizuire" anunțată ? După 
cum apreciază „Le Figaro", acest 
plan se prezintă „sub forma unul 
text destul de vag, care în cursul 
elaborării sale de un an a fost golit 
de orice precizări susceptibile de 
controverse". El a fost definit de 
autorii săi ca avînd drept scop 
„menținerea solidarității între a- 
llațl în căutarea drumurilor spre 
destindere și coexistentă pașnică 
cu țările din Răsărit" și, în acest 
•cop, preconizează intensificarea 
consultărilor între partenerii din 
N.A.T.O. pe problemele relațiilor 
lor cu țările socialiste. Desigur, în
săși luarea în considerare a acestei 
probleme arată că nimeni nu mai 
poate ignora curentul spre destin
dere și îmbunătățirea relațiilor 
dintre țările europene cu orînduiri 
sociale 
flrmat 
ani și 

diferite, curent care s-a a- 
atît de pregnant în ultimii 
care s-a materializat în

masa comitetului un proiect de rezo
luție, avînd coautori 21 de state afro- 
asiatice și latino-americane, prin care 
se propune ca lucrările conferinței 
statelor nenucleare, la care pot parti
cipa, dacă doresc, și țările nucleare, 
să aibă loc la Geneva, între 11 mar
tie și 10 aprilie 1968. Au mai fost, de 
asemenea, depuse alte două proiecte 
de rezoluție prin care se cere Comite
tului pentru dezarmare de la Geneva 
să reia examinarea problemei dezarmă
rii generale și totale, respectiv a pro
blemei lichidării bazelor militare din 
Asia, Africa și America Latină și să 
înainteze rapoarte în acest sens vii
toarei sesiuni a Adunării Generale.

Comitetul pentru problemele ju
ridice a aprobat în ultima sa ședință 
un proiect de rezoluție, printre co
autorii căreia se numără și România 
— privind crearea unui Comitet spe
cial care să studieze definirea agre
siunii.

★
Vineri, 15 decembrie, președintele 

celei de-a 22-a seșțpni a Adunării 
Generale a O.N.U., ’Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
României, însoțit de ambasadorul 
Costin Murgescu, membru al delega
ției române, a fost oaspetele corpu
lui profesoral șl al studenților cu
noscutei universități americane „Har
vard" din Cambridge, lîngă Boston. 
In cursul unor întîlnirl și discuții cu 
oamenii de știință și cercetătorii 
centrului pentru studii internaționale 
de la Institutul de tehnologie din 
Massachussets, cu grupul de diplo- 
mați străini care studiază la Centrul 
de probleme internaționale de la 
Harvard, precum și cu un grup de 
studenți ai Universității, el a răs
puns la numeroase întrebări privind 
activitatea actualei sesiuni a O.N.U. 
și politica externă a României. Sea
ra, conducerea Universității Har
vard a oferit un dineu în cinstea oas
petelui.

nitățile algeriene a avut loc o ciocni
re care „a făcut numeroase victime 
în rîndul populației civile din regiu
ne". Intr-un comentariu consacrat e- 
venimentelor care au avut loc în Al
geria în noaptea de joi spre vineri, 
postul de radio Alger arată că obiec
tivul imediat al acestor acțiuni era 
de a crea dificultăți puterii revolu
ționare. „Serviciile speciale străine, 
afirmă comentatorul postului de radio 
citat au acționat și continuă să acțio
neze în scopul subminării indepen
denței noastre naționale. Poporul va 
fi informat de toate actele criminale 
puse la cale împotriva sa indiferent 
de rangul sau calitatea autorilor lor.

Agenția France Presse transmite 
că la Alger nu sînt instalate forțe 
speciale de securitate în punctele 
strategice, „ceea ce demonstrează că 
guvernul este stăpîn pe situație", 
în schimb, agenția U.P.I. transmite 
că sîmbătă s-au anunțat ciocniri la 
sud de Alger.

atîtea acțiuni pozitive de strîngere 
a legăturilor pe plan economic, 
politic, cultural, între statele din 
Apusul și Răsăritul Europei, creînd 
premise favorabile întăririi secu
rității continentului nostru. Dar 
oare este de imaginat că N.A.T.O., 
vlăstarul tipic al „războiului rece", 
poate deveni instrument al promo
vării bunelor relații între țările 
europene cu orînduiri sociale dife
rite ? Acest lucru nu eSte crezut 
în nici un caz la Washington. După 
cum scrie săptămînalul „Tribune 
des Nations", „inspirînd și binecu- 
vîntînd propuneri ca cele conținute 
în planul menționat, S.U.A. ar dori 
ca nici o inițiativă a membrilor a- 
lianței atlantice față de țările ră
săritene să nu poată scăpa unei 
reguli denumite de coordonare.

„CVADRATURA 
CERCULUI"

Căci americanii știu, în baza tra
dițiilor N.A.T.O., că în cele mai 
multe cazuri această regulă ascun
de o regulă de subordonare la pro
pria lor politică". In replică la a- 
semenea intenții, ziarul „Le Monde" 
scria : „Franța nu și-a schimbat 
poziția în ce privește consultările 
politice din cadrul N.A.T.O. Gu
vernul francez rămîne favorabil 
schimburilor de vederi cu ceilalți 
parteneri atlantici, dar nu va ad
mite ca asemenea consultări să 
devină un fel de directorat care 
să definească o politică comună, 
obligatorie pentru toți membrii 
blocului Atlanticului de nord". 
Iar agenția A.F.P. adaugă : „Des
tinderea nu poate fi o problemă 
care să fie tratată de la bloc la 
bloc, ci trebuie să fie realizată pe 
calea contactelor bilaterale. Franța 
nu poate fi de acord ca N.A.T.O. 
să devină „organism de directivă". 
Obiecțiuni de aceeași natură s-au 
ridicat si în ale țări membre ale 
N.A.T.O. „Dacă vom renunța la 
inițiative proprii în domeniul rela
țiilor dintre Est și Vest în favoa-

Evenimentele 
din Grecia
• Generalul Pattakos: 
„Regele se poate întoarce 
la Atena"

• „Teleftea Ora": Toți 
grecii s-au îndepărtat de 
dictatura

ATENA 16. — Corespondentul
Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
Sîmbătă seară au sosit la Atena, ve
nind de la Roma, ministrul afaceriloi 
externe al Greciei, Pipinelis, și arhie
piscopul Greciei, Ieronimos, care au 
avut în capitala Italiei convorbiri cu 
regele Constantin al Greciei în pro
blema reîntoarcerii sale în țară. în
trebat la aeroport de ziariști dacă re
gele se va reîntoarce în Grecia, 
Pipinelis a răspuns : „Asta depinde 
de împrejurări", iar Ieronimos a de
clarat : „Asta depinde de guvern". Se 
consideră că ambii emisari au nego
ciat cu regele în numele guvernului 
grec. Nu se știe deocamdată dacă re
gele Constantin va accepta în cele 
din urmă propunerea de a se reîn
toarce în țară.

Generalul Pattakos, vicepremier și 
ministru de interne în guvernul 
de la Atena, a declarat sîmbătă 
că regele Constantin se poate în
toarce în Grecia oricînd va dori. El 
a adăugat că nu a fost stabilită nici 
o limită pentru întoarcerea regelui și 
că guvernul nu a solicitat pe nimeni 
să medieze în oonflictul cu acesta.

★
„Regele Constantin a fost victima 

politicii arbitrare și antidemocratice 
pe care o inaugurase în primăvara a- 
nului 1965, cînd a destituit guvernul 
ales al lui Georgeos Papandreu", scrie 
editorialistul cotidianului cipriot grec 
„Teleftea ora". Cotidianul critică pe 
rege pentru că a semnat toate legile 
juntei de la Atena și a acceptat demi
sia a sute de ofițeri din armata grea
că, ceea ce a permis „regimului dic
tatorial să se întărească". Deși dicta
tura a cîștigat cea de-a doua bătălie, 
conchide ziarul, ea a pierdut în ace
lași timp cea mai mare parte a popu
larității sale, căci „toți grecii, de la 
regaliști la comuniști, s-au îndepărtat 
de ea".

Congresul P. C. 
din Belgia

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Sîmbătă s-au deschis la Bruxelles 
lucrările celui de-al 18-lea Congres 
al Partidului Comunist din Belgia. 
Raportul „Comuniștii și sarcinile 
de luptă în perioada următoare" a 
fost prezentat de președintele Parti
dului Comunist din Belgia, Ernest 
Burnelle.

Pe ordinea de zi a congresului 
se află discutarea raportului lui E. 
Burnelle și a rezoluțiilor C.C. al 
P.C. din Belgia. Lucrările Congre
sului vor dura două zile.

rea organizației Tratatului nord- 
atlantlc — a subliniat ziarul turc 
„Cumhuryet" — atunci relațiile 
vor marca un regres și speranțele 
noastre se vor spulbera". Se pare 
că asemenea păreri n-au rămas 
fără urmări ; textul a suferit unele 
amendamente. El stipulează că 
statele aliate „nu sînt ținute să-și 
subordoneze politica unei decizii 
colective" în domeniul relațiilor 
Est-Vest, dar totodată menționează 
că ..alianța trebuie să fie un 
centru pentru schimburile de ve
deri", ceea ce nu schimbă prea 
mult esența lucrurilor și lasă des
chisă poarta presiunilor.

Faptul că N.A.T.O. înțelege să 
rămînă pe făgașul său tradițional 
a reieșit însă și mai evident din 
măsurile cu caracter militar adop

tate în cadrul sesiunii, măsuri care 
în ansamblul lor nu au nimic co
mun cu interesele destinderii și 
păcii, ci, dimpotrivă, sînt destinate 
să stimuleze cursa înarmărilor, să 
sporească încordarea. Astfel, mi
niștrii apărării ai țărilor N.A.T.O., 
cu excepția Franței care nu parti
cipă la discuțiile privind acest do
meniu, au înscris într-o hotărîre că 
conceptul strategic al alianței de
vine acela preponderent în S.U.A. 
— anume cel al „ripostei gra
date" (el se substituie doctri
nei „represaliilor masive" care 
preconiza folosirea imediată a ar
melor nucleare). Principiul „ripos
tei gradate" presupune, în caz de 
conflict, folosirea în trepte a ar
melor de la arme convenționale 
pînă la arme nucleare tactice și 
strategice. Nu este vorba aci nu
mai de faptul că se are în vedere 
un „boom", o înflorire a afacerilor 
cu tot felul de furnituri militare. 
După cum arată experții militari, 
această concepție concordă cu 
„strategia globală" a Statelor U- 
nite, care își rezervă „drep-

Adunare de protest împotriva legilor excepționale, organizată de sindicatul 
vest-german al muncitorilor din industria metalurgică

Ședința Camerei Populare

a R. D. G.
BERLIN 16 (Agerpres). — In ra

portul cu privire la proiectul de 
lege al planului economiei naționale 
a Republicii Democrate Germane pe 
anul 1968, prezentat de Gerhard 
Schiirer, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, la ședința Ca
merei Populare a R.D. Germane se 
arată că producția industrială a țării 
pînă la sfîrșitul lunii noiembrie 1967 
a crescut cu 7,6 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului precedent. 
Totodată, productivitatea muncii a 
înregistrat o creștere de 8,4 la sută. 
S-au semnalat, de asemenea, rezul
tate bune în domeniul agriculturii. 
Potrivit aprecierilor, venitul național 
pe anul 1967 va înregistra o creș
tere de 5—5,1 la sută.

Prezentînd sarcinile diferitelor ra
muri ale economiei naționale pe a- 
nul 1968, Gerhard Schiirer a subli
niat necesitatea creării unei struc
turi eficiente a economiei naționale, 
perfecționarea conducerii și planifi
cării economiei. Se prevede ca pro
ducția industrială a anului 1968 să 
fie cu 6,4 la sută mai mare decît cea 
a anului 1967, volumul construcțiilor 
să crească cu 7,5 la sută, producția 
agricolă brută cu 2,7 la sută, iar vo
lumul de investiții să fie cu 10 la 
sută mal mare decît în 1967. Produc
tivitatea muncii în industrie și con
strucții va creste cu minimum 7 la 
sută. De asemenea, se prevede o 
mărire considerabilă a volumului 
comerțului exterior al R.D.G.

In raportul cu privire la proiectul 
de buget pe anul 1968, prezentat de 
Siegfried Bohm, ministru de finanțe 
al R.D.G., sînt înscrise la capitolul 
venituri 58,9 miliarde mărci, iar la 
capitolul cheltuieli 58,8 miliarde 
mărci. Principala sarcină pentru rea
lizarea acestui obiectiv, se arată în 
raport, este lupta pentru o cît mai 
mare eficiență în folosirea fonduri
lor. Pentru învățămînt, asigurări so
ciale și cultură se vor aloca 22,6 
miliarde mărci, adică 38 la sută din 
buget. Pentru cheltuieli de apărare 
se vor aloca 5,8 miliarde mărci. Par
ticipanții la ședința Camerei Popu
lare au aprobat cele două legi.

*
In legătură cu recenta vizită pe care 

a întreprins-o în Iugoslavia, Unga
ria și Cehoslovacia, ministrul de ex
terne al R. D. Germane, Otto Win-

tul" să poarte „războaie locale", în
dreptate mal ales împotriva miș
cării de eliberare, împotriva țărilor 
care și-au cucerit de curînd inde
pendența — concepție ultraagresi- 
vă a cărei expresie flagrantă în 
momentul de față este războiul de 
agresiune din Vietnamul de sud și 
„escaladarea" lui împotriva R. D. 
Vietnam.

Paralel cu aceasta, a fost adop
tat, pentru prima oară, un plan de 
5 ani privind forțele terestre pe 
perioada 1968—1972 și planul con
stituirii unei forțe navale perma
nente. Adoptarea „planului de 5 
ani" atrage atenția îndeosebi pen
tru faptul că perioada include șl 
anul-scadență 1969. Prin atragerea 
țărilor vest-europene la un plan 
care creează angajamente posteri
oare datei de expirare a valabilită
ții N.A.T.O. se urmărește în mod 
evident să se forțeze cu anticipație 
decizia pe care ar putea s-o ia Ia 
momentul oportun fiecare stat 
membru de a rămîne sau nu în 
N.A.T.O.

Toate aceste măsuri militare sînt 
de natură să arunce noi poveri șl 
mai mari pe umerii „aliaților" 
vest-europeni. Este oare aceasta îp 
interesul popoarelor respective, al 
năzuințelor lor spre propășire și 
progres ? Că răspunsul este nega
tiv o arată, între altele, faptul re
latat de agenția americană U.P.I. : 
„miniștrii au dat dovadă de 
lipsă de interes față de propunerea 
(americană) privind stabilirea unui 
sistem de rachete antirachete în 
Europa", al cărui cost ar reprezen
ta o sumă fabuloasă.

în schimb la sesiune s-a dezbă
tut din nou problema, ridica
tă de Italia, a accentuării de
calajului tehnologic, dintre S.U.A. 
și aliații vest-europeni, proble
mă care reflectă preocuparea 
statelor vest-europene de a ține 
pasul cu realizările din S.U.A. Dar 
și de această dată, problema a fost 
rapid expediată „spre studiu".

S-a verificat astfel încă o dată 
că N.A.T.O. nu se dezminte nici 
in ce privește măsurile îndreptate 
sDre sporirea încordării Internatio
nale șt pregătirile de război, pre
cum și nici în ce privește cele care 
tind la menținerea în continuare a 
dominației americane în cadrul a- 
lianței. Aceste fapte, care devin tot 
mai evidente opiniei publice inter
naționale, sînt de natură să gene
reze noi contradicții, să agraveze 
și mai mult criza cronică și ireme
diabilă de care suferă N.A.T.O., să 
stimuleze și mai activ acțiunile 
forțelor iubitoare de pace pentru 
realizarea scopurilor lor de destin
dere și securitate. 

zer, a făcut o declarație pentru pre
să. El a subliniat că „au fost puse 
de acord punctele de vedere în toate 
problemele discutate". „In cadrul 
tratativelor purtate în aceste țări, a 
menționat Otto Winzer, au fost exa
minate probleme ale relațiilor bila
terale, precum și probleme ale luptei 
noastre comune pentru securitatea 
europeană".

Congresul P.C.
din Sudan

democratice din Su-

că după cîștigarea inde- 
țării în 1956 politica 
conducătoare de dreapta

KHARTUM 16 (Agerpres). — La 
Khartum a avut loc cel de-al 4-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Sudan. Congresul a analizat o se
rie de probleme actuale care stau 
în fața partidului și mișcării na
ționale și 
dan.

Arătînd 
pendenței 
cercurilor 
a dus la ocuparea de către forțele 
neocolonialiste a unor poziții im
portante în economia țării, întă
rind situația elementelor capitalis
te legate de capitalul străin, pro
gramul partidului, adoptat de Con
gres, cheamă forțele naționale să 
urmeze drumul progresului social- 
economic. O conducere care să co
respundă într-adevăr intereselor 
poporului, se arată în program, tre
buie să fie bazată pe o largă miș
care național-democratică, care să 
unească muncitorii, țăranii, inte
lectualitatea revoluționară, burghe
zia națională și pe toți acei care 
luptă împotriva înapoierii sociale 
și economice. Congresul cheamă la 
unirea tuturor acestor forțe în 
lupta pentru elaborarea unei con
stituții democratice. Participanții la 
congres au condamnat în mod ho- 
tărît încercările cercurilor imperia
liste care, folosindu-se de tendin
țele separatiste din provinciile su
dice ale țării, încearcă să divizeze 
țara Ei își exprimă speranța că 
forțele patriotice din sudul și ves
tul Sudanului vor reuși să înfrîn- 
gă planurile imperialiștilor și să 
asigure unitatea țării pe o bază de
mocratică.

agențiile de presă transmit
• VIZITA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI AI C.C. AL P.C.R. 
IN R. S. CEHOSLOVACA • ÎNCHIDEREA TIRGULUI DE 

LA CANTON • DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI IN INDIA

Delegația de activiști ai 
C.C. al P.C.R. condusă de Ion 
Teoreanu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care face o vizită de schimb 
de experiență în R. S. Cehoslovacă, 
a fost primită de ministrul învăță- 
mîntului, Jiri Hajek. In cursul con
vorbirii prietenești, care a avut loc 
cu acest prilej, ministrul ceho
slovac a înfățișat membrilor dele
gației aspecte ale structurii siste
mului de învățămînit din țara sa, 
a vorbit despre problemele actuale 
și perspectivele dezvoltării învăță- 
mîntului în R. S. Cehoslovacă.

La Geneva s-au încheiat 
lucrările sesiunii Consiliu
lui B.I.E. (Biroul Internațional 
pentru Educație). Un proiect de 
rezoluție supus sesiunii de Anglia, 
Franța, România, U.R.S.S. și alte 
țări a fost adoptat cu 44 de voturi. 
Rezoluția stabilește că B.I.E. va 
adera la UNESCO în cadrul căreia 
își va păstra o autonomie funcțio
nală.

Biroul Băncii federale de 
rezerve a S.U.A. a anunțat 
că s-a ajuns la un nou aran-

KIM IR SEN A FOST REALES PREȘEDINTE AL CABINETU 
MINIȘTRILUI DE

PHENIAN 16 (Agerpres). — In ul
tima zi a lucrărilor celei de-a patra 
legislaturi a Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene. Kim Ir Sen 
a prezentat programul politic al nou
lui guvern în fruntea căruia a fost 
ales. După cum transmite A.C.T.C., 
în program se face o trecere în re
vistă a rezultatelor obținute de la 
alegerea. în 1962. a vechiului cabi
net si sînt trasate sarcinile de viitor 
în domeniile politic, economic, cul
tural si al apărării.

în perioada care a trecut, a spus 
vorbitorul, alianța dintre muncitori 
și țărani s-a cimentat si mai mult, 
iar unitatea politică si ideologică a 
întregului popor a devenit de 
nezdruncinat. Poziția internațională a 
țării se întărește în permanență.

Făcînd un succint bilanț al rezul
tatelor obținute, Kim Ir Sen a arătat 
că în anul 1966 producția industrială 
a fost cu 1,4 ori mai mare decît în 
1962 și de 41 ori mai mare decît în 
1946, primul an după eliberare. Re
zultate însemnate au fost obținute, 
de asemenea, în agricultură. El a 
arătat că venitul național pe cap de 
locuitor a crescut de 1,2 ori în 1966 
în comparație cu 1962. Un sfert din 
populația țării studiază gratuit în 
învățămîntul de toate gradele, iar în 
anul acesta a fost introdus învăță
mîntul tehnic obligatoriu de 9 ani, 
ceea ce va ridica și mai mult nive
lul tehnic și cultural al tuturor oa
menilor muncii și va contribui la 
sporirea numărului inginerilor, teh
nicienilor și specialiștilor.

Referindu-se la sarcinile Imediate, 
Kim Ir Sen a relevat că guvernul 
va pune în aplicare cu toată perse
verenta linia independentei, bizuirii 
pe forțele proprii și autoapărării 
pentru a consolida independenta po
litică a tării. Guvernul va adera șl 
în viitor ferm la principiul rezol
vării tuturor problemelor pe baza 
studierii realităților din Coreea. Sub 
conducerea partidului, guvernul va 
folosi judecata și gîndirea proprie în 
conformitate cu realitățile țării e- 
laborîndu-și în acest mod întreaga 
politică de construcție socialistă.

Vorbind despre lupta pentru uni
ficarea patriei. Kim Ir Sen a spus : 
Noi susținem în mod neschimbat că 
unificarea tării noastre trebuie să 
fie rezolvată de poporul nostru fără 
nici un amestec din afară, după ce 
armata agresivă imperialistă ameri
cană va fi retrasă din Coreea de Sud.

în domeniul politicii externe vom 
continua să acționăm pentru a așeza 
relațiile noastre politice și economi-

IUGOSLAVIA

Preocupări
16 (Agerpres). — In 
convorbiri avute la 
reprezentanții vieții 
politice din Slovenia

BELGRAD 
cadrul unor 
Liubliana cu 
economice și 
despre rezultatele și perspectivele 
aplicării reformei economice, Kiro 
Gligorov, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federale, a declarat că 
Iugoslavia pășește în anul 1968 cu 
„realități încurajatoare" șl că se 
întrevede o „tendință de avînt" în 
economie.

Kiro Gligorov a afirmat că exce
dentul comerțului exterior al Iugo
slaviei cu țările socialiste se ridi
că la 135 milioane dolari, dar că 
există un deficit tot atît de mare 
cu țările capitaliste. Sînt in 
curs tratative pentru noi aranja
mente cu țările membre ale C.E.E. 
și E.F.T.A., a spus Gligorov, adău-

jament în vederea apărării 
dolarului 'n urma unor tratative 
cu Banca Națională a Elveției. Băn
cile elvețiene vor acorda Băncii 
federale de rezerve a S.U.A. un îm
prumut în valoare de 400 milioane 
dolari.

0 seară consacrată co
memorării a 10 ani de la 
moartea lui Constantin 
Brâncuși a fost organizată de 
Societatea argentiniană a artiștilor 
plastici din Buenos Aires.

La 15 decembrie s-a în
chis la Canton cea de-a 22-a 
ediție a Tîrgului de mărfuri 
pentru export organizat de între
prinderile de comerț exterior 
neze. La actuala ediție s-au 
cheiat 30 000 de tranzacții.

chi- 
în-

locLa Calcutta au avut 
sîmbătă mari demonstrații 
Studențești, >n P°fida interzi
cerii de către guvern a mitingurilor 
și demonstrațiilor. Poliția care a 
intervenit pentru a împrăștia pe 
demonstranți a deschis focul. Mai 

ce cu alte țări pe baza egalității com
plete și respectului reciproc. Nu vom 
permite nimănui să violeze drepturile 
țării și să lezeze R.P.D. Coreeană.

Numai cînd o țară își construiește 
o economie națională independentă, 
a subliniat vorbitorul, poate să-și a- 
sigure independența politică, poate să 
devină bogată și puternică și să rea
lizeze progrese și prosperitatea națio
nală. Bizuirea pe forțele proprii, a a- 
rătat Kim Ir Sen, este o poziție con
secvent revoluționară care înseamnă 
a construi țara prin muncă proprie 
și cu resursele naturale interne. O 
țară care depinde din punct de 
vedere economic de forțe străine de
vine dependentă față de alte țări și 
din punct de vedere politic.

în continuare el a subliniat că uni
tatea internațională a proletariatului 
din toate țările și alianța prieteneas
că a țărilor socialiste în lupta revo
luționară împotriva agresiunii impe
rialiste și împotriva presiunilor ca
pitalului internațional constituie o 
garanție pentru salvgardarea cuceri
rilor revoluționare și pentru obține
rea unor noi victorii. Factorul hotă- 
rîtor al victoriei în lupta împotriva 
reacțiunii imperialiste îl constituie 
forțele interne ale fiecărei țări. Dacă 
forțele interne nu sînt pregătite în 
fiecare țară, lupta lor revoluționară 
nu poate să obțină victoria, indife
rent cît de mare ar fi sprijinul străin.

Guvernul R. P. D. Coreene, a de
clarat în continuare vorbitorul, spri
jină pe deplin poziția guvernului 
R. D. Vietnam și programul politic 
al F.N.E. din Vietnamul de sud cu 
privire la soluționarea problemei 
vietnameze. Poporul coreean spri
jină hotărî t eroicul popor cuban în 
lupta lui pentru salvgardarea reali
zărilor revoluției lui și construirea 
socialismului. El șl-a exprimat ferma 
solidaritate cu lupta clasei munci
toare și a oamenilor muncii din ță
rile capitaliste, cu lupta popoarelor 
din Asia. Africa șl America Latină 
pentru libertatea și independența 
națională. Kim Ir Sen a subliniat im
portanța întăririi unității țărilor so
cialiste în lupta împotriva Imperia
lismului și reacțiunii.

★
Noul Cabinet de Miniștri al R.P.D. 

Coreene aprobat de Adunarea , 
Populară Supremă are ca președinta 
pe Kim Ir Sen, și ca prlm-vicepre- 
ședinte pe Kim Ir. Toi En Ghen a fost 
ales președinte al Prezidiului Adună
rii Populare Supreme.

economice
gînd că Iugoslavia speră să acredi
teze în scurt timp un ambasador 
permanent la C.E.E. In continuare, 
s-a referit la necesitatea intensifi
cării exporturilor iugoslave pe 
piețe cu valută convertibilă, pre
cum și în țările slab dezvoltate. 
Eforturile în vederea dinamizării 
producției și lărgirii exporturilor 
vor constitui principala preocupare 
a politicii economice iugoslave în 
anul 1968, a spus el. A-

Totodată, din Belgrad se anunță 
că în cursul convorbirilor dintre 
delegațiile economice ale Iugosla-, 
viei și Franței, a fost men
ționată posibilitatea tratativelor în 
scopul încheierii unui acord comer
cial între Iugoslavia și Piața co
mună.

mulți studenți au fost arestați. Pro
testul studenților era îndreptat îm
potriva demiterii guvernului Fron
tului de stînga din Bengalul de 
vest de către guvernatorul Dharma 
Vira.

în U.R.S.S. a fost lansat 
un nou satelit artificial al 
PămîntUlUÎ - „Cosmos-195". La 
bordul lui se află instalată apara
tură științifică destinată continuării 
cercetării spațiului cosmic. Potrivit 
primelor știri, toate aparatele sa
telitului funcționează normal.

>> SUTĂ LA SUTĂ" 
BINE!

Louis Washkansky. primul om 
căruia i s-a arefat o inimă. • 
declarat în cadrul unui inter
viu radiodifuzat că se simte 
„sută la sută" bine. Pentru pri
ma oară, el a primit vineri vi
zita cîtorva prieteni intimi, pre
cum si a soției sale, pe care 
n-o mai văzuse de citeva zile. 
D-na Washkansky a spus că 
este foarte fericită de starea în 
care se află soțul ei. „El respi
ră mai ușor decît înainte, cînd 
i se tăia răsuflarea după ce ros
tea două-trei cuvinte. Obrajii 
săi au prins culoare, ochii îi 
strălucesc si vocea îi este mai 
puternică". a spus ea.
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