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La confluența Dunării cu Șiretul, se împlineșc cu fiecare zi formele „Cetății de foc" gălăfene. Tn , fotografie : 
(prim plan) grupul celor patru preîncălzitoare de aer ale furnalului de 1 700 m.c. de la Combinatul siderurgic
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Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, împreună eu 
tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Partidu
lui Comunist Finlandez,, alcătuită 
din tovarășii Hertta Kuusinen, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Finlandez, și Olavi Pojko- 
lainen, șeful secției relații externe 
a C.C. a P.C. Finlandez, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., se află în-

tr-o vizită de prietenie în țara noas
tră. La primire a luat parte tovară
șa Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost aboțdate pro
bleme actuale ale situației interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești, precum și probleme 
privind dezvoltarea continuă a re
lațiilor frățești dintre cele două 
partide.

Yata

e consumului
Comunicatul cu privire la îndepli

nirea planului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale a Republicii 
Socialiste România pe anul 1967 ates- 

. t.Ș, că planul producției globale pe 
■■"țamblul Ministerului Industriei A- 

7 .Montare a fost îndeplinit și chiar 
.ispășit. Anul trecut, industria ali
mentară a realizat o producție cu 9 
la sută mai mare față de 1966 și cu 
19 la sută mai mare față de 1965.

Sarcini importante revin întreprin
derilor industriei alimentare și în 
anul 1968. Ele se impun atenției 
printr-o caracteristică anume, mai 
puțin sesizabilă în-..anii .trecuți, dar... 
pregnant vizibilă acum. Creșterea 
simțitoare a producției industriei ali
mentare, cu 3 443 milioane lei față 
de 1967 — la unele produse nivelele 
preconizate a fi atinse fiind superi
oare celor prevăzute în cincinal pen
tru acest an — este însoțită, așa cum 
s-a subliniat și la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale, de o sub
stanțială îmbunătățire a structurii ei, 
de o mai bună corelare cu tendin
țele actuale ale consumului popu
lației.

Neîndoielnic, preocupări pentru di
versificarea și adaptarea producției 
la exigentele publicului consumator 
au existat și pînă acum în întreprin
derile industriei alimentare. Oricine 

-i'le o comparație cu o perioadă nu 
p îndepărtată se poate lesne con- 
v.nge că în magazinele alimentare se 
găsesc astăzi sute de produse noi, 
avînd un conținut ridicat în sub
stanțe nutritive și un nivel superior 
de prezentare. Este suficient să a- 
mintim că, în ultimii 7 ani, numărul 
sortimentelor s-a dublat, ajungind 
astăzi la peste 4 000. Apreciabil s-a 
îmbogățit gama produselor în secto
rul specialităților de panificație și 
franzelă rie, conservelor de legume, 
de fructe, de carne și de pește, ea 
și aceea a produselor zaharoase, a 
brînzeturilor și produselor lactate.

Oricît de bune ar fi rezultatele 
obținute pînă acum în acest dome
niu. nu ne putem opri la ele. O exa
minare atentă a nomenclatorului de 
produse alimentare arată că nu în
totdeauna și pe toată linia, între
prinderile din această ramură au 
reușit să țină pasul cu cerințele și 
preferințele tot mai diverse și în con
tinuă schimbare ale populației. Toc
mai de aceea a devenit pregnantă 
necesitatea de a ridica gradul de 
adaptabilitate a producției industriei 
alimentare la tendințele actuale ale 
consumului. De la o producție pe a- 
locuri relativ simplă și cu o struc
tură rigidă, care nu mai răspundea 
întru totul gusturilor și nevoilor cum
părătorilor, activitatea unităților

noastre este orientată puternic în 
cest an, prin plan, spre primenirea și 
lărgirea sortimentului de fabricație. 
Obiectivul esențial urmărit este ca 
întreprinderile să ofere populației un 
volum cît mai mare de produse ali-

Bucur SCHIOPU
ministrul industriei alimentare

a-

respundă unui consum fiziologic cît 
mai apropiat de cel optim, potrivit 
cu normele de igienă și alimentație, 
în raport cu ocupația, vîrsta. starea 
de sănătate și mediul de - trai al oa
menilor ; cu alte cuvinte, să reflecte 
tendințele ce se conturează pe plan 
național și mondial în consumul de 
produse alimentare.

în concordanță cu aceste cerințe 
și tinînd seama de faptul că în ulti
mii ani, datorită creșterii veniturilor 
oamenilor muncii, s-a înregistrat o

în numărul de azi al ziarului nostru publicăm 
Studiul privind dezvoltarea învățământului profesio
nal și tehnic, elaborat de Ministerul învățămîntului, 
pe baza indicațiilor conducerii de partid și de stat, 
în lumina hotărîrilor Congresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

filaturi de cele privitoare la dezvoltarea învă
țămîntului superior și învățămîntului de cultură 
generală, acest studiu se încadrează în complexul 
de măsuri ce se preconizează în vederea îmbună
tățirii procesului instructiv-educativ în învățămîntul 
de toate gradele, corespunzător cerințelor actuale 
și de perspectivă ale construcției socialiste din 
țara noastră.

Potrivit Hotărârii Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., studiul este supus dezbaterii publice, urmând 
ca definitivarea măsurilor și adoptarea hotărârilor 
corespunzătoare să se facă după ce vor fi analizate 
sugestiile și propunerile primite.

’ „Scânteia" pune coloanele sale la dispoziția ci
titorilor pentru a-și formula propunerile și obser
vațiile in legătură cu măsurile preconizate in acest 
studiu.

Miercuri a părăsit Capitala tova
rășul Aii Yata, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Marocan, care, la invita
ția C.C. al P:C.R., a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului

Central al Partidului Comunist Ro
mân, Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid!

(Agerpres)

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., împreună cu tova
rășul Andrei Ștefan, prim-adjunct 
al șefului secției internaționale a 
C.C. al P.C.R., s-a înapoiat miercuri 
după-amiază de la Varșovia, unde, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, a făcut o vizită de prietenie.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

Vlad, șefi de secție la C.C. 
P.C.R.j activiști de partid.

A fost de față Jerzy Fidler, 
sărcinat cu afaceri ad-interim 
R.P. Polone la București.

al

în-
al

★

La plecarea din Varșovia, oaspe
ții români an fost conduși de A. 
Starewicz, secretar al C.C. al 
P.M.U.P , Jozef Czesak, membru al 
C.C. al P.M.U.P., șeful secției ex
terne a C.C. al P.M.U.P., activiști 
de partid.

Au fost, de asemenea, de față Ti- 
beriu Petrescu, ambasadorul Româ
niei la Varșovia, și membri ai am
basadei.

mentare consistente, care să co- (Continuare în pag. a IV-a) IUe Rădulescu, Bujor Șion, Vasile (Agerpres)
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A început activitatea pe aproape 
toate șantierele de îmbunătățiri fun
ciare. Se lucrează îndeosebi la mari
le sisteme de irigații — Pietroiu — 
Ștefan cel Mare, Jegălia, Gălățui — 
Călărași, Terasa Brăilei, Valea Cara- 
sii, Calafat — Băilești. Dintre acestea, 
cel mai mare este sistemul Carasu, 
care va însuma 176 000 ha irigate. 
Realizarea lui necesită aducțiunea a- 
pei din Dunăre pe un canal cu un 
debit de 130 mc pe secundă, ceea ee 
echivalează cu debitul Jiului, Argeșu
lui și Ialomiței la un loc, precum și 
diferite alte lucrări de înaltă teh
nicitate.

De cîteva zile au început desecări
le și îndiguirile pe Valea Ierelui, în 
Crișana, unde vor fi astfel apărate 
de inundații peste 50 000 hectare.

în acest an s-au prevăzut pentru 
lucrările de îmbunătățiri funciare in
vestiții de circa două miliarde lei, cu 
40 la sută mai mari decît în anul pre
cedent,

(Agerpres)

Dumitru POPA

Teleloto : Agerpres

datele cen-

pe de

colonel Haralambie VLASCEANU
It. colonel Victor BEDU

(Continuare în pag. a Il-a)
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rezultă de 
că acciden- 
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După părerea 
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a preocupării 
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din partea pre- 

radioului.
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Județul Alba. O nouă zonă ce s-a configurat 
cu claritate pe hartă, aproape de inima țării.

Au privit-o, cercetînd ziarul de pe pereții 
școlii din Gîrda, din apropierea statuii lui 
Avram lancu din Cîmpeni, de la intrarea în 
mină — locuitorii Țării Moților, minerii Ro
șiei Montana, Băii de Arieș, Abrudului și 
Zlatnei. Au privit-o tractoriștii nesfîrșitelor 
cîmpii cooperativizate și lucrătorii Întreprin
derii metalurgice din Aiud, viticultorii din 
Ciumbrud și Valea Lungă, cărăușii, țapinarii 
și meșterii care asistă pînă la Blaj metamor
fozele lemnului, metalurgiștii din Cugir, ur
mașii bunilor meșteșugari din Sebeș.

I-arn putut surprinde zilele acestea cu 
sarica în spate, la Alba lulia, pe străzile 
orașului de jos, în incinta străvechii cetăți, pe 
locuitorii Lancrămului lui Lucian Blaga, ai 
Bințințiului lui Aurel Vlaicu, pe cei din Lazul 
iconarilor pe sticlă, celebri de secole — urmă- 

. rind pe hartă aceeași nouă realitate : județul 
Alba.

Privirea a alunecat de pe hartă peste întin
derile din preajmă (cît vezi cu ochii!) și mai 
departe cu ochii minții. Privite îndelung, 
semnele convenționale ale hărții au început 
să se estompeze permițînd, grație memoriei, 
inteligenței și imaginației privitorilor, o vi
ziune panoramică a realităților.

Stratul alb de zăpadă a fost înlăturat făcînd 
loc tuturor anotimpurilor... In contururile 
fundamentale au apărut și mai pregnant va
riate reliefuri; totul s-a colorat, miraculos, 
în zeci de nuanțe : verdele crud al luncilor 
și teraselor fertile, apărate de intemperii, care 
însoțesc nervurile albastre ale Mureșului, 
Sebeșului, Tîrnavei, alcătuind- deopotrivă un 
grînar, o livadă și o grădină uriașă, de mare 
rodnicie ; verdele gălbui al întinselor pășuni 
din Munții Apuseni de pe valea sinuoasă a 
Ampoiului — propice creșterii unor vițe de 
rasă ; culorile mai închise ale aurului verde 
pădurile seculare de fagi și conifere ale Mun
ților Metalici, Sebeșului și Trascăului. Culo
rile de chihlimbar ale licorilor cu buchet 
rafinat, concentrînd tăriile soarelui și sevele 
pămînturilor din podgoriile vestitei „țări a 
vinului" (văile Șardului, Ighiului, Bucerzii, 
Crieăului) și din zonele apropiate ale Aiudului 
și Sebeșului, sau ale Jidveiului, Bălcaciului, 
Sonei. Culori vegetale dar și -minerale : scli
pirile galben roșietice și albe diamantine ale 
aurului, cuprului și sării, din adîncul mun
ților.

„Vizitați județul Alba !“ — veți auzi din ce 
în ce mai mult în viitor, o dată cu marea dez
voltare a turismului ce se prevede. Și veți 
avea ce vedea și admira. Veți deprinde, pe 
neobservate, legile armoniei naturale, veți 
înțelege ce înseamnă echilibrul resurselor. 
Veți înțelege reflexul asupra oamenilor, asu
pra tipului lor de spiritualitate.

Acest pămînt pare a se desprinde de geologic, 
pentru a deveni în primul rînd istorie ma
terializată. Straturile lui orizontale sînt au
tentice reprezentări ale generațiilor care s-au 
succedat, mărturii ale sensurilor fundamen
tale de care acestea au fost animate.

Natalia STANCU 
(Continuare în pag. a IV-a)
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Primii medaliați 
la J.O. de la Gre
noble : italianul
Nones, campion o- 
limpic la schi fond 
30 km (în centru) ; 
norvegianul Mar- 
tinsen și finlande
zul Maentyranta.

(Alte amănunte, la 
rubrica de 
pag. a V-a).

Dispumnd de 
tralizate statistic cu privi
re la fenomenul accidentu
lui rutier, șîntem în măsură 
să-1 analizăm sub diverse 
aspecte, 
noastră, 
ni se pare faptul că aceste 
date nu ne oferă doar o 
înțelegere retrospectivă, ci 
că ele ne ajută, nu numai 
pe noi cei de la miliție, ci 
pe toți, — conducători de 
vehicule sau pietoni să cu
noaștem în esența lor 
zele 
cum

O 
care 
același timp 
îmbucurătoare sub un 
numit aspect. Deși parcul 
de autovehicule a sporit 
în cursul anului trecut cu 
9 la sută, cel de tractoare 
rutiere cu 12 la sută, iar 
cel de autoturisme proprie
tate particulară cu 65 la 
sută, numărul accidentelor 
în decursul aceluiași an. 
nu numai că nu a crescut, 
dar a scăzut și încă în- 
tr-un procent remarcabil, 
cu 8 la sută față de anul 
precedent. Ce 
aici ? Rezultă 
tul nu este o 
se confirmă 
snorirea, chiar și în ritm 
accelerat, a numărului de 
autovehicule nu duce în 
mod obligatoriu și Ia spo
rirea accidentelor.

accidentelor, să 
să le evităm.
primă concluzie
o împărtășim, este în 

și o veste 
a-

sport.

Mime, la Pretoria, urmeaza sa se 
pronunțe sentința în procesul însce
nat celor 35 de patrioți din Africa 
de sud-vest Verdictul „curții supre
me" din citadela apartheidului stîr- 
nește îngrijorare în opinia publică 
progresistă de pretutindeni, știut fi
ind că în limbajul rasiștilor sud- 
airicani a te opune politicii de a- 
partheid este sinonim cu „cea mai 
gravă crimă", pasibilă de pedeap
sa cu moartea. După cum s-a mai 
anunțat, cei 35 de patrioți sînt învi- 
nuiți de a se fi ridicat împotriva 
menținerii țării lor în situația de co
lonie a R.S.A., asupra căreia rasiș
tii de la Pretoria exercită o tutelă 
ilegală.

înscenarea judiciară de la Preto
ria este un episod revelator în lan
țul de măsuri teroriste instituite de 
regimul rasist împotriva tuturor 
forțelor progresiste din țară și din 
Africa de sud-vest. întreg teritoriul 
este împînzit de închisori și lagăre

în care au fost aruncați toți cei care 
cer abolirea practicilor rasiste, li
bertăți și drepturi democratice. „A- 
frica de Sud tinde să devină o vas
tă închisoare pentru toate torțele 
din opoziție’ — declara membrul 
unei comisii a O.N.U. însărcinată 
cu anchetarea situației din R.S.A. 
Siidînd glasurile de protest din în
treaga lume, rezoluțiile O.N.U. prin 
care se cer respectarea libertăți
lor iundamentale ale omului, pune
rea în libertate a patrioților ailați 
în închisori, regimul de la Pretoria 
desiășoară chiar în aceste zile o 
activitate febrilă pentru consolida
rea pozițiilor sale prin intensifica
rea prigoanei și terorii.

Cu cîteva zile în urmă, în provin
cia Natal, 12 800 de africani au 
fost „transmutați’ dintr-un sector pe

(Continuare în pag. a Vl-a)

Rezultatul, îmbucurător, 
demonstrează eficienta e- 
forturilor depuse pe linia 
controlului din partea or
ganelor de miliție, a îm
bunătățirii condițiilor ma
teriale de 
circulației, 
mult mai 
în trecut 
sei, televiziunii.

Dacă în ce privește nu
mărul total al accidentelor 
avem o scădere, există 
însă un alt aspect al feno
menului accident care pro
voacă îngrijorare. Scăde
rea generală a numărului 
de accidente, indicată 
statistică, este însoțită de 
o creștere a indiceluio creștere a indicelui de 
gravitate a acestora. Dacă 
este regretabilă 
unei aripi sau 
unor geamuri, 
intră și ele în statistică, 
cu atît mai mult procentul 
pierderilor de vieți, care 
se menține ridicat, ne obli
gă să privim în continuare 
problema accidentelor 
cea măi 
Dacă în 
care 100 
pierdeau 
soane, în 1967, la 
număr de accidente revin 
34 de morți.

Cine sînt victimele ? 
Oricît ar părea de sur
prinzător dar statistica a- 
rată că aproape jumătate 
din ei sînt pietoni. Sau

cu 
mare seriozitate, 

anul 1966, la fie- 
de accidente își 
viața 31 de per- 

același

mai precis, la fiecare, 
de persoane ce și-au pier
dut viața în accidente de 
circulație 47 sînt 
24 pasageri, 
tori auto, 9 
conducători de 
cu tracțiune 
Deci aproape 
doilea accident mortal este 
un pieton. Făcînd și o a- 
naliză de infrastructură în 
ce privește numai acest 
fel de accidente, adică pri
vind „cazul pietonului", 
rezultă că mai mult de ju
mătate din cei ce și-au 
pierdut viata sînt trecuți 
în statistică la rubrica 
„neasigusare la traversarea 
drumului", ceea ce în
seamnă că n-au pus nici 
m'ăcar atîta preț pe viața 
lor, îneît atunci cînd tra
versează o arteră circulată 
să privească întîi în stînga, 
apoi în dreapta si numai 
după aceea să treacă dru
mul, fiind siguri că nu se 
expun vreunui risc ; alti 
peste zece la sută au tra
versat prin locuri neper- 
mise, iar peste 15 la sută 
din accidente s-au produs 
din cauza lipsei de supra
veghere a copiilor. Printre 
celelalte cauze mai frec
vent întîlnite se numără 
coborîrea sau urcarea din 
mers — 5 la sută, circula
ția pe partea dreaptă a 
drumului (fată de sensul 
de mers) — 4 la sută.

pietoni, 
17 conducă- 
bicicliști, 3 

vehicule 
animală, 

fiecare al

Ce rezultă din aceasta 7 
Cercetările ce se fac cu o- 
cazia fiecărui accident au 
dovedit în mod indiscuta
bil că majoritatea acciden
telor în care și-au pierdut 
viața pietonii au fost pro
vocate prin încălcarea nor
melor de circulație chiar 
de către victime. Faptul 
denotă necunoașterea pre
vederilor de siguranță a 
circulației. Ea este dubla
tă pe alocuri și de o ati
tudine înapoiată, refrac
tară, față de aceste preve
deri. Un număr încă des
tul de mare de săteni sînt 
convinși că își pot permite 
să traverseze drumul pe 
sub „nasul" autovehicule
lor. pășind chiar foarte în
cet, „deoarece șoferii sînt 
obligați să-i ferească, că 
de aia au frîne" și că pot 
umbla cu căruțele fără 
felinar și „ochi de pisică", 
deoarece mașinile „de aia 
au faruri, ca să-i vadă".

Cine sînt cei care și-au 
pierdut viața sub raportul 
vîrstei ? Semnalăm în mod 
deosebit că este 
un mare număr 
pînă la 14 ani. 
am spus, numai 
zintă 15 la sută 
Multe accidente 
și-au pierdut viata copii 
s-au întîmplat în lunile de 
vacantă, cînd măsurile d»

vorba de 
de copii 
Așa cum
ei repre- 
din total, 
în care



PAGINA 2 SCINTEIA - joi 8 februarie 1968

FAPTUL|

DIVERS!
I 

Micii
detectivi .

Doi elevi de la Liceul nr. 2 9 
din Năsăud, Ovidiu Alexandru s 
Micu din clasa a VIII-a și 9 
Gheorghe Cantor din clasa a < 
Vil-a, se întorceau acasă de la I 
schi. Ajungînd la calea ferată 
Năsăud-Salva, au descoperit în • 
zăpadă o căciulă. Cei doi isteți, I 
detectivi ad-hoc, au bănuit că 
sînt pe urmele unui accident. Ei I 
au cercetat linia și la 300 de a 
metri depărtare au găsit în ză- I 
padă un om, în comă. Cetățeanul • 
Mihai Gheorghe fusese acciden- I 
tat de un tren, cu două ore în 
urmă. Copiii l-au luat de pe te- " 
rasament, apoi au dat alarma, s 
Oamenii chemară Salvarea și ac- 8 
cidentatul a fost dus la spital. I 
Acum e în afară de orice peri- I 
col. La Năsăud, cei doi copii 
sînt eroii zilei. 8

Sahara |

din T7
în luna decembrie, anul tre- | 

cut, in blocul T 7 (str. Bujoreni 
27 — București) s-a constatat I 
de către administrația de clă- 1 
diri, sectorul 12 l.A.L. (raionul 
16 Februarie), defectarea insta
lației de alimentare cu apă. Pa- 9 
truzeci de garsoniere au rămas... 
•pe uscat. Degeaba s-au adresat I 
locatarii administrației respective D 
și Sfatului popular al raionului 
16 Februarie, cerînd să reme- I 
dieze defecțiunea. Tovarășii au | 
rămas... impermeabili la sesizări. • 
Dar la măsuri ? Ia încercați I

Sîntețî mulțumiți „HOTEL 
INTERCONTINENTAL De joi sînt

Mai ferm!
Semnalam la 20 ianuarie o 

anomalie : adunarea generală a 
cooperativei de consum din însu
răței (Brăila) hotărîse înlăturarea 
lui Vlad Neacșu din funcția de 
gestionar, pentru comportare i- 
morală. Totuși, datorită inter
vențiilor neprincipiale („lanțul 
slăbiciunilor") din partea unor 
foruri, el a fost reîncadrat! Acum 
Uniunea regională a cooperative
lor de consum Galați ne infor
mează cum a funcționat, verigă 
cu verigă, acest lanț al slăbiciu
nilor. Ion Pascu (inspector prin
cipal la serviciul personal de la 
uniunea regională) a „influențat" 
pe Aristide Chiriță (aceeași func
ție la U.R.C.C. Brăila) pentru re
încadrarea gestionarului inco
rect. A treia verigă, Vasile Cos- 
tache, vicepreședinte al U.R.C.C. 
Brăila, a dat dispoziții ca Vlad 
Neacșu să suplinească temporar 
pe președintele cooperativei. Ca
pitolul măsuri: Aristide Chiriță 
— mustrare cu avertisment. Atît. 
Ceilalți doi au fost doar... averti
zați. Ei au intrat, se pare, la ca
pitolul „muncă educativă". De la 
om la om ? De ce nu și de la 
obraz ?

Epocală
Dintre „contribuțiile" originale 

ale redactorului de carte la edi
tarea romanului „Financiarul" de 
Theodore Dreiser (Editura pen
tru literatură universală) reținem 
(din lipsă de spațiu) una singură. 
La pag. 07 citim : „Astfel, Cow- 
perwood-senior cumpără o supra
față de 15 mp de teren lingă 
terenul de numai 10 mp cum
părat de fiul său și începură 
să-și ridice împreună cele două 
încîntătoare și confortabile case..." 
Regretăm că nu cunoaștem pro
iectul clădirii. E tare chestia cu 
o casă confortabilă construită 
pe 10 mp l Apropo, domnul 
Cowperwood-senior era Tom De
gețel ? în acest caz am putea 
considera afacerea încheiată.

„Melc, 
melc“...

Constructorii Grupului de șan
tiere nr. 3 din Iași au un ritm 
de muncă propriu. Lucrează în- 
tr-un an cît alții într-o lună. Ei 
trebuiau să termine la Hîrlău, încă 
din decembrie 1967, o fabrică de 
produse lactate (capacitate : 60
hl lapte și 2,5 tone caș pe zi). 
Intrucît anul trecut au lucrat cu 
un ritm constant de melc fugă
rit, clădirea nu s-a executat de- 
cît în proporție de circa 60 la 
sută. Din această cauză acum, 
iarna, apa a pătruns în zidurile 
pereților. Din cauza înghețului 
și dezghețului, au început să se 
dărîme. Cu toate acestea, con
structorii n-au accelerat ritmul. 
Pe șantier apar zilnic doar 4—5 
oameni care se învîrtesc de colo- 
colo. Restul îl lasă pe mîine.

Rubricâ redactată de :
Stefan ZÎDĂR1TĂ
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
;[ „Scînteii"

d© serviciile cooperativei?
Judecind după scrisoarea de răs

puns a Uniunii Centrale a Coopera
tivelor Meșteșugărești (UCECOM) a- 
dresată redacției, lucrurile au rein
trat în normal. Mirea Petre din Pe- 
troșeni ne-a scris că i s-a defectat 
aspiratorul. L-a dus la cooperativă. 
După aceea, zile întregi a tot fost 
purtat cu vorba. Acum aspiratorul 
funcționează. Totul e bine cînd se 
termină cu bine. Dar se poate con
sidera dosarul clasat ? Răspunsul 
UCECOM-ului face abstracție de o 
serie de elemente semnificative pen
tru stilul de deservire, așa cum e 
conceput la cooperativa meșteșugă
rească „Jiul" din Petroșeni (și nu 
numai acolo).

Cetățeanul s-a prezentat cu aspi
ratorul la cooperativă în ziua de 26 
septembrie, anul trecut. A primit a- 
sigurări formale : în maximum 2 zile 
e pus la punct. Termenul de livrare 
a fost trecut și pe bon. Ca să nu e- 
xiste îndoială. Au trecut 30 de zile. 
De cincisprezece ori „termenul ma
xim". Și care a fost apoi situația ? 
La fel ca înainte. Termenul era tot 
pe bon, aspiratorul era tot la coope
rativă. De ce nu l-au livrat ? „Fa
brica «Electromotor» din Timișoara nu 
trimite rotoare" — a fost informat ce
tățeanul. Tot ce se poate. Dar a- 
tunci de ce și-a luat cooperativa an
gajamente pe care nu le putea ono
ra ? Numai ca să plimbe omul pe 
drumuri ? în definitiv, un termen fi
xat e un angajament, o obligație lua
tă solemn față de un client. Respec
tarea termenului e o chestiune de o- 
noare și de prestigiu pentru un me
seriaș. Adevărul e că mulți coopera
tori ignoră sau minimalizează valoa
rea cuvîntului dat, socotesc termene
le niște vorbe care nu angajează la 
nimic, bune ca să te descotorosești 
de clienți, priviți printr-o optică spe
cială numai în ipostaza de pisălogi.

Iată un alt caz, edificator. Ne scrie 
Marcu Tatiana, de la fabrica de pos
tav „Libertatea" din Sibiu. Și-a dat 
televizorul la reparat la 14.XI.1967 
la cooperativa „Tehnica Nouă” : „La 
o săptămînă după ce televizorul a 
fost dat la cooperativă, am întrebat 
în ce stadiu se află reparațiile. Tov. 
Juga, de Ia serviciul de aprovizionare, 
pii-a spus că nu s-a găsit transforma
tor Ia Brașov și-I vor cere de la de
pozitul central din București. De a- 
tunci am fost ZILNIC (sublinierea 
corespondentei) și m-am interesat de 
soarta aparatului. în fiecare zi mi s-a 
spus ceva nou, dar nimeni nu mî-a 
putut confirma că s-a făcut în ade
văr o comandă... Am reclamat cazul 
președintelui cooperativei. Rezultatul 
a fost că același tovarăș Juga care pînă 
acum, deși ocolind adevărul, era to
tuși politicos și amabil, mi-a răspuns 
în ziua de 5 decembrie că „ei au 
timp de 60 de zile, iar pînă atunci nu 
mai avem ce discuta".

Lamentabil stil de deservire 1 Ve
dem scena de aici... O scenă peni
bilă. Clienta se milogește, se ploco
nește, iar meseriașul respectiv, con
știent de puterea sa, binevoiește să 
se îndure să accepte să facă repara
ția cerută și plătită de client. Ca și 
cum i-ar acorda o concesie, un hatîr 1 
Nu se pot admite astăzi astfel de ra
porturi necivilizate între cooperatori 
și clienți în rețeaua cooperației meș
teșugărești. Răspunsul Uniunii regio
nale Brașov nu face însă nici o alu
zie la această problemă, mărginin- 
du-se să ia notă de repararea televi- 
zoiului.

Promisiunile sînt și mai greu ono
rate cînd e vorba ca tehnicianul coo
perativei să vină- acasă, la domiciliul 
clientului. Sandu Stanciu Luca din 
București ne-a scris despre tribula
țiile cetățeanului Arbore la coopera
tiva „Radio Progres", unitatea 22, din 
Bd. Duca. Cetățeanului Arbore i s-a 
defectat televizorul și a apelat la u- 
nitatea 22. Comanda i-a fost primită 
de tov. Marin. A fost asigurat că va 
veni în ziua de 16 decembrie tehni
cianul Pomană. A venit ziua — dar 
n-a venit tehnicianul. N-a venit nici

în ziua următoare, nici în a treia zi 
— în ciuda asigurărilor cooperativei. 
Este posibil să nu fi terminat alte co
menzi. Tov. Sandu Luca are de aceea 
o propunere :

„Nici tovarășa care primește co
menzile și nici depanatorul n-au de 
unde ști dacă cererile programate în
tr-o zi pot fi rezolvate. De aceea, pri
mesc comenzi mai departe, iar ne
mulțumirile cresc în aceeași propor
ție. Propun ca tehnicienii aflați pe 
teren la reparații să ia contact tele
fonic cu cooperativa la sfîrșitul zilei 
și cooperativa știind situația comen
zilor rezolvate să primească numai 
cele Ia care ar putea face față cu 
tehnicienii disponibili. în felul aces
ta s-ar putea fixa cu exactitate data 
prezentării depanatorului Ia locuința 
solicitantului".

„Nu avem piese de schimb" e o 
formulă cu care se întîmplă să fii 
destul de des întîmpinat în coopera
tivă. Cu aceeași formulă era primit și 
Emil Hîrceagă din Hunedoara ori de 
cîte ori se ducea să vadă ce-i mai 
face aspiratorul lăsat pe seama coo-

Anchetă 
pe bază 
de scrisori 
perativei „Drum Nou" din oraș. Co
respondentul pune o întrebare justifi
cată : „De ce această cooperativă 
nu-și procură piesele necesare pentru 
înlocuirea celor defectate. De ce du
rează săptămîni și luni pînă se procură 
o piesă ?“.

Aspiratorul „Record" e un produs 
românesc. Nu se poate aduce argu
mentul că piesele sînt din import. 
Este evident că e vorba de carențe 
organizatorice, de incapacitatea unor 
cooperative de a planifica din vreme 
și a asigura stocul necesar de piese.

în cooperația meșteșugărească gă
sim oameni cu mîini de aur, pasio
nați de meserie, sensibili la tot ce e 
bine și frumos executat, exigenli cu 
calitatea lucrului, oameni pentru care 
bunul renume al lor și al meșteșugu
lui e o noțiune de preț la care nu 
fac nici un fel de rabat. Multe scri
sori atrag însă atenția și asupra mun
cii de cîrpăceală de la unele coope
rative — mai ales cînd e vorba de 
televizoare.

Ne scrie Emil Sturza din Oltenița : 
„După numai trei zile de la cumpă
rarea televizorului (marca Favorit) s-a 
defectat. Am anunțat cooperativa 
„Dunărea" care a trimis un tehnician. 
A fost înlocuită o lampă. După pa
tru zile din nou s-a defectat. Iarăși a 
fost trimis tehnicianul. Trei luni mai 
tîrziu s-a defectat din nou".

E totuși un exemplu modest. Niță 
I. Constantin, dulgher la Termocen
trala Ișalnița, cu domiciliul în Cra
iova, — a avut un roman întreg cu 
televizorul său „Dacia". Iată cîteva 
repere din biografia televizorului său 
cumpărat la 23 martie 1967 : 14.V.67 
schimbat trafo cadre, un condensator 
negativ ; 15.IX — schimbat trafo ca
dre ; 23.IX — ars trafo linii ; etc. etc. 
Televizorul a fost încredințat pentiu 
reparații cooperativei meșteșugărești 
din Craiova, str. Horia, responsabil 
tov. Steriade Alexandru. Rezultate ?

„...de 7 ori reparat — afirmă citi
torul — nici una din reparații n-a 
fost de durată sau să depășească cel 
puțin 30 de zile".

Dacă cercetările vor confirma cele 
sesizate, înseamnă că dulgherul Niță 
n-a avut altă ocupație în timpul li
ber disponibil decît să se plimbe cu 
televizorul de acasă la cooperativă și 
vice-versa. Dar cel puțin locuia în a- 
celași oraș cu cooperativa, așa că n-a 
avut probleme cu transportul. Cum

are, de exemplu, cititorul Aurel 
Beschiu. Omul locuiește în comuna 
Sîntandrei și e fericitul posesor al u- 
nui televizor „Stasfurt" cumpărat la 
4 septembrie. Unitatea de depanare 
înăuntrul termenului de garanție: 
Cooperativa „Solidaritatea" din Deva, 
str. Dr. Petru Groza nr. 7.

Televizorul a funcționat normal 
două luni. După care s-a defectat. 
Din acest moment a început odiseea 
tovarășului Beschiu. A dus televizo
rul cu mijloace proprii (subl. noastră) 
la cooperativă. La 1 decembrie a fost 
reparat. După o oră de funcționare, a 
dispărut imaginea... La 13 decembrie 
— reparat. După o oră de funcțio
nare — se repetă povestea. La 16 de
cembrie — altă reparație ; la 27 de
cembrie — a patra reparație, la 4 ia
nuarie iarăși una, la 10 ianuarie etc. 
etc., — în total 6 (șase) reparații. A 
fost un nesfîrșit hocus-pocus de-a 
„uite imaginea, nu e imaginea’. în 
prezent televizorul se află la coope
rativă pentru a șaptea intervenție ! 
Nici mai mult nici mai puțin ! Un 
veritabil record. Organele în drept vor 
face desigur cercetările de rigoare 
pentru a stabili temeinicia faptelor 
semnalate. Rugăm să se mediteze și 
asupra următoarelor rînduri scrise de 
tov. Beschiu și a se preciza în ce mă
sură corespund realității :

„Solicit a se organiza o anchetă... 
privind modul de efectuare a repa
rațiilor la secția de depanare din 
Deva, deoarece în certificatul de ga
ranție sînt multe piese schimbate și 
totuși televizorul are aceeași defec
țiune. Piesele trecute în certificatul 
de garanție vizează mai multe defec
țiuni, deși aparatul a avut numai una 
singură, neremediată încă în bune 
condiții".

Rolul cooperației meșteșugărești a 
crescut considerabil în deservirea 
populației. Au crescut, cum era și de 
așteptat, și pretențiile cetățenilor. O 
obligație de prim ordin a unităților 
cooperației este de a asigura o deser
vire civilizată, operativă și, mai a- 
les, eficientă. Tărăgănarea, cîrpăcea- 
la, improvizația sînt atribute ale unui 
stil de deservire pe care cooperația 
meșteșugărească de azi, cu oamenii 
săi pricepuți și sensibili la prestigiul 
meseriei lor, nu-1 acceptă și nu și-l 
recunoaște.

V. SEBASTIAN

BUCUREȘTI"
Recent a luat ființă întreprinderea 

„Hotel Intercontinenial București", sub 
îndrumarea și controlul Oficiului Națio
nal de Turism. Ea are drept scop coor
donarea lucrărilor de construire și apoi 
de administrare a complexului hotelier, 
care, așa cum s-a mai anunțat, va fi 
construit în București în cooperare cu 
firma „Intercontinental Hotels Corpora
tion".

Conceput la un nivel superior de 
confort, hotelul va dispune de peste 
400 de camere pentru oaspeți, precum 
și birouri pentru reprezentanți ai fir
melor din străinătate, săli pentru con
grese, conferințe, ședințe, saloane de 
recepții. Fiecare cameră va fi înzes
trată, printre altele, cu instalații com
plete de aer condiționat, televizoare, 
instalații acustice stereofonice. Hotelul 
va dispune, de asemenea, de unități de 
alimentație publică, precum și unități 
specializate pentru satisfacerea altor 
cerințe specifice : prestații de secreta
riat poliglot, traduceri simultane pentru 
ședințe, congrese și conferințe, unități 
de organizare a turismului intern, uni
tăți de artizanat, florării etc. De ase
menea, întreprinderea se va preocupa 
și de organizarea timpului liber al 
clientelei, asigurînd diferite activități cu 
caracter turistic, de documentare, de 
relaxare etc.

In vederea satisfacerii cu promptitu
dine a cererilor de camere, hotelul va 
fi racordat la rețeaua internațională a 
Societății Intercontinental, care are pes
te 30 000 de agenții internaționale de 
voiaj.

Institutul „Proiect’-București a ter
minat planurile arhitecturale ale noii 
clădiri, iar în prezent s-a trecut la ela
borarea proiectelor de execuție și des
chiderea șantierului pentru lucrări.

(Agerpres)

mai

(Urmare din pag. I)
protecție a micilor cetățeni 
sînt insuficiente, în special 
în mediul rural. în multe 
localități, unde școlile sînt 
situate pe artere ' intens 
circulate, nu s-au luat nici 
pînă acum măsuri ca de
plasarea copiilor la școală 
și apoi către casă să se 
desfășoare în deplină sigu
ranță.

Analizînd cauzele diferi
telor accidente, e necesar 
să arătăm că ele se pro
duc îndeosebi din pricina 
nereducerii vitezei auto
vehiculelor înainte de in
trarea în curbe, la trece
rea prin intersecțiile nedi
rijate, pe lîngă autovehicu
lele de transport în comun 
care staționează. în condi
țiile deplasării pe drumuri 
acoperite de mîzgă, polei, 
zăpadă, încălcării reguli
lor priorității etc. Iată și 
ierarhia statistică a prin
cipalelor cauze : exces de 
viteză — 24 la sută ; depă
șirea nereglementară — 15 
la sută ; conducerea auto
vehiculelor sub influenta 
alcoolului — aproape 13 
la sută ; neatenție în timpul 
conducerii — 10 la sută ; 
neacordarea priorității ve
hiculelor — 7 la sută ; con
ducerea fără permis sau 
cu permis necorespunzător 
categoriei autovehiculului 
respectiv — 6 Ia sută. La 
acestea se mai adaugă și 
factorul — conducători de 
biciclete — 7 la sută.

Am studiat circumstan
țele în care s-au comis ac
cidentele de acest fel și am 
ajuns la concluzia că mulți 
șoferi profesioniști și ama
tori înțeleg încă greșit pre
vederile legale referitoare 
la regimul de viteză. Acest

i ci m pin a Un nou
microraion
în construcție

La intrarea în Cîmpina, dinspre 
București, a început construcția ce
lui de-al doilea microraion al ora
șului. Blocurile vor avea cîte 4—10 
etaje. Microraionul va ii întregit de 
un hotel turistic, în măsură să găz
duiască în fiecare zi 120 de pasa
geri și va dispune de o braserie, 
cafe-bar, unități de desfacere a 
produselor de artizanat.

Ziua de joi a fost 
pentru mine un fel de 
mană cerească. A fost 
o zi pe care n-am s-o 
uit niciodată. Mi-a ve
nit ideea să-mi cum
păr ceas deșteptător ? 
Nu. Nu l-am reparat 
nici pe cel vechi. A- 
tunci ? Am cîștigat la 
Pronosport ? Nici mă
car la Loto. Joi dimi
neața am intrat in
tr-un magazin de în
călțăminte si achitînd 
la casierie 225 de lei 
am devenii posesorul 
unei perechi de pan
tofi „Luxus".

— Să nu încălțați 
pantofii pînă nu citiți 
instrucțiunile de pe 
cutie, m-a avertizat, 
foarte amabil, vînză- 
torul.

— Trebuie să-i în- 
calț după instrucțiuni? 
Vă e teamă să nu-i iau 
invers ?

— Neapărat trebuie 
să citiți instrucțiunile.

Mai aveam treburi 
prin tîrg, dar am re
nunțat. Am dat fuga 
acasă să citesc in
strucțiunile. Le-am ci
tit. Sună astfel: „ÎN 
MOMENTUL ClND 
CITITI ACESTE RIN- 
DURI SINTETI PO
SESORUL UNEI PE
RECHI DE PANTOFI 
BĂRBĂTEȘTI „LU
XUS". ACEASTA VA 
DA GARANȚIA CĂ 
EI SÎNT CONFEC
ȚIONAȚI DIN CEL 
MAI BUN MATERIAL 
LA CARE A CONTRI
BUIT O MUNCĂ DE 
CALITATE..." M-am 
felicitat pentru faptul 
că mi-a venit inspira
ția să-mi cumpăr o 
pereche de pantofi 
bărbătești si mi una 
de damă si am citit 
mai departe :

„PENTRU CA PAN
TOFII „LUXUS" SĂ 
VĂ OFERE UN PLUS 
DE FRUMUSEȚE, DU
RABILITATE SI UTI
LIZARE NE PERMI
TEM SĂ VĂ FACEM 
URMĂTOARELE RE
COMANDĂRI :

1. „FOLOSIȚI O 
CREMĂ DE GHETE 
PE BAZĂ DE CEARĂ, 
ÎNDEPĂRTAȚI MAI 
ÎNTÎI PRAFUL, UN
GEȚI CU O CÎRPĂ 
SAU PERIUȚĂ UN 
STRAT SUBȚIRE DE 
CREMĂ, LUSTRUITI 
ÎNTÎI CU O PERIE

isteț
APOI CU O CÎRPĂ 
DE LÎNĂ".

Ce vasăzică un sfat! 
Abia acum mi-am pu
tut da seama cit de 
novice eram înainte de 
a citi instrucțiunile. La 
curățirea pantofilor 
foloseam nu crema de 
ghete pe bază de cea
ră, ci iaurt pe bază de 
lapte, si-i lustruiam 
nu cu peria si o cîrpă 
de lină, ci cu o tavă de 
argint cumpărată de la 
Consignația în acest 
scop, iar apoi ca să

foileton
de

Nicuță 
TĂNASE

prindă mai mult lus
tru îi frecam cu un 
ferăstrău electric...

2. „FOLOSIȚI PEN
TRU ÎNCĂLȚAREA 
PANTOFILOR UN ÎN- 
CĂLTĂTOR".

Acest sfat a pus or
dine în aospodăria 
mea si mulțumesc din 
suflet sfătuitorilor 
pentru că eu înainte la 
încălțarea pantofilor 
foloseam ba frigide
rul, ba mașina de spă
lat rufe, dulapul de 
haine, soba de teraco
tă si vă rog să mă cre
deți, uneori, cînd eram 
mai distrat, mă aju
tam la încălțarea pan
tofilor de aragazul a- 
prins, ori chiar de bu
telie.

3. „PE CÎT ESTE 
POSIBIL SCHIMBAȚI 
PANTOFII ZILNIC. 
ÎN FELUL ACESTA 
SE MĂREȘTE DURA
TA LOR DE FOLO
SIRE".

Acest punct trei 
m-a cam derutat. Să 
schimb pantofii în fie
care zi? E o idee. Dar 
pentru asta ar trebui 
să am șapte perechi, și 
șapte X 225 este egal 
cu 1 575...

4. „PE TIMP UMED 
NU IESITI DE LA 
ÎNCEPUT CU PAN
TOFII NOI".

Neînțelegînd acest 
sfat m-am dus la res
ponsabilul magazinu
lui de unde-i cumpă
rasem.

— Vreți să-mi ex
plicați si mie de ce nu 
pot să încalț pantofii 
„Luxus" pe timp 
umed ?

— Au reumatism.
— Nu, serios, de ce ?
— Sînteti cu ei în 

picioare ?
— Da.
— Uitați-vă la ei 

și-o să găsiți răspun
sul.

M-am uitat. Pantofii 
mei, adică tălpile pan
tofilor mei, începuseră 
să se dezlipească.

— Pantofii „Luxus" 
în nici un caz nu tre
buie purtati pe timp 
umed, mi-a recoman
dat responsabilul ma
gazinului.

— Cum să prevăd eu 
cînd o să fie timp 
umed ?

— Cumpărînd un 
barometru.

— O să-mi cumpăr, 
dar pînă atunci ce 
fac ?

— Descăltati-vă. Vă 
dau banii înapoi. Așa 
avem dispoziție. Știți, 
adezivul cu care se li
pesc tălpile pantofilor 
nu este de calitate. 
Cum dă de umezeală...

— îmi dati banii 
înapoi, dar eu cum o 
să mă duc acasă ? în 
ciorapi ? E umezeală.

— Vă dau alți pan
tofi „Luxus".

— Si mă duc cu ei 
prin...

— Nu, stati la noi. 
Avem o cameră de 
oaspeți. Stati pînă 
vine timp uscat. Pe 
timp uscat nu-i nici 
un pericol de dezli
pire.

— Dacă-i așa, da- 
ți-mi șapte perechi 
să-i schimb în fiecare 
zi. Un barometru unde 
găsesc ? Să nu mă mai 
păcălesc si altă dată.

— Vă spunem noi 
cînd veți pleca. Pînă 
vine timp frumos, tre
ceți la camera de oas
peți.

M-a condus pînă la 
camera de oaspeți. Am 
continuat să citesc in
strucțiunile fabricii : 
„VĂ MULȚUMIM 
PENTRU ATENȚIA 
ACORDATĂ ACES
TOR RÎNDURI SI 
SPERĂM CĂ PA” 
TOFII BĂRBĂTLș. ■ 
„LUXUS" VĂ VQ.. 
SATISFACE PE DE
PLIN".

Mai încape îndoială ?

Micii botaniști în serele Palatului pionierilor din Capitală
Foto : M. Cioc
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Prevenirea
afecțiunilor dentare

Integritatea dinților, strălucirea 
smalțului și așezarea armonioasă pe 
arcade a constituit din cele mai vechi 
timpuri un simbol al sănătății și 
frumuseții. Dinții bolnavi prin carie 
sau paradentoză, ca și orînduirea 
lor defectuoasă în diversele anoma
lii dento-maxilare constituie nu nu
mai un defect fizionomie, dar și un 
pericol pentru sănătatea copilului și, 
mai tîrziu, un factor ce contribuie la 
scăderea capacității de muncă a o- 
mului, un factor de scădere a mediei 
de viață.

Dinții asigură importul de alimen
te pe care le sfarmă și le pregătesc 
pentru digestie. Un copil sau un a- 
dult fără dinți nu poate să se ali
menteze cu fructe sau zarzavaturi 
crude, bogate în vitamine și săruri 
atît de necesare metabolismului ge
neral. Persoanele fără dinți au o pu
tere de muncă redusă și putere de 
reacție scăzută la bolile generale. 
Copiii cu carii dentare fac foarte 
frecvent boli generale.

în cercetările medico-antropolo- 
gice, efectuate în cadrul Academiei 
Republicii Socialiste România sub 
conducerea acad. prof. St. Milcu, pe 
30 000 de copii, adulți, bătrîni din 
cele mai importante centre din țara

Statistica
greșelilor

lucru se poate constata și 
din „scuzele" unor condu
cători de autoturisme opriți 
de agenții de circulație pen
tru săvîrșirea unor contra
venții de acest gen. De 
multe ori ni se răspunde, 
cind mai are cine să dea un 
răspuns — „Nu am depășit 
viteza maximă de 100 km/h 
(sau de 60 km în localități) 
admisă în afara localității". 
Se uită însă că sectorul res
pectiv — o curbă fără vizi
bilitate sau un alt punct pe
riculos — impunea neapă
rat micșorarea vitezei. 
Printre acestea se înscrie și 
numărul mare de acciden
te, soldate cu urmări tra
gice, comise din pricina 
grabei unor șoferi amatori 
cu prilejul reîntoarcerii din 
deplasările făcute la sfîrșii 
de săptămînă, cînd unei o- 
boseli excesive i s-a adău
gat nu rareori și consumul 
de alcool.

Nu o dată în presă au 
fost subliniate și exemplifi
cate efectele catastrofale 
ale consumului de alcool în 
rîndul conducătorilor de 
autovehicule. Cîte ceva s-a 
mai schimbat în bine. 
Acum, deși se situează încă 
pe locul al treilea în ierar
hia cauzelor, accidentele 
din pricina conducerii auto

vehiculelor sub influența 
alcoolului scad față de 
anul 1366, cu aproape 30 Ia 
sută. Analizat fenomenul 
mai în amănunt am putut 
constata că în unele regiuni 
ca Galați, Hunedoara, Cluj, 
Banat, procentul accidente
lor din pricina consumului 
de alcool depășește media 
pe tară. Combaterii alcoo
lismului la volan organele 
miliției îi vor acorda și de 
aici înainte o deosebită a- 
tenție, dar, în zonele amin
tite se impune mai multă 
fermitate în „punerea la 
punct" a bețivilor de la vo
lan, care continuă să fie un 
pericol real pentru toți par- 
ticipanții la traficul rutier.

Sub aspectui locului co
miterii accidentelor, statis
tica pe anul trecut scoate 
în evidență probleme care 
se cer de urgentă soluțio
nate. Astfel, în orașe s-au 
comis 39 ia sută din acci
dente, în comune 34 la sută, 
iar în afara localităților — 
27 la sută. Dacă comparăm 
intensitatea traficului, de
parte de a fi mulțumiți de 
situația de la orașe, trebuie 
să constatăm că în comune 
procentul este excesiv de 
mare. într-adevăr pe teri
toriul acestora din urmă 
numărul accidentelor a

fatale
nic au, de asemenea, carac-crescut în ultimul an cu 

30 la sută ! îndeosebi, în 
unele regiuni s-a înregistrat 
o permanentă creștere a 
numărului de accidente în 
localitățile rurale. De pildă, 
în regiunea Argeș,'această 
categorie de accidente re
prezintă 65 la sută din to
tal, Bacău — 50 la sută,
Ploiești — 45 la sută, Ga
lați și Oltenia — 40 la sută. 
Nu ne putem mulțumi cu 
simpla constatare a factori
lor care au dus la creșterea 
numărului de accidente în 
localitățile rurale. înmulți
rea șantierelor, amplasarea 
de mari unități industriale 
au dus la o intensificare a 
traficului de tranzit, care 
stînjenit de circulația loca
lă — îndeosebi căruțe, bici
clete, tractoare — din cau
za vitezei reduse a vehicu
lelor, provoacă aglomerații 
și implicit condiții pentru 
comiterea accidentelor.

De aceste noi realități, 
organele locale trebuie să 
țină seama și să le acorde 
atenția cuvenită. Nu tre
buie așteptat ca în fiecare 
comună să aibă loc tragedii 
rutiere pentru a porni la 
cîteva amenajări simple 
care se fac cu mijloace lo
cale.

Calendarul și orarul zil-

teristicile lor in materie de 
accidente. Astfel, cele mai 
multe — 18 la sută — se 
produc sîmbăta, cînd 
mulți posesori de autotu
risme pleacă spre locurile 
de agrement sau la o- 
dihnă și creează momente 
de intensificare a circula
ției. Există însă și alte cau
ze. Unii șoferi profesioniști, 
în pofida prevederilor le
gale, profitînd de lipsa de 
control a șefilor și uneori 
cu acordul tacit al acestora, 
pleacă, la sfîrșitul săptămî- 
nii, cu autovehiculele la do
miciliu. Efectuînd transpor
turi clandestine — în grabă, 
pe trasee ocolite, improprii 
circulației — deseori con- 
ducînd sub influența alcoo
lului, ajung să comită cele 
mai grave accidente. Pro
blema are și grave impli
cații economice, care depă
șesc sfera circulației, și de 
aceea se impune un control 
mai exigent asupra auto
bazelor, autocoloanelor.

în timpul zilei, perioada 
cea mai critică este între 
orele 14 și 20, cînd se co
mit aproape jumătate 
din totalul accidentelor. A- 
proximativ aceeași curbă a 
evenimentelor rutiere se 
înregistrează și în alte țări.

Există unele cauze comune: 
aglomerația la aceste ore, 
oboseala conducătorilor 
auto și înrăutățirea condi
țiilor de vizibilitate într-o 
bună parte a anului. Se im
pune din partea conducăto
rilor de autovehicule să 
trateze aceste ore, la fel ca 
orice loc periculos, ca orice 
curbă fără vizibilitate și în 
consecință să circule foarte 
atent, cu viteza potrivită 
condițiilor concrete de tra
fic.

Sperăm că din această • 
succintă trecere în revistă a 
cîtorva date privind statis
tica accidentelor rutiere, 
fiecare cititor va trage con
cluzii pentru el și cei din 
jurul lui, va înțelege toată 
seriozitatea problemei. Un 
lucru este limpede : feno
menul poate fi combătut e- 
ficient și în continuare, cu 
condiția extinderii expe
rienței bune, verificate și a 
luării unor noi măsuri.

Perfecționînd pregătirea 
cadrelor ce lucrează în a- 
cest sector, organele de mi
liție își vor spori eforturile 
și exigența în vederea unei 
mai bune organizări și su
pravegheri a circulației. 
Vom căuta să organizăm și 
să folosim mai bine marea 
rezervă pe care o constituie 
activul de șoferi voluntari.

Avînd sprijinul opiniei 
publice, presei, radioului, 
televiziunii, sîntem con
vinși că în acest an se va 
realiza o mai strînsă cola
borare a tuturor factorilor 
ce concură la buna desfă
șurare a circulației. Și cu 
toată creșterea continuă și 
rapidă a numărului de au
tovehicule vom putea înre
gistra noi succese în com
baterea flagelului acciden
telor.

noastră, s-a observat, cu regulari
tate, că media de vîrstă a celor fără 
dinți nu depășește 55 de ani ; lucru 
de altfel firesc, întrucît o dentiție 
bună asigură și o alimentație com
pletă și rațională. Este inutil să mai 
spunem că un om fără dinți (eden
tat), chiar dacă are proteze totală, 
nu poate avea o dicțiune perfe#J, 
dinții asigurînd vorbirea inteligiisL ,. 
De aceea, pentru a ne menține să
nătatea, pentru a preîntîmpina bolile 
generale, trebuie să ne îngrijim din
ții. Dar cum ?

O metodă eficientă în prevenirea 
afecțiunilor dentare — pe lîngă ali
mentația rațională încă din perioada 
de gestație a copilului și pînă la 
bătrînețe și tratamentul precoce al 
afecțiunilor dentare — constă în igie
na bucală. După apariția primilor 
dinți, copilul trebuie spălat de mamă 
cu un tampon de vată îmbibat în 
ceai de mușețel sau în apă oxigenată 
(o linguriță Ia un pahar de apă). 
După vîrsta de trei ani, trebuie să 
fie învățat să se spele cu peria și 
pasta de dinți, prin mișcări circu
lare Ia început, apoi verticale, pe 
părțile labiale ale dinților și orizon
tale pe suprafețele lor ocluzale. în 
principiu, trebuie să se spele după 
masa de prînz și seara, înainte de 
culcare.

Astăzi, aproape nimeni nu se a- 
șează la masă fără să-și spele mîi- 
nile ; totuși foarte puține persoane 
se spală pe dinți după ce au mîncat. 
Oare o gură cu resturi alimentare 
ce fermentează nu constituie pentru 
organism toxine (otrăvuri) ce pot 
dăuna sănătății generale ? Igiena bu
cală,_ deseori neglijată, poate reduce 
considerabil unul din flagelurile ci
vilizației actuale — caria dentară, 
așa cum igiena generală a redus bo
lile contagioase, care au secerat în 
Evul mediu milioane de oameni.

Orice copil, ca și orice om civilizat 
în general, trebuie să aibă o perie 
de dinți personală și pastă de dinți 
așa cum trebuie să aibă apă și săpun 
pentru spălarea corpului.

Peria de dinți trebuie să aibă perii 
scurți și aspri, așezați în smocuri, 
pe două rînduri, pentru a putea pă
trunde și în spațiile dintre dinți. 
Pasta de dinți folosită emulsionează 
grăsimile din resturile alimentare 
prin săpunul care le este încorporat, 
polisează suprafețele dentare prin 
carbonatul de calciu inclus, distruge 
microbii din cavitatea bucală prin 
antisepticele pe care le conține (car
bonatul de amoniu) — de exemplu, 
pastele „Clorodont" și „Doina". Unele 
paste conțin și substanțe dezodori- 
zante — „Clorofila" — sau compuși 
de fluor, a căror acțiune de preve
nire a cariei este cunoscută.

Spălarea dinților, asemeni igienei 
corporale în general, trebuie să 
constituie o preocupare principală 
pentru părinți, ca și pentru profesorii 
din școli. Ea favorizează o circulație 
bună în mucoasa gingivală și evită 
producerea de carii și paradentopatii. 
într-un viitor apropiat, considerăm 
că va fi necesară instalarea de du
șuri bucale în baia fiecărui cetățean 
și, pe cît posibil, chiar în institu
țiile școlare și preșcolare. Ele ar 
completa astfel spălarea dinților și 
ar reprezenta o măsură eficientă în 
asigurarea unei igiene bucale co
respunzătoare omului modern.

Conf. dr. Petru FIRU
directorul Clinicii de stomatologi* 
infantilă-București
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Una din problemele importante, 
căreia partidul și statul nostru îi a- 
cordă o atenție deosebită, este pre
gătirea forței de muncă, a cadrelor 
necesare dezvoltării tuturor ramu
rilor economiei naționale. Nu se 
poate concepe o eficientă superioară 
a producției, în înțelesul complex 
al acestei noțiuni, fără a acorda cea 
mai mare grijă instruirii noilor de
tașamente de muncitori, maiștri și 
tehnicieni, îmbogățirii permanente a 
cunoștințelor tehnico-profesionale ale 
acestora.

în sistemul general de pregătire 
a cadrelor pentru diferitele domenii 
de activitate un loc de seamă îl 
ocupă învățămîntul profesional și 
tehnic. Prin funcția sa socială de 
formare a muncitorilor calificați si 
a cadrelor cu studii medii de spe
cialitate. acest învățămînt contribuie 
la dezvoltarea forțelor de producție, 
la înfăptuirea mărețelor obiective

★

învățămîntul profesional și tehnic 
are o veche tradiție în tara noastră. 
Germenii acestuia se leagă de crea
ția materială și spirituală a po
porului nostru din cele mai înde
părtate timpuri, de transmiterea de 
la o generație la alta a experienței 
de muncă și viață acumulată sub 
forma cunoștințelor și a deprinderi
lor necesare practicării diferitelor 
îndeletniciri. începînd din prima ju
mătate a secolului trecut, a existat o 
preocupare continuă pentru pregăti
rea prin scoli a cadrelor de meseriași. 
Ulterior, nevoia de cadre calificate, 
făcîndu-se simțită din ce în ce mai 
mult, a devenit necesară reglementa
rea de către stat a organizării și 
funcționării învățămîntului profesio
nal. Această reglementare a fost în
făptuită prin „Legea instrucțiunii" 
din anul 1864, care prevedea înfiin
țarea de „școli reale" pentru agricul
tură, industrie și comerț, cu scopul 
de a da absolvenților cursului primar 
„învățătura necesară pentru exerci
tarea unei arte sau profesiuni".

La sfîrșitul secolului al XIX-Iea 
(1899) învățămîntul profesional a fost 
reorganizat pe trei trepte (școli ele
mentare. inferioare și superioare de 
meserii), absolvenții treptei a treia 
avînd pregătirea necesară pentru a 
îndeplini funcții de maiștri, șefi de 

--ateliere etc. Această reglementare, 
:u unele modificări, s-a menținut 

,pînă în anul 1930 pentru agricultură 
' și 1936 pentru industrie și comerț, 

cînd învățămîntul' profesional a fost 
organizat pe două trepte : gimnaziul 
și liceul industrial. Din rîndul absol
venților de licee industriale erau 
recrutați, după un stagiu în produc
ție, șefi de ateliere și maiștri. în 
aceeași perioadă au fost, organizate 
și școli speciale industriale, cu du
rata de doi ani. în care erau primiți 
absolvenți ai liceelor industriale ce 
doreau să devină „conductori in
dustriali".

După eliberarea patriei, prin „Le
gea pentru reforma învățămîntului" 
din anul 1948, au fost organizate 
școli profesionale, cu durata de 2—4 
ani, pentru pregătirea muncitorilor 
calificați din rîndul absolvenților a 
cel puțin 4 clase elementare, iar 
pentru pregătirea tehnicienilor și_ a 
cadrelor medii economice s-au în
ființat școli medii tehnice și_ econo
mice, cu durata de 4 ani, în care 
erau primiți absolvenți ai școlii ele
mentare de 7 ani. De asemenea, pen
tru satisfacerea unor nevoi urgente 
*’e întreprinderilor, legea prevedea 

1 Ssibilitatea calificării rhuncitorilor 
■și prin cursuri de scurtă durată. în 
acest scop, au fost înființate școlile 
de calificare de pe lîngă fabrici și 
uzine, cu durata de 6—12 luni, în 
care erau primiți muncitori de la 
vîrsta de 16 ani, fără vreo condiție 
de studii la admitere.

Reforma și măsurile luate pe baza 
ei au avut însă anumite limite, care 
s-au reflectat negativ atît în organi
zarea cît și în conținutul învăță
mîntului profesional și tehnic. S-a 
neglijat experiența pozitivă a școlii 
noastre din trecut în pregătirea ca
drelor tehnice cu studii medii de 
specialitate, au fost desființate li
ceele industriale, agricole și comer
ciale. școlile de conductori tehnici și 
de subingineri, în condițiile în care 
economia, în plin proces de trans
formare socialistă, ducea lipsă de 
astfel de cadre. Aceste școli, dintre 
care unele funcționau de mai multe 
decenii, au pregătit cadre valoroase 
pentru sectoare importante ale eco
nomiei naționale.

Prin Hotărîrea C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri din ianuarie 
1955 s-au adus modificări structurii 
învățămîntului profesional și,tehnic, 
reorganizîndu-se școlile profesionale 
și înfiintîndu-se școli tehnice de 
maiștri, școli tehnice (post-medii) 
pentru personal tehnic și pentru 
muncitori de înaltă calificare. în ve
derea legării procesului de învăță
mînt de activitatea practică, aceste 
școli au fost organizate pe lîngă mari 
întreprinderi, șantiere de construc
ții. S.M.T.

Cu tot progresul pe care l-a re
prezentat pentru organizarea și 
funcționarea învățămîntului profe
sional și tehnic, legislația din anul 
1955 a avut și unele omisiuni. Ast
fel. deși s-a prevăzut pentru califi
carea muncitorilor o formă asemă
nătoare uceniciei la locul de muncă, 
principiile de organizare și funcțio
nare a acestei forme au fost insu
ficient precizate, iar posibilitatea de 
a o folosi era acordată numai între
prinderilor mici și cooperativelor 
meșteșugărești ; nu s-a organizat 
învățămîntul profesional seral, prin 
care muncitorii încadrați în produc
ție ar fi putut obține pregătirea teo
retică la nivelul școlii profesionale.

Pregătirea cadrelor de muncitori 
calificați și tehnicieni nu a ținut pa
sul cu dezvoltarea industriei ; lipsa 
muncitorilor calificați și a tehnicie
nilor se resimte și astăzi în unele 
ramuri economice.

Congresul al IX-Iea al partidului 
a trasai importante sarcini pentru 
dezvoltarea și perfecționarea în con
tinuare a învățămîntului profesional 
și tehnic. în perioada care a trecut 
de la Congres, hotărîrile luate au 
început să prindă viată. S-au diver
sificat formele de pregătire a mun
citorilor calificați și a cadrelor teh
nice cu studii medii de specialitate, 
s-a îmbunătățit conținutul procesu
lui instructiv-educativ, a fost lăr
gită baza materială a învățămîn
tului.

Tinînd seama de necesitatea pre
gătirii unui număr mai mare de 
muncitori calificați și de realizarea 

ale construcției socialiste. în ultimii 
10 ani. au fost pregătiți prin școli 
570 000 muncitori calificați, maiștri 
și tehnicieni care, în majoritatea lor, 
obțin rezultate bune în muncă.

învățămîntul profesional și tehnic 
a cunoscut, în tara noastră, o conti
nuă dezvoltare și perfecționare. Dacă 
în anul școlar 1938/1939 erau cu
prinși în școlile profesionale și teh
nice aproximativ 54 000 de elevi, 
astăzi, frecventează aceste școli 
340 000 elevi, care se pregătesc în 
peste 500 meserii și specialități, 
multe din ele fiind cerute. în ulti
mii ani, de introducerea în produc
ție, pe scară tot mai largă, a tehni
cii moderne. La instruirea și edu
carea acestora o contribuție merito
rie o aduc cele 18 000 cadre didac
tice, precum și muncitorii, maiștrii 
și inginerii care, în întreprinderi, 
îndrumă zi de zi activitatea ele
vilor.

★

unei școlarizări cu eficiență econo
mică sporită, a fost organizată uce
nicia Ia locul de muncă.

Pentru ridicarea nivelului de pre
gătire profesională și de cultură ge
nerală a muncitorilor calificați de 
către întreprinderi prin cursuri de 
scurtă durată sau prin practică la 
locul de muncă, a luat ființă învă- 
țămîntul profesional seral care, din 
primul an. a cuprins un număr în
semnat de elevi. Cunoștințele pe 
care elevii le primesc în cadrul a- 
cestei forme de instruire îi ajută 
nemijlocit în activitatea practică ce 
o desfășoară în producție.

Din anul școlar 1966/1967 au în
ceput să funcționeze licee de spe
cialitate, care vor constitui, în vii
tor. calea principală de formare a 
cadrelor de nivel mediu. Ele oferă 
tinerilor largi posibilități ca, paralel

Pregătirea 
muncitorilor calificați

Potrivit datelor statistice, din to
talul muncitorilor calificați existenți 
la începutul anului 1966, 20,7 la sută 
au fost pregătiți prin școli profe
sionale, iar 79,3 la sută de întreprin
deri prin cursuri și practică la lo- 
cui de muncă. - : <

' .Eiperighta 'produSțîel'ârâ't'l:/ ca nfc 
toți muncitorii calificați trebuie să 
fie absolvenți ai unor școli profe
sionale. Dacă pentru a executa uni
cate, pentru a lucra în atelierul de 
sculărie sau pentru a face întreți
nerea și repararea utilajului, absol
virea unei școli profesionale este ne
cesară. pentru muncitorii care exe
cută tot timpul lucrări de serie, fă- 
cînd un număr limitat de operații, 
la o singură mașină, calificarea prin 
cursuri organizate în întreprinderi 
s-a dovedit. în general, suficientă.

Cu toate acestea, procentul de 
muncitori calificați prin școli este 
redus. Aceasta se datorește faptu
lui că nu a existat un plan de pers

Școli profesionale
Rețeaua școlilor profesionale

în anul școlar 1967/1968 funcționea
ză 426 școli profesionale, cuprinzînd 
aproape 220 000 elevi la cursurile de 
zi și serale. Cu toate rezultatele bune 
obținute în dezvoltarea rețelei șco
lare, unele ministere și sfaturi popu
lare au manifestat o slabă preocu
pare pentru lărgirea spațiului de în
vățămînt. S-a ajuns la o concentrare 
a pregătirii muncitorilor, în aceeași 
școală, într-un număr prea mare de 
meserii, multe din ele avînd un pro^' 
fii diferit de cel al întreprinderii pe 
lîngă care funcționează școala. Unele 
conduceri de întreprinderi, care tu
telează școli, acordă puțină atenție 
asigurării locurilor de practică, do
tării atelierelor și laboratoarelor, se

Nomenclatorul de meserii

în prezent, nomenclatorul cuprinde 
232 de meserii, din care 175 au pre
văzută o durată de școlarizare de 3 
ani, iar restul de 57 au durata de 2 
ani. Din analiza volumului și nive
lului de cunoștințe pe care trebuie 
să le posede muncitorii calificați în 
diferite meserii, din consultarea unui 
număr însemnat de specialiști care 
își desfășoară activitatea în produc
ție și învățămînt, rezultă că durata 
de școlarizare la multe meserii este 
nejustificat de mare. Astfel, pentru 
meserii ca : preparator de cărbune, 
tinichigiu, vopsitor-industrial, cizmar- 
tălpuitor, ceramist, ipsosar, coafor 
ș.a. este prevăzută aceeași durată de 
pregătire (3 ani) ca și la meseriile : 
electrician pentru locomotive Diesel 
și electrice, lăcătuș mecanic pentru 
întreținere și reparații de avioane, 
matriter pentru scule, dispozitive și 
verificatoare etc. Există, de asemenea, 
în nomenclator o serie de meserii cu 
profil îngust, pentru care pregătirea 
muncitorilor se poate realiza, în în
tregime sau în cea mai mare parte, 
prin ucenicie sau învățămînt seral 
(zidar, tapițer, blănar, confectioner 
calapoade, morar, brutar, ospătar, 
vînzător etc.). Toate acestea au con
dus la ocuparea unui spațiu de învă
țămînt care putea fi folosit pentru 
pregătirea mai multor muncitori în 
meserii cu grad de tehnicitate ridi
cat și la creșterea nejustificată a 
cheltuielilor de școlarizare.

Tinînd seama de experiența dobîn- 
dită pînă în prezent, de faptul că

Planurile de învățămînt, programele și manualele școlare

în epoca noastră de mari progrese 
în domeniul științei, tehnicii și cul
turii, învățămîntul profesional este 
chemat să asigure elevilor o temei
nică pregătire de specialitate, pre

cu pregătirea de cultură generală, 
să-și însușească temeinice cunoștințe 
teoretice și practice într-o anumită 
specialitate.

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei naționale, promovarea progre
sului tehnico-științific în toate do
meniile de activitate impun adop
tarea, în continuare, a unui com
plex de măsuri care. în lumina Di
rectivelor Congresului al IX-lea al 
partidului, a Conferinței Naționale a 
P.C.R., a hotărîrilor și indicațiilor 
conducerii de partid și de stat, să 
ducă la :

— sporirea numărului de munci
tori calificați, maiștri și tehnicieni, 
în conformitate cu cerințele actuale 
și de perspectivă ale economiei (în 
primul rînd în meseriile și ramurile 
de bază ale industriei) prin : folosi
rea unor forme de pregătire cît 
mai adecvate (școli avînd cursuri de 
zi și serale, ucenicie, cursuri de 
scurtă durată), stabilirea rațională a 
necesarului de școli și a rețelei șco
lare. utilizarea corespunzătoare a 
spațiului de școlarizare și a locurilor 
de practică ;

— ridicarea nivelului de pregătire 
a muncitorilor, maiștrilor și tehni
cienilor prin : modernizarea planu
rilor, programelor și manualelor 
școlare, perfecționarea metodelor de 
predare, asigurarea unui corp didac
tic stabil, cu bună pregătire de spe
cialitate și pedagogică, dotarea co
respunzătoare a laboratoarelor și 
atelierelor școlare. îmbunătățirea 
muncii de control și îndrumare.

Pentru îndeplinirea acestor obiec
tive au fost elaborate propunerile 
cuprinse în studiul de fată, care se 
bazează pe o largă consultare a ca
drelor didactice, a specialiștilor din 
producție, pe experiența pozitivă a 
învățămîntului nostru din trecut, 
pe experiența unor țări cu economie 
dezvoltată.

pectivă, științific fundamentat, pen
tru calificarea muncitorilor, corelat 
cu dezvoltarea economiei naționale.. 
Planul de școlarizare, care se e- 
labora în fiecare an, nu a reflectat, 
în suficientă măsură, nevoile reale 
de cadre ale întreprinderilor.

. Tinînd seama de acest fapt, se 
preconizează o creștere a cuprinde
rii elevilor în anul I la diferite for
me ale învățămîntului profesional 
(inclusiv ucenicia cu pregătire teo
retică șeolară).

Avînd în vedere experiența acu
mulată în tara noastră și orientarea 
actuală pe plan mondial, sistemul 
de pregătire a muncitorilor calificați 
va trebui să cuprindă și în viitor 
următoarele forme :

— școli profesionale, avînd cursuri 
de zi și serale ;

— ucenicie la locul de muncă ;
— cursuri de calificare, organiza

te de întreprinderi, cu scoatere șl 
fără scoatere din producție.

lecționării cadrelor didactice de spe
cialitate.

Pentru înlăturarea lipsurilor sem
nalate, ministerele și consiliile popu
lare județene vor analiza cu cea mai 
mare atenție situația școlilor și, în 
colaborare cu Ministerul învățămîn
tului. vor definitiva în cursul aces
tui an, studiul asupra rețelei școlare, 
urmărindu-se o mai bună repartizare 
a școliloi- în conformitate cu dezvol
tarea pe teritoriu a întreprinderilor, 
stabilirea profilului fiecărei școli și 
restrîngerea numărului de meserii ce 
vor fi pregătite într-o școală, astfel, 
îneît, să se asigure toate condițiile 
necesare pentru desfășurarea proce
sului instructiv-educativ.

producția modernă solicită din par
tea muncitorilor executarea unui nu
măr limitat de operații, rezultă că, 
în condițiile actuale, cînd școlile pro
fesionale primesc absolvenți ai școlii 
generale de 8 ani, este indicat ca du
rata studiilor la majoritatea mese
riilor, să fie de doi ani. Desăvîrșirea 
pregătirii practice se va realiza în 
întreprinderi, după absolvirea școlii, 
într-o perioadă de 3—12 luni, absol
venții fiind încadrați ca muncitori 
practicanți și salarizați în consecin
ță. Durata efectivă a perioadei de 
practică va fi stabilită de întreprin
deri, în limitele arătate, în funcție 
de acomodarea practicanților în pro
cesul de producție.

Pentru unele meserii de mare com
plexitate, care necesită o perioadă 
mai îndelungată de pregătire (elec
trician pentru protecție crin relee, 
automatizare și măsurători electrice, 
lăcătuș mecanic pentru motoare cu 
combustie internă etc.), precum și 
pentru meserii care solicită eforturi 
fizice deosebite sau activitate în me
dii toxice, fiind necesară o fortifi
care în timp a organismului (furna- 
list, oțelar ș.a.) se va menține durata 
de 3 ani. în acest caz, după absolvi
rea școlii, elevii vor fi angajați în 
producție ca muncitori calificați, fă
ră stagiu de practicanți.

Pe plan mondial, durata de pregă
tire a muncitorilor calificați prin 
școli profesionale variază. în func
ție de complexitatea meseriilor, în 
general între 1—3 ani.

cum și bogate cunoștințe de cultură 
tehnică generală, care să corespundă 
tot mai mult cerințelor societății 
moderne.

Mașinile-unelte. agregatele și in

stalațiile automatizate cu coman
dă electronică, ce se introduc 
în toate ramurile producției, ne
cesitatea cunoașterii lubrifianților, 
metalelor și tuturor materialelor uti
lizate în tehnica nouă au făcut ca 
în planurile de învățămînt ale școli
lor profesionale din țările cu indus
trie dezvoltată, fizica și chimia să fi
gureze ca discipline de cultură teh
nică generală, obligatorii pentru toa
te meseriile industriale.

_ în țara noastră, cu toate îmbună
tățirile aduse, actualele planuri nu 
reflectă în suficientă măsură această 
cerință a unui învățămînt profesional 
modern. Cunoștințele de fizică și chi
mie la unele meserii sînt restrînse la 
cîteva capitole ale acestor discipli
ne, constituite în obiecte de sine stă
tătoare.

Cunoștințele de tehnologie, care ar 
trebui să contureze de fapt profilul 
meseriei, sînt predate fragmentat în 
4—5 discipline separate (Studiul ma
terialelor, Aparate de măsură și con
trol, Noțiuni de automatizare etc.), 
dintre care unele sînt mult teoreti
zate, insuficient legate de specificul 
meseriei, cu paralelisme între ele ; 
cunoștințele care rămîn să fie preda
te la obiectul intitulat „Tehnologia 
meseriei" au un caracter predomi
nant descriptiv, cu elemente nesem
nificative, prezentînd adesea operații 
și metode de muncă ce pot fi însu
șite, cu mai multă eficiență, în ca
drul instruirii practice.

Numărul de ore acordat diverselor 
obiecte de specialitate nu corespun
de, întotdeauna, necesităților reale 
ale meseriei, iar cel afectat obiecte
lor de cultură generală și cultură 
tehnică generală, chiar pentru mese
rii cu profil apropiat sau la aceeași 
meserie școlarizată pentru diferite 
sectoare de activitate, variază uneori 
de la simplu la dublu.

Pentru îmbunătățirea pregătirii 
elevilor, așa după cum au subliniat 
în unanimitate membrii Consiliului 
învățămîntului profesional și tehnic 
la dezbaterea purtată asupra planu
rilor de învățămînt, este necesară 
înlăturarea actualei fărîmițări a dis
ciplinelor de cultură tehnică genera
lă și de specialitate ; punerea unui 
accent deosebit pe problemele fun
damentale ale însușirii meseriei, în

Instruirea practică

Instruirea practică ocupă un loc 
Important în pregătirea profesională 
a elevilor. Timpul afectat practicii 
reprezintă, în medie, 65 la sută din 
numărul total de ore la meseriile 
școlarizate pe 3 ani și peste 5.0. la.sută 
la cele cu durata studiilor de 2 ani. 
Acest procent este, în general, la ni
velul mediu existent pe plan mondial. 
Cu toate rezultatele obținute, în or
ganizarea și desfășurarea instruirii 
practice există neajunsuri: multe 
ateliere și laboratoare școlare, 
îndeosebi atelierele de prelucrări 
prin așchiere, atelierele școlilor de 
mecanici agricoli, laboratoarele șco
lilor de chimie, metalurgie, construc
ții de mașini etc., au o capacitate re
dusă și sînt insuficient înzestrate cu 
mașinile, utilajele și aparatura nece
sară ; multe întreprinderi nu asigu
ră locuri de muncă efective pentru 
elevi, aceștia rămînînd, deseori, sim
pli observatori pe lîngă muncitorii la 
care sînt repartizați sau efectuează 
diferite munci auxiliare ; elevii nu 
sînt lăsați să execute decît operații 
de categorii inferioare, pentru a nu 
scădea nivelul realizărilor echipei în 
care sînt încadrați.

Rezultate mai bune se obțin atunci 
cînd se formează echipe de elevi 
conduse de muncitori cu experiență, 
în acest caz, elevii, constituind ma
joritatea echipei, trebuie să execute 
ei înșiși cele mai multe operații din 
care constă lucrarea încredințată, iar 
lucrările mai dificile sînt executate 
de muncitori.

Ținînd seama de lipsurile constata
te în organizarea actuală a instruirii 
practice, de experiența școlilor pro
fesionale și a liceelor industriale care 
au funcționat în țara noastră în tre
cut, ca și de experiența altor țări, se 
preconizează ca instruirea practică a 
elevilor să fie organizată astfel :

— în anul I, practica de inițiere se 
va face, ca și în prezent, în școală, 
pentru ca elevii să capete primele 
deprinderi de mînuire a utilajelor 
specifice meseriei și să cunoască mo
dul în care sînt construite și funcțio
nează aceste utilaje ;

— în anul II, instruirea practică 
va continua în ateliere de producție 
— școală, care se vor organiza în 
mod treptat, pe măsura creării con
dițiilor materiale. Aceste ateliere vor 
fi înființate fie în incinta școlilor, fie 
în întreprinderi și vor fi dotate cu 
utilajul necesar pentru ca elevii să 
capete deprinderile practice ale me
seriei în mod sistematic, executînd

Activitatea educativă în rîndul elevilor

De-a lungul anilor, școlile profesio
nale au pregătit și educat numeroase 
generații de tineri muncitori. în tot 
ceea ce s-a construit, în toate marile 
realizări obținute în dezvoltarea eco
nomiei naționale este încorporată și 
hărnicia, priceperea, entuziasmul a- 
cestora.

Pentru continua îmbunătățire a 
activității educative își are aplicare 
orientarea expusă în „Studiul pri
vind dezvoltarea învățămîntului de 
cultură generală", dat publicității. 
Totodată, în organizarea activității 
educative este necesar să se țină 
seama de aspectele specifice pe care 
le prezintă formarea viitorilor mun
citori.

Una din preocupările de cea mai 
mare însemnătate a școlii, cadrelor 
didactice, organizațiilor U.T.C. va tre
bui să fie cultivarea la elevi a dra
gostei și interesului pentru meseria 
aleasă, a pasiunii și perseverenței 
pentru însușirea și stăpînirea noilor 
mașini și utilaje, a proceselor tehno
logice moderne, pentru ■ îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor profesionale 
și de cultură generală. în acest scop, 
vor fi valorificate în mai mare mă
sură posibilitățile pe care le oferă 
procesul de învățămînt, practica în 
producție, contactul cu viața colecti
velor de muncitori, mijloacele de care 
dispun întreprinderile pentru forma
rea elevilor ca viitoare cadre cu pro

primul rînd pe cunoașterea principii
lor de funcționare, exploatare și în
treținere a utilajelor și instalațiilor, 
a proceselor tehnologice noi, a me
todelor moderne de organizare știin
țifică a muncii și producției ; crește
rea răspunderii ministerelor și șco
lilor în stabilirea conținutului disci
plinei de tehnologia meseriei și în or
ganizarea practicii elevilor.

Pe baza acestor principii, Ministe
rul învățămîntului, împreună cu mi
nisterele economice vor întocmi 
„planuri de învățămînt-cadru", pe 
grupe de meserii cu profil apropiat, 
care urmează să fie aplicate începînd 
cu anul școlar 1968/1969 (lucrare în 
curs de elaborare).

Prin eforturile depuse în ultimii 
ani, s-a ajuns ca aproximativ 90 la 
sută din obiectele de învățămînt să 
fie acoperite cu manuale. Multe din 
acestea corespund cerințelor de pre
gătire a elevilor.

Analiza făcută de colective de ca
dre didactice și alți specialiști, unui 
număr însemnat de manuale, duce 
însă la concluzia că, în unele cazuri, 
acestea nu reflectă în măsură sufi
cientă progresul tehnic actual, con
țin numeroase amănunte în detri
mentul elementelor fundamentale ale 
meseriei, au un volum exagerat, iar 
prin nivelul și forma de prezentare 
a unor cunoștințe sînt mai degrabă 
lucrări tehnice de specialitate.

Există cazuri cînd programele șco
lare, care reprezintă scheletul viitoa
relor manuale, nu sînt judicios al
cătuite, conțin un volum prea mare 
de teme. De aceea, perfecționarea 
programelor și manualelor prin eli
minarea paralelismelor și a detaliilor 
nesemnificative, prin introducerea 
problemelor noi legate de progresul 
tehnic, prin respectarea cerințelor 
metodico-didactice, va constitui o 
sarcină permanentă pentru Mi
nisterul învățămîntului, ministerele 
economice și editură, în procesul de 
modernizare a învățămîntului. în 
viitor, pentru discipline comune mai 
multor meserii vor fi elaborate ma
nuale unice, de către colective de au
tori formate din cei mai competenți 
specialiști. Totodată, se va realiza o 
mai bună organizare a concursului de 
manuale școlare.

unele sortimente din producția cu
rentă a întreprinderilor, precum și 
lucrări pentru autodotarea școlilor. 
Această formă de organizare a prac
ticii în ateliere de producție a exis
tat. în țara noastră la școlile de me
serii, iar în prezent ea există la 
unele școli, dînd rezultate bune. A- 
colo unde nu sînt create încă condi
țiile materiale sau specificul mese
riei nu permite organizarea de ate
liere școlare (pentru furnaliști, oțe- 
lari, sondori, mineri ș.a.) instruirea 
practică a elevilor se va face în în
treprinderi ;

— la meseriile cu durata de 3 ani, 
instruirea practică din anul III va fi 
efectuată în procesul de producție al 
întreprinderilor, sub controlul și în
drumarea cadrelor tehnice ale aces
tora.

Datorită varietății mari a condiții
lor de școlarizare și de asigurare a 
locurilor de practică în ateliere-școa- 
lă și în producție, organizarea prac
ticii și corelarea sa cu procesul de 
instruire teoretică vor fi stabilite de 
ministerul tutelar pentru fiecare uni
tate. în felul acesta, ministerele pot 
organiza, în funcție de condițiile 
concrete, desfășurarea procesului de 
învățămînt fie prin alternarea în 
cursul săptăminii a pregătirii teore
tice cu cea practică, fie prin coma
sarea pregătirii teoretice în anumite 
perioade ale anului școlar. în cazul 
comasării pregătirii teoretice, perioa
da afectată acesteia va preceda peri
oada de practică.

îndrumarea practicii de inițiere a 
elevilor din anul I se face, cu bune 
rezultate, de maiștrii-instructori ai 
școlilor. Controlul și îndrumarea 
practicii în producție a elevilor din 
anul II, fiind lăsate numai în grija 
muncitorilor și cadrelor tehnice din 
întreprinderi, nu se face în mod sa
tisfăcător, deoarece acest personal, 
preocupat în primul rînd de realiza
rea sarcinilor de producție, nu are 
timpul necesar pentru a controla pe 
elevi și a le acorda asistența tehnică 
de care au nevoie. în vederea asigu
rării unei îndrumări corespunzătoare 
a activității acelor elevi din anul II 
care efectuează instruirea practică în 
întreprinderi, în schemele de func
țiuni ale școlilor profesionale se vor 
prevedea posturi de maiștri-instruc- 
tori, al căror număr se va stabili în 
funcție de numărul elevilor și de mo
dul de organizare a instruirii prac
tice.

fil tehnic modern. Se va pune mai 
mult accent pe conținutul educativ al 
disciplinelor tehnice de profil, al lu
crărilor practice ce se desfășoară în 
atelierele și laboratoarele școlare, pe 
sporirea rolului și eficienței formelor 
de activitate educativă extrașcolară 
(concursuri pe meserii, organizarea 
expozițiilor cu produse realizate de 
elevi, vizite de documentare la între
prinderi, întîlniri cu muncitori, teh
nicieni și ingineri care și-au dedicat 
întreaga viață meseriei alese etc.).

Cultivarea la elevi a spiritului de 
ordine și disciplină caracteristic pro
cesului de producție, a unei înalte 
răspunderi față de îndatoririle ce le 
revin, trebuie să constituie, de ase
menea, o preocupare permanentă a 
tuturor factorilor care concură la 
pregătirea tinerilor muncitori. încă 
de pe băncile școlii elevii trebuie să 
fie deprinși să utilizeze și să păstreze 
cu grijă mașinile și uneltele încre
dințate ; să respecte disciplina tehno
logică și sarcinile de producție pe 
care le au de îndeplinit ; să se obiș
nuiască cu organizarea rațională a lo
cului de muncă și respectarea timpu
lui de lucru ; să simtă răspunderea 
pentru calitatea activității depuse.

O grijă deosebită trebuie acordată 
desfășurării muncii educative în că
minele școlare, avînd în vedere că 
marea majoritate a elevilor locuiesc 
în aceste unități ; vor trebui organi
zate mai multe activități recreative. 

bogate în conținut educativ, care să 
răspundă vîrstei și preferințelor ele
vilor.

Un rol de seamă în formarea și 
educarea elevilor îl au pedagogii 
școlari. Aceștia trebuie să suprave
gheze pregătirea lecțiilor de către 
elevi, dîndu-le ajutorul de care au 
nevoie ; lor le revine sarcina de a-i 
îndruma în organizarea timpului li
ber ; pedagogii trebuie să fie perma
nent în mijlocul elevilor pentru a

★

Studiul cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului de cultură generală 
prevede prelungirea duratei școlii o- 
bligatorii la 10 ani. Pe măsură ce a- 
ceastă școală va da absolvenți, în 
școlile profesionale vor fi primiți ti
neri care au terminat 10 clase.

Avînd în vedere că în școala de 
10 ani elevii voi- căpăta un volum spo
rit de cunoștințe la limba română, 
matematică, fizică, chimie, biologie 
etc., dobîndind o pregătire de cultură 
generală mai cuprinzătoare și mai 
temeinică decît în prezent, durata 
studiilor în școlile profesionale va fi 
de 1-2 ani, urmînd ca desăvîrșirea

Ucenicia la locul de muncă
Ucenicia la locul de muncă este o 

formă de calificare a absolvenților 
școlii generale, în vîrsta de 15—18 
ani, încadrați în producție, prin care 
li se asigură pregătirea practică și 
teoretică necesară exercitării unei 
meserii.

Pregătirea practică a ucenicilor se 
realizează organizat, în procesul acti
vității zilnice, în unități de produc
ție sau de deservire a populației, ca
re se stabilesc de către ministere, ce
lelalte organe centrale ale adminis
trației de stat sau de comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare regio
nale.

Cunoștințele teoretice se asigură 
prin :

a) învățămînt profesional seral ;
b) cursuri de zi, cu durata de 2—3 

luni, în fiecare an de pregătire, or
ganizate fără participarea ucenicilor 
în producție, în cazul cînd în localita
tea în care ucenicul este angajat nu 
se pot organiza cursuri serale. Aces
te cursuri vor funcționa în cadrul 
școlilor profesionale și se vor desfă
șura pe baza planurilor și a progra
melor de studii de la învățămîntul 
profesional seral ;

c) cursuri de scurtă durată, organi

Cursuri de calificare 
organizate în întreprinderi
în prezent, pentru calificarea mun

citorilor, întreprinderile organizează 
cursuri cu o durată care variază între 
2—12 luni, după volumul cunoștințe
lor teoretice și practice care trebuie 
însușite de muncitori. în organizarea 
și funcționarea acestor cursuri se 
constată multe deficiențe : durata de 
pregătire, la aceeași meserie, diferă 
de la o întreprindere la alta ; stabi
lirea conținutului cursurilor este lă
sată de către ministere, de cele mai 
multe ori, pe seama întreprinderilor ; 
lipsește materialul didactic și biblio
grafic (manuale, broșuri, îndrumătoa
re) ; nu sînt precizate răspunderile ce 
revin ministerelor și întreprinderilor 
pentru buna desfășurare a acestora.

în viitor, sistemul de calificare a 
muncitorilor prin cursuri organizate 
în întreprinderi va cuprinde :

— cursuri de calificare de gradul I, 
cu durata de 3—12 luni, în funcție de 
specificul meseriei, prin care se vor 
da muncitorilor necalificați cunoștin
țele teoretice și practice necesare lu
crărilor prevăzute în indicatoarele ta

Pregătirea maiștrilor 
și a cadrelor cu studii 
medii de specialitate

Cu toate rezultatele obținute pînă 
în prezent, numărul maiștrilor, teh
nicienilor și economiștilor cu studii 
medii este insuficient față de necesi
tăți și prea mic în raport cu cel al 
cadrelor cu pregătire superioară.

Principalele cauze care au deter
minat rămînerea în urmă a pregătirii 
maiștrilor, a cadrelor tehnice și eco
nomice de nivel mediu sînt : lipsa u- 
nui plan de perspectivă pentru pre
gătirea acestui personal, corelat cu 
necesitățile economiei naționale și a 
unui nomenclator de funcțiuni, ști
ințific fundamentat, în care să se pre-

Scoli deJ

în cei 11 ani de existență, școlile 
tehnice de maiștri au dat aproxima
tiv 42 000 de cadre, care au adus im
portante contribuții la buna organiza
re a muncii în întreprinderi, la în
deplinirea sarcinilor de producție. în 
organizarea învățămîntului tehnic de 
maiștri se mai constată însă neajun
suri.

Durata studiilor, deși s-a redus, fată 
de 1962, de la 3 la 2 ani (rămînînd de 
3 ani numai la cursurile serale) este 
încă nejustificat de mare. Aceasta șe 
datorește faptului că o mare parte din 
cunoștințele predate în școala tehni
că de maiștri constituie o repetare a 
celor învățate de elevi la școala pro
fesională. Astfel, la disciplinele de 
cultură generală (Matematică, Fizică) 
și la cele de cultură tehnică generală, 
repetările reprezintă 50—70 la sută 
din totalul cunoștințelor, iar la disci
plinele de specialitate 25—40 la sută. 

avea convorbiri educative cu eî, 
pentru a cunoaște preocupările lor 
și a le da îndrumările necesare.

Experiența arată că actualul sistem 
de recrutare a pedagogilor din rîn
dul absolvenților de liceu nu dă re
zultate. Față de sarcinile ce revin pe
dagogilor școlari, este necesar ca, în 
viitor, în astfel de funcții să fie nu
miți absolvenți ai școlilor și institu
telor pedagogice.

★

pregătirii practice să se realizeze în 
întreprinderi, după absolvirea șco
lii, într-o perioadă de practică de 
3—12 luni, absolvenții fiind încadrați 
ca muncitori practicanți și salarizați 
în consecință.

în scopul selecționării elevilor și 
în funcție de aptitudinile necesare e- 
xercitării meseriei, se va introduce 
treptat, în cadrul examenului de ad
mitere, o probă psihotehnică.

Pînă la funcționarea școlilor profe
sionale numai cu absolvenți ai școlii 
de cultură generală cu durata pre
lungită, urmează să fie aplicate mă
surile preconizate în studiul de față.

zate în întreprinderi, de regulă pen
tru meserii de complexitate mai re
dusă, în care nu sînt pregătiți mun
citori prin școli profesionale.

Meseriile în care se poate organi
za ucenicia la locul de muncă sînt 
cele prevăzute în nomenclatoarele de 
pregătire prin școli profesionale și 
cursuri de scurtă durată.

în timpul uceniciei, elevii execută 
lucrări pe măsura posibilităților lor 
și primesc indemnizații lunare, al că
ror cuantum este stabilit diferențiat, 
pe ramuri de producție și ani de pre
gătire, ținînd seama de aportul uce
nicilor la realizarea producției.

La absolvire, ucenicii care au făcut 
pregătirea teoretică în învățămîntul 
profesional seral sau prin cursuri de 
zi, vor primi aceleași acte de studii 
ca și absolvenții școlilor profesionale; 
cei care fac pregătirea teoretică prin 
cursuri de scurtă durată vor primi 
certificat de calificare.

Avînd în vedere eficacitatea și eco
nomicitatea acestei forme, precum și 
capacitatea sa de a cuprinde un mare 
număr de absolvenți ai școlii genera
le, ucenicia va trebui să devină una 
din principalele căi de pregătire a 
muncitorilor calificați.

rifare pentru primele categorii de ca
lificare ;

— cursuri de calificare de gradul II, 
cu durata de 3—12 luni, prin care se 
vor da muncitorilor calificați prin 
cursurile de gradul I cunoștințele 
teoretice și practice necesare execu
tării lucrărilor prevăzute la categori
ile următoare ale indicatoarelor tari
fare de calificare.

Ministerul învățămîntului și minis
terele economice vor definitiva în a- 
cest an planurile de învățămînt, no
menclatorul de meserii și regulamen
tul de funcționare, documente care 
vor asigura o concepție unitară în 
organizarea, desfășurarea și în conți
nutul acestor cursuri.

Pentru ținerea la curent a muncito
rilor calificați cu problemele noi din 
domeniul specialității lor, sau pentru 
a le adînci cunoștințele într-un do
meniu restrîns al meseriei, potrivit 
cerințelor locurilor de muncă, între
prinderile vor organiza, în continua
re, cursuri de perfecționare a aces
tora.

cizeze locurile de muncă (funcțiile) 
ce trebuie ocupate de cadre cu pre
gătire medie de specialitate ; lipsa, 
timp îndelungat, din sistemul nostru 
de învățămînt a unor școli medii de 
specialitate, precum și a unor forme 
serale de pregătire.

Pentru pregătirea maiștrilor, a ca
drelor tehnice și economice de nivel 
mediu funcționează următoarele ti
puri de școli :

— școli tehnice de maiștri ;
— licee de specialitate ;
— școli tehnice post-medii (cu ab

solvenți de liceu de cultură gerierală).

maiștri
Totodată, timpul de școlarizare cu
prinde o perioadă de practică ce s-ar 
putea efectua înainte de admiterea în 
școală, permițînd astfel și o verificare 
a aptitudinilor organizatorice pe care 
le posedă cei care urmează a fi pri
miți în școlile de maiștri.

Pentru pregătirea maiștrilor vor fi 
luate următoarele măsuri :

— extinderea formei serale de pre
gătire a maiștrilor, menținînd cursu
rile de zi numai în sectoarele în care 
pregătirea prin forma serală nu este 
posibilă, datorită faptului că elevii 
sînt dispersați în întreprinderi si
tuate la distanțe mari de școli sau lu
crează în condiții grele de muncă, ne- 
putînd să frecventeze cursurile (in
dustria minieră, forajul și exploatarea 
sondelor, exploatarea forestieră, con
strucții etc.) ;

(Continuare în pag. a IV-a)
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— reducerea duratei de pregătire 
a maiștrilor de la 3 la 2 ani (cursuri 
serale) și de la 2 la 1 an (cursuri de 
zi), prin eliminarea repetărilor și pa
ralelismelor și axarea conținutului 
învătămîntului pe sarcinile concrete 
ce revin maiștrilor, accentuîndu-se 
aspectele privind organizarea științi
fică a producției și creșterea eficien
ței economice a muncii ;

— admiterea în școala tehnică de 
maiștri se va face în urma unei se
lecții prealabile efectuată în între
prinderi. în acest scop, întreprinde-

Licee de
Calea principală de formare a spe

cialiștilor de nivel mediu va fi, în 
viitor, liceul de specialitate. în pre
zent funcționează 165 licee industria
le, agricole, economice și sanitare în 
care sînt cuprinși 47 000 elevi.

încă de la înființarea lor, liceele 
de specialitate s-au bucurat de o lar
gă popularitate în rîndul absolvenți
lor școlii generale și al părinților ele
vilor. Semnificativ este numărul mare 
de candidați care se prezintă la con
cursul de admitere. în acest an, 
de exemplu, s-au prezentat la con
cursul de admitere, pe total licee de 
specialitate, peste 3 candidați pe un 
loc. Cea mai mare afluență s-a înre
gistrat la liceele industriale, unde au 
concurat pînă la 10 candidați pe un 
loc, iar media minimă pentru admi
tere a depășit, în multe cazuri, 
nota 7.

Planurile de învățămînt au fost în
tocmite pe baza unor largi consul
tări cu colective de specialiști din 
producție și școli, cu direcțiile și ser
viciile de învățămînt din ministere. 
Prin conținutul lor, aceste planuri a- 
sigură : realizarea unei pregătiri de

Scoli tehnice
în prezent, școlile tehnice pentru 

personal tehnic cuprind 31 400 elevi. 
Pe măsura intrării în producție a ab
solvenților liceelor de specialitate, 
precum și a celor de subingineri cea 
mai mare parte a școlilor tehnice 
post-medii își vor înceta activitatea. 
Se consideră necesar, însă, ca pentru 
specialitățile : tehnician în domeniul 
fizicii atomice, al mașinilor electronice 
de calcul, aparatelor de radio și tele
viziune, pilot de aviație, asistent me
dical ș.a.. care necesită un nivel ri
dicat de cunoștințe generale și de 
specialitate, o anumită vîrstă și res
ponsabilitate, tehnicienii să fie pre
gătiți, în continuare, prin școli teh
nice post-medii.

Ministerul învătămîntului, în co-

Personalul didactic
în anul școlar 1967/1968, în școlile 

profesionale, tehnice și liceele de 
specialitate își desfășoară activitatea 
18 000 cadre didactice (ingineri, eco
nomiști, medici, profesori de cultură 
generală și maiștri-instructori).

Cu toate că învățămîntul profe
sional și tehnic are o veche tradiție 
în țara noastră, nu a reușit să-și asi
gure încă în măsură suficientă un 
corp didactic propriu. Multi. dintre 
profesorii de specialitate (ingineri și 
economiști) sînt cumularzi. în rîndul 
acestora există fluctuație, ceea ce 
creează greutăți în desfășurarea pro
cesului de învățămînt.

O parte dintre inginerii și maiș- 
trii-instructori din învățămîntul 
profesional și tehnic au o insufi
cientă pregătire pedagogică și meto
dică. Acest lucru se datorește și 
faptului că nu există o formă gene
ralizată de pregătire și perfecționare 
a lor. Cursurile facultative de. pe
dagogie, organizate numai la cîteva 
institute de învățămînt tehnic supe
rior, precum și unele cursuri de per
fecționare a maiștrilor, sînt insufi

PRODUSE AIE FABRICII 
OE CIMENT 
Șl AZBOCIMENT 
DE IA BICAZ

FABRICA DE CIMENT ȘI 
AZBOCIMENT DE LA BICAZ, 
utilată cu agregate de mare ran
dament și dispunînd de cadre 
tehnice și de muncitori cu o bu
nă calificare profesională, produ
ce și livrează, fără repartiție, fil
ler din calcar, utilizabil la con
strucții de drumuri, precum și la 
tencuieli de fațade la construc
ții. Cei interesați mai pot procu
ra de la această întreprindere, 
pe bază de repartiție, tuburi din 
azbociment și plăci ondulate din 
azbociment care se folosesc ca 
învelitori pentru construcțiile de 
locuințe sau la grajduri. De ase
menea, fabrica produce și livrea
ză, fără repartiție, un nou pro
dus cu destinație funcțională es
tetică. Este vorba de vasele or
namentale de diferite tipuri și 
dimensiuni pentru spații verzi. 
Finisajul adecvat și expresia lor 
plastică le conferă calități de 
necontestat.

W ____ W

PROFESIONAL Si TEHNIC
rile vor selecționa, dintre cei mai 
buni muncitori absolvenți ai școlii 
profesionale (de preferință care au 
terminat și liceul) cu un stagiu în 
producție de 3—5 ani, încadrați 
în ultimele două categorii de 
calificare, pe aceia care au perspec
tive să devină maiștri și îi vor folosi, 
pentru o perioadă de verificare de cî- 
teva luni, în posturi de șefi de echi
pă, maiștri-ajutori sau chiar maiștri 
provizorii. Acei care au dovedit apti
tudini pentru funcția de maistru vor 
fi recomandați să urmeze școala teh
nică de maiștri.

specialitate
cultură generală, la un nivel apro
piat de cel din liceele teoretice ; o 
pregătire de specialitate, teoretică și 
practică, corespunzătoare cerințelor 
actuale și de perspectivă ale econo
miei ; evitarea supraîncărcării elevi
lor.

în vederea soluționării tuturor pro
blemelor privind funcționarea licee
lor de specialitate, Ministerul învă- 
țămîntului, împreună cu ministerele 
economice și consiliile populare^ ju
dețene, vor definitiva pînă la sfîrși- 
tul anului 19G8 studiul asupra dezvol
tării în perspectivă a acestor licee, 
luînd în considerare : necesarul de 
cadre cu studii medii de specialita
te ; comasarea pregătirii unor spe
cialități de profil apropiat, în cadrul 
aceluiași liceu ; folosirea în comun, 
cu alte tipuri de școli, a atelierelor 
de practică, a unor laboratoare, a că
minelor și cantinelor, pentru desfă
șurarea învățămîntului cu randament 
optim din punct de vedere al eficien
ței economice ; folosirea judicioasă a 
investițiilor afectate dezvoltării învă
tămîntului profesional și tehnic.

post-medii
laborare cu celelalte ministere șl 
organe centrale interesate, va re
vizui actualul nomenclator al spe
cialităților în care se pregătesc cadre 
tehnice medii, punîndu-1 în concor
danță cu cel al liceelor de specia
litate și cel al școlilor de subingineri. 
De asemenea, va îmbunătăți conți
nutul învățămîntului în școlile teh
nice post-medii în direcția apro
fundării cunoștințelor de speciali
tate, pentru a permite absolvenți
lor să se adapteze mai ușor progre
sului tehnic din domeniul lor de 
activitate ; se va reduce durata stu
diilor, în funcție de specialitate, la 
1—2 ani, vor fi înființate cursuri 
serale, iar pentru specialitățile eco
nomice, și învățămînt fără frecvență.

ciente. Activitatea de perfecționare 
metodică a personalului didactic are 
de multe ori un caracter formal.

Pentru a elimina lipsurile consta
tate se vor lua următoarele măsuri :

— treptat, toți profesorii de cul
tură generală și cultură tehnică ge
nerală vor fi încadrați cu funcția de 
bază în școală, admițîndu-se cumul 
numai pentru profesorii care predau 
discipline de specialitate ;

— se vor extinde la toate institu
tele de învățămînt superior tehnic și 
economic cursurile facultative de pe
dagogie pentru studenți, iar pentru 
perfecționarea pedagogică a cadrelor 
didactice existente se vor organiza 
cursuri fără frecvență ; de asemenea, 
se va continua acțiunea de cuprin
dere a tuturor maiștrilor-instructori 
în cursurile anuale organizate pen
tru pregătirea lor pedagogică și me
todică ;

— întreaga activitate metodică se 
va desfășura în cadrul consiliului 
profesoral, care cuprinde totalitatea 
cadrelor didactice din școală. Orga
nizarea schimburilor de experiență
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(Urmare din pag. I)
Iată Alba Iulia (pe a 

cărei stemă sta înscris : 
„Virtus româna rediviva") 
— capitala județului spre 
care, firesc, zilele aces
tea s-au făcut zeci de 
mii de drumuri imagina
re. Milenară așezare da
cică și vatră a străvechiu
lui Apulon — puternic 
castru al legiunii a XIII-a 
Gemina, apoi semeață 
cetate medievală și fo
car de cultură — situat 
la poalele Munților Meta
lici, la răscruce de dru
muri (județul însuși e un 
județ de răspîntie). Nu e 
oare semnificativ că marea 
adunare populară care a 
proclamat unirea Transil
vaniei cu România s-a 
tinut pe cîmpul unde fu
sese schingiuit Horia și 
în apropierea locuiții 
unde se încoronase Mihai 
Viteazul 1 Alba Iulia este, 
incontestabil, prin carac
teristicile sale cultural- 
istorice, una dintre cele 
mai reprezentative reșe
dințe de județ. Ea nu a- 
pa^e prin vestigiile sale 
ca o insulă izolată de 
restul ținutului: pe pla
iurile Bălgradului, nu 
numai „rîul, ramul" dar 
uimitor, aproape fiecare 
sat evocă o străveche a- 
șezare (uneori tocmai din 
neolitic), fiecare răscruce 
de drumuri — o cetate ; 
fiecare piatră își are is
toria de secole. 

între școli se va face prin grija 
inspectoratelor școlare, a ministere
lor și celorlalte organe centrale care 
au școli în subordine ;

— se vor acorda grade didactice și 
profesorilor cumularzi, în condițiile 
actualelor reglementări existente 
pentru cadrele didactice cu funcția 
de bază în școală ; pentru maiștrii- 
instructori se va organiza un sistem 
de grade profesionale care vor ține 
seama de vechimea în învățămînt, 
studiile și rezultatele obținute în 
activitatea cu elevii.

Pînă în prezent, cercetarea știin
țifică a problemelor specifice învă
tămîntului profesional și tehnic a 
fost în mare parte neglijată. Dată
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Îndrumarea 
și controlul 

învățămîntului
Sarcina de a controla și îndruma 

învățămîntul profesional și tehnic din 
punct de vedere științific, metodic și 
didactic revine ministerelor econo
mice și Ministerului învățămîntului. 
Această sarcină nu a fost realizată, 
întotdeauna, în mod satisfăcător.

Ministerul învățămîntului nu și-a 
îndeplinit cu destulă fermitate rolul 
de coordonator al problemelor aces
tui învățămînt. în același timp, unele 
propuneri judicioase făcute de către 
minister privind conținutul și orga
nizarea activității instructiv-educative 
nu și-au găsit finalizarea, deoarece 
nu au fost însușite și aplicate de că
tre ministerele de resort. O serie de 
ministere n-au exercitat un control 
sistematic al școlilor din subordinea 
lor.

în cadrul organelor locale nu a 
existat un corp de inspectori de spe
cialitate pentru acest învățămînt, 
ceea ce a împiedicat cunoașterea a- 
mănunțită a problemelor școlilor și 
luarea operativă a măsurilor de îm
bunătățire a activității lor.

Pentru a întări munca de îndru
mare și control, recent s-a luat mă
sura de reorganizare a activității 
sectoarelor de învățămînt din cadrul 
ministerelor, constituindu-se direcții,

Asigurarea
bazei materiale

în perioada 1960—1965 s-au con
struit 1 600 săli de clasă și 25 700 
locuri în cămine, au fost făcute ame
najări, extinderi și dotări la ateliere 
și laboratoare școlare. Pentru pe
rioada 1966 — 1970 s-au prevă
zut fonduri de investiții în ve
derea construirii a 1 269 săli de 
clasă (inclusiv atelierele și labo
ratoarele aferente) și 48 500 locuri in 
cămine. Noile construcții se vor 
realiza pe baza unor soluții tehnice 
mai puțin costisitoare, atît în proiec
tare cît și pe parcursul executării lor. 
Astfel, în scopul reducerii investiții
lor în localitățile în care sînt prevă
zute construcții de școli de către mai 
multe ministere, acestea se vor rea
liza pe același amplasament, ceea ce 
va da posibilitatea folosirii în comun 
a unor ateliere și laboratoare, a can
tinelor școlare, centralelor termice și 
instalațiilor de lumină și forță.

Mijloacele materiale prevăzute în 
actualul cincinal vor contribui și la 
îmbunătățirea dotării atelierelor și 
laboratoarelor școlare cu utilajele, 

Pămîntul — istorie ma
terializată.

Iată — în partea de est 
a județului un alt impor
tant centru — Blajul. „Te 
salut, mică Romă" — se 
adresa entuziasmat Emi- 
nescu Blajului încărcat 
de vestigii, orașului uneia 
din cele mai vechi școli 
românești din tară, strîns 
legat de marii cărturari 
— iluminiștii care au re
prezentat Școala ardelea
nă. Dar momentul 
prin care Blajul a pă
truns adine si definitiv 
în conștiința poporului 
român a fost incontesta
bil anul revoluționar 
1848. Cu efortul imagina
ției poți reface și acum 
acel moment de amplă 
rezonantă istorică, cînd 
moți, hunedoreni, si- 
bieni, țărani de pe Tîr- 
nave și Mures și frați 
moldoveni și munteni 
„cită frunză cît iarbă" 
au umplut vasta întin
dere devenită de atunci 
„Cîmpia Libertății". Poți 
cu un mic efort să prinzi 
în scoica auzului acel „a- 
bur al pământului" — ră
suflarea celor 40 000 de 
suflete înfrățite.

Istoria își află suprema 
încununare în portretul 
colectiv al celor care, pun 
pecetea de forță și fru
musețe a prefacerilor so
cialiste.

Pretutindeni întîlneșt.i 
în județul Alba oamenii

aceștia simpli, inteli- 
genfi, frumoși și demni, 
deschiși și primitori, păs
trători de vechi tradiții, 
făuritori ai unei istorii 
dense. Pretutindeni dai de 
flăcările vii ale acestei 
familii unite, de o frumu
sețe și integritate morală 
descinsă parcă din mit. Ei 
fac în anii noștri ca har
ta să întinerească mira
culos, ei alimentează cu 
brafele, cu mintea și cu 
sufletul lor acești centri 
vitali care sînt comunele 
intens cooperativizate. o- 
rașele ce au cunoscut în 
ultimii douăzeci de ani o 
remarcabilă dezvoltare e- 
conomică și pe care le 
așteaptă de aici înainte 
perspective din ce în ce 
mai înfloritoare.

Sînt cei ce muncesc la 
Cugir, transformîndu-l pe 
zi ce trece într-o puter
nică unitate industrială 
producătoare de mașini- 
unelte, o unitate care 
șterge din memorie cu to ■ 
tul amintirea industriei 
și așezării vechi. (Valoa
rea producției globale a 
anului 1948 se realizează 
acum în numai 11 zile. 
Uzina exportă produse în 
peste 20 de țări). Cei din 
Ocna Mureșului, cu son
dele sale de extras sarea, 
cu spațioasele hale și la
boratoare, uriașele retorte 
ale uzinelor sale sodice — 
verigi importante ale in
dustriei noastre chimice. 
Sînt vestitii moți, cei care

fiind diversitatea mare a tipurilor de 
școli, a formelor de învățămînt și a 
profilului meseriilor care se școlari
zează, în scopul modernizării învătă
mîntului, a metodelor de predare, 
se impune îmbunătățirea radicală a 
activității de cercetare științifică, a 
problemelor specifice învățămîntului 
profesional și tehnic. Pentru aceasta, 
se va crea o secție de profil la 
Institutul de științe pedagogice, care 
va efectua studii și cercetări asupra 
principalelor probleme privind con
ținutul procesului de învățămînt, va 
experimenta noile planuri, programe 
și manuale școlare și va face propu
neri pentru continua lor îmbunătă
țire.

servicii sau birouri subordonate unui 
adjunct al ministrului. Preocupările 
acestora vor fi orientate spre exerci
tarea unui control susținut asupra 
conținutului procesului instructiv- 
educativ, spre asigurarea bazei mate
riale a școlilor, îndeosebi a condiții
lor optime de desfășurare a instruirii 
practice a elevilor atît în școală cît 
și în întreprinderi, spre constituirea, 
la toate unitățile de învățămînt, a 
unor colective didactice stabile și 
competente.

La inspectoratele școlare județene 
va lua ființă cîte un colectiv de 2—3 
inspectori pentru invățămintul profe
sional, tehnic și liceele de speciali
tate.

Ținînd seama de extinderea învă
țămîntului profesional și tehnic, pre
cum și de sarcinile multiple ce-i re
vin Ministerului învățămîntului în 
coordonarea tuturor problemelor le
gate de pregătirea muncitorilor și 
tehnicienilor, la acest minister va fi 
creat un „Departament pentru învă
țămîntul profesional și tehnic" și va 
funcționa un consiliu din care vor 
face parte adjuncți ai miniștrilor 
(vicepreședinți) din ministerele și in
stituțiile centrale care au în subor
dine școli profesionale și tehnice.

instalațiile și aparatura corespunză
toare. Este necesar însă, ca, pe lîngă 
sumele prevăzute pentru dotarea șco
lilor în cadrul fondului de investiții, 
ministerele economice să ia măsuri 
de înzestrare a școlilor din subordine 
cu mașini și utilaje ce nu mai dau 
întregul randament în producție, dar 
care pot constitui o bună bază de 
practică a elevilor.

Ministerul învățămîntului, împre
ună cu ministerele economice și con
siliile populare județene, vor lua mă
suri pentru o folosire mai rațională a 
spațiilor de învățămînt, analizînd și 
posibilitatea unei eventuale redistri
buiri a localurilor de școală.

★

Măsurile preconizate pentru dez
voltarea și perfecționarea învătămîn
tului profesional și tehnic vor contri
bui la formarea numărului necesar 
de muncitori calificați, maiștri și 
tehnicieni pentru diferitele ramuri 
ale economiei naționale, la creșterea 
nivelului de pregătire a acestora în 
pas cu realizările tehnicii moderne.

pătrund în minele moder
nizate și noile întreprin
deri de prelucrare a me
talelor neferoase din 
Munții Apuseni. De ase
menea, iscusiții muncitori 
care însuflețesc clădirile 
zvelte ale complexului de 
industrializare a lemnu
lui de la Blaj, înălțat 
chiar pe Cîmpia Libertă
ții, și în care se prelu
crează sute de mii de 
metri cubi masă lem
noasă. (Peste nu multă 
vreme Blajul va intra în 
concurență cu Sebeșul — 
azi numai șantier al u- 
nui viitor mare combinat 
al lemnului).

Li se alătură, în ace
eași harnică familie, iz- 
bînzile agricultorilor din 
Mihalț Și Galda de Sus, 
ale podgorenilor din Cri- 
cău și Ighiu, ale pomi- 
cultorilor din Benic, ale 
pădurenilor și ciobanilor 
din Intregralde. Toți aceș
tia, oameni ai minunate
lor meleaguri ardelenești, 
infuzează sînge proaspăt, 
înnoitor, în miile de ar
tere ale unei realități 
geografice și economice : 
județul Alba.

Aplecîndu-te mai atent 
asupra hărții, sesizînd 
dincolo de grafica ei pu
ternica dinamică a zilei 
de azi, observi că ai în 
față nu doar un județ cu 
o formă de inimă, ci o 
inimă adevărată, o inimă 
tînără, cu bătăi puterni
ce, o inimă vie, fierbinte.

« Capcana : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21.
• împușcături pe portativ : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2283 — ora 17,30 și 
seria 2284 — ora 20,30), REPUBLICA — 8 ; 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22, BUCUREȘTI 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• De trei ori București : VICTORIA r- 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (comple
tare Io, Mircea Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Căutați idolul : MELODIA — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21, MODERN — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21, GRIVIȚA (completare Pași 
spre Brâncuși) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Un bărbat șl o femeie :
CAPITOL — 10 ; 12,30 ; 15 ;
17,30 ; 20, GLORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FEROVIAR (completare In
vitație) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
17,30 ; 20, EXCELSIOR (com
pletare Atenție !) — 9,45 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
TOMIS (completare Pași 
spre Brâncuși) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Billy mincinosul : CENTRAL (comple
tare Pași spre Brâncuși) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20,45.
© Indrăgostiții : CINEMATECA — 10 ;
12.30 ; 16,30. /
0 încercuirea : FLOREASCA — 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30 (la ambele completarea In
întîmpinarea viitorului).
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : 
LUMINA (completare Sorinei și soarele) — 
9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
O Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Jocuri neschimbate : DOINA (comple
tare Gigantul înaripat) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
1845 ; 20,30.
© Dosarul XII : UNION (completare Im- 
prudenții) — 15,30 ; 20,30, FERENTARI (com
pletare Intîlnire) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Filme de animație : UNION — 18.
© Io, Mircea Voievod — Dați-mi un calmant 
— Lauri celor mai buni — Plinea noastră — 
Orizont științific nr. 12/1967 — Miracole : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.

(Urmare din pag. I)

deplasare tot mai accentuată a pre
ferințelor consumatorilor spre pro
dusele de calitate superioară, cu con
ținut ridicat în substanțe nutritive, 
pentru acest an s-au prevăzut — pen
tru îmbunătățirea în continuare a 
structurii producției alimentare — rit
muri de creștere mai înalte, decîț 
media pe ansamblul ramurii, tocmai 
la acele produse care asigură în ali
mentație un conținut ridicat de pro
teine. Cu precădere va spori față de 
1967 producția de carne — cu 38 000 
tone, de preparate din carne — cu 
peste 3 000 tone, de conserve din 
carne — cu 1 500 tone, de pește — 
cu 2 500 tone, de brînzeturi — 
cu 8 000 tone, de lapte de con
sum și produse lactate proaspete 
— cu 600 000 hl ; o creștere re
lativ ridicată se prevede și Ia 
producția de grăsimi vegetale și ani
male. Sub media ritmului pe ramură 
se situează sporurile de producție la 
glucide, adică zahăr, produse zaha
roase și făinoase. Se cuvine amintit 
și faptul că tot mai pronunțată este 
tendința de scădere a consumului de 
pîine,.șl mai ales de sorturi de pîine 
neagră, crescînd în schimb cererea 
populației' pentru produse de franze- 
lărie, chifle, cornuri, covrigi etc. — 
fenomen de care conducerea ministe
rului a ținut seama în elaborarea pla
nului.

Schimbarea structurii producției 
alimentare, în sensul orientării ei 
către produse superioare din punct 
de vedere nutritiv este un pas 
important de progres in satisfa
cerea cît mai corespunzătoare a 
necesităților mereu crescînde și 
tot mai variate ale consumatorilor. 
Dar tot atît de important este ca. 
o dată cu îmbunătățirea structurii 
producției, să se realizeze și diver
sificarea ei largă ; în fapt, Pe aceas
tă cale urmează să fie acoperite mai 
bine solicitările diferitelor categorii 
de consumatori, în concordanță cu 
veniturile lor. Este o orientare dată 
de partid și guvern în ultimii ani, 
de care, bineînțeles, s-a ținut seama 
la întocmirea planului pe acest an si 
căreia întreprinderile și toți factorii 
de răspundere din ramura industriei 
alimentare vor trebui să-i acorde în
treaga atentie.

Ce noutăți vor interveni în dome
niu] diversificării producției ? Nu în- 
tîmplător încep cu sectorul care fa
brică produse destinate copiilor și, 
îndeosebi, celor mici și foarte mici. 
O dată cu menținerea produselor de
venite de acum „tradiționale" — 
îndeosebi zaharoase și de panifica
ție — pentru acest an s-a prevăzut 
îmbogățirea simțitoare a sortimente
lor de alimente pentru copii, cît și 
sporirea cantitativă a producției la 
fiecare dintre ele. Se va fabrica o 
largă gamă de produse noi. dintre 
care amintesc doar sucurile de mor
covi și de mere, marea grupă a pi- 
reurilor de carne și legume. 
O creștere substanțială va cu
noaște producția de cremogenate 
(creme de caise, piersici, mere, pere 
etc.) și vitaminizate, cît și aceea de 
diferite sucuri de legume și fructe. 
Este de datoria fiecărei întreprinderi 
să ia din vreme toate măsurile pen
tru a asigura un volum de produc
ție cît mai mare din noile sortimente 
și de a găsi posibilități de introdu
cere în fabricație și a altor produse, 
existînd certe indicii că în viitorul 
apropiat cererea de asemenea bu
nuri alimentare va crește simțitor. 
Se cuvine să adăugăm că în acest 
an va începe construcția fabricii de 
produse lactate tip „Eledon".

Resursele sporite de materii prime 
agricole din ultima vreme, ca și îm
bunătățirile organizatorice survenite 
în activitatea întreprinderilor ca ur
mare a acțiunii de organizare supe
rioară a pioducției și a muncii, ne o- 
feră condiții mult mai favorabile de 
a îmbogăți gama sortimentelor și 
pentru alte categorii de consumatori. 
Din acest punct de vedere, putem 
spune că există încă anumite produse 
ale industriei alimentare care nu sa
tisfac pe deplin necesitățile popu
lației. O atentie deosebită se impune, 
bunăoară, să se acorde sporirii can
tităților și lărgirii gamei de sorti
mente la produsele cu specific națio
nal. Tot atît de insistent sînt solici
tate de consumatori și produsele tra
diționale, a căror lipsă a fost pe 
bună dreptate criticată. Un răspuns 
pe deplin mulțumitor dat consuma
torilor la această ultimă cerință a 
lor, de exemplu, necesită din partea 
factorilor de răspundere din secto
rul de panificație un efort sporit pen
tru reintroducerea în fabricație a u- 
nor produse mult apreciate cîndva, 
cum ar fi plăcinta cu brînză și carne, 
ștrudelele, pateurile, ruladele cu 
diverse creme. cozonacii speciali 
ș.a. Totodată, conducerile întreprin
derilor de panificație au datoria să 
identifice noi capacități de fabricație 
pentru a spori producția la acele 
sortimente care, deși apărute recent, 
au reușit să se impună consumatori
lor : grisinele și batoanele, sticsurile.

cinema

0 Război și pace (seriile I și II) ; GIU- 
LEȘTI — 14,30 ; 19, ARTA — 9,30—14 în 
continuare ; 18,30.
O Dragostea unei blonde : DACIA (com
pletare Fetița cu chibrituri) — 8,15—15 în 
continuare ; 17 ; 19 ; 21.
0 Profesorul distrat : BUZEȘTI (completare 
Exerciții și aplicații militare) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Un idiot la Paris : CRINGAȘI (comple
tare Refugiul lui Bil cel negru) — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 Un nabab maghiar : BUCEGI (completare 
Dacă treci rîul Selenel) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Amprenta : UNIREA (completare Sănăta
tea mintală a copilului) — 16 ; 18,15 ; 20,30.

0 O fată fericită : FLA
CĂRA (completare Mai bine 
să prevenim. Profilaxia 
TBC) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 
20,30.
0 Martin soldat : VITAN 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cînd tu nu ești : MIO
RIȚA (completare Mihail 
Kogălniceanu) — 9 ; 11,15 : 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

8 Escroc fără voie : POPULAR (completare 
ameni deasupra norilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

0 Corigența domnului profesor : MUNCA 
(completare Opt minute de vis) — 16 ; 18 ;
20, DRUMUL SĂRII (completare împlinire) 
— 16 ; 18 ; 20.

S Republica Skid : MOȘILOR (completare 
stașii pădurii) — 15,30.

0 Haiducii : MOȘILOR — 18 ; 20,30.
0 Meandre : COTROCENI (completare Pe 
drumul măiestriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Servus, Vcra ! : VOLGA (completare Ori
zont științific nr. 10/1967) — 10 ; 12 ; 14 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© O sută unu dalmațieni : RAHOVA — 15,30 ; 
18 ; 20,30, PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30 (la am
bele completarea Năică și veverița).
0 Spartacus (ambele serii) : PROGRESUL — 
15,30 ; 19.
O Un taxi pentru Tobruk : VIITORUL (com
pletare Echipa) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Reîntoarcerea lui Surcouf : COSMOS 
(completare O după-amiază plină de peri
peții) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
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biscuiții cu ciocolată, crackers, pas
tele făinoase cu adaosuri ș.a.

In momentul de față, ca și în per
spectiva imediată, structura fabrica
ției în întreprinderile industriei ali
mentare trebuie să fie orientată din 
ce în ce mai mult spre o producție 
care să concorde cu evoluția concep
țiilor științifice despre alimentație. 
In acest sens, cu deosebită grijă se 
cuvine să se ocupe întreprinderile de 
extinderea gamei de produse culi
nare preparate și semipreparate — 
sector, de asemenea, rămas in urmă 
— pe care să le oferim gospodinelor 
pentru a le face munca mai ușoară, 
mai economică și mai rapidă. în 
treacăt doar, amintesc că „familia" 
supelor concentrate, cu diverse com
poziții, va crește simțitor ; de ase
menea, sînt în curs de asimilare în 
producție supele condensate, produ
se ce permit gospodinelor pregătirea 
unor creme în numai 5—6 minute. O 
îmbunătățire a structurii sortimenta
le s-a preconizat, și pentru produsele 
dietetice, îndeosebi la preparatele 
din legume și carne. De asemenea, 
vor fi produse noi sortimente de 
brînzeturi, de produse lactate proas
pete, de înghețată, precum și de bău
turi (vermuturi, gin etc.).

Ceea ce se cuvine să subliniem cu 
toată claritatea este faptul că diver
sificarea producției industriei ali
mentare și îmbunătățirea structurii 
ei în nici un caz nu trebuie să fie 
înțelese de întreprinderi ca niște 
simple mijloace de a-și realiza mai 
ușor sarcinile de plan, optînd pentru 
introducerea în fabricație doar a pro
duselor cu o valoare mai mare. Di
versificarea producției presupune, re
pet, în egală măsură — pe lîngă fa
bricarea unui sortiment numeros de 
produse, care să corespundă celor mai 
diverse gusturi și preferințe —și pro
ducerea unei game largi de produse 
ieftine solicitate de cumpărători. Nu
mai respectînd și acest ultim dezide
rat putem vorbi în deplinul înțeles al 
cuvîntului de o diversificare a pro
ducției.

Creșterea continuă a producției in
dustriei alimentare este influențată 
în etapa actuală și va fi determinată 
în mai mare măsură în viitor de 
creșterea pieței interne. Dacă în linii 
generale industria alimentară asi
gură aprovizionarea corespunzătoare 
a orașelor, nu în aceeași măsură pu
tem spune că este satisfăcută piața 
rurală. Pe măsura întăririi econo
mice a cooperativelor agricole de 
producție și a creării unor comune 
puternice în cadrul noii organizări 
administrativ teritoriale, sarcinile 
industriei alimentare de asigurare 
a acestora cu produse ca pîine, 
carne, conserve, bere, ulei, zahăr 
etc. vor crește simțitor.

Desigur, preocuparea colectivelor 
de întreprinderi pentru lărgirea sor
timentelor și diversificării produc
ției trebuie să se împletească per
manent cu eforturile pentru ridica
rea în continuare a nivelului calita
tiv al produselor alimentare. Cu per
severență trebuie aplicate măsurile 
stabilite pentru îmbunătățirea calită
ții acelor produse (brînză telemea de 
vacă, unele sortimente de conserve, 
de produse zaharoase etc), care anul 
trecut au făcut obiectul unor critici 
justificate din partea cumpărătorilor. 
Sînt în curs de elaborare unele crite
rii, științific fundamentate, pentru a- 
precierea cît mai reală și măsurarea 
exactă a nivelului calitativ al mărfu
rilor, cu particularizări pînă la pro
dus. De asemenea, în acest an 
vom proceda la reexaminarea 
normelor interne de calitate și a 
standardelor. în sensul creșterii exi
gentelor în procesul de fabricație. 
Intenționăm să introducem ..marca" 
de calitate la acele întreprinderi care 
realizează în mod constant produse 
la nivelul celor mai reușite măr
furi alimentare fabricate pe plan 
mondial. Bineînțeles, toate aceste

O Opera română : Seară vieneză — 
19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : Sînge 
vienez — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Studio) : Patima roșie — 19,30. 
© Teatrul de Comedie : Capul de 
rățoi — 20.

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Un tramvai numit dorință — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntui 
Mitică Blajinu — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 
Viziuni flamande — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30.
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" ; Monstrul din Samarcand — 16.
0 Teatrul evreiesc de stat : Zece frați am fost — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" : Iarmarocul piticului Clip — 17.

0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Savoy) : Scandal la Boema 
— 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Prometeiada — 20.

teatre

12,45 — 15,00 Jocurilo olim
pice de iarnă. Proba de 
coborîre — bărbați.

17.30 — Curs de limba ger
mană (lecția a doua).

17,58 — Sumarul zilei.
18,00 — Studioul pionierilor.
18.30 — Filmul serial „Ivan

hoe".
19,00 — Telejurnalul ■ de 

seară.
19,20 — Buletinul meteoro

logic. Publicitate.
19.30 — Jocurile olimpice de 

iarnă. Bob de două per
soane. Rezumatul filmat 
al competițiilor zilei.

21,35 — Mult e dulce și 
frumoasă... emisiune de 
limba română.

22,00 — Seară de operă : 
Ora spaniolă de Ravel. 
Montaj pentru televiziune.

22,40 — De Ia Giotto la 
Brâncuși. Prezintă Dan 
Ilăulică.

23,00 — Telejurnalul de 
noapte.

Intrucît organizatorii 
Jocurilor olimpice de iar
nă nu au putut preciza 
pînă la închiderea ediției 
ora de începere a probei de 
bob, este posibilă o schim
bare a programului tele
viziunii.

w

măsuri nu exclud, ci, dimpotrivă, 
presupun întărirea controlului teh
nic de calitate pe toate fazele de fa
bricație, în așa fel ca pe poarta în
treprinderilor să iasă doar mărfuri 
de bună calitate.

Evident, măsurile amintite tind să 
creeze un cadru organizatoric pro
pice care să impulsioneze ridicarea 
generală a calității produselor. Pen
tru aceasta este necesară perfec
ționarea activității de cercetare știin
țifică, atît în întreprinderi cît și in 
institutul de specialitate. O primă 
acțiune în această direcție este în
ființarea, în principalele întreprin
deri alimentare, a 25 de laboratoare 
uzinale pentru cercetări. Am ajuns, 
totodată, la concluzia că, pentru a 
lega mai bine cercetarea de practică, 
este deosebit de util ca Institu
tul de cercetări alimentare să i 
preia în coordonarea sa și unele u- l 
nități industriale, pe care să le orga
nizeze ca baze experimentale pentru 
cercetări în diverse sectoare : con
serve, lapte, morărit, panificație, vi- 
nificație etc. Planul de cercetare îm
brățișează în acest an o arie tematică 
largă, din care amintesc : obținerea 
preparatelor enzimatice, extragerea 
glucozei, fructozei și acidului gluta
mic din melasă, obținerea lactozei și 
a acidului lactic din zer, înlocuirea 
bioxidului de sulf în conservarea 
băuturilor. In vederea aplicării mai 
rapide in întreprinderi a rezultatelor 
cercetării științifice a devenit tot
odată oportun să trecem la stabilirea 
relațiilor dintre institut și fabrici pe 
bază de contract.

O rezolvare net superioară se im
pune să găsim în acest an și proble
mei prezentării și ambalării produ
selor. întreprinderile au obligația 
fermă de a realiza'un volum cit mai 
mare de produse preambalate în gra- 
maje mici, pentru a înlesni și pe a- 
ceastă cale desfășurarea unei deser
viri rapide, igienice și civilizate. în 
acest perimetru de preocupări va J 
trebui să se înscrie îndeosebi îmbuf j 
nătățirea prezentării și ambalării, ' 
cărnii și păsărilor tăiate. Se cere ur- * 
gentată și înlocuirea recipienților de 
sticlă pentru produsele lactate proas
pete. cu recipienți din masă plastică, 
utilizarea în măsură tot mai mare ca 
material de ambalaj a foliilor 
din polietilenă, a hîrtiilor cage
rate cu asemenea folii, a hîrtiilor 
acoperite cu latexuri, rășini și dife
rite ceruri etc. De fapt, acesta este 
un deziderat mai vechi al industriei 
alimentare, la rezolvarea căruia aș
teptăm un sprijin substanțial în pri
mul rînd din partea Ministerului In
dustriei Chimice.

Se cuvine să aducem în discuție și 
o altă problemă. Indiscutabil, de în
treprinderi și organele ministerului 
nostru depind înainte de toate di
versificarea producției, fabricarea de 
noi sortimente solicitate de piață. 
Dar pînă ce acestea ajung în raftu
rile magazinelor și. de aici, la cum
părători se știe că ele mai au de 
parcurs itinerarul unor organe de 
avizare și omologare care, nu o dată 
pînă acum, au creat greutăți și în- 
tîrzieri în introducerea în fabricație 
a unor produse noi. Intrucît în acest 
an scontăm să livrăm Pe piață nu
meroase produse și sortimente noi, 
solicităm tuturor factorilor de avi
zare și omologare o mai mare ope
rativitate în activitatea lor.

îmbunătățirea structurii și spori
rea cantitativă a producției alimen
tare. diversificarea și ridicarea cali
tății ei se conturează în acest an, 
după cum s-a văzut, ca laturi esen
țiale ale activității întreprinderilor 
din această ramură. Se înțelege că 
îndeplinirea acestor obiective esen
țiale ale planului, care impune mă
suri operative și suple. în fiecare 
unitate, trebuie organic îmbinată cu 
preocuparea de a ridica pe o treaptă 
superioară nivelul eficientei econo
mice.
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NUL NONES • LA PATINAJ ARTISTIC CON

DUCE PEGGY FLEMING (S.U.A.) © KILLY

A>{MPiQo'

albă“
© PRIMUL CAMPION OLIMPIC, ITALIfl-

VA CIȘTIGA AZI COBORÎREA? ® FUR

TUNA PE PÎRTIILE DE BOB

GRENOBLE (corespondență specia
lă). — Prima zi plină a jubileului „O- 
limpiadei albe" a furnizat și prima 
surpriză de proporții : pe pista de 
schi de la Autrans, marii favorițl ai 
cursei de fond 30 km — schiorii scan
dinavi și sovietici — au fost întrecuțl 
net de un sportiv italian, Franco No
nes, aproape deloc cotat la „bursa 
pronosticurilor". Noul campion olim
pic a impresionat specialiștii prin 
constanța alergării, printr-un finiș 
de-a dreptul impresionant. Ambiției, 
dar și bunei sale pregătiri, nu i-au 
putut rezista nici finlandezul Maenty- 
ranta (campion olimpic la Innsbruck), 
clasat de-abia al treilea, nici norve
gianul Martinsen, considerat, de ase
menea, printre marii favoriți. Perfor
manța sportivului italian capătă am
ploare și prin faptul că, pentru pri
ma dată în istoria „Olimpiadelor 
albe", un schior dintr-o „țară alpină" 
își înscrie numele pe' lista campioni
lor olimpici la o probă specific nor
dică, apanajul (pînă ieri) al schiori
lor scandinavi sau nordici.

Asediat pur și simplu de reporteri

imediat după sosire și, firește, cînd 
rezultatul său era ca și oficial, Fran
co Nones a declarat : „In momentul 
cînd, la kilometrul 3 al pîrtiei, l-am 
ajuns pe suedezul Larsson, plecat 
înaintea mea cu 30 de secunde, am 
simțit că pot spera la o medalie olim
pică, chiar la cea de aur. M-am sim
țit bine tot timpul cursei, iar acum 
mă simt și mai bine. Sînt foarte fe
ricit".

De remarcat că biografia sportivă a 
lui Franco Nones cuprinde date ce 
n-au scăpat nici unui ziarist. Nones, 
de profesie vameș, are, într-adevăr, 
la activ unele performanțe în schi 
(a fost de 11 ori campion al Italiei în 
probe de fond, la Innsbruck a termi
nat al 10-lea în cursa de 15 km, la 
„mondialele" din 1964 a făcut parte 
din echipa de ștafetă a Italiei, meda
liată cu bronz). Insă, înainte de a de
veni schior, vrînd să facă ciclism 
de performanță, a fost respins la vi
zita medicală, ca suspect de o boală 
de inimă.

Un prim clasament care, se pare, 
anunță principalele candidate la me-

daliile olimpice, s-a conturat la pati
naj artistic. După două din exercițiile 
impuse conduce Peggy Fleming 
(S.U.A.) cu 373 puncte, urmată, la I 
30 de puncte, de Gabrielle Seyfert i 
(R.D.G.), și de austriaca Beatrice 
Schuba (340,5 p.). Această probă a în- | 
semnat debutul olimpic al celei mai 
tinere sportive prezente la Grenoble, 
eleva bucureșteană Beatrice Huștiu, 
de 11 ani și 5 luni. Ea ocupă actual- 1 
mente locul 31, din 33 de concurente |

La Chamrousse, pe pîrtiile de schi 
alpin, s-au făcut deocamdată antrena- | 
mente cronometrate, în vederea pro
bei de coborîre (,,non-stop“), ce va 
avea loc astăzi. Binecunoscutul Jean 
Claude Killy, căruia i se anticipează 
medalii de aur la toate cele trei pro- I 
be alpine, a înregistrat la aceste an
trenamente cel mai bun timp. L-a I 
secondat americanul Jere Elliot. i 

Iată cîteva rezultate din turneele 
de hochei pe gheață. In grupa A, e- 
chipa Suediei a întrecut cu 4—3 (0—0, 
4—2, 0—1) reprezentativa S.U.A. Pe 
patinoarul Municipal, într-un meci 
contînd pentru grupa B, formația Iu
goslaviei a cîștigat cu 5—1 (2—0, 0—0, 1 
3—1) în fata Japoniei. Hocheișții I 
noștri au debutat, se știe, tot în 
grupa B, jucînd cu echipa Austriei. I 
După prima repriză conduceau cu ,
2— 1. Apoi, ambele echipe au înscris 
cîte un gol, românii păstrîndu-și 
deci minimul avantaj luat la începu
tul jocului. Pînă la terminarea me
ciului scorul a rămas neschimbat :
3— 2 pentru România.

Din cauza unei puternice furtuni, 
care a necesitat lucrări serioase de 
degajare a pîrtiilor, întrecerile echi
pajelor de bob (două persoane) au 
fost amînate. După cum se știe, la a- 

. ceastă probă echipajul român Panțu- 
ru-Neagoe se numără printre favoriți, 
alături de echipajele Italiei, R. F. 
Germaniei și Austriei.

A. CALINESCU

I
I
I 
I
I
I
I
I
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Semifinalele C. C. E. la handbal

Rapidistele învinse la limită
de Empor Rostock

Fotbaliștii5

la Recife
noștri

Campioanele noastre 
de handbal n-au putut 
profita de avantajul tere
nului1 "Jopriu aseară, în 
salak loreasca, în primul 
meci 'at semifinalei „Cu
pei campionilor europeni" 
cu formația Empor Ros
tock. Aceasta pentru că 
forma adversarelor a în
trecut toate așteptările, 
eclipsînd' parcă sau mat

ciului, dar victoria, chiar 
la limită, a handbalistelor 
germane constituie totuși 
o surpriză. Vedetele echi
pelor și, de altfel, golge- 
tere în partida de ieri au 
fost : de la învingătoare 
— Baumann (autoare a 4 
goluri), iar de la învinse 
•— Starck (care a înscris 5 
goluri, toate de la 7 m).
■ Handbalistele noastr.e. .....campioana. 

bine 'ziE micșorînd serioS......âr' fî'puttif realiza cel pu-
potențialul de joc (și așa 
cam debil I) al rapidiste- 
lor. Scorul final 11—10 
(la pauză 5—5) reflectă 
echilibrul de forțe existent 
pe teren în tot timpul me-

ffl junglă
în Editura Politică a apărut 

cartea „Focuri în junglă", al 
cărei autor, Ilie Purcaru, în 
calitate de corespondent spe
cial al ziarului „Scînteia" în 
Republica Democrată Vietnam, 
a cunoscut nemijlocit eroismul 
cotidian al populației în lupta 
contra agresorilor americani. 
In aceste reportaje străbate 
dîrzenia ostașilor, optimismul 
întregului popor care, în uzine 
și pe ogoare, sfidînd bombar
damentele „cu prețul sîngelui 
său, face ca viața să meargă 
mereu înainte".

România și-a inaugurat prezența 
la marile tîrguri și expoziții inter
naționale ale anului 1968, o dată cu 
participarea sa la manifestările de 
acest gen de la Madras, unde pre
zentăm mașini și utilaje, autocami
oane, tractoare, produse chimice etc., 
de la Koln, unde expunem mobilier, 
și Gând, unde avem standuri cu con
fecții, țesături și articole din pielă
rie. Pavilioanele țării noastre 
bucură de o deosebită atenție, de 
afluență mare a vizitatorilor și 
bună primire din partea presei.

In programul lunilor februarie 
martie se află notată participarea 
României la ^rgurile de la Tripoli 
(Libia), Leipzig (R. D. Germană), 
Frankfurt pe Main (R. F. a Germa
niei) și Uflex (Olanda). De aseme
nea, vom fi prezenți la Expoziția de 
mobilă și artizanat de la Londra și 
la Expoziția de artizanat de la Miin- 
chen. Programul participărilor ro
mânești la tîrgurile internaționale, în 
primul semestru al anului, se com
pletează cu prezenta mărfurilor 
noastre la Osaka, Milano, Paris, Bel
grad, Brno, Budapesta și Barcelona. 
In total, anul acesta România va fi 
prezentă la 60 de manifestări corner- 
cial-economice străine.

(Agerpres)

vremea

I
I
I

RIO'DE JANEIRO 
După cum transmite 
Presse, selecționata română de fot
bal, aflată în turneu în Brazilia, a 
jucat cu formația orașului Recife 
Partida s-a terminat cu scorul de 3—2 
în favoarea gazdelor. La pauză, fot
baliștii români conduceau cu 2—1.

7 (Agerpres). — 
agenția France

Timpul probabil pentru zilele 
de 9, 10 și 11 februarie. In țară : 
vreme în general umedă și rela
tiv călduroasă, cu cerul mai 
mult noros. Vor. cădea precipita
ții locale, mai ales sub formă de 
ploaie și burniță. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară, în a doua parte a 
intervalului. Temperaturile mi
nime nu vor coborî sub zero 
grade în sudul tării, la începutul 
perioadei, apoi vor avea valori 
pînă la minus 3 grade. In nordul 
tării ele vor fi cuprinse între mi
nus 10 și minus 3 grade. Tempe
raturile maxime în sudul țării 
vor fi cuprinse între plus 2 și 
plus 6 grade, iar în regiunile din 
nord între minus 4 și plus 2 gra
de. Ceață dimineața și seara.

C. C. al P. C.
din Danemarca

La

economii naționale, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului. Ei 
sărbătoresc împlinirea a 20 de ani 
de la crearea Armatei populare 
coreene în condițiile în care patria 
lor se afifmă ca un stat industrial- 
agrar în plin avînt al construcției 
socialiste. Valoarea totală a pro
ducției industriale a R.P.D. Co
reene a crescut de peste 20 de ori 
față de 1948, iar ponderea pro
ducției industriei în ansamblul 
producției industriale și agricole 
a ajuns la 80 la sută. Ca prieten 
sincer al poporului coreean, 
poporul român urmărește cu căl
dură frățească activitatea rodnică 
a oamenilor muncii din R.P.D. 
Coreeană și se bucură de toate 
realizările lor în construcția so
cialistă.

In plin contrast cu tabloul 
acestor înfăptuiri se află situația 
din Coreea de sud, caracterizată 
prin înapoiere economică, mizerie, 
șomaj, prin lipsa celor mai ele
mentare drepturi și libertăți de
mocratice. Ocupația americană a 
Coreei de sud, transformarea a- 
cesteia într-o bază militară a 
S.U.A., menită să sprijine poli
tica aventuristă a regimului 
antipopular de la Seul, să înăbușe 
lupta pentru libertate a popu
lației sud-coreene, înfăptuirea as
pirațiilor ei spre reunificarea ță
rii, creează o permanentă stare 
de tensiune în această parte a 
lumii. Recentele acțiuni provo
catoare care au dus la captura
rea navei-spion „Pueblo" de că
tre forțele armate ale R.P.D. Co
reene arată odată mai mult pri
mejdiile ce le generează pentru 
poporul coreean, pentru cauza 
păcii în Asia și în lume, men
ținerea ocupației străine în Co
reea de sud.

In aceste împrejurări, R.P.D. 
Coreeană consideră ca o îndato
rire sacră față de propriul ei popor 
ca, paralel cu dezvoltarea con
tinuă a economiei și culturii pe 
calea socialismului, să se preo
cupe cu atenție de întărirea capa
cității sale de apărare. Armata 
populară coreeană, credincioasă 
tradițiilor sale de luptă revolu
ționară, stă cu hotărîre de strajă 
independenței și suveranității pa
triei sale socialiste împotriva ori
căror atentate imperialiste, fiind 
înconjurată de dragostea întregu
lui popor din rîndurile căruia s-a 
născut.

Cu prilejul împlinirii a două 
decenii de la întemeierea Armatei 
populare coreene, poporul român 
adresează poporului frate coreean 
călduroase felicitări. .și. urarea 
izvorîtă din inimă cle'a Cuceri noi 
victorii în lupta pentru dezvol
tare economică și prosperitate, 
pentru unificarea patriei sale.

Oamenii muncii din Republica 
Populară Democrată Coreeană 
aniversează astăzi un eveniment 
însemnat în istoria patriei lor t 
cu 20 de ani în urmă, la 8 februa
rie 1948, a luat ființă Armata 
populară coreeană.

Făurită sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, pe baza 
detașamentelor de partizani care 
au dus o luptă eroică împotriva 
trupelor cotropitoare japoneze, 
armata populară a străbătut un 
drum măreț, vădind în perma
nență profundul său devotament 
față de popor, de cauza indepen
denței, libertății și progresului 
patriei sale. Caracterizînd această 
armată de tip nou născută pe pă- 
mîntul Coreei, tovarășul Kim Ir 
Sen spunea : „...Armata pe care 
am creat-o este o adevărată ar
mată populară, formată din fiii 
și fiicele poporului muncitor co
reean, cuprinzînd muncitori și 
țărani. Ea luptă pentru eliberarea 
și independența națiunii coreene 
și pentru fericirea maselor, îm
potriva forțelor agresive impe
rialiste din exterior și a forțelor 
reacționare din interior11.

Armatei populare coreene i-a 
revenit sarcina de cinste de a 
sta de strajă cuceririlor revolu
ționare și muncii creatoare a 
poporului. După cum se știe, 
munca pașnică a poporului 
coreean a fost întreruptă în 1950 
de războiul care a pustiit țara 
timp de trei ani. în această grea 
perioadă ostașii Armatei populare 
coreene, alături de întregul 
popor, s-au ridicat cu eroism la 
luptă împotriva trupelor inter- 
venționiștilor americani și ale 
regimului reacționar din Coreea 
de sud. în crîncena încleștare cu 
agresorul, ostașii armatei popu
lare au săvîrșit strălucite fapte 
de arme, vădind un fierbinte pa
triotism și un înalt spirit de sa
crificiu. în perioada acestui răz
boi peste 480 de luptători au fost 
distinși cu titlul de Erou al R.P.D. 
Coreene, aproape 750 000 de mili
tari au fost decorați cu ordine și 
medalii.

La încheierea războiului în
treaga țară era numai ruine. Dar 
în anii care au urmat poporul 
coreean, vădind înalta sa capa
citate creatoare, a reușit într-o 
perioadă istorică scurtă să-și re
facă orașele și satele distruse și 
să pășească mai departe pe calea 
edificării vieții noi. Sub condu
cerea Partidului Muncii au fost 
înfăptuite profunde transformări 
în toate domeniile vieții sociale. 
Oamenii muncii din R.P.D. Co
reeană au obținut realizări re
marcabile în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a întregii

i
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COPENHAGA 7 (Agerpres). — 
Copenhaga s-a întrunit Plenara C.C. 
al Partidului Comunist din Dane
marca pentru a examina rezultatele 
alegerilor parlamentare și situația 
creată în țară după formarea noului 
guvern. Plenara a lansat un apel la 
crearea unui Front unit al forțelor 
de stînga din țară pe baza unui pro
gram care să prevadă : promovarea 
de către Danemarca a unei politici 
de neutralitate prin ieșirea din 
N.A.T.O., reducerea cheltuielilor mi
litare, asigurarea folosirii depline a 
brațelor de muncă și întărirea influ
enței sindicatelor asupra politicii eco
nomice a guvernului.

A fost adoptat, de asemenea, un 
mesaj de salut adresat poporului 
luptător din .Vietnam. Mesajul cere 
încetarea bombardamentelor asupra 
R.D. Vietnam, retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud și a- 
sigurarea păcii și libertății poporului 
vietnamez.

Cronicapentru calificarea în finala 
compefifiei. Returul (6 
martie, la Rostock) le a- 
vantajează pe sportivele 
germane, căci ele s-au 
dovedit imbatabile pe te
ren propriu în 
precedente 
(10—5 cu 
Budapesta și 
Slavoj Zora

VIZITELE DELEGAȚIEI 
. ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMÂNE
• în continuarea vizitei pe care o 
I întreprinde în țara noastră, delega

ția Asociației de prietenie sovieto- 
' române, condusă de Aleksandr Iva- 
f novici'‘Dahilpy, ministrul' învăță- 

mîntului .âl R.S.F.S. Ruse, deputat 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S., a 
sosit miercuri la Timișoara. Oaspe
ții au fost primiți la Casa priete
niei româno-sovietice, unde s-au în- 
tîlnit cu membri ai Consiliului re
gional Banat al A.R.L.U.S. Seara, 
in sala de marmură a Casei priete
niei româno-sovietice, a avut loc o 
adunare festivă consacrată aniver
sării a 20 de ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Româ
nia și U.R.S.S. Despre semnificația 
acestui eveniment au vorbit conf. 
univ. Dumitru Lazăr, președintele 
Consiliului regional.
A.R.L.U.S., și A. I. Danilov, condu
cătorul delegației sovietice.

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Geneva, 
delegația română condusă de prof 
dr. loan Moraru, adjunct al minis
trului sănătății, care a participat la 
cea de-a 41-a sesiune a Consiliului 
Executiv al Organizației Mondiale 
a Sănătății — O.M S.

■'.4 iț 'JiSfjifint»'. LOv’ți

*S-a înapoiat în Capitală delega
ția Consiliului Național al Femei
lor, condusă de Cornelia Dinescu. 
secretară a C.N.F., care, la invita
ția Partidului Democrat din Gui
neea, a participat la lucrările Con
gresului femeilor din Guineea. In 
timpul vizitei în această țară, de
legația a avut convorbiri cu per
sonalități ale vieții social-politice, 
conducători de unități economice, 
femei din diferite domenii de ac
tivitate din Guineea. De asemenea, 
delegația a avut prilejul să poarte 
discuții amicale cu delegate ale 
organizațiilor de femei din diferi
te țări africane și din alte țări care 

. au fost invitate la Congres.
■Ar

Miercuri dimineața a sosit în 
■ Capitală Circul „Erevan", colectiv 

emerit al R.S.S. Armene, din ca
drul Circului Mare din Moscova. 
Pentru prima dată în țara noastră, 
cei 50 de artiști vor apare pe are
na bucureșteană într-o suită de 
spectacole începînd din ziua de 
10 februarie.

partidele 
din C.C.E. 
Ferencvaros 

14—6 cu 
i Olomouc, 
• ....... ........

FestivitățileAdunarea de la Casa Centrală
a Armatei d de la Phenian

Banat al

în

(Agerpres)

in București
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Irei meciuri de volei din 7 februarie 1968

pentru „Cupa campionilor

GRA-

Azi, la Fîoreasca

3 — 96

10 — 13 8
a Il-a : (bilete de 6 și

no&cuți, specialiști, dintre 
unii cer ieșirea din N.A.T.O., 
se pronunță pentru revizuirea pac
tului respectiv, glasurile celor 
se declară adepți ai tratatului at
lantic în actuala lui formă fiind

Pe semicerc, într-o acțiune specifică, Elena Hedeșiu
(Foto : S. Cristian)

relațiilor cu N.A.T.O. 
pe larg în presa turcă, 
mare circulație „Cum- 

„Ulus" și al-

europeni"

țin un rezultat egal, însă 
ratarea cîtorva ocazii cla
re de gol (inclusiv o lo
vitură de la 7 m) a făcut 
ca Empor să aibă de pe 
acum șanse sporite

ciei), . Să sperăm- totuși, 
că, în retur, rapidistele 
vor înțelege să-și apere 
cu mai multă dîrzenie 
șansele, pînă atunci âcor- 
dînd însă o mai mare a- 
tenjie antrenamentelor...

SOSIREA NOULUI 
AMBASADOR 

AL R. P. POLONE
Miercuri dimineața a sosit 

Capitală noul ambasador al Re
publicii Populare Polone în Re
publica Socialistă România, Jaro
mir Ocheduszko.

Cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a creării Armatei Populare 
Coreene, miercuri după-amiază a 
avut loc o adunare la Casa Cen
trală a Armatei.

Au participat generali și ofițeri 
din garnizoana București.

Au fost prezenți Kim The Hi, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Democrate Coreene în Republica 
Socialistă România, și colonelul 
Pak Cean Son, atașatul militar aero 
și naval al R. P. D. Coreene la 
București, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
neral-locotenent Ion Coman, 
junct al ministrului forțelor 
mate, secretar al Consiliului Poli
tic Superior.

A luat cuvîntul atașatul militar 
aero și naval al R. P. D. Coreene 
la București.

în încheiere, a fost prezentat un 
film artistic, inspirat din lupta Ar
matei Populare Coreene pentru li
bertate și independență națională.

(Agerpres)
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PREMII OBIȘNUITE
Extragerea I : (bilete de 3, 6, 15 lei) 

28 32 22 41 3
Extragerea

15 lei)
10 20 28 8 24

ge- 
ad- 
ar-

PHENIAN 7 (Agerpres). — La 7 
februarie la Phenian a avut loc o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a Armatei 
Populare Coreene, la care a parti
cipat Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, secretar general al C.C, al 
Partidului Muncii din Coreea, și alți 
conducători de partid și de stat, re
prezentanți ai organizațiilor ob
ștești, oameni de artă și cultură, 
ziariști, precum și atașați militari 
acreditați la Phenian

astăzi 
inter- 
drept 
euro-

în sala Fîoreasca au loc 
după-amiază trei meciuri 
naționale de volei, avînd 
miză „Cupa campionilor 
peni". începînd de la ora 16,30,
echipa feminină Dinamo Bucu
rești întîlnește, în joc retur, for
mația Hapoel Hamapil, campi
oana Israelului, de care acum 
cîteva zile a dispus Ia Tel Aviv 
cu 3—0. în continuare se dispută 
partida dintre formațiile mascu
line Steaua București și Galata- 
saray Istanbul (în primul meci 
3—0 pentru Steaua) Ultima par
tidă a zilei va opune echipele Di
namo București, deținătoarea 
Cupei, și Partizan Belgrad. A- 
cesta este de altfel meciul cel 
mai echilibrat ; dinamoviștii (în
vingători la Belgrad cu 3—1) au 
de înfruntat riposta unor volei
baliști la fel de experimentați.

PREMII SUPLIMENTARE
TUITE
Extragerea a IlI-a : (bilete

6, 15 Iei)
49 36 47 32 20 40 41

Extragerea
6, 15 iei)
24 13 30 6 43

Extragerea
15 lei)
23 1 22 11 42 41 34

Extragerea a Vl-a : (bilete de 6 
și 15 lei)
24 47 1 16 25 45 40

a

46
a

de 3,

IV-a : (bilete de 3,

18
V-a : (bilete de 6 și

PREMII SPECIALE
Extragerea a Vil-a (numai bilete 

de 15 lei)
15 43 23 40 38 33 48 7 11

Fond de premii : 5 131 560 lei. Din 
care, pentru premiile obișnuite : Ex
tragerea I : 1 215 588 lei. Extragerea a 
Il-a : 1 041 075 lei.

I 
I

Faptul ca Turcia se numără prin
tre țările care, într-o formă sau 
alta, au respins Inițiativa americană 
cu privire la crearea unui pact al 
Golfului Persic confirmă schimba
rea intervenită în această țară, ca 
și în multe altele, în ce privește a- 
titudinea față de pactele militare. 
„Participarea Turciei la blocuri 
militare nu i-a adus decît preju
dicii", a scris ziarul „Zaler", refe- 
rindu-se la proiectul american 
menționat.

Schimbarea nu afectează fidelita
tea oficială a Turciei față de pactul 
Atlantic. Dar, în cercurile politice și 
de presă au loc vii discuții în le
gătură cu apropierea datei (4 a- 
prilie 1969) la care valabilitatea 
tratatului nord-atlantic va expira, 
iar semnăturile membrilor acestui 
tratat, deci și a Turciei, ar urma 
să iie reînnoite.

în parlament, Partidul muncito
resc turc se pronunță categoric 
pentru ieșirea țării din N.A.T.O. 
Mehmet Aybar, președintele aces
tui partid, a declarat : „Retragerea 
din N.AT.O., anularea acordurilor 
bilaterale cu S.U.A., care oferă pri
vilegii americanilor, constituie pri
ma condiție a garantării interese
lor și securității noastre naționale".

Alte partide nu merg atît de de
parte, dar în rîndurile Partidului 
Republican Popular, principalul 
partid din opoziție, numeroși depu- 
tați critică legăturile existente în 
prezent între Turcia și N.A.T.O., 
insistînd asupra necesității revizu
irii pactului N.A.T.O. și a acorduri
lor dintre Turcia și S.U.A Astfel, 
în timpul dezbaterilor din Comisia 
parlamentară mixtă bugetară, de
putatul Siikrii Koq a vorbit despre 
marile schimbări intervenite în lu
me după 1950, după care a spus 
că rămînînd în N.A.T.O. Turcia 
trebuie să ducă o politică mai in
dependentă, să aibă dreptul de a 
lua hotărîri și de a întreprinde ac
țiuni în mod liber în domeniile po
litic, militar și economic. Un alt de
putat din același partid, Orhan

Erkanlî, membru al fostului Comi
tet al Unității Naționale (care a 
condus lovitura de stat militară 
din 1960) a declarat, referindu-se 
la instalațiile militare sub control 
străin aflate pe teritoriul țării : 
„Turcia nu trebuie să fie un depo
zit militar al N.A.T.O. în Europa... 
Avem nevoie de o armată a pa
triei noastre, care să înfăptuiască 
politica noastră națională". Erkanlî 
a cerut ca țelurile armatei turce 
să fie delimitate de țelurile impe
rialiste ale armatei S.U.A. și ca 
efectivul forțelor armate ale Tur
ciei să fie redus pentru a se spri
jini dezvoltarea economică a țării.

pentru retragerea Turciei din blo
cul N.A.T.O., care este o armă a 
imperialismului". Sindicatele mun
citorești au sprijinit aceste de
monstrații.

Problema 
este tratată 
Ziarele de 
huriyet", „Akșam", 
tele publică numeroase articole po
lemice semnate de oameni bine cu- 

care 
alții

turce în N.A.T.O. contravine tradi
țiilor lui Atatfirk. în cadrul acestei 
alianțe, armata turcă este coman
dată de un general american. A- 
cest fapt constituie o încălcare a 
Constituției din mai 1961 ...Poporul 
turc, care a realizat revoluția na
țională, nu poate fi condus de ge
nerali străini, de experți militari 
străini, nu poate să accepte o stra
tegie de apărare impusă din afară. 
Aceasta este o greșeală istorică".

In ziarul „Ulus', prof. dr. Nihat 
Erin ajunge la concluzia că „re
lațiile cu N.A.T.O. umbresc suvera
nitatea Turciei", iar pe de altă 
parte „nu-i asigură securitatea, ci

Neliniște în flancul sudic al N.A.T.0
7

De altfel, un al treilea partid din 
opoziție, Partidul republican națio- 
nal-țărănesc, a hotărît să propună 
guvernului reducerea cu 50 la sută, 
începînd din anul 1969, a trupelor 
turcești aflate sub comandamentul 
N.A.T.O. Partidul consideră necesar 
ca forțele N.A.T.O. din Turcia să 
fie puse la dispoziția statului ma
jor al armatei naționale și, de ase
menea, revizuirea acordurilor în
cheiate cu S.U.A. și cu N.A.T.O.

Problema situației Turciei în 
N.A.T.O. și a relațiilor cu S.U.A. 
preocupă, în mod vizibil, largi pă
turi ale opiniei publice turce și în 
afara parlamentului. Spre siîrșitul 
lunii decembrie, mii de studenți 
au demonstrat la Ankara și la Is
tanbul și au ținut mitinguri sub lo
zinca : „Turcia trebuie să se retra
gă din blocul imperialist N.A.T.O." 
Participanții la mitinguri au depus 
un jurămînt formulat astfel : „Ju
răm că vom folosi toate drepturile 
acordate de Constituție în lupta

din ce în ce mai rare. Adevărate 
rechizitorii împotriva N.A.T.O. sem
nează cunoscuții publiciști Cetîn 
Altan și Ilhan Selpuk. Referindu-se 
la obligațiile primejdioase impuse 
Turciei în calitate de membru al 
N.A.T.O. și la relațiile inegale 
turco-americane, primul scrie în 
„Akșam" următoarele : „Dacă 
S.U.A. vor crede de cuviință că 
măsurile pentru securitatea noas
tră nu corespund intereselor lor, 
ele nu le vor susține. Dacă S.U.A. 
vor hotărî însă să 
război sau conflict, 
să atragă imediat 
tate de avanpost
a salva viitorul său, pentru 
din nou pe deplin politica 
a lui Ataturk, Turcia trebuie să ac
ționeze neîntîrziat și deosebit de 
energic". în unul din articolele lui 
Ilhan Selțuk publicat în „Cumhu
riyet", sub titlul „Forță militară ief
tină, pentru o jertfă inutilă", se 
spune : „Situația forțelor armato

participe la un 
ele vor 
Turcia 
al lor...

încerca 
în cali-

Pentru 
a urma 
externă

dimpotrivă mențin țara într-o si
tuație primejdioasă". „Turcia nu 
este o mare putere, scrie autorul. 
Faptul că într-o zi ar putea fi im
plicată într-un 
obligațiilor asumate, este o 
primejdie pentru națiune". De 
ceeași părere este dr. 
Miimtaz Soysal, care 
mește tratatul nord-atlantic 
pact ce generează 
Deși consideră că rațional este ca 
Turcia 
ceastă 
tînd să mai fie apărătoarea in
tereselor americane sub forma așa- 
zisei apărări colective", dr. Soysal, 
ținînd seama că în Turcia există 
și păreri contrarii, propune urmă
toarea „soluție imediat aplica
bilă" : „Turcia să rămînă membră 
a N.A.T.O. dar nu ca apărătoare a 
intereselor S.U.A., ci ca un membru 
activ în apărarea propriilor sale 
interese suverane... Turcia să par
ticipe, de asemenea, la îmbunătă

război, conform 
mare 

a- 
docent 
denu- 

„un 
pericole".

să se retragă din „a- 
organizație inutilă, înce-

țirea climatului 
să-și ridice potențialul militar, care 
îngreunează situația economică și 
socială, Turcia să-și extindă rela
țiile externe de colaborare econo
mică și politică".

De problema relațiilor cu 
N.A.T.O., opinia publică turcă lea
gă, după cum s-a putut observa 
și pînă acum, problema revizuirii 
acordurilor militare bilaterale cu 
S.U.A. La inițiativa Turciei în acest 
scop se desfășoară tratative cu 
S.U.A. de aproape doi ani. Nu de 
mult, ministrul de externe turc, 
Caglayangil, a făcut cunoscut 
că s-a ajuns la un acord pri
vitor la revizuirea și îngloba
rea într-un singur text a ce
lor 54 de acorduri bilaterale 
existente. Potrivit acordului, al 
cărui text urma să fie publicat, 
bazele și instalațiile militare ale 
S.U.A. și ale N.A.T.O. de pe terito
riul turc sînt considerate proprie
tatea statului turc, ceea ce presu
pune că guvernul turc va exercita 
controlul deplin asupra lor, iar 
existența și folosirea lor va de
pinde de acordul acestui guvern. 
Cu cîteva zile în urmă, ziarul 
„Cumhuriyet" a relatat însă că, da
torită divergențelor ivite în proble
mele financiare, încheierea trata
tivelor a fost amînată. Tratativele 
vor continua în aprilie, la nivelul 
miniștrilor afacerilor externe, în 
timpul sesiunii Consiliului perma
nent al blocului C.E.N.T.O., ce se va 
întruni la Londra. „Se creează im
presia, a comentat ziarul, că în 
problema acordurilor bilaterale, 
americanii aplică tactica tergiver
sării".

Preocuparea opiniei publice din 
Turcia față de problema relațiilor 
cu N.A.T.O. și cu S.U.A. arată că 
și în această țară cîștigă teren 
părerile realiste cu privire la 
blocurile militare de tip N.A.T.O., 
care constituie o sursă de primej
die, o grea povară economică și 
un obstacol în calea libertății de 
decizie și de acțiune în domeniul 
politicii externe.

A. CERNEA
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ÎN A DOUA SĂPTĂMÎNĂ

Intre tovarășii
Paul ^ieulesou-Mizil

Comerț fără discriminări
s/ Zenon IKlSszko un imperativ

AMERICANI ÎNCER

CUIȚI LA KHE SANH

SE ÎNGUSTEAZĂ

0 „ZONELE ALBASTRE”

® 6 000 DE MILITARI

@ WESTMORELAND VA

FI ÎNLOCUIT?Pierderi în rîndurile intervenționiștilor

care luptă

VARȘOVIA 7 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrâșcu, transmite: 
în ziua de 6 februarie, la sediul 
C.C. al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez a avut loc o întîlnire 
între tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Exeeu- ■ 
tiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C C. al P.C.R., și tovară
șul Zenon Kliszko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. în cursul convorbirilor a 
avut loc un schimb de păreri pri-

vind probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
și probleme de interes comun pen
tru ambele partide.

La întîlnire, desfășurată într-o 
atmosferă sinceră, tovărășească, au 
participat tovarășii Andrei Ștefan, 
prim-adjunct al șefului secției in
ternaționale a C.C. al P.C.R., 
Artur Stârewicz, secretar al G.C. ai 
P.M.U.P., Jozef Czesak, membru al 
C.C. al P.M.U.P., șeful secției rela
ții externe a C.C. al P.M.U.P.

Climatul politic inter
național . și cooperarea 
economică dintre state, 
comerțul Est-Vest, sec
torul public din țările în 
curs de dezvoltare, co
relația între eforturile 
proprii și ajutorul extern 
— acestea sînt numai 
cîteva probleme mai im
portante ce au fost abor
date miercuri în ședin
țele plenare ale Confe
rinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvol
tare.

Ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., Ni
colai Patolicev, a rele-

neva numeroase state au 
aderat la platforma unei 
noi și juste cooperări in
ternaționale menite să 
asigure egalitatea state
lor, neintervenția în tre
burile interne, avantajul 
reciproc. Cu toate aces
tea — a spus el — în 
anii care au urmat con
ferinței de la Geneva nu 
s-au produs schimbări 
profunde în climatul co
operării economice. U- 
nele principii au fost în
călcate, ceea ce ' a dete
riorat comerțul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Politica comercială a

Dosarul
Intrată de ieri în a doua săptămînă, 

puternica ofensivă declanșată de for
țele patriotice continuă cu aceeași in
tensitate pe întreg teritoriul Vietna
mului de sud.

în

Delta fluviului 
loc puternice

convorbirilor
a ng I o
americane

Astăzi este așteptat să so
sească la Washington primul 
ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson. In cursul vi
zitei, el va avea întrevederi 
cu președintele Johnson, cu 
vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, și cu alte persona-- 
lități oficiale americane. După 
cum anunță agențiile de pre
să, dosarul cu care premierul 
englez traversează 
conține două subiecte 
portante: problema 
meză și un complex 
bleme economice.

In legătură cu prima temă 
a convorbirilor, Wilson a de
clarat marți în Camera Comu
nelor in urma unor vii dez
bateri, că va susține necesi
tatea începerii neîntârziate a. 
negocierilor de pace în Viet
nam. Peste 80 de deputați la
buriști au cerut primului mi
nistru să se desolidarizeze 
complet de politica americană 
în Vietnam. Ei au cerut, de 
asemenea, ca guvernul brita
nic să susțină toate acțiunile 
inițiate în efortul de a deter
mina Statele Unite să înce
teze „imediat și necondițio
nat" bombardamentele asupra
R. D. Vietnam.

Cel de-al doilea punct în
scris pe agenda vizitei lui 
Wilson la Washington este de 
mare acuitate pentru politica 
economică britanică. In con
textul situației economice ac
tuale, la mai puțin de o lună 
de la anunțarea noului buget 
englez, Wilson va solicita
S. U.A., fără îndoială, să pla
seze noi comenzi în Anglia și 
să sprijine mai eficace candi
datura acestei țări la Piața 
comună, îndeosebi pe lingă 
Bonn — scrie agenția France 
Presse.

Observatorii de presă occi
dentali așteaptă cu circum
specție rezultatele acestei vi
zite. în condițiile în care ba
rometrul „relațiilor speciale" 
anglo-americane a arătat în 
ultima vreme o oarecare ră
cire.

Oceanul 
mai im- 

vietna- 
de pro-

Un comunicat al Frontului Națio
nal de Eliberare, dat publicității la 
Hanoi, face o trecere în revistă a suc
ceselor repurtate de forțele patriotice 
in cadrul acestei ofensive generali
zate. în decurs de șase zile, arată co
municatul, au fost scoși din luptă 
50 000 de militari inamici, dintre care 
10 000 de americani. Au fost distruse 
1 500 de avioane, 4 000 de vehicule 
militare de diverse tipuri, 50 de am
barcațiuni. Mii de tone de muniții și 
carburant, existente în depozitele 
principale de la Pleiku, Da Nang, 
Phu Bai, Hue, Long Binh, Soc Trang 
etc. au fost capturate sau aruncate 
în aer. Unele din principalele căi 
de comunicație terestră și fluvială au 
fost în întregime paralizate. Efective 
importante ale trupelor guvernamen
tale, se menționează în comunicat, au 
trecut de partea patrioților.

Agențiile de presă transmit neîn
trerupt telegrame de la fața locului.

în orașul Saigon, în cursul dimine
ții de ieri, au izbucnit din nou lupte 
violente în marele cartier Cholon, 
care se află acum sub controlul pa
trioților. Coloane de fum continuă să 
se înalțe spre cer în urma bombarda
mentelor efectuate de aviația ameri
cană Numai două dintre districtele o- 
rașului sînt considerate drept „zone 
albastre", unde nu se duc lupte, res
tul orașului formînd așa-numitele 
„zone roșii", transmite agenția France 
Presse. în zonele roșii circulă grupuri 
de patrioți, care au instalat la inter
secții baricade formate din mașini 
particulare, taxiuri și bidoane de 
benzină. La cartierul poliției din Sai
gon au sosit informații potrivit cărora 
grupuri de patrioți, formate fiecare 
din 50 de oameni, se deplasează ne
stingherite pe străzile cartierului 
Cholon.

Tot în cursul dimineții de miercuri, 
după trei ore de luptă, unități ale 
Frontului Național de Eliberare au 
repurtat prima mare victorie în a- 
tacurile împotriva bazei americane 
de la Khe Sanh, unde se află 6 000 
de militari americani. Tabăra forțe
lor speciale americane de la Lang 
Vei, important punct de sprijin ai 
trupelor americane din valea Khe 
Sanh-ului, a fost cucerită și dis
trusă. Atacul a început printr-un 
foc de artilerie și mitraliere la ora 
22,40 marți seara. Nu mult după a- 
ceasta, trupele patriotice au pornit 
asaltul. Aviația și artileria ameri
cană au intervenit, dar bombarda
mentele au trebuit să fie suspenda
te după ce forțele patriotice au pă
truns în perimetrul taberei. Aceasta 
,.a constituit prima surpriză în cam
pania de la Khe Sanh“, arată a- 
genția France Presse.

Frontul Național de Eliberare 
continuă să atace cu deosebită vi
goare și în alte puncte din Vietna
mul de sud. în orașul Hue, unde, 
de la 31 ianuarie flutură drapelul 
F.N.E, se dau lupte înverșunate, 
transmite corespondentul agenției 
France Presse, pentru cucerirea fie
cărei străzi, a fiecărei case. La ora 
5 dimineața (ora locală), patrioții au 
aruncat în aer podul de peste rîul 
Parfumului, pentru a izola trupele

americano-saigoneze 
centrul orașului.

De asemenea, în 
Mekong au avut
atacuri ale patrioților, în special a- 
supra capitalei acestei provincii, Go 
Cong și a orașului Can Tho. în a- 
celași timp, s-au desfășurat lupte de 
stradă în localitatea de munte Da- 
lat, din apropierea Saigonului. La 
baza americană de la Da Nang a 
fost decretată stare de alarmă,

Făcînd o analiză a situației din 
Vietnamul de sud, ziarul australian 
„Sydney Sun“ afirmă că generalul 
William Westmoreland, comandantul 
suprem al forțelor S.U.A. din Viet
namul de sud, va fi înlocuit în scurt 
timp, ca urmare a ofensivei declan
șate de forțele patriotice sud-viet- 
nameze. „Dezastrul de săptămînă 
trecută și preocuparea Washingto
nului l'ață de amenințarea unor noi 
calamități — scrie ziarul — vor face 
noi victime, printre care generalul 
Westmoreland".

(Urmare din pag. I)

care guvernul rasist vrea să-1 re
zerve albilor. Familii întregi au 
fost evacuate cu forța. „în ciuda tu
turor principiilor de drept — arăta 
Leo-Boyd, unul din liderii politici 
din provincia Natal — africanii nu 
au nici o posibilitate să protesteze, 
iar drepturile și sentimentele lor nu 
au fost luate niciodată în conside
rare”.

Acest regim tinde să se aplice și 
celor considerați pînă acum „jumă
tate albi" : metișii. La începutul a- 
cestei luni, guvernul rasist sud-afri- 
can a prezentat parlamentului un 
proiect de lege privind suprimarea 
oricărei reprezentări în acest orga
nism a 1 600 000 de metiși care tră
iesc în Africa de Sud și în Africa 
de sud-vest. Considerați „jumătate 
albi", metișii se bucurau de infime 
avantaje față de negri, fiind re- 
prezentați în „parlament" de patru 
albi „aleși" de către ei, dar a că
ror „influență este nulă" — cum a- 
răta Helen Suzman, deputată din 
partea metișilor.

Pentru zilele ce urmează s-au a- 
nunțat măsuri și mai draconice 
din partea guvernului Vorster. 
Ziarul sud-african „Rand Daily 
Mail" din Johanesburg relevă că 
se pregătește o vastă operațiune 
de transmutare în rîndul locuitori-

o o o B o

BELGRAD 7. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite i 
Miercuri dimineața, tovarășul Ma
xim Berghianu, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării din 
Republica Socialistă România, a 
sosit la Liubliana, unde a fost în- 
tîmpinat de Tone Tribușon, direc
torul general al Institutului Repu-

blican pentru Planificare. După 
convorbirea avută cu Vinko Haf
ner, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive a R. S. Slovenia, oaspetele 
român a vizitat întreprinderile 
„Agrostroi" și. „Litostr'oi", precum și 
orașul Liubliana și localitatea tu
ristică Bled.

CORESPONDENȚA DIN DELIII 
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 

GHEORGHE CERCELESCU

Demisia

BRUXELLES

9 Convorbiri
Gomulka - Dubcek

Paul Vanden

7 (Agerpres). — în 
Belgia a izbucnit miercuri o criză 
politică, determinată de ascuțirea 
conflictului lingvistic din această 
țară. Primul ministru,
Boeynants, a prezentat demisia gu
vernului său regelui Baudouin.

în cercurile politice se apreciază că 
va fi greu de găsit o soluție actualei 
crize guvernamentale și că regele va 
fi nevoit probabil să dizolve parla
mentul și să decreteze noi alegeri le
gislative în următoarele 40 de zile.

lor negii. Se au în vedere peste 
100 000 de persoane considerate 
„inutilizabile" Este vorba în pri
mul rînd de copii și, de asemenea, 
de aproximativ 70 000 de bătrîni 
și bolnavi.

Actualul prim-ministru al R.S.A., 
Vorster, nu ezită să facă o ade
vărată „filozofie" în legătură 
așa-zisa „dezvoltare separată", 
runeînd populația de culoare în 
„rezervații" ce amintesc de sinis
trele lagăre naziste. Nu de mult a 
fost editat un masiv volum de legi 
intitulat semnificativ „Terorrism 
act" care permite poliției să ares
teze, să tortureze și să ucidă orice 
adversar al apartheidului.

Un labirint de legi inumane pen
tru menținerea unei ordini con
trare celor mai elementare norme 
de dreptate și libertate, dublată 
de o vastă rețea polițienească în 
solda guvernului — Africa de Sud 
este astăzi un simbol al practici
lor degradante instituite la adresa 
demnității umane. Opinia publică 
progresistă din întreaga lume cere 
lichidarea acestui sistem discrimi
natoriu, crearea tuturor condițiilor 
pentru acordarea independenței 
Africii de 
bertate a 
oamenilor 
închisori.

transmitagențiile de presa
La Bonn a avut loc miercim o reuniune a cabinetu

lui vest-german Pentru a discuta problemele legate de vizita pe 
care cancelarul Kiesinger o va efectua la Paris la 15 și 16 februarie. Din 
delegația vest-germană va face parte și Willy Brandt.

Delegația P.C.U.S. a avut convorbiri cu o delegație a 
P.C. din Japonia. Au lost abordate probleme privind relațiile bila
terale și situația din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. 
Delegația condusă de Mihail Suslov, membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a avut, de asemenea, convorbiri cu un grup de lideri 
ai Partidului socialist din Japonia.

Consfătuirea academiilor de științe din țările socia
liste în probleme geologice s“a deschis la Capitoliul Național - 
sediul Academiei de științe a Republicii Cuba. La consfătuire participă
specialiști, cercetători din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S.

Celebrul toreador, Manuel Benitez, 
„El Cordobes", a fost rănit zilele tre
cute în timpul unei coride în Panama

OSTRAVA 7 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că la invitația 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
miercuri a sosit la Ostrava Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P. In aceeași zi el s-a în- 
tîlnit cu Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. La întîlnire au participat, 
de asemenea, Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic, secre-- 
tar al C.C. al P.M.U.P., și Wladimir 
Koucky, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

în cursul convorbirii — mențio
nează agenția C.T.K. — A. Dubcek 
și W. Gomulka s-au informat reci
proc asupra unor probleme și re
zultate ale construcției socialiste în 
țările lor. Ei au discutat direcțiile 
dezvoltării în continuare a rela
țiilor cehoslovaco-poloneze, precum 
și problemele actuale ale situației 
internaționale și mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.

Seara, oaspeții polonezi s-au îna
poiat cu un avion special în patrie.

vai: în expunerea sa ra
portul dintre climatul 
politic și cooperarea e- 
conomică internațională, 
știut fiind că această din 
urmă problemă consti
tuie principalul obiect 
de discuții al reuniunii 
de la New Delhi. Subli
niind prejudiciile pe 
care le aduce agresiunea 
S.U.A. în Vietnam nu 
numai păcii în lume dar 
și comerțului internațio
nal, reprezentantul so
vietic a arătat că relaxa
rea tensiunii internațio
nale ar crea premise fa
vorabile pentru reduce
rea cheltuielilor de înar
mare, pentru alocarea 
unor resurse considera
bile în scopul dezvoltă
rii. Patolicev a remarcat 
că U.N.C.T.A.D.-ul e 
frustrat de faptul că nu 
este o organizație uni
versală. După cum se 
știe, o politică discrimi
natorie face ca R. P. 
Chineză Și alte țări so
cialiste, să nu figureze 
printre invitați. Ministrul 
sovietic a reamintit, pe 
de altă parte, că la Ge-

grupărilor economice 
închise, de tipul Pieței 
comune vest-europene, 
a spus în continuare 
vorbitorul, este o ba
rieră serioasă în calea 
dezvoltării schimburilor 
de mărfuri pe baza a- 
vantajului reciproc. A- 
ceastă politică afectea
ză interesele tuturor 
țărilor din afara grupă
rilor respective, indife
rent de sistemul lor so
cial-politic sau de nive
lul ior de dezvoltare. 
Tocmai datorită acestui 
fapt, lărgirea comerțu
lui Est-Vest poate juca 
un rol important în asi
gurarea unei prosperi
tăți generale. Patolicev 
a declarat în final că 
Uniunea Sovietică spri
jină hotărîrile țărilor în 
curs de dezvoltare me
nite să stabilească o 
nouă și adevărată divi
ziune internațională a 
muncii, să îpțȘtuțfj cpnT 
secirițele dominației co
loniale și ale politicii 
neocolonialiste. Carta 
de la Alger, în care sînt 
înscrise aceste hotărîri,

a fost evocată și de Ab
del Moneim El Kais- 
suni, ministrul planifi
cării al R.A.U., care a 
vorbit nu numai în ca
litate de șef de delega
ție, dar și de președinte 
al primei Conferințe 
pentru comerț și dez
voltare de la Geneva. 
După ce a arătat că re
zultatele practice ale lui 
U.N.C.T.A.D.-l sînt dez
amăgitoare, Kaissuni a 
ținut să releve — în a- 
sentimentul celorlalți 
colegi din țările în curs 
de dezvoltare, după 
cum a spus el — că 
„responsabilitatea prin
cipală a dezvoltării in
cumbă lumii a treia în
seși". Ajutorul extern 
reprezintă în prezent 
numai trei la sută din 
venitul național al țări
lor în curs de dezvol
tare. Or, chiar dacă a- 
cest ajutor ar crește — 
și nu s-ar diminua, cum 
s-a petrecut în ultimii 
ani — el tot nu s-ar 
putea situa la un nivel 
apreciabil față de posi
bilitățile pe care le o- 
feră folosirea cît mai e- 
ficientă a resurselor in
terne ale „lumii a 
treia". Pentru ca efor
turile proprii să dea re
zultatele scontate, a 
subliniat Kaissuni, este 
necesară, între altele, 
evitarea tuturor discri
minărilor cu privire la 
sectorul de stat din ță
rile în curs de de'j.y 11- 
tare. Deoarece, a -ț. is 
el, „în numeroase .-ja
zuri singura cale posi
bilă și acceptabilă pen
tru progresul anumitor 
domenii din economia 
lumii a treia trece prin 
sectorul de

Joi este 
sosească la 
secretarul 
ON.U, U

stat".
așteptat să 

New Delhi 
general al 
Thant, care 

va rosti o cuvîntare Ia 
Palatul științelor.

Acțiuni ale forțelor 
democratice vest-germane

CORESPONDENȚA DIN VIENA DE LA PETRE STANCESCU

sud-vest, punerea în li- 
tuturor patrioților și a 
progresiști aruncați în

n o m @ o

Adepii ai P.N.D. scoși cu forța din sala unde avea 
loc întrunirea reprezentanților forțelor democratice

La Praga a avut Ioc o șe
dința a Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia,care 3 
discutat o serie de măsuri menite 
să ducă la realizarea concluziilor 
plenarelor din decembrie și ianua
rie ale C.C. al partidului. Tovară
șul A. Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a fă
cut o informare despre convorbi
rile avute în timpul vizitei sale la 
Moscova și despre întîlnirea sa la 
Komarno cu tovarășul J. Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 
Prezidiul a discutat programul de 
acțiune al partidului, care va tre
bui să creeze premisele pentru pre
gătirea Congresului al XIV-lea al 
P.C. din Cehoslovacia.

Guvemid grec continuă 
acțiunile de epurare în rîn
durile ofițerilor superiori. 
Miercuri au fost trecuți în re-

(Fotografie din „Die Welt")

zervă alți 16 ofițeri, între care 
6 generali de brigadă și 6 colonei.

Generalul flref, președin
tele Republicii Irak, a sosit 
miercuri Ia Paris,într o vizită 
oficială de. trei zile.

Pentru a clarifica împre
jurările prăbușirii bombar
dierului „B-52" cu arme nu
cleare la bord în Groenlanda, la 
21 ianuarie, în curînd va fi for
mată o comisie din reprezentanți 
ai guvernelor danez și american, 
anunță un comunicat publicat de 
către ministru] danez al afacerilor 
externe

La Sofia a fost dată în fo
losință șoseaua de centură 
a orașului, în iungime de peste 
60 de kilometri, care va asigura 
traficul de tranzit al autovehicu
lelor.

Biletele de intrare în 
sala comunală din Offen
bach, nu departe de Frank
furt pe Main, au fost a- 
proape epuizate. Mai mult 
de 1 000 de participanți s-au 
adunat aci la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute pentru a 
discuta coordonarea activi
tății diverselor grupuri de 
stingă din Republica Fede
rală a Germaniei, prin con
stituirea „Centrului socia
list de acțiune". Printre or
ganizațiile participante se 
numără Uniunea germană 
a păcii, Uniunea socialistă, 
Alianța socialiștilor inde
pendenți și altele. Textele 
lozincilor fixate în sala dez
baterilor cereau ieșirea din 
N.A.T.O., recunoașterea Re
publicii Democrate Germa
ne, condamnau legislația 
excepțională și salutau 
Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud.

„Centrul socialist de ac
țiune" își propune pentru 
început, după cum s-a ară
tat în cadrul dezbaterilor, 
să contribuie la reunirea 
forțelor de stînga în conti
nuă creștere spre a se crea 
condițiile pentru constitui
rea în viitor a unui partid 
socialist. Inițiatorii acestei 
acțiuni urmăresc participa
rea grupărilor de stînga, 
împreună cu forțe ale opo
ziției democratice și socia
liste, la alegerile parlamen
tare din 1969. Profesorul 
Wolfgang Abendroth a ple
dat pentru acțiuni comune 
ale oamenilor muncii 
nerilor intelectuali în 
jir.ul democrației, în 
daniile de a se oferi
ternativă politicii partidelor 
guvernante. Conferința de 
ia Offenbach a fost salutată 
ca un pas spre unitatea de 
acțiune a forțelor progresis
te vest-germane.

Presa vest-germană rela
tează și despre un alt eve
niment petrecut zilele tre
cute în orașul Miinchen, ca
pitala landului Bavaria, im
portant centru industrial și 
cultural al R. F. a Germa
niei, care a fost teatrul 
unui impresionant miting 
împotriva acțiunilor Parti
dului național-democrat 
(P.N.D.) de orientare neo
nazistă.

Răspunzînd apelului lan-

Gun- 
Georg 

sin-

și ti- 
spri- 
stră- 
o al-

sat de Comitetul „Acțiu
nea ianuarie 1968“, spriji
nit de peste 200 de cunos
cute personalități vest-ger- 
mane, printre care fizicia
nul Max Born, laureat al 
Premiului Nobel, și 25 de 
organizații democratice, 
aici au avut loc un mare 
miting și o demonstrație 
împotriva curentelor neo
naziste. reprezentate în 
special de P.N.D., împotri
va proiectului de legi ex
cepționale. Peste trei mii 
de locuitori ai orașului și 
delegați ai unor organiza
ții din alte localități s-au 
întrunit în sala congrese
lor din Muzeul german. 
Sute de oameni, care nu 
au mai găsit Ioc în sală, 
s-au masat în jurul clădi
rii. Cei care au luat cuvîn- 
tul — printre care Chris
tian Richter, vicepreședin
te al organizației tinerilor 
socialiști din Germania oc
cidentală, scriitorul 
ter Weisenborn, 
Benz, reprezentantul
dicatului lucrătorilor din 
industria metalurgică, Wil
helm Gefeller, președintele 
sindicatului lucrătorilor 
din industria chimică și 
alții — s-au pronunțat 
pentru unirea tuturor for
țelor democratice din 
R.F.G. în lupta împotriva 
neonazismului. Vorbitorii 
au lansat ideea creării u- 
nei largi opoziții democra
tice care să cuprindă oa
meni din toate clasele și 
păturile sociale din Ger
mania occidentală. Repre
zentanții sindicatelor au 
subliniat, în special, drep
tul și obligația organizații
lor oamenilor muncii de a 
se opune tuturor dușmani
lor democrației, intenției 
de a pune în aplicare le
gislația excepțională.

în cursul manifestației, 
grupuri de adepti ai P.N.D. 
au încercat să stinghereas
că desfășurarea ei. Ei au 
primit însă o ripostă pu
ternică din partea partici- 
pantilor. După miting s-a 
organizat șî o 
demonstrație 
orașului.

Manifestații 
avut loc 
burg și 
germane.

impunătoare 
pe străzile

similare au 
la Bonn, Hăm

ăite orașe vest-
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