
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Luni 3 februarie 1969 4 PAGINI

raSum I

(Agerpres).

intrat
trecut

Adunării

președinți 
celor două

colaborării 
în interesul

Foto : S. Cristian

La combinatul „Azomu.

au subliniat 
partide și gu- 

a acționa și în viitor în 
direcția dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare egală în 
drepturi cu țările socialiste, parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele progresiste și demo
cratice, ceea ce constituie un fac
tor important pentru asigurarea 
păcii și progresului în lume.

(DIN „MANIFESTUL FRONTULUI UNITAflI SOCIALISTE'*)

Seara a fost oferită o cină în cadrul 
căreia tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au toastat călduros 
pentru dezvoltarea în continuare a pri
eteniei dintre cele două țări și partide.

© Volumul producției industriale 
este cu peste 40 Ia sută mai mare 
decît în 1965.

© Ritmul mediu anual de creștere 
a producției a fost de peste 12 Ia sută, 
față de 10,7 la sută cît prevedea pla
nul cincinal.

• întreaga producție industrială a 
anului 1938 se obține astăzi în 24 
de zile.

o în trei ani ai cincinalului s-au 
investit în economie din fondurile 
centralizate ale statului peste 155 
miliarde lei, sumă care depășește 
totalitatea fondurilor investite în în
treaga perioadă 1950—1960.

0 Zestrea industrială a țării a spo
rit în acești ani cu circa 700 de uzine, 
fabrici și secții noi, dotate cu tehnică 
modernă.

dintre familiile de țărani 
nb aveau terenul necesar 
minimului de existentă". 
Pe lingă acestea, trebuie 
avută în vedere și dotarea 
slabă a gospodăriilor tără-

„Frontul Unității Socialiste se

de la elaborarea amintitei 
monografii s-au produs 
multe schimbări. Case 
mari, unele mai arătoase 
decît altele, qu pridvoare 
și ferestre’ luminoase, aco-

TIMIȘOARA — trimișii speciali 
transmit: Duminică seara, tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, și persoanele oficiale care l-au 
însoțit au pledat spre patrie, după vi
zita de prietenie în țara noastră, fă
cută la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,"secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

In gara Timișoara, oaspeții iugoslavi 
au fost conduși de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Chivu Stoica, Manea Mănescu, precum 
și de tovarășii Cdrneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și Aurel 
Malnășan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad.

Erau prezență, de asemenea, tovară
șii Mihai Telescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele consiliului popular jude-

întărirea continuă a 
româno-iugoslave este 
popoarelor celor două țari, al cau
zei socialismului și progresului și 
constituie o contribuție activă la 
întărirea păcii și la dezvoltarea 
colaborării internaționale.

în cursul schimbului de păreri 
privind situația actuală interna
țională și din mișcarea comunistă 
și muncitorească, cei doi pre
ședinți au constatat identitatea sau 
apropierea punctelor de vedere ale 
celor două partide și guverne în 
principalele probleme care au fă
cut obiectul convorbirilor.

Cei doi președinți au reafirmat 
hotărîrea Republicii Socialiste 
România și Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia de a con
tinua eforturile pentru apărarea și 
întărirea păcii, pentru instaurarea 
unei atmosfere de înțelegere și 
de largă colaborare internațională, 
subliniind importanța deosebită pe 
care o are în acest scop respec
tarea consecventă în relațiile din
tre toate statele a principiilor 
Cartei O.N.U. și, în primul rînd, 
a principiilor independenței, su
veranității, egalității depline în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne. în acest sens cele 
două părți au acordat o atenție 
deosebită situației din Europa și 
au subliniat importanta activității 
tuturor statelor în direcția pro
movării unor relații de bună ve
cinătate și colaborare în confor
mitate cu rezoluția adoptată în 
unanimitate de cea de-a XX-a se
siune a 
O.N.U.

Cei doi 
hotărîrea 
verne de

dru, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Daju, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Timiș, pre
cum și de Iakșa Petrici, Ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

unitățile prevăzute în e- 
tapa a doua de dezvoltare.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera) al Co
mitetului Central'al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a făcut o vizită de prie
tenie în Renublica Socialistă 
România în zilele de 1—2 februa
rie 1969.

Președintele Iosip Broz Tito a 
vizitat cu acest prilej orașul Ti
mișoara, unde s-a întîlnit cu mun
citori, intelectuali, conducători ai 
organelor locale de partid și de 
stat și a participat la o partidă de 
vînătoare, organizată în onoarea 
sa de președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. Oamenii 
muncii din județul Timiș au făcut 
o primire călduroasă înaltului oas
pete iugoslav, ceea ce constituie o 
expresie a prieteniei tradiționale 
și a relațiilor frățești dintre po
poarele celor două țări socialiste 
vecine.

în timpul vizitei au avut loc la 
Timișoara convorbiri între tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, la care au 
participat :

Din partea română : tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru

în cursul dimineții de duminică, to
varășa IjJicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer au invitat pe tovarășul 
Iosip Broz Tito și pe ceilalți oaspeți 
iugoslavi la o partidă de vînătoare în 
județul Timiș.

în drum spre terenurile de vînătoa
re, oaspeții iugoslavi și conducătorii de 
partid și de stat ai țării noastre au 
fost salutați cu deosebită cordialitate 
și prietenie de locuitorii comunelor 
prin care au trecut.

La plecare, în gara Timișoara 

țean, conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, sute de locuitori 
ai orașului.

Pe peronul gării, împodobit cu dra
pele românești și iugoslave, garda mi
litară a prezentat onorul. Tovarășii 
Iosip Broz Tito și Nicolae Ceaușescu 
au trecut în revistă garda militară; Un 
grup de pionieri a oferit buchete de 
flori.

La despărțire, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito și-au luat 
rămas bun cu deosebită cordialitate.

Miile de timișoreni aflați pe traseul 
de la reședința oaspeților pînă la gară, 
precum și cei prezenți pe peron, au 
salutat cu multă căldură pe conducă
torii de partid și de stat români și iu
goslavi.

De la fereastra vagonului, tovarășul 
Iosip Broz Tito a răspuns urărilor de 
drum bun ale mulțimii.

Pînă la punctul de frontieră Sta- 
mora-Moravița, tovarășul Iosip Broz 
Tito și ceilalți oaspeți au fost însoțiți 
de tovarășii Emil Bodnaraș, Vasile Șan-

al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Economic,' Cdrneliu Mănes- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Aurel Mălnășan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad.

Din partea iugoslavă: tovarășii 
Mialko Todorovici, secretar al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., Kiro Gligorov, vicepre
ședinte al Vecei Executive Fede
rale și membru al C.C. al U.C.I., 
Vladimir Popovici, secretar gene
ral al președintelui republicii, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Mișo Pavicevici, secretar de 
stat ad-interim pentru afacerile 
externe, Iakșa Petrici, ambasado
rul R. S. F. Iugoslavia Ia Bucu
rești.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, cordialitate și înțele
gere reciprocă, a fost efectuat un 
schimb de păreri privind relațiile 
bilaterale și probleme actuale ale 
relațiilor internaționale și mișcării 
comuniste și muncitorești precum 
și o informare reciprocă asupra 
construcției socialiste în cele două 
țări.

Cei doi președinți au constatat 
din nou, cu deosebită satisfacție, 
că relațiile de prietenie șl colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, dintre Par
tidul Comunist ftomân și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia se 
dezvoltă cu succes în toate dome
niile în spiritul deplinei încrederi, 
stime și înțelegeri reciproce.

Pronunțîndu-se pentru adînctrea 
dezvoltării multilaterale a relații
lor dintre cele două țări, ei au 
hotărît să se întreprindă noi mă
suri pentru extinderea colaborării, 
în special în domeniul cooperării 
industriale tehnice și științifice. 
Cei doi. președinți au subliniat că

prezintă în alegerile de la 2 martie 
înmănunchind, într-o indestructibilă

ționalităților conlocuitoare, toate for
țele sociale și politice ale țării. întregul 
popor, unit prin aceleași năzuințe și 
interese, este animat de țelul suprem 
al construirii socialismului și comu
nismului, al realizării unei înalte civili
zații materiale și spirituale în România/1

Noile capacități, bazate 
pe o tehnologie modernă, 
asigură triplarea produc
ției de azotat de amoniu 
a combinatului

coeziune, Partidul Comunist Român, 
detașamentul de avangarda al clasei 
muncitoare, conducătorul încercat al 
societății noastre, organizațiile de 
masă, profesionale și obștești, con
siliile oamenilor muncii aparținînd na-

reș" din Tg. Mureș — 
una din marile întreprin
deri producătoare de în
grășăminte chimice din 
țara noastră — au 
în funcțiune anul

de la 
150 000 tone la 450 000 
tone pe an. în fotografie ! 
Vedere de ansamblu a fa

bricii de amoniac II
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rale din sat și din viata 
locuitorilor săi.

în concluzia la mono
grafia amintită, întocmită în 
1939 de tovarășul Miron 
Constantinescu, pe atunci

ani în urmă și publicată 
într-unul din volumele „60 
sate românești". Este vor
ba de Bogați. Introducerea 
este singurul lucru care a 
rămas valabil din ce s-a 
scris atunci și de aceea o 
consemnăm : „Trecînd Ar
geșul ajungem de pe deal, 
„pe Vlașca" nume pe ca- 
re-l dau localnicii întregu
lui ses. Înainte de Găești, 

' Argeșul primește ca a- 
fluent intermitent Glîmbo- 
cul care izvorăște dintre 
dealuri. curge mereu prin
tre ele pînă la vărsarea în 
rîu. Pe valea lui. între 
două c'ulmi paralele un 
timp, dar care apoi se a- 
propie si se întîlnesc. în- 
chizînd-o, se află un șir 
de sate așezate în continua
re : Ciulnifa. Budișteni, 
Glîmbocel. Bogați și Su
seni. Cu aceasta valea se 
închide și dealurile îm- 
prejmuiesc totul"

Condițiile naturale au 
rămas aceleași : Glîmbocul 
curge printre aceleași dea
luri. pe valea căruia stau 
înghesuite casele. în rest 
s-a schimbat totul. îneît o 
nouă monografie ar fi ne
cesară pentru a pune în 
evidență transformările e- 
conomice. sociale și cultu-

membru al Institutului de 
științe sociale al României, 
autorul a sintetizat situa
ția economică si socială

perisurile din tablă sau ți
glă. Numeroasele cifre si 
date aflate de la consi
liul popular al comunei, de

nești cu utilaje agricole și 
unelte. Un car revenea cam 
la 
la
3
5
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ALE SOCIALISMULUI

grea a co
și a locuitori- 

O reproducem 
întocmai : „Oamenii nu 
se dau biruiti încă, dar 

• un sunet de disperare se 
subînțelege în tot ce spun. 
Intrati. într-o fază de a- 
cută pauperizare si de 
proletarizare, aproape pa- . 
tru mii de suflete caută 
un drum și o soluție. Si
tuația de azi și-o definesc 
singuri : muncim azi ca să 
mîncăm mîine".

Chiar din momentul în 
care părăsești 
București—Pitești si 
pe valea 
sajul îți 
dinea că

deosebit de 
munei 
lor ei.

șoseaua 
intri 

Glîmbocului. Pei- 
conferă certitu- 

în cei 30 de ani

la cele două cooperative 
agricole, discuțiile purtate 
cu sătenii demonstrează 
schimbările petrecute în 
sat și în viata oamenilor. 
Comparate cu cele cuprin
se în vechea monografie, 
ele oferă tabloul nou al 
satului de azi, determinat 
de cooperativizarea agri
culturii care a deschis 
drumul unei vieți ome
nești și civilizate pentru 
cele aproape patru mii de 
suflete.

De ce era determinată, 
în trecut, pauperizarea si 
proletarizarea familiilor.de 
țărani din comună ? O a- 
rată cifrele ....86 la sută

3 gospodării, un plug
4 gospodării, un cal 

gospodării și un bou 
gospodării. Structura

proprietate, mică, lipsa 
neltelor și animalelor de
terminau producția agrico
lă . scăzută, neputința oa
menilor de a-și tîștiga e- 
xistenta. „Deși viile și ne
meturile sînt atît de întin
se si formează caracteris- 

. tica producției din Bogați. 
nădeidea e tot la slaba a- 
gricultură ce se face pe 
dealuri si la mălaiul scos 
«pe Vlașca» în schimbul 
fructelor, pentru că aces
tea se fac greu si rar"

Acum, în mijlocul iernii, 
țăranii din Bogați nu-și 
mai puneau problema mă
laiului. De la brutăria din 
centrul comunei, ridicată 
de cooperativa, agricolă, se 
răspîndea miros de pîine 
proaspătă. Aici „coace" tot 
satul în contul zilelor- 
muncă. țăranii iau . nu grîu 
ci direct pîine, fiind scu
tiți atît de așteptatul Ia

la 
la 
de 
u-

Ion HERTEG

(Continuare in pag. a ll-aj

ȘCOALA GENERALA DE 10 ANI 
suport

-.ti*

Apropiata conferință pe țară a slu
jitorilor școlii românești coincide cu 
ample pregătiri menite să asigure ca
drul obiectiv necesar aplicării în 
continuare a sarcinilor stabilite prin 
directivele C.C. al P.C.R și noua le
gislație școlară în vederea perfecțio
nării și modernizării procesului de 
învățămînt pe toate treptele sale. în 
acest context, trecerea la școala obli
gatorie de cultură generală cu o du
rată de 10 ani are semnificația unui 
mare act de cultură cu implicații 
largi pentru întregul nostru sistem 
de învățămînt. Privitor la preparati
vele ce se fac în acest scop, am adre
sat cîteva întrebări tovarășului 
TRAIAN POP, adjunct al ministrului 
învățămîntului. r

— Practic, a relevat interlocutorul 
nostru, generalizarea învățămîntului 
obligatoriu de 10 ani începe o dată

Convorbire cu tovarășul conf. univ. Traian POP,
adjunct al ministrului învățămîntului

cu
dată cu crearea primelor clase 
IX-a aparținînd acestei forme 
învățămînt. Acțiunea e pregătită cu 
minuțiozitate atît prin examinarea 
rețelei de școlarizare, pregătirea ca
drelor didactice care vor urca la 
catedrele claselor amintite cît si 
prin elaborarea planurilor si progra
melor de studiu. De curînd a 
elaborat olanul de învățămînt 
școlii generale de 10 ani și 
pus dezbaterii întregului corp 
dactic.

viitorul an școlar, respectiv o 
a 

de
— Ce obiective s-au avut 

vedere la elaborarea 
■plan ?

în
acestui

fost
al 

su- 
di-

— Am pornit de la ideea că 
școala de 10 ani va trebui să asi
gure întregului tineret un nivel mai 
ridicat de cultură generală, potrivit 
cerințelor actuale și de 
vă ale societății 
sului 
porane. 
damental 
noua structură 
de învățămînt.

perspecti- 
progre- 

contem- 
acest obiectiv fun- 

ținînd; seama de 
a sistemului nostru 
urmărim să asigu-

noastre, 
științei și tehnicii 

Vizînd 
și

râm elevilor pregătirea necesară 
care să le permită, după absolvi
rea clasei a VlII-a. continuarea stu
diilor în licee, sau dună absolvi
rea clasei a X-a să urmeze o școa
lă profesională pentru a dobîndi o 
calificare profesională pe un fond 
mai larg de cultură generală. Men
ționez si faptul că în clasele a 
IX-a și a X-a elevii vor primi o 
pregătire apropiată de cea din anii 
I si II ai liceului : astfel cei care 
doresc vor putea să-și "ontinue stu
diile fie în învătămîntul liceal de 
zi. fie la învătămîntul seral sau 
fără frecventă, bineînțeles după 
susținerea unor examene de rigoare.

Aș vrea să relev de asemenea că 
umil din obiectivele esențiale care

(Continuare în pag. a IlI-a)
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n întâmpinarea alegerilor pentru

șl o-

con-
avut loc 
manifes-

de cele de la orașe. Or
chestra Filarmonicii 
Cluj a prezentat 5 
certe la sate.
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Bauman"

cronica filmului

După trei decenii,
numele a devenit realitate televiziunii
(Urmare din pag. I)

PE ECRANE
De

de 
Pe

EXPOZIȚII

ACTUALITATEA CULTURALA
Marea Adunare Națională

și consiliile populare

AGENDA ELECTORALA
• La căminele cultu

rale, cluburile și casele de 
cultură din județul Galați 
au avut loc în cursul zi
lei de duminică peste 100 
adunări prilejuite de cam
pania electorală. Expu
nerile au fost audiate de 
aproape 20 000 de cetățeni 
și s-au referit pe larg la 
chemările cuprinse în 
Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste. în nu
meroase comune. Mani
festul — publicat în pa
ginile ziarelor — a fost 
așezat în vitrine speciale 
șl expus la „punctele do
cumentare" care au luat 
ființă în ultimele zile.

dețul Neamț au 
ieri numeroase 
țări cultural-artistice, 
consacrate alegerilor și 
deschiderii „Lunii cărții 
la sate". Cu acest prilej 
au fost deschise expoziții 
de cărți șl de artă plasti
că.

• Numeroase manifes
tări politico-culturale au 
avut loc zilele trecute și 
în județul Cluj. Pînă în 
prezent la căminele cul
turale din comune au fost 
organizate peste 140 de 
conferințe avînd ca teme 
sistemul nostru electoral, 
profundul democratism al 
orînduirii noastre socialis
te, mărețele realizări ob
ținute de poporul nostru

• La cele 70 de așe- 
ittmlnte culturale din ju-

sub conducerea partidului. 
In comunele Corneștl, 
Iclod, Viișoara, Unguraș, 
Iara șl altele au avut loc 
dezbateri asupra legii e- 
lectorale cu tinerii ce vor 
vota pentru prima dată. 
Simpozioane pe tema: 
„Mărețele înfăptuiri ale 
poporului nostru" au a- 
vut loc la Huedin, Gilău, 
Cojocna și In alte 42 de 
localități. In alte cămine 
culturale cum sînt cele 
din comunele Sic, Borșa, 
Călărași, Frata s-au or
ganizat seri de întrebări 
și răspunsuri, seri lite
rare, „călătorii pe harta 
țării". Toate manifestă
rile au fost urmate de 
programe artistice oferite 
de formațiile locale sau

e Ieri, în satele 
rașele județului Iași lec
tori al comitetului jude
țean, ai comitetelor oră
șenești șl comunale de 
partid, cadre didactice și 
alți intelectuali au dez
bătut în adunări cetățe
nești Manifestul Frontu
lui Unității Socialiste. 
Adunările au fost urmate 
de bogate manifestări ar
tistice, oferite de forma
țiile căminelor culturale 
și ale unor întreprinderi 
industriale din Iași, ve
nite în turneu la sate.

Premiere teatrale
La Teatrul de stat din Constanta a avut loc pre

miera pe tară a piesei lui Tennessee Williams : „Noap
tea Iguanel*. Regia spectacolului aparține studentei 
Nicoleta Toia de Ia Institutul de Teatru „1. L. Caragiale', 
iar scenografia studentei Eugenia Tărășescu de la 
Institutul de Arte plastice „N. Grigorescu*. Din dis
tribuție fac parte Ileana Ploscaru, Sandu Simionlcă, 
Eugenia Petre-Lipan, Marcela Sassu, Aurora Simfo
nică ș.a.

* i

La Teatrul de stat din Timișoara a avut loc premiera 
pe țară a piesei lui Arnold Wesker, „Anotimpurile". 
Regia aparține lui Aurel Manea, iar cele două perso
naje ale piesei sînt interpretate de Florina Cercel 
și Ovidiu Moldovan.

VIAȚA MUZICALĂ

Pietro Argento

orchestrei

CONCERTE
Melomanii vor avea prilejul să se bucure de un 

veritabil eveniment muzical: prezentarea concertelor 
pentru plan și orchestră de Beethoven în audiție Inte
grală. Iosif Conta la pupitrul orchestrei Radiotele- 
viziunii și pianistul Radu Lupu sînt protagoniștii aces
tor seri muzicale care vor avea loc miercuri 5 februa
rie (concertele 1, 2 șl 3) și joi 6 februarie (concertele 
nr. 4 șl 5) în sala Studioului Radiotelevizlunll.

★
Marți 4 februarie, Filarmonica clujeană va prezenta 

în sala Ateneului, sub conducerea Iul Erich Bergel 
lucrări de Brahms : Uvertura tragică, Simfonia a Il-a 
șl Concertul pentru vioară șl orchestră. Ștefan Ruha 
este solistul concertului.

Nikolai

Societatea rusă a anilor 
1904—1905 își află o viguroasă 
evocare cinematografică în fil
mul regizorului Semen Tuma
nov consacrat personalității u- 
nui mare revoluționar al timpu
lui. „Nikolai Bauman", produc
ție 1967 a studiourilor „Mos
film", se înscrie astfel în con
tinuarea unei prestigioase tra
diții : mari momente revoluțio
nare și mari personalități revo
luționare au stat mereu în aten
ția cineaștilor, jalonînd istoria 
filmului sovietic. Eisenstein sin
tetiza în „Crucișătorul Poteom- 
kin" întreaga revoluție din 1905. 
Filmele lui Mihail Romm despre 
Lenin constituie adevărate do-

moară, cît șl de coptul propriu-zis. 
Cele patru mii ds suflete nu mai 
caută un drum și o soluție pen
tru a scăpa de pauperizare. Ele au 
fost găsite : cooperativa agricolă.

Fosta așezare este acum, după re
organizarea administrativă, o comu
nă mal mare. Prin înglobarea satu
lui Suseni, are 6 006 hectare si un 
număr de 6 750 locuitori. Dar nu 
creșterea suprafețelor si a număru
lui locuitorilor a determinat modifi
cările profunde în viața satului și 
a oamenilor. Cooperativizarea a fost 
și aci. ca în toate satele tării, forța 
care a determinat ridicarea mate
rială. socială și culturală a comu
nei. a locuitorilor ei. Cele două coo
perative agricole — din Bogați și 
Suseni — dețin cea mai mare parte 
din suprafața comunei si au la în- 
demînă, prin întreprinderea de me
canizare a agriculturii, 20 tractoa
re și numeroase alte mașini și utila
je. Caii putere ai tractoarelor au di
minuat numărul cailor, dar a crescut 
în schimb efectivul de bovine, ovi
ne și porcine. Forța tractorului l-a 
scăpat pe țăran de munca grea și 
istovitoare a aratului. Și dacă în tre
cut griul nu se cultiva deloc pe a- 
ceste meleaguri, el a fost extins șl 
asigură, în anii cu condiții climatice 
normale, peste 2 000 kg la hectar. S-a 
asigurat astfel pîinea, mult dorita 
pîine pentru care, în trecut, bogățe- 
nii, ce tristă soartă — bogați cerșe
tori — trebuiau să plece cu fructe 
„pe Vlașca" strigînd : mere, pere, 
struguri pe mălai !

Dar și viile și livezile au astăzi o 
altă înfățișare. Din monografie re
ținem : „Clima pe de o parte și 
proasta îngrijire a pomilor, bătrîne- 
tea lor. pămînturile secătuite, pe de 
altă parte, fac ca producția de fructe 
să fie lamentabilă". Bătrîna Ioana 
Udrea declara pe atunci sociologilor: 
„Astă . . ' . .
prune n-am făcut, mere n-am făcut, 
cireșe n-am 'făcut: am intrat în 
iarnă 
viticultura au devenit acum ramuri 
principale de producție pentru coope
rativele agricole de aici. Dar în
tr-un mod nou. Din 1950 numai la 
cooperativa agricolă din Bogați s-au 
plantat 394 hectare cu pomi și 75 
ha cu vie. Deși n-a sosit momentul 
ca toate livezile și viile plantate în 
ultimii ani să intre pe rod, coopera
tiva agricolă din Bogați a obținut, 
în 1968, o cantitate de 317 tone fructe 
și 256 tbne struguri. Creditele acor
date de stat au fost investite. în spe
cial, pentru dezvoltarea pomîculturif, 
viticulturii și Cumpărarea de animale. 
De asemenea, tot cu credite de la stat 
s-a construit un siloz cu o capacitate 

, de 50 vagoane pentru păstrarea peste 
iarnă a fructelor, sase bazine în care 
încap 1200 tone borhot de prune și 
o distilerie de țuică a cărei valoare 
se ridică la 300 000 mii lei. Investi
țiile făcute atît din fonduri pronrii 
cît și din credite de la stat, fructi
fică din plin, asigurînd o bază trai
nică pentru venituri ridicate. Toate 
acestea constituie o renlică la cele 
consemnate în monografie, dovada 
cea 'mai elocventă că politica parti
dului de cooperativizare a agricultu
rii îngemînată cu o puternică bază 
tehnică asigurată prin eforturile sta
tului și ale țărănimii cooperatiste 
însăși, cu hărnicia acesteia, au de
terminat bunăstarea și înălțarea sa
tului.

Dar despre bunăstarea țăranilor 
din Bogați, despre înălțarea acestei 
localități sînt semnificative datele 
care arată creșterea veniturilor rea
lizate. în primul rind s-a terminat cu 
„plecatul pe Vlașca" pentru că fruc
tele sînt valorificate într-un mod su
perior. Pe lingă cantitățile mari de 
mere și pere livrate de cooperativele 
agricole) pe bază de contract, unită
ților de valorificare, bogățenii își 
desfac cantități însemnate din pro
dusele livezilor direct pe piața Capi
talei.

Sprijinul material al statului acor
dat comunei și deci țăranilor din 
Bogați se materializează sub foarte 
multe forme. Pe lingă finanțarea ac
țiunilor agrozootehnice și salariile 
inginerilor agronomi, a medicilor și 
personalului tehnic sanitar, statul a- 
locă fonduri însemnate pentru buge
tul consiliului popular. în 1968, bu
getul comunal era format din 224 400 
lei încasări și 425 900 lei finanțări de 
la stat. Sumele respective s-au chel
tuit pentru învătămînt și cultură, 
diferite acțiuni gospodărești-edilita-

toamnă n-am făcut nimica.
n-am 'făcut; am intrat în 

fără nimica". Pomicultura și

re, pentru administrația locală etc. 
Toate acestea se reflectă în bugetul 
fiecărei familii.

Cercetarea sociologică ne îndeamnă 
să abordăm și un alt aspect. Fiindcă 
monografia numea Bogății un sat 
de negustori de fructe și de emi- 
granți la oraș, este indicat să ară
tăm evoluția și din acest punct de 
vedere. Este vorba de ocupațiile ex- 
tra-agricole ale țăranilor. Fiind o 
zonă suprapopulată, în trecut, mulți 
își căutau existența în altă parte 
fără să-și părăsească domiciliul: la 
păduri, la desfundatul pămîntului 
etc. Mulți plecau la București. „Ce 
sînt bogățenii la București" — se 
întreba autorul monografiei. Răspun
sul este consemnat într-un tabel; 16 
gropari, 11 grădinari la cimitire, 3 
paznici de cimitire, 4 încasatori la 
S.T.B., 5 băieți de prăvălie, 5 servi
tori și servitoare, 3 pietrari, 2 nisl- 
pari cu căruțe, 3 lucrători, 2 func
ționari, 2 lăutari, 2 paznici și cite 
unul era portar, infirmieră, țesătoa
re, lăcătuș etc., în total 69 oameni.

Bogății a rămas, în continuare, o 
comună suprapopulată. Bineînțeles, 
forța de muncă este folosită, în prin
cipal în cooperativa agricolă, asigu- 
rînd efectuarea la timp a lucrărilor 
agricole. Mai ales extinderea pomi- 
cuiturii și viticulturii, ramuri inten
sive de producție necesită multe 
brațe de muncă. Dar extinderea me
canizării în agricultură permite ca 
un număr însemnat de oameni să 
fie folosit în alte sectoare. Insă ocu
pațiile locuitorilor din Bogați, care 
lucrează în afara comunei, spre deo
sebire de cele consemnate în mono
grafie, demonstrează profundele 
transformări survenite în dezvolta
rea economiei tării. Dintr-o situație 
existentă la consiliul popular al co
munei rezultă că dintre locuitorii 
care domiciliază în comună 600 per
soane lucrează în alte părți ca sa- 
lariați, din care 29 sezonieri. Ce 
sînt astăzi bogățenii ? Transformările 
sînt deosebit de semnificative în 
ce privește structura ocupațiilor. 
Dintre locuitorii comunei 220 
sînt sondori, 205 alte categorii de 
muncitori în fabrici, pe șantiere sau 
în unități agricole de stat, 45 func
ționari, 39 șoferi, 37 electricieni, 32 
mecanici, 12 tractoriști, iar restul au 
alte ocupații, ca ceferiști, pompieri, 
paznici etc. La aceștia trebuie a- 
dăugați funcționarii și muncitorii sa- 
lariați în cadrul comunei: 43 învăță
tori și profesori, 3 ingineri agronomi, 
140 saiariați ai consiliului popular, 
cooperației de consum și secțiilor 
sale de prestări de servicii. Numeroși 
bogățeni au urmat diverse școli și 
facultăți, iar după absolvirea lor s-au 
stabilit în alte părți : 23 învățători 
și profesori, 14 ingineri, 9 medici 
etc. Iată deci cum industrializarea 
socialistă, progresul cultural și so
cial al tării au asigurat mijloace da 
existență pentru excedentul de popu
lație din această comună.

Toate acestea se materializează în 
nivelul de trai ridicat al locuitorilor 
acestei comune. In antiteză cu cele 
cuprinse în monografie, realizările de 
azi sînt deosebit de semnificative.

Monografia : „Casele au temelii de 
piatră, acoperișul de șiță. Numai 
chiaburii au acoperișuri de tablă".

Primarul satului, tov. Ion Cociu s 
„Peste 70 la sută din case sînt noi 
sau refăcute, au fundament solid din 
beton, acoperișuri din țiglă sau ta
blă. Ca înfățișare au împrumutat u- 
nele elemente ale stilului muscelean, 
iar confortul le apropie de cele de 
la oraș. Casele au în cea mai mare 
parte 3—4 camere, iar altele chiar 
mai mult. Fiecare e prevăzută cu 
bucătărie și cămară. In ce privește 
interiorul, aproape toți locuitorii își 
procură mobilă de Ia oraș. Din nu
mărul total al caselor, 75 la sută sînt 
electrificate ; în comună există 676 
aparate de radio și 135 televizoare.

Monografia : „Mortalitatea infan
tilă e mare : în 1938, la 63 născuți — 
20 morți în scurt timp. Un fenomen 
și mai grav este acela al neconteni
tei scăderi a numărului nașterilor 
de la 162 în 1932 la 63 în 1938“.

Medicul circumscripției sanitare, 
tov. Mircea Costinescu : „Mortalitatea 
infantilă este în scădere. In 1968, ea 
a reprezentat numai 2,5 la sută. Na
talitatea este în continuă creștere : 
66 noi născuți în 1966 ; 112 în 1967 și 
139 în 1968. Bolile cu extindere în 
masă sînt în curs de eradicare. A- 
ceste rezultate se datoresc și situa
ției materiale mai bune a oamenilor, 
care le permite să se hrănească 
substanțial, precum și asistenței 
dicale. Avem un dispensar cu 
medici și 9 persoane cu pregătire 
die".

.Monografia: „Hrana majorității 
populației este extrem de redusă : 
ciorbă de fasole, terci, ciorbă de ro
șii, ciorbă de cartofi, urzici fierte, 
toate cu neschimbata mămăligă".

Președintele cooperativei do con- 
sutn, tov. Ștefan Savu : „Anul trecut 
B-au vîndut mărfuri în valoare de 
8 600 000 lei din care 70 la sută sînt 
mărfuri alimentare, 30 la sută — in
dustriale. în total, în 1968, s-au vîn
dut 66 000 kg zahăr, 23 000 litri ulei, 
17 600 kg orez etc. De asemenea, s-a 
vîndut pîine în Valoare de 793 000 
lei. Secțiile de prestații a cooperati
vei — croitorie, cismărie, frizerie etc. 
— au făcut servicii locuitorilor satu
lui care totalizează 273 500 lei".

Monografia : „Neștiutorii de carte 
(47,2 la sută) fac parte din marea 
masă a țăranilor săraci care, chiar 
dacă au mers la școală cîteva clase, 
întrerupînd contactul cu cartea, au 
redevenit aproape analfabeți".

Directorul școli! de 8 ani, tov. 
Grigore Udrescu: „Analfabetismul 
a fost lichidat. Avem în comună 
două școli de 8 ani, două de 4 ani 
precum și 4 grădinițe, care Sînt frec
ventate de 1 001 copii. Predarea lec
țiilor este asigurată de 43 cadre di
dactice, toate fiind din localitate. 
Avem în comună echipe de cor. tea
tru. dansuri populare și am .obtinut 
distincții în cadrul întrecerilor 
județ".

Fiecare om din sat are multe 
spus privind viata nouă de azi.
Ion D. Toma l-am găsit seara acasă 
după ce-și terminase treburile prin 
cooperativa agricolă. Din cele spuse 
de el am reținut: ..în fiecare an fac. 
împreună cu nevasta si feciorul 700— 
800 zile-muncă. Anul trecut am avut 
mai puține deoarece feciorul a fost 
la armată. Dacă se face socoteală la 
cei aproape 20 lei, cît este valoarea 
zilei-muncă. se vede că cîștigăm 
bine. La aceasta se adaugă canti
tățile de produse primite ca retri
buție suplimentară si fructele de pe 
lotul individual". Si spre a demons
tra cele spuse, gazda îmi arată casa 
cu 4 camere si antreu, aparatul de 
radio, televizorul etc.

La sediul 
din Bogați 
Ion Alexe,
cunoscut foarte bine traiul 
cut al țăranilor și care acum, după 
cum declara el. poate aprecia felul 
în care se trăiește în sat. „Mulți ani 
am umblat cu mere „pe Vlașca". pe 
la Alexandria și București pentru a 
nutea face rost de mălai si de bani. 
Mergeam cu carul cu boi si unde 
înnoptam mă culcam pe o grămadă 
de gunoi, că era mai cald. Așa era 
viata noastră în trecut. M-am înscris 
în cooperativa agricolă încă din 1959 
și muncesc si acuma. Anul trecut am 
făcut 340 zile-muncă. Si sînt mul
țumit".

Am prezentat în aceste rînduri 
coordonatele noi pe care s-a înscris 
satul Bogați. Monografia ale cărei 
date au fost culese cu 30 de ani în 
urmă oferă un punct de Plecare pen
tru ca rezultatele de astăzi să poată 
fi apreciate la adevărata lor valoare. 
Nu se poate trece cu vederea faptul 
că cele două cooperative agricole 
din comună n-au ajuns încă să dea 
tot ce pot. au încă mari rezerve de 
sporire a producției si veniturilor. 
Tinînd seama de realizările de acum, 
perspectivele apar în 
dinea lor. Iată de ce 
firmatia că Bogății 
care devine realitate.

cooperativei 
am întîlnit pe 
unul dintre cei

agricole 
bătrînul 
care au 
din tre-

toată plenitu- 
putem face a- 
este un nume

cinema

mai 
me- 
doi 

me-

a Rlo Bravo (ambele serii) : PATRIA 
— 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 
12,15 ; 16.15 ; 20.
© Un om pentru eternitate : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.45; 
21,15, SALA PALATULUI — 17 (seria 
de bilete — 2763) ; 20,15, (seria de bi
lete — 2769).
O Marele șarpe : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FES
TIVAL - 9 : 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45.
o Primăvara pe Oder : CAPITOL — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Un delict aproape perrect: VIC
TORIA - 9 ; 11,15 ’; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45, MIORIȚA — 9 : 11.15 ; 13,30 : 
15,45 ; 18.15 ; 20,45.
O Astă seară mă distrez : DOINA — 
11.30 : 13.45 : 16 : 18.15 : 20.30.

întrebat dacă are vreo prefe
rință pentru un anume gen sau 
stil, pentru un compozitor sau o 
perioadă din istoria muzicii, di
rijorul italian Pietro Argento a 
răspuns că-și construiește re
pertoriul numai cu muzică 
bună, indiferent de anul în care 
a fost compusă, de stilul în care 
a fost concepută. La pupitrul 
orchestrei Radioteleviziunii am 
putut urmări evoluția unui mu
zician cu o interesantă persona
litate ; compozitor, interpret — 
cunoscător a mai multor instru
mente, cronicar, profesor la A- 
cademia Santa Cecilia din Roma, 
șef de orchestră — Pietro Ar
gento este exemplul muzicianu
lui complet, care stăpînește or
chestra, se impune, trăiește mu
zica, transmite cu o mare ușu
rință cele mai mici inflexiuni 

care le consideră necesare, 
n „Fîntînile Romei" de Respi

ghi, mai ales, am apreciat plasti
citatea expresiei sale ;•> fiecare 
detaliu al acestui celebru tablou 
muzical a fost fin creionat. Pie
tro Argento este tipul artistului 
ce sensibilizează partitura mu
zicală și este de ajuns să amin
tim realizarea izbucnirilor so
nore cu ecouri de dans popular 
din pasajul intitulat „Fîntîna 
lui Triton, dimineața", sau me
lancolia, mai bine-zis invitarea 
la meditare din partea intitulată 
„Fîntîna de la vila Medici". Am 
avut deseori senzația că Argen
to își creionează în mare liniile 
sonore și dacă i se pare firească 
detașarea vreunui flaut sau vre
unui trombon pentru un scurt 
moment, sau dacă consideră ne
esențial vreun tremolato la 
coarde, partitura capătă pe loc 
noi înțelesuri, noi sensuri. Ast
fel în Simfonia a IX-a „Din lu
mea nouă" de Dvorjak s-ar fi 
putut ca auditoriul să remarce 
pierderea unor melodii inte
rioare, alteori o suprasolicitare 
dinamică. în fond sesizează o 
anume concepție dirijorală ; 
Argento poate fi tonic în expre
sie și ritmul primei părți a sim
foniei marelui compozitor ceh 
capătă intensitate maximă, 
poate găsi tonul cel mai auster 
pentru Largo, sau cele mai vii 
culori pentru paleta Scherzo- 
ului.

Programul a cuprins și Con
certul nr. 1 pentru vioară șl 
orchestră de Prokofiev, dîn- 
du-ne posibilitatea să apreciem 
evoluția violonistei Cornelia 
Bronzetti ; cunoscută ca bună 
tehniciană, violonista a căpătat 
față de anterioarele apariții mai 
multă putere de interiorizare, 
mai multă profunzime în înțele
gerea partiturilor. Fără îndo
ială, însușirea acestei lucrări 
prokofieviene este bine venită ca 
studiu a unor nuanțe burlești, 
a unor nuanțe sarcastice, vioara 
fiind în această 
mai solistă, dar 
tonul Ia glumă 
la reverie sau 
dacă în acest 
chestrei Radioteleviziunii nu am 
remarcat o deosebită calitate a 
sunetului, o acuratețe a expre
siei, am apreciat însă, după 
cum am spus, și la soiistă și. 
indiscutabil, la dirijorul Pietro 
Argento, o originală concepție, 
noi versiuni de tălmăcire a unor 
bine cunoscute pagini muzicale.

Smaranda OȚEANU

lucrare nu nu- 
și cea care dă 
sau la lirism, 

sarcasm. Si 
concert al or-

o Noaptea: UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
CENTRAL — 11,45.
o Suflete împietrite : CINEMATECA 
(bilete la casă) — 12,30 ; 14,30 ; 16,30. 
o Clovni pe pereți : CENTRAL —
16.45 ; 18,45 ; 20,45.
e Strigătul : CENTRAL — 9.15.
© Aventura : CENTRAL — 14,15.
o Cîntecele renașterii ; Omul din 
lună ; Misterul culorilor ; Cimentul ; 
Merele : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
O Feldmareșala : FEROVIAR — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR 
— 9,45 ; 12,15 ; 14.45 ; 17,15 ; 19,45, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20 45. FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Pantoful Cenușăresel : LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45, 
AURORA — 9—16 în continuare ;
18.15 ; 20,30.
© Becket : GRIVIȚA — 9,30 ; 12.30 ;
16.15 ; 19,30, TOMIS — 10 : 12.45 ;
15.30 ; 19.
© întoarcerea vrăjitorului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.15 :
17.45 : 20.

De curînd, colectivul Teatrului National din Craiova a prezentat în pre
mieră spectacolul „Cezar și Cleopatra* de G. B. Shaw. Regia : Geor- 

geta Tomescu. în fotografie : o scenă din spectacol.
Foto : Agerpres

în această săptămînă se prezintă 
In premieră producția Mosfilm 
„PRIMĂVARA PE ODER', în regia 
lui L. Saakov. Din distribuția nu
meroasă reținem pe Anatoli Kuz- 
nețov, Liudmila Giursina, Anatoli 
Gracev, Viktor Otisko, Vladislav 
Strjilcik ș. a.

Se anunță următoarele vernisaje; 
în sala Kalinderu va expune picto
rița Yvonne Hasan, iar în sala din 
calea Victoriei pictorița Rodica 
Bondi. Continuă să fie deschise 
expozițiile artiștilor Vasile Brătu- 
lescu în sala Magheru, Petre Abru- 
dan în sala Dalles, Sorin Ionescu 
în sala Galeriilor de artă din bul. 
N. Bălcescu, Iar în sala de pe Mihal 
Vodă — M. Gyorgy și Paul Neagu.

cumente Istorice, contribuții în
semnate la transmiterea prin 
timp a unei prodigioase expe
riențe de viață și luptă. „Ni
kolai Bauman" urmează, de a- 
semenea, filiera cîtorva din cele 
mai reprezentative creații ale 
anilor ’30, purtîndu-ne gîndul 
spre filmul fraților Vaslllev 
„Ceapaev", spre trilogia lui Ko- 
zînțev și Trauberg consacrată 
lui Maxim.

Dar „Nikolai Bauman" fidel 
tradiției, o continuă în spirit 
creator. Regizorul (a cărui dis
creție și sensibilitate au fost 
pregnant evidențiate în „Dra
gostea lui Alioșa") conferă fil
mului său un pronunțat carac
ter de dezbatere, care îl dife
rențiază, ca registru, de capi
tolul romantic al epopeii cine
matografice revoluționare. Des
tinul intelectualilor după revo
luție, căile artei în societatea 
socialistă, înțelesurile noi pe 
care le va căpăta viața oame
nilor sînt cîteva din întrebă
rile care alcătuiesc substanța 
filmului. Ca intensitate a idei
lor, „Nikolai Bauman" se apro
pie, astfel, de tonul dezbaterilor 
etice contemporane ale cinema
tografiei sovietice, precum „9 
zile dintr-un an" sau „Contem
poranul tău".

Ceea ce nu înseamnă, cumva, 
că pelicula lui Tumanov refuză 
tentațiile unui „film de acțiune". 
Biografia spectaculoasă a lui 
Bauman este derulată în pagini 
cinematografice atractive și di
namice. Remarcabile sînt con
fruntările dintre Bauman (in
terpretat cu mult simț al fires
cului de către Igor Ledogorov) 
șl fabricantul milionar Morozov 
(actorul Efim Kopelian), un per
sonaj contradictoriu care, st <:i 
faldurile prosperității sale s r 
ciale, ascunde idei progresiste. 
Evitînd patetismul, regizorul 
Semen Tumanov izbutește să 
redea cu multă fidelitate în fil
mul său culoarea și sentimentul 
epocii, astfel încît printre vir
tuțile peliculei se înscrie, la Ioc 
de frunte, și aceea de document. 
Al unei epoci, al imul timp re
voluționar.

Călin CALIMAN

EXAMENUL
DE BACALAUREAT

17.30 — Telex T V.
17,35 — TV pentru specialiștii din 

industrie. Ciclul Chi
mie (I). Industrie chimică 
în economia națională ; 
dezvoltarea el In prezent 
șl in perspectivă. Prezintă 
ing. Nicolae Ionescu, ad
junct al ministrului indus
triei chimice.

18,05 — Limba' franceză. Lecția 45.
18.30 — Pentru tineret : Șoimii, 

„Macii din Lanul alb” — 
— scenariu de C. Banu.

— Telejurnalul de seară.
— Țara se pregătește de ale

geri. știri și reportaje din 
campania electorală.

19,45 — Arheologia științelor. Feno
menologia spiritului. Gtn- 
direa științifică și marile 
epoci creatoare.

29,05 — Șapte arte. Gong — emi
siune de actualitate tea
trală.

20,30 — „Steaua fără nume" — e- 
mlslune-concurs de muzică 
ușoară. Prezintă : Dan 
Deșllu.

21,20 — Film artistic : „Miraj" cu 
Gregory Peck și Diana 
Brake. Reluare la cererea 
telespectatorilor.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

19,00
19,30

Cei aproape 60 000 
de elevi din clasa 
a XlI-a se află în 
ultimele săptămîni 
de cursuri. Ei vor 
începe, în trimes
trul următor, reca
pitularea și sinteti
zarea materiei, pen
tru a se prezenta 
cît mai bine pregă
tiți la examenul de 
bacalaureat. La o- 
biectele pentru care 
se cere la examenul 
de bacalaureat ma
teria studiată în 
clasele IX—XII — 
literatura română, 
literatura maternă, 
matematica, fizica, 
chimia, latina, lim
bile modeme — re
petiția se va desfă
șura între 7 aprilie- 
24 mai, iar la disci
plinele a căror ma
terie aparține ex
clusiv clasei a 
XlI-a — istoria

României, biologia, 
filozofia și socialis
mul științific — 
predarea va conti
nua pînă la 30 apri
lie, urmînd ca re
petiția să se facă 
de la 3 la 24 mai.

Candidații secției 
reale vor susține Ia 
bacalaureat probe 
scrise și orale la li
teratura română și 
matematică, iar la 
fizică, chimie sau 
biologie, după ale
gere, numai probe 
orale. Cei de la 
secția umanistă vor 
fi examinați, scris 
și oral, la literatu
ra română, la una 
din limbile moder
ne, Studiate înce- 
pînd din clasa a 
V-a sau a Vl-a ale 
școlii generale, sau 
la limba latină. Ei 
vor răspunde oral 
la istoria României,

biologie sau filozo
fie și socialism ști
ințific, după prefe
rință. Candidați! 
proveniți de la sec
țiile și liceele cu 
predare în limbile 
naționalităților con
locuitoare vor da 
examen șl la lite
ratura maternă.

Pentru viitorii ba- 
calaureați, care vor 
dori să intre la fa
cultate, Ministerul 
Invățămîntului ela
borează acum bro
șura „Admiterea în 
învățămîntul supe
rior — 1969—1970". 
Ea va prezenta re
țeaua și profilul 
instituțiilor de în- 
vățămînt superior 
în următorul an u- 
niversitar, probele 
de concurs, condi
țiile de admitere 
etc.

(Agerpres)

• Planeta maimuțelor : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18.
© Răpirea fecioarelor : BUZEȘTI _
20,30.
• Aventurile Iul Tom Sawyer ; 
Moartea Iul Joe Indianul — 15,30 ; 
19, DACIA — 8,30—19,45 în continuare.
S Profesioniștii : BUCEGI — 9,30 ; 12;

,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 18.15 ; 20,45.
0 Hombre : UNIREA - 15,30 ; 18.
• Valurile Dunării : UNIREA — 20,30. 
• Inimă nebună, nebună de legat : 
LIRA - 15,30 ; 18.
0 Acuzatul : LIRA — 20,30.
o Tarzan, omul maimuță ; Fiul Iul 
Tarzan : DRUMUL SĂRII — 16 ; 19. 
® Columna (ambele serii) : FEREN
TARI . - 15,30 ; 19 ; MOȘILOR — 
15,30 ; 19.
0 Urletul lupilor: GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Expresul colonelului von Ryan : 
MELODIA — 8.30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, GLORIA — 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 : 
18.15 : 20.30
• împușcături sub spîtizurătoare :

FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 17,30; 20. 
O Sînt și eu numai o femele : VOLGA
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Lustragiul : VIITORUL — 15,30; 18.
• Mica romanță de vară: VIITORUL
— 20,30.
0 Made In Italy s POPULAR — 15,30; 
20,30.
O Telegrame : POPULAR — 18.
• Veșnicul întîrziat: MUNCA — 
16 ; 18.
• Duminică la ora 6 : MUNCA — 20. 
o Oscar : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
© Nikolai Bauman : FLACĂRA — 
20,30.
O Șapte oameni de aur : VITAN — 
15,30 ; 18.
o în orașul „S* : VITAN — 20.30.
e Judoka, agent secret: RAHOVA — 
15,30 : 18.
A Răzbunarea haiducilor : RAHOVA
— 20,30.
© Prințesa : PROGRESUL — 15,30 :
20,-30.
0 Tunelul : PROGRESUL - 18.
a Ultimul voievod : PACEA — 16 ; 
18 ; 20.

• Căderea Imperiului roman : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 19.
© înțeleptul de pe muntele bleste
mat : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

teatre
• Opera Română : Bal mascat — 19,30. 
O Teatrul de Operetă : My fair lady
— 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de sas
safras — 19,30.
e Teatrul Mic : Ofițerul recrutor
- 20.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragtale* : 
Garderobierele ; Vtn soldați! ; Există 
nervi — 19.30.
© Teatrul de estradă „Ion Vasilescu": 
De la Bach Ia Tom Jones — 20.
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LA „EUROPENELE" DE LA CERVINIA

Boberii români din nou
medaliatî

9
Campionatele europene de bob-4 persoane, 

desiășurate pe pirita de la Cervlnia (Italia), au 
luat Biîrșit cu victoria echipajului Italia II (con
dus de Alberto Frigo), care se afla In Irunte șl 
după primele două manșe (avlnd însă un avans 
de numai 65 de sutimi de secundă față de bo
berii români). Ultimele două coborîri au au adus 
modificări Importante în clasament. Echipajul 
României, pilotat de Ion Panțuru, s-a menținut pe 
locul doi, înaintea echipajului R. F. G„ șl a cuce
rit medalia de argint

Clasamentul final: 1) — Ralia II (Alberto Fri
go, Basuino, Brancaccio, De Paoli (4’49”60/100} 
2) — România (Ion Panțuru, Focșeneanu, Țan- 
®ov, Neagoe) (4’50”22/100; 3) — R. F. a Germa
niei I (Pltka, Samm, Pschorr, Fret (4’50”77/100); 4) 
— Ralia I (4’51”57/100) ; 5) R.F.G. II (4’53”63/100) ; 
6) — Franța I (4’55”32/100) ț 7) — Austria 1 (4’56”

cu argint
71/100); 8) — Elveția II (4’56”72/100); 9) — Elve
ția I (4’58”59/100); 10) Franța II (4’59”08/100).

In uiltima manșă, echipajul Italia II a stabilit 
un nou record al pîrtiei, parcurgînd 1 800 m In 
timpul de l’12”21/100.

Boberii români, cu două medalii de argint, una 
kt bobul de două persoane și alta la cel de 
patru, au realizat o performanță bună, care con
firmă valoarea lor pe plan internațional. Ion 
Panțuru s-a dovedit un pilot temerar și priceput, 
iar Focșeneanu, Țancov și Neagoe, echipierii de 
nădejde pentru concursurile viitoare.

In cursul coborîrilor s-au produs două acci
dente, din fericire iară consecințe: echipajul 
Austria II a-a răsturnat tn „labirint', iar bobul 
Angliei la virajul al treilea. Toți boberii au scă
pat nevătămați. „Timpul a fost favorabi șl a 
permis viteze foarte mari* — apreciază specia
liștii.

/

SEZON ATLETIC
SUB BUNE AUSPICII
© Noi recorduri Io primul campionat de sala al juniorilor

început sîmbătă 
după-amiază, cînd s-au 
stabilit cîteva nod re
corduri naționale (Cor
nelia Popescu 5,89 m 
la săritura în lungime | 
Szabo Tamas 5,8 sec. 
la 50 m plat) și înche
iat duminică la amiază, 
de asemene» prin rea
lizarea altor recorduri 
— cel dintâi campionat 
republican de atletism 
pe teren acoperit rezer
vat juniorilor a însem
nat un frumos succes 
pentru atletismul ro
mânesc. Afirmația are 
în vedere nu numai re
zultatele tehnice pro- 
priu-zise — unele com
petitive poate și pe plan 
internațional, bineînțe
les ta rîndul juniorilor 
de aceeași categorie — 
ci, mai mult decît a- 
tât, numărul maro do

concurenți de certă va
loare, cărora specialiștii 
prezenți le anticipează 
de pe acum frumoase 
perspective.

Acest „nou val" al 
atletismului nostru cu
prinde — fapt remar
cat și de antrenorul 
federal Gh. Zîmbreș- 
teanu — tineri de forțe 
egale (cîte 3—4 uneori) 
la mai toate probele. 
Startul în probele de 
sprint, și de această 
dată foarte aglomerat, 
a fost diferit față de 
trecutele concursuri si
milare prin acel valoros 
buchet de alergătoare și 
alergători care au depă
șit vechile recorduri în 
cursele de 50 m gar
duri fete și respectiv 
50 m plat băieți. Sât- 
măreanul Szabo (câști
gătorul finalei) șl reși-

IN POIANA BRAȘOV
® Al doilea meci de hochei pe 

tcheață disputat la Poiana Brașov în
tre selecționatele de tineret ale 
României și Bulgariei a revenit jucă
torilor români cu scorul de 6-1 (1-0, 
3-0. 2-1). In prima partidă cîștigase, 
de asemenea, formația română (scor 
6-3).

• Proba de slalom uriaș din cadrul 
concursului internațional de schi 
„Cupa Poiana” s-a încheiat cu vic-

-----------------------

FOTBAL

torla concurentului romăn Come! Tă
băraș (1’10”), urmat de Gh. Vulpe 
(1’11”), Șt. Moldovan (1’12”). Dintre 
partlcipanțll străini primul a sosit 
italianul E. Mangaronl — pe locul 7 
cu 1’16”.

O Concursul de sărituri cu schlurlle 
disputat In Poiana Brașov a fost cîș- 
tigat de V. Mărgineanu (Tractorul) cu 
două sărituri de 51,5 m și respectiv 
49 m.

Recenta partidă Anglia-România, 
disputată Ia Londra, ne-a adus satis
facții din mai multe puncte de vedere. 
Cea mai tînără reprezentativă din Is
toria fotbalului românesc a jucat cu 
multă.» maturitate, iar în unele mo- 
meiite s-a arătat a fl la un nivel accep
tabil din punct de vedere tehnic. Ro- 
sultatul obținut este prestigios, îngă- 
duinA"-ne să fim, într-o măsură, op- 
timi, n ceea ce privește viitorul.

Bucuria prelungită poate avea, însă, 
jî consecințe negative î cazuri de
monstrate de situații similare din tre
cut, cînd, după rezultate bune, urmau 
©vasipermanent eșecurile. Ar putea 
exista și acum acest pericol, al auto- 
liniștirii, al supraestimării rezultatului 
înregistrat Trebuie să ne gîndim și la 
Următorul lucru 5 succesul realizat de 
către reprezentanții noștri la Londra 
a fost considerat de către fotbaliștii 
greci — viitorii noștri adversari în 
preliminariile „mondialelor" — ca un 
adevărat avertisment în legătură cu 
partida de la Atena, de la 16 aprilie. 
Ei se vor pregăti cu și mai multă 
atenție, mobilizîndu-și toate forțele.

După o scurtă vacanță, fotbaliștii 
din lotul nostru reprezentativ și-au 
reluat pregătirile la echipele lor, în 
vederea începerii returului la 9 martie. 
Pînă la partida cu Grecia — așa 
după cum s-a anunțat — vor mai 
avea loc convocări scurte, în care lotul 
va susține jocuri-școală. In sfîrșit, 
înainte de importantul meci de h 
Atena se va efectua o pregătire co
mună de 10 zile. Cu alte cuvinte, fo
rul de specialitate a optat pentru des
fășurarea normală a campionatului, 
considerîndu-1 ca mijlocul cel mai 
propice de pregătire și menținere în 
formă a selecționabililor.

In fața acestei situații, pe bună 
dreptate, ne întrebăm : ce anume re
prezintă garanția că obiectivele pri
vind pregătirea jucătorilor de lot vor 
fi îndeplinite ? Și punînd această în
trebare facem precizarea că îndeplini
rea respectivelor obiective înseamnă 
prezența la lot a jucătorilor în cea 
mai bună formă, apți să contracareze 
„armele" echipei Greciei (viteză, con
diție fizică excelentă) ce s-au dovedit 
hotărîtoare la obținerea victoriei aces
teia în meciul pe teren propriu cu 
reprezentativa Portugaliei.

In prezent, echipa reprezentativă 
tinde spre o concepție de joc mo
dernă, a cărei aplicare efectivă presu
pune energii sporite, capacități fizice 
excelente. In ultimele meciuri interțări, 
jucătorii români au depus eforturi 
mult mai mari decît o fac de regulă 
la antrenamente și în întîlnirile sus
ținute cu echipele lor de club. De. 
calajul acesta, care poate cîntări greu 
în desfășurarea muncii de selecție și 
pregătire a echipei naționale, și mai 
ales în privința randamentului ei, tre
buie anulat prin ridicarea valorii jocu
rilor de campionat. Mai direct spus, și 
în aceste meciuri trebuie să se alerge 
la fel de mult (cu și, în special, fără

alebalon) ca și la recentele meciuri 
echipei naționale. Este necesar deci să 
fie combătută cu toată vigoarea ten
dința existentă în cluburile noastre de 
a nu se munci la antrenamente sau 
la jocuri cu intensitatea corespunză
toare. In această privință răspunderea 
revine firește integral antrenorilor de 
cluburi. Este o obligație profesională 
și o datorie morală a acestora să ac
ționeze neîntîrziat și eficient pentru 
țemedierea și a altor binecunoscute 
lacune ale fotbaliștilor noștri — dove
dite chiar și în partida de pe 
„Wembley" : regrupare greoaie pen
tru a trece la contraatac, pase și dri
blinguri prelungite peste măsură, șu
turi puține și imprecise pe poartă etc. 
Considerăm că în cadrul discuțiilor 
special organizate la F.R.F. este cazul 
ca, o dată cu stabilirea obiectivelor 
concrete de pregătire, să fie precizate 
și răspunderile antrenorilor de club.

Observatorii, antrenorii federali — 
nu puțini la număr — să exercite un 
control mai profund, mai activ pentru 
a putea vedea cum se aplică regimul 
intensiv de antrenament și joc. De 
îndată ce se constată dezinteres în 
pregătirea la cluburi, federația are 
obligația să ia măsurile de rigoare 
împotriva antrenorilor în cauză, fără 
menajamente, fără nici o îngăduință. 
Trebuie să se pună capăt intermina
bilelor conciliabule, seriei nesfîrșite de 
critici și autocritici, de angajamente 
de paradă față de care există de mult 
deplină saturație I

Apreciind ceea ce a realizat pozitiv, 
pînă acum, conducerea tehnică a echi
pei naționale, jucătorii înșiși, subli
niem, totodată, faptul că evoluția re
zultatelor din întîlnirile desfășurate în 
grupa din caro facem parte a des
chis din nou perspective de cali
ficare echipei României pentru turneul 
final al C.M. din Mexic. Este necesar, 
așadar, să se facă totul pentru ca 
echipa noastră să fie pregătită la ni
velul maxim al posibilităților ei pen
tru meciul de la. Atena. Partida cu 
Anglia a fost, cea cu Grecia se 
apropie—

Valentin PAUNESCU

PRONOSPORT
Concursul din 2 februario
Fiorentina—Roma (0—0) x
Inter—Lanerossi (1-0) 1
Juventus—Atalanta (1-0) 1
Palermo—Cagliari (0—0) x
Pisa—Torino (1-1) x
Sampdoria—Milan (1-1) x
Varese—Bologna (1-1) x
Verona—Napoli (1-0) 1
Brescia—Genoa (1—1) x
Catania—Bari (0—0) x
Lazio—Monza (1-D x
Perugia—Mantova (1—1) x
Reggina—Ternana (2-0) 1

ȘAH

Alexandra Nicolau
victorioasă

la Beverwijk
HAGA 2 (Agerpres). — Turneul fe

minin din cadrul fesțivalului șahist 
anual de la Beverwijk s-a încheiat 
cu succesul reprezentantei României, 
Alexandra Nicolau, care a ocupat 
primul loc cu 8,5 puncte din 11 po
sibile (7 victorii, 3 remize, o partidă 
pierdută). In ultima rundă, șahista 
noastră a învins-o cu piesele negre 
pe Gutierrez (Spania). Clasament fi
nal : 1) Alexandra Nicolau (România)
8.5 puncte ; 2) Vokralova (Cehoslova
cia) 8 puncte ; 3-5) Timmer (Olanda), 
Sokolova (Iugoslavia), Vreeken (O- 
Ianda) 7,5 puncte etc.

în grupa maeștrilor, primul Ioc a 
fost împărțit de iugoslavul Kurajita 
și finlandezul Vesterinen, care au 
totalizat fiecare cîte 11 puncte din 
15 posibile. Urmează în clasament 
Honfi (Ungaria) 10,5 puncte, Ciocîltea 
(România), Cortlever (Olanda) cîte
9.5 puncte, Scholl (Olanda) 9 puncte, 
Bednarski (Polonia) 8,5 puncte etc. 
In ultima rundă, Ciocîltea a remizat 
cu Bednarski.

Si turneul marilor maeștri a avut 
doi cîștigători: Mihail Botvi- 
nilc și Efim Gheller (U.R.S.S.) cu cîte
10.5 puncte din 15 runde. Pe locurile 
următoare s-au clasat Keres 
(U.R.S.S.) șl Portisch (Ungaria) 10 
puncte, Olafsson (Islanda) 9.5 puncte 
etc.

în cîteva rînduri
• DELHI. — Tenismanul român 

Petre Mărmureanu s-a calificat în 
finala turneului internațional de la 
Jaipur (India), învingînd în semi
finale cu 4—6, 12—10, 7—5 pe 
polonezul Rybarczyk. Mărmureanu 
va întîlni în finală pe polonezul 
Nowicki, care l-a eliminat cu 6—2, 
6—0 pe Sever Dron. în semifi
nalele probei de dublu bărbați, ro
mânii Mărmureanu și Dron au în
trecut cu 6—2, 
Naidu—Prakash

6—4 perechea
(India).

« ZURICH.
Chaux-de-F onds,
mical dintre echipele de hochei pe 
gheață ale României și Elveției s-a 
terminat cu scorul de 6—2 (3—0, 
1—0, 2—2) în favoarea gazdelor 
Punctele formației române au fost 
marcate de Bașa. In primul joc 
cîștigaseră tot elvețienii (7—5).

— Disputat 
al doilea meci

® PARIS. — Pe pista olimpică 
de la Grenoble s-a decernat ieri ti
tlul mondial feminin absolut la pa
tinaj viteză, care a intrat în posesia 
sovieticei Lasma Kauniste. Medaliile 
de argint și bronz au revenit olan-

dezelor Stien Kaiser și An Schut. 
Cele patru probe au fost cîștigate 
de Biermann (Norvegia) 500 m în 
45”l/10 ; Kaiser (Olanda) 1 500 m — 
în 2’21”5/10; Kauniste (U.R.S.S.) 
1 000 m în l’31”2/10 ; Schut (Olanda) 
3 000 m în 4’52”4/10.

• BELGRAD. — în primul meci 
al finalei „Cupei campionilor eu
ropeni” la polo pe apă, Mladost Za
greb a întrecut cu 7—3 (0—0, 3—0, 
1—1, 3—2) pe Dinamo Moscova.

® MUNCHEN. — Petra Tierlich 
(R. D. Germană) în vîrstă de 23 
ani, de profesie modistă, a cîști- 
gat medalia de aur în cadrul cam
pionatelor mondiale de săniuțe de 
la Berchtesgaden. La masculin, pe 
primul loc s-a clasat austriacul Jo
sef Feistmantl, de 10 ori campion 
al Austriei și campion olimpic în 
1964.

o EDINBURG. — Peste 60 000 
de spectatori au asistat pe stadio
nul Murrayfield din Edinburg la 
meciul de rugby dintre echipele' 
Țării Galilor și Scoției, contînd 
pentru turneul celor cinci națiuni. 
Galezii au învins cu 17—3 (6—0).

Ieri, ta Capitală, au avut loc trei meciuri din 
campionatul masculin de baschet : Dinamo Bucu
rești—Politehnica Galați 81-72, Rapid—Universi
tatea Cluj 71-65, Politehnica București—I.C.H.F. 
București 67—65.
în fotografie t dinamoviștll (maîeuri de cu

loare deschisă) sub panoul gălățenllor.
Foto: 8. Cristian

țeanul Pășulă (clasat al 
doilea) au, în fond, a- 
ceieași merite pentru 
pasionanta luptă furni
zată de ei în finala 
cursei de 50 m plat 
Cornelia Popescu a 
încercat fă atace titlu
rile la trei probe i la 
lungime, la înălțime și 
la 50 m garduri. Vic
toria n-a obținut-o decît 
în prima probă, tn ce
lelalte fiind nevoită să 
se mulțumească cu lo
cul doi (la înălțime 
1,65 m) și locul trei (50 
m garduri). Interesant 
este însă că Ia aceste 
ultime două probe 
menționate valoarea 
concurentelor a fost 
sensibil egală (cel pu
țin prin rezultatele rea
lizate acum) ; la 50 m 
garduri primele trei — 
Elena Mîrza, Iulia Ori- 
șan, Cornelia Popescu
— au fost cronometrate 
în același timp (7,6 sec.
— deci nou record de 
junioare șd senioare 1), 
la definitivarea clasa
mentului pentru locu
rile 2—3 fiind necesar 
să se apeleze la develo
parea fotografiei de so
sire.»

La săritura în înăl
țime (cu o cîștigătoa- 
ro oarecum neaștepta
tă — Marghiolița Ma
tei, din Galați, 1,65 m 
din prima încercare), 
surprinzătoare evolu
ția Elvirei Crețu : deși 
n-a împlinit încă 14 
ani, ieri a sărit 1,62 m, 
stabilind un nou record 
republican d® junioare 
mici.

Specialiștii au re
marcat și faptul — de 
mare importanță pen
tru dezvoltarea acestui 
«port — că la acest 
campionat și-au trimis 
reprezentanți (în gene
ral, nu ca simpli tu
riști...) și unele orașe din 
țară care, cu puțin timp 
în urmă, apăreau ca 
puncte albe pe „harta 
atletismului" : “
șani, Bîrlad, Buzău, 
Focșani, Satu Mare, 
GalațL Ploiești etc.

Cu justifioată 
riozitate este 
acum primul 
nat republican 
al seniorilor, 
rile lor sînt 
mate la sfîrșitul aces
tei săptămîni, tn noua 
și moderna sală din 
parcul sportiv „23 Au
gust".

Începînd de feri. Sibiul și alte 
localități din județ găzduiesc timp 
de o săptămtiă (între 2 și 9 fe
bruarie), ample manifestări de pro
pagandă tehnică și economică inti
tulată „Protechnica ’69“. Definită ca 
o acțiune de orieptare și sprijinire a 
organelor sindicale și a comitetelor 
de direcție în stabilirea principalelor 
direcții ale propagandei tehnico-eco- 
nomice, în desfășurarea unei activi
tăți permanente de stimulare a acti
vității de documentare și cercetare a 
inginerilor și tehnicienilor, această 
amplă manifestare se înscrie în e- 
fortul general de introducere în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. La această ma
nifestare, organizată sub egida Con
siliului județean al sindicatelor Sibiu, 
sînt invitați numeroși inovatori, ca
dre de specialitate, cercetători știin
țifici, oameni de știință din diverse 
centre universitare, specialiști din mi
nistere, activiști sindicali din toate 
județele.

Deschiderea „Protechnlcil ’69" a 
avut loo ieri dimineață în sala Tea
trului de stat, în prezența unei a- 
sistențe numeroase. Au participat to
varășii Richard Winter, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Sibiu,

Larisa Munteanu, secretar al Con* 
siliului Central al U.G.S.R., prof, ing. 
Constantin Dinculescu, membru co
respondent al Academiei, președin
tele C.N.I.T., prof. Cornel Penescu, 
membru corespondent al Academiei, 
secretar general al asociației oame
nilor do știință din România.

Peste 30 de acțiuni tehnico-ștlln- 
țifice, atît la nivelul întreprinderilor, 
cit și al municipiilor, orașelor și ju
dețului sînt înscrise pe agenda a- 
cestei manifestări. Pe lingă sesiuni șl 
dezbateri tehnico-științifice organiza
te pe ramuri de produoțio și pe în
treprinderi, vor avea loo colocvii, 
simpozioane, întîlniri ale cadrelor teh- 
nico-inginereștl cu personalități 
seamă din domeniul științei și 
nicii, demonstrații practico șl 
tele.

în aceeași dimineață a avut
simpozionul „Cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane”. In cadrul că
ruia au conferențiat acad. prof. Eu
gen Macovschi și prof. Comei Pe
nescu. Tot ieri s-a deschis, la Casa 
Armatei din Sibiu, expoziția Indus
trială a județului. Seara, în sala clu
bului uzinelor „Independența" a a- 
vut loo un spectacol de gală.

de 
teh- 

al-

loo

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Sctnteii*

»

vremea
Ieri în țară: Vremea s-a men

ținut relativ călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin în Mun
tenia, Dobrogea și Moldova. Vîn
tul a suflat în general slab, ou 
intensificări locale în Crișana, 
Banat și zona de munte. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între minus 9 grade la Joseni 
și plus 11 grade la Oravița. S-a 
semnalat ceață locală în Cîmpio 
Dunării și Transilvania. In Bucu
rești ; Vremea a fost călduroasă, 
cu cerul senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost 
de plus 7 grade.

Timpul probabil pentru zilei»

de 4, S ji 6 februarie cj». tn 
țară: Vreme în răcire ou cer 
variabil, mai mult noroi în ju
mătatea de nord a țării, unde vor 
cădea precipitații locale. In rest 
precipitații izolate. Vînt potrivit 
Temperatura în scădere, mai ales 
în nord-estul țării. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 16 și mi
nus 6 grade, local mai coborîte, 
iar maximele între minus 4 și plus 
6 grade. In București: Vreme In 
răcire, cu cerul variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații 
slabe. Vîntul va sufla potrivit 
Temperatura In «cădere ușoară.

Noi construcții turistice
și de

Boto-

cu- 
așteptat 
campio- 
de sală 
Intrece- 
progra-

A fost terminat noul hotel 
alpin, construit pe Clăbucet, 
la o altitudine de peste 1 500 
m. Construcția se încadrează 
armonios în arhitectura vilelor 
din Predeal și Cioplea și oferă 
turiștilor o panoramă încîntă- 
toare.

Hotelul cuprinde 100 de 
locuri în camere confortabile, 
un restaurant, terasă, o cen
trală termică. Fiecare cameră 
este dotată cu mobilier ele
gant, baie, instalații de condi
ționare a aerului.

La noul hotel se poate a-

junge cu două teleferice, din 
care- unul a fost construit și 
dat In exploatare zilele tre
cute.

Și în stațiunea balneo-cli- 
materică Bazna, primii oaspeți 
ai acestui an au fost găzduițl 
Intr-un nou pavilion. Tot aici 
a fost dat ’n exploatare un 
pavilion de băi pentru trata
mentul reumaticilor șl se află 
tn construcție un alt pavilion 
pentru băi și o cantină-restau- 
rant

(Agerpresy

(Urmare din pag. I)

»n ghidat alcătuirea planului de tn- 
vătămînt al școlii de 10 ani a fost 
și asigurarea unei asemenea pregă
tiri care să slujească tendința ac
tuală a organizării învătămîntului 
profesional. Cred că se poate afir
ma că învătămîntul profesional clă
dit pe fondul culturii generale pe 
care o va asigura școala de 10 ani 
va primi în realitate caracter de li
ceu profesional

— Poate ar fi necesară o pre
cizare : in ce măsură va asigu
ra școala de 10 ani pe lingă un 
fond mai bogat de cultură ge
nerală și o pregătire practică, 
finind seama că cea mai mare 
parte a absolvenților ei urmea
ză să se îndrepte spre activi
tăți productive ?

— Intr-adevăr Această problemă • 
constituit, de altminteri, un alt o- 
blectiv Important urmărit în con
ceperea noului plan de învătămînt 
Avînd în vedere că astăzi pe plan 
mondial știința a devenit o adevărată 
forță de producție, că pentru înțele
gerea șl stăpînlrea proceselor de pro
ducție sînt necesare cunoștințe temei
nice de matematică, fizică, chimie, 
biologie. în planul de învătămînt s-a 
acordat o pondere însemnată stu
diului acestor discipline. Aceasta în 
ce privește latura teoretică a pre
gătirii. Pentru activitățile tehnlce- 
practice propriu-zise s-au prevăzut 
studiul desenului tehnic, al electro
tehnicii, lucrări de laborator șl în 
cercuri, precum și participarea ne
mijlocită în producție. — o zi pe 
săptămînă — acolo unde vor exis
ta condițiile necesare. în această or
dine de idei Vreau să arăt că pla
nul de învățămînt ține seama de 
condițiile diferite în care vor func
ționa școlile de 10 ani, atît în 
mediul urban cit sl în mediul 
rural.

O grijă deosebită s-a acordat sl 
creării prin planul de învătămînt a 
unui regim rațional de învățătură 
pentru elevi. Prelungirea învățămân
tului obligatoriu de la 8 la 10 ani 
creează condiții pentru înlăturarea 
definitivă a supraîncărcării elevilor, 
problemă care reține în mod deo
sebit atenția Ministerului Invăță- 
mîntului. Numărul de ore săptămînal 
Ia clasele I—X se va reduce simți
tor ; la clasele IX—X, bunăoară, 
elevii vor avea între 26—28 de ore 
săptămînal, rămînîndu-le astfel sufi
cient timp pentru studiu, odihnă șl 
activități cultural-artistice și distrac
tive.

Iul, care se 
rare. Experiența 
precum șl experiența actuală a 
Invățămintului pe plan mondial 
arată că In condițiile exploziei 
de informații, cînd știința pă
trunde adînc în toate sferele de 
activitate umană, singura cale de a 
rezolva contradicția care apare In
tre volumul de cunoștințe în con
tinuă creștere și timpul relativ 
scurt de școlarizare, precum ți po
sibilitățile obiectiv limitate ale e- 
levilor de a le însuși rămîne di
versificarea învătămîntului. Existen
ța unul liceu cu mal multe secții 
va permite elevilor adînclrea cu-

află în curs de elabo- 
țării noastre,

ceastă situație. în cadrul consfătui- . 
rilor amintite s-a procedat la o ana
liză adîncită a cauzelor care au 
generat situația amintită, precum șl 
a măsurilor urgente ce se impun a 
ti luate pentru înlăturarea unui atare 
fenomen nedorit.

Si încă un fapt. în procesul de 
modernizare și înnoire a programe
lor și manualelor la care ne referim 
autorii n-au reușit întotdeauna să 
realizeze o restructurare a conținu
tului obiectelor de învătămînt în 
lumina progreselor actuale ale știin
ței, ci au recurs fie la o simplă 
adăugire de date la fondul existent 
anterior, fie la intercalări de teme 
— procedeu care a afectat unitatea

matici, fizică, geografie, literatură 
română. La alte discipline, progra
mele si cărțile școlare vor fi îmbu
nătățite. La chimie, programele vor 
fi însoțite de un îndrumar metodla 
care să vină în spriiinul profesori
lor în procesul de predare.

Firesc, o bună parte din propu
nerile făcute în cadrul acestor con
sfătuiri îsj vor găsi o soluționare 
deplină în noul plan de învătămînt 
Si în noile, programe ale liceului, 
care, pînă la sfirșitul acestui an 
școlar, urmează să fie puse în dez
baterea întregului corp didactic șl 
definitivate în vederea aplicării lor 
începînd cu anul școlar 1970/1971.

— V-am ruga să relevați șl 
cîteva din coordonatele studiu
lui liceal în perspectiva noii or
ganizări a școlii noastre.

— Evident, ele se vor reflecta în 
noul plan de învătămînt al liceu-
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ndștlntelor la anumite discipline în 
funcție de aptitudinile și interesele 
acestora, iar pe de altă parte va 
pune capăt suprasolicitării lor. care 
generează, intre altele, 
de

fenomene 
superficialitate In studiu.

— Recent Ministerul Invăță- 
mîntului a organizat mai multe 
consfătuiri pe specialități cu 
profesori de liceu, în care au 
fost dezbătute programele și 
manualele școlare și îndeosebi 
cele din clasa a XII-a. Vă ru
găm să apreciați: care sînt 
principalele aspects desprinse 
din discuții T

— După cum se știe. în ultimii ani 
în programele liceale au fost intro
duse obiecte noi. capitole și teme 
cerute de actuala dezvoltare a știin
ței, ceea ce, desigur, este salutar. 
Din datele culese de către corpul de 
inspectori ai ministerului nostru, de 
inspectoratele școlare județene, din 
sesizările cadrelor didactice și ale 
părinților rezultă însă că — îndeosebi 
la clasele a XII-a — care au în
ceput să funcționeze din toamna tre
cută — la principalele obiecte de 
învătămînt volumul cunoștințelor și 
nivelul la care sînt tratate acestea 
în programele și manualele școlare 
depășesc în unele cazuri cerințele 
Invățămintului mediu. Dată fiind a-

logică a predării unor discipline, 
îndeosebi a matematicii, fizicii, chi
miei și literaturii române. Pe bună 
dreptate 
sori că 
însușire 
noștințe 
în care 
tințe în 
ficienta .________ _______ _ __
teriei de studiu, de aglomerarea a- 
deseori excesivă a unor date și no
țiuni absolut neadecvate și nenece- 
șare în această fază a învătămîntu
lui.

Dar, în această ordine de Idei mai 
trebuie adăugată, cred, încă o pă
rere : neajunsurile manualelor șco
lare ar fi putut fi în mare parte în
lăturate dacă la elaborarea lor, ală
turi de specialiști din învățămîntul 
superior^ ar fi fost atrași în calitate 
de autori, în aceeași măsură, profesori 
cu experiență din învățămîntul li
ceal. întreprlnzînd un prim pas spre 
realizarea acestui deziderat, din 
rîndul participanților la consfă
tuiri s-au alcătuit colective de 
lucru pe specialități care au exami
nat programele și manualele școlara 
și au efectuat în unele cazuri re
duceri de teme, au asigurat o mai 
bună sistematizare a cunoștințelor. 
Desigur, nu în toate cazurile ne este 
îhgăduit să ne rezumăm la atît. în 
anul școlar viitor, elevii din clasele 
a XI-a și a XII-a vor beneficia de 
programs $1 manuals noi la mate-

au subliniat anumiti profe- 
procesul de înțelegere si 

de către elevi a noilor cu- 
este îngreunat si de modul 
sînt expuse aceste cunos- 
manualele școlare, de insu- 
prelucrare metodică a ma-

— Noile programe șl manual» 
școlare vor trebui să ofere ele
vilor mai multe posibilități pen
tru lărgirea orizontului de cu
noștințe, capacitatea de a ope
ra cu aceste cunoștințe în si
tuații diverse, să le formeze o 
concepție științifică asupra fe
nomenelor din natură și socie- 

. tate. să contribuie la creșterea 
rolului educativ al școlii. Cum 
se vor realiza aceste dezide
rate ?

— Acțiunea de elaborare a noilor 
planuri și programe de învătămînt 
a început nu întîmolător prin pregă
tirea celor necesare scolii de 10 ani. 
Elaborate corelat cu acestea, planu
rile și programele de învătămînt din 
școlile profesionale și din licee se 
vor baza pe fondul de cunoștințe pe 
care-1 va asigura școala de 10 ani. 
iar pregătirea lor concomitentă va 
permite eliminarea reluării acelorași 
cunoștințe în diferiți ani de studiu 
sau la diferite discipline.

Va trebui totodată să ținem seama 
de faptul că stabilitatea manualelor 
școlare nu trebuie să excludă adap
tarea continuă a programelor la 
noile date ale științei de către pro
fesor. printr-un efort propriu șl 
permanent de informare și documen
tare. în acest scop, paralel cu mo
dernizarea învătămîntului nostru de 
cultură generală. în curînd va fi 
reorganizat întregul sistem de per
fecționare a cadrelor didactice. De 
asemenea, sînt în curs de pregătire 
și alte măsuri importante menite să 
ducă la continua perfecționare a 
școlii noastre.

Directivele C.C. al P.C.R. și noua 
legislație școlară au orientat cu cla
ritate activitatea tuturor sluji
torilor învătămîntului. Avînd per
spectiva limpede a ceea ce avem de 
realizat, este de datoria noastră să 
definitivăm cu mult mai operativ 
toate măsurile menite să asigure în
făptuirea eficientă a sarcinilor ela
borate de conducerea de partid și de 
stat, care asigură afirmarea tot mal 
puternică a școlii românești în so
cietatea socialistă.

Convorbire consemnata do 
Al. POPESCU
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ADDIS ABEBA. — într-o declara
ție făcută pe aeroportul din Addis 
Abeba, unde a sosit pentru a par
ticipa la reuniunea Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Africa, se
cretarul general al O.N.U., U Thqnt, 
a arătat că, după părerea sa, 
S.U.A., U.R.S.S. Marea Britanie și 
Franța trebuie să se angajeze în 
căutarea unei soluții a crizei din 
Orientul Apropiat. Acest lucru, a 
precizat el, trebuie să fie făcut, fie 
prin convocarea unei conferințe în 
patru, fie prin măsuri separate, cu 
condiția ca rezultatele acestor 
căutări să fie supuse spre discuta
re Consiliului de Securitate.

★
KUWEIT. — Ministrul francez al ar

matelor, Pierre Messmer, a sosit sîm
bătă în Kuțoeit în fruntea unei dele
gații militare, pentru a discuta cu au
toritățile din această țară condițiile 
unor livrări de arme. Înainte de a pă
răsi Arabia Saudită, etapa anterioară 
a vizitei sale în Orientul Mijlociu, 
Messmer a declarat că această re
giune este amenințată de „un ade
vărat dezastru dacă nu se va găsi 
imediat o soluție a conflictului a- 
rabo-israelian". Cercuri informate 
apreciază că Franța a acceptat să 
furnizeze Arabiei Saudite vehicule 
blindate ușoare. In ceea ce privește 
scopul vizitei in Kuweit, observatorii 
presupun că autoritățile din această 
țară vor profita de prezența lui 
Messmer pentru a încerca să obțină 
din partea Franței vînzarea unor 
arme ușoare și a unor bombardiere.

ir

CAIRO. — Consiliul național 
palestinian, la care participă re
prezentanți ai unor organizații pa
lestiniene de rezistență, s-a întru
nit sîmbătă la Cairo. într-o cuvîn- 
tare rostită cu acest prilej, preșe
dintele R.A.U., Gamal Abdel Nas
ser, a vorbit despre situația actua
lă din Orientul Apropiat. Consiliul 
național palestinian a fost consti
tuit în scopul coordonării activită-

ții diferitelor organizații palesti
niene de rezistență. Potrivit infor
mațiilor transmise de agențiile de 
presă din diverse capitale ale țări
lor arabe, la reuniunea de la Cairo 
nu participă reprezentanții tuturor 
organizațiilor palestiniene de re
zistență, ca urmare a unor diver
gențe ivite între conducătorii a- 
cestor organizații în legătura cu 
reprezentarea fiecăreia în Consiliul 
național palestinian.

BRAZILIA

Rezultatele
planului economic
al R.S.F.S. R.
pe 1968

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Co
municatul Direcției Centrale de 
Statistică a R.S.F.S.R. cu privire 
la îndeplinirea planului de dez
voltare a economiei naționale în 
anul 1968 arată că venitul național 
al republicii a sporit cu 7 la sută, 
producția industrială cu 7,8 la sută, 
producția agricolă cu 4,5 la siită 
față de 1967. în industrie, ritmul 
cel mai rapid de dezvoltare l-au 
înregistrat ramurile electrotehnică, 
chimică, petrochimică și construc
ția de mașini. Succese remarcabile 
au fost obținute în agricultură. în 
republică s-au strîns 109,4 mili
oane tone cereale, cea mai bogată 
recoltă realizată vreodată în Fede
rația Rusă. Pînă Ia sfîrșitul anului 
trecut, 16 500 de întreprinderi in
dustriale, care furnizează 76 la 
sută din totalul producției indus
triale a R.S.F.S.R., au adoptat 
noul sistem de planificare și stimu
lare economică.

Locuitori din Vietnamul de sud arestați de trupele americano-saigoneze 
sub acuzația de a fi sprijinit acțiunile forțelor patriotice

Un nou „act instituțional"
Fostul ministru de interne despre

motivele demisiei sale
RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). 

— Guvernul brazilian a emis 
„Actul instituțional nr. 6", în vir
tutea căruia se reduce de la 16 Ia 
11 numărul membrilor Tribunalu
lui suprem federal, cea mai înaltă 
curte de justiție din țară. Recent, 
guvernul a anulat mandatele a 
trei judecători de la acest tribu
nal, dintre care doi fuseseră numiți 
de fostul președinte Joao Goulart 
și unul de către fostul președinte 
Kubitschek. Această măsură a a- 
tras demisia altor doi membri ai 
Tribunalului suprem federal.

Pe de altă parte, la Rio de Ja
neiro s-a anunțat că săptămîna 
viitoare va avea loc o nouă ședință 
a Consiliului Securității Naționale,

consacrată elaborării unei noi liste 
de persoane care vor fi private 
de drepturi politice.

Guvernul brazilian a dat publici
tății textul scrisorii de demisie a 
ministrului de interne Albuquerque 
Lima, care confirmă existența unor 
divergențe între acesta și unii mem
bri ai guvernului. Lima subliniază 
că „este în dezacord total cu măsu
rile luate în domeniile financiar și 
economic de miniștrii finanțelor și 
planificării", privind reducerea fon
durilor bugetare destinate statelor 
din nord-estul țării. Intr-un discurs 
rostit la Rio de Janeiro, fostul mi
nistru a declarat că „se opune in
fluentei oligarhiilor economice asu
pra orientării politicii guvernamen
tale".

JAPONIA

Opoziția cere guvernului
revizuirea poziției față de
tratatul de

TOKIO — Corespondentul Ager
pres. FI. Țuiu, transmite : In Dieta 
japoneză au continuat dezbaterile a- 
supra declarației de politică internă 
și externă, expusă de premierul Sato 
în fata celor două Camere ale Par
lamentului japonez. In intervențiile 
lor, deputății partidelor de opoziție, 
precum șt deputati ai partidului de 
guvernămînt au evocat principalele 
probleme care preocupă la ora ac
tuală opinia publică japoneză : viito
rul tratatului de securitate japono- 
american. căile de retrocedare a

FRANȚA

REFERENDUMUL VA AVEA LOC

IN PRIMĂVARA ACESTUI AN
CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI DE GAULLE

QUIMPER (Agerpres). — în ca
drul unui discurs pronunțat dumi
nică, în orașul Quimper din Bre- 
tania, președintele Charles de 
Gaulle a anunțat că referendumul 
pentru adoptarea reformei regio
nale și a Senatului francez va avea 
loc în primăvara acestui an. Mo- 
tivînd hotărîrea guvernului de a 
efectua o reformă privind o nouă 
organizare teritorială a Franței și 
de a conferi un nou statut Sena
tului, generalul de Gaulle a invo
cat necesitatea de a se pune ca
păt „unei puteri sistematic centra
lizate în toate domeniile". „în epoca 
noastră, cînd progresul economic 
și social are o importanță primor-

dială pentru toți, a spus președin
tele francez, unitatea Franței recla
mă ca în timp ce unele regiuni ale 
țării trăiesc transformări profunde, 
altele să nu stagneze".

Referindu-se la reforma Senatu
lui, președintele francez a precizat 
că această a doua cameră a par
lamentului va participa și în viitor 
la pregătirea legilor, dar' nu va 
mai avea competența de a le sanc
ționa, pierzîndu-și astfel puterea 
legislativă. Totodată, în compo
nența Senatului vor intra, pe lîngă 
reprezentanții aleși ai colectivită
ților locale, și reprezentanți desem
nați. de diferite organisme econo
mice, sociale și universitare.

securitate
insulei Okinawa către Japonia, si
tuația din instituțiile de învătămînt 
superior, precum și cele privind po
litica economică a guvernului. Ex- 
ptinînd 
putații 
tiile - 
mierul 
pelările opoziției 
acest tratat după data expirării lui 
— poziția guvernului fată de re
glementarea problemei retrocedării 
Okinawei și alte măsuri initiate in 
domeniul politicii interne.

pozițiile partidelor lor. de- 
opoziției au criticat inten- 
reafirmate. de altfel, de pre- 
Sato în răspunsul la inter- 

de a prelungi

agențiile de presă transmit
Ministrul de externe turc, 

Caglayangil, vorbind in Parla- 
ment, a subliniat necesitatea imperioasă 
de „a se ajunge în cel mai scurt timp 
la o reglementare a problemei cipriote 
și la crearea unui climat de pace și 
securitate între Turcia, Grecia și Ci
pru". El a afirmat că tratativele din
tre cele două comunități din Cipru în 
vederea reglementării diferendului 
dintre ele întîmpină dificultăți.

Comitetul pe întreaga Chină al Con- 
«iliului consultativ politic popular a 
organizat o ceremonie funerară, la care 
au fost prezenți Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
președinte al comitetului, Se Fu-ciji, 
vicepremier al Consiliului de Stat, Go 
Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării reprezentanți
lor populari din întreaga Chină, și alte 
personalități. (Agenția China Nouă)

Bonca Centrala chiliana 
a anunțat o noua devalo
rizare a monedei naționale 
— escudos. Aceasta este cea de-a doua 
devalorizare efectuată în Chile de la 
începutul anului. Agenția Associated 
Press apreciază că repetatele devalo
rizări sînt rezultatul situației econo
mice critice căreia Chile trebuie să-i 
facă față în prezent

La Rangoon a fost sem
nat un acord comercial îa 
vederea dezvoltării relațiilor economice 
dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Birmană. Acordul a fost 
semnat de Gheorghe Popescu, amba
sadorul României în Birmania, și Kyaw 
Zaw, secretar în Ministerul Comerțu
lui al Uniunii Birmane.

Cunoscutul luptător pen
tru eliberarea teritoriului 
indian Goa su^ dominația co
lonială, Mohan Ranade. eliberat de 
curînd din închisoare de oficialitățile 
portugheze, s-a înapoiat în India. El 
fusese arestat de autoritățile colonia
liste portugheze în anul 1956.

Ziarul „Krasnaia Zvezda” 
anunță încetarea din viață a genera
lului Vladimir Diakonov, în vîrstă de 
72 de ani. în timpul celui de-al doi
lea război mondial, generalul Diako
nov, unul dintre cei mai reputați spe
cialiști în domeniul artileriei, a con
tribuit substanțial la succesele obținute 
de artileria sovietică.

0 delegație a Frontului 
Național din Cehoslovacia, 
în frunte cu Evzen Erban, membru al 
Prezidiului C.C. a) P.C. din Ceho
slovacia, președintele C.C. al Frontu
lui Național, a sosit la 2 februarie la 
Moscova într-o vizită de prietenie la 
invitația 
P.C.U.S.

Comitetului Central al 
a Uniunii Asociațiilor de 

prietenie și relații culturale cu țările 
străine și a altor organizații obștești.

La Pekin a încetat din 
viață Li Tzun-ien, fost tnalt 
demnitar în regimul ciankaișist din 
Taiwan, care din anul 1965 s-a stabi
lit tn Republica Populară Chineză.

£

Mircea RAFA

La 10 februarie vor avea 
loc în Tailanda așa-zise a- 
legeri parlamentare, după 
ce, timp de peste zece ani, 
guvernul militar, în fruntea 
căruia se găsește astăzi 
Thahom Kittikachorn, a in
terzis orice fel de activitate 
politică. Suprimarea orică
ror drepturi democratice, 
situația economică caracte
rizată prin creșterea ver
tiginoasă a costului vieții, 
prin șomaj și inflație, po
litica de aservire a intere
selor țării față de S.U.A. — 
Tailanda fiind, după cum 
se știe, una din principalele 
baze ale intervenției ame
ricane contra poporului 
vietnamez și participantă 
cu trupe proprii la această 
intervenție — corupția care 
se manifestă la toate eșa
loanele aparatului adminis
trativ, toate acestea au de
terminat în ultima vreme 
extinderea puternică a . 
mișcării de partizani. O- 
biectivul central al mișcării 
este înlăturarea guvernului 
militar și instaurarea unui 
regim democratic care să 
apere interesele maselor 
populare. Au devenit din ce 
în ce mai numeroase cioc
nirile dintre luptătorii 
Frontului patriotic tailan
dez și trupele guvernamen
tale, în special în regiunea 
de nord-est a țării. Chiar si 
în paginile presei centrale 
de la Bangkok, aflată sub 
un strict control guverna
mental, au început să-și 
facă loc informații în legă
tură cu activitatea desfă
șurată de Frontul patriotic 
care reunește organizații 
democratice și reprezen
tanți ai tuturor păturilor și 
categoriilor sociale din

țară. Tot mal pronunțată 
devine nervozitatea oficia
lităților tailandeze, care 
sînt nevoite să facă fată 
unei situații din ce în ce 
mai complicate pentru ele.

Paralel cu strădaniile 
trupelor guvernamentale de 
a curma „subversiunea co
munistă", autoritățile de la 
Bangkok încearcă pe toate 
căile să contracareze creș-

în sud-estul Asiei, S.U.A. 
au determinat guvernul de 1 
la Bangkok să Intensifice 
încercările de a crea o fa
țadă cît de cît democratică 
regimului din țară. Astfel, 
la mijlocul anului trecut a 
fost promulgată o „consti
tuție" care are menirea să 
confere o aliură democrati
că unui regim de crîncenă 
dictatură. Alegerile „demo-

dițli nu se poate, firește, In 
nici un caz vorbi de exis
tenta măcar a unui minim 
de condiții pentru desfășu
rarea unei campanii elec
torale cit de cît normale. 
Observatorii politici sînt 
unanimi în a aprecia că 
actualul regim dictatorial 
va rămîne la putere și după 
10 februarie, alegerile avînd 
scopul diversionist de a în-

Țelurile diversioniste ale

pseudoalegerilordin Tailanda

terea forțelor opoziționiste, 
a mișcărilor democratice, 
intensificarea luptei pentru 
independență și progres so
cial, extinderea mișcării 
de partizani. In același 
timp, S.U.A. își manifestă 
îngrijorarea crescîndă față 
de șubrezirea continuă, și 
accelerată a regimului ma
rionetă de la Bangkok. In 
rîndul cercurilor conducă
toare americane se răspân
dește temerea că Tailanda 
evoluează spre o criză po
litică de amploare, cu po
sibilitatea izbucnirii unei 
ascuțite mișcări insurecțio
nale. Alarmate de perspec
tiva unui „nou Vietnam"

cratice" care urmează să 
aibă loc în curînd sînt pre
văzute de această constitu
ție Rezultatele acestor ale
geri pot fi încă de pe acum 
deduse din maniera în care 
a fost respectată litera con
stituției din momentul a- 
doptării ei și pînă în pre
zent : libertatea cuvîntului 
și libertatea de întrunire 
prevăzută în „constituție" 
au fost anihilate de preve
derile legii excepționale, în 
vigoare din 1958, și care 
n-a fost suspendată decît 
de curînd și numai pentru 
o perioadă foarte scurtă; 
pînă la 10 februarie, data 
alegerilor. In aceste con-

cerca să abată de la lupta 
revoluționară masele popu
lare care se opun actualu
lui regim. Este însă greu 
de presupus că masele largi, 
diferitele organizații poli
tice democratice vor da 
crezare pretinsei „schim
bări" de atitudine a unor 
guvernanți care s-au ilus
trat și se ilustrează print.r-o 
politică a cărei esență este 
profund antipopulară.

Chiar și grupările poli
tice burgheze, care și-au 
început recent activitatea 
ca urmare a ridicării inter
dicțiilor de care vorbeam, 
se pronunță împotriva 
liniei partidului guverna-

mental Intitulat 
pompos Partidul unit 
poporului tailandez. 
din aceste grupări. Partidul 
democrat, condus de Seni 
Pramoj, fost prim-ministru 
și membru al familiei re
gale, s-a declarat pentru 
instaurarea unui proces de 
democratizare reală a vieții 
politice și sociale. Frontul 
economic unit cere luarea 
unor măsuri pentru îmbu
nătățirea situației popu
lației, precum și adoptarea 
unei linii independente pe 
plan extern. Adeziunea cea 
mai largă o întrunesc însă 
obiectivele programului 
Frontului patriotic, care își 
desfășoară activitatea, bine
înțeles. în condiții de ile
galitate și care susține mă
suri înnoitoare radicale în 
viata economică și socială 
a țării, democratizarea 
structurilor politice si ad
ministrative, lichidarea ba
zelor americane și retrage
rea unităților S.U.A. sta
ționate în această tară, a- 
ducerea în patrie a trupe
lor tailandeze trimise în 
Vietnam, adoptarea unui 
curs politic neutru. Numai 
în aplicarea unui asemenea 
program vede populația 
tării chezășia ieșirii din 
actuala situație, conturarea 
acelui cadru care să per
mită poporului tailandez să 
pășească pe calea păcii si 
a progresului. De aceea, 
farsa electorală care se 
pregătește acum la Bang
kok și al cărei obiectiv este 
menținerea aceluiași sistem 
social-politic, nu poate in
duce pe nimeni în eroare.

în suburbia pariziană 
casă-muzeu în memoria lui 
al Partidului Comunist Francez, fost 
festivitatea inaugurării au luat parte Waldeck Rochet, secretar general al P. C. 
Francez, membri ai Biroului Politic și ai Comitetului Central al P. C. Francez, 
precum și numeroși activiști. Figura lui Marcel Cachin a fost evocată de 
Etienne Fajon, membru al Biroului Politic al P.C.F., director al ziarului „L’Hu- 
manită". Au fost prezenți și șefi ai unor misiuni diplomatice ai țărilor socialiste, 
între care și Constantin Flitan, ambasadorul Republicii Socialiste România la 
Paris, (coresp. Agerpres)

Choisi Leroi s-a deschis o
Marcel Cachin, militant de frunte 
director ăl ziarului „L'Humanită". La

*

CÎȘTIGĂTORII DE LA SAN REMO
Cel de al 19-lea fes

tival de muzică ușoară 
de la San Remo a fost 
cîștigat de cunoscutul 
interpret Bobby Solo 
și cîntăreața italiană 
Iva Zanicchi, cu melo
dia „Zingara" (Ți
gănea). Pe locul doi 
s-au clasat englezoai
ca Mary Hopkin și in
terpretul italian Ser-

gio Endrigo — cu me
lodia „Lontano dagli 
occhi".

Locul trei a fost o- 
cupat de un alt cuplu 
italian — Don Backy 
și Milva cu 
„Un sorriso" 
rîs).

Celelalte 11 
care au participat in 
finală au fost clasate

0 dispută franco-vest* 
germană privitoare la un 
important pachet de acțiuni 
ale societății petroliere „Gelsenkirche- 
ner Bergwerks A.G.", s-a încheiat sîm 
bătă în defavoarea Franței. Acest pa
chet de acțiuni, reprezentînd 32 la 
sută din totalul acțiunilor societății a- 
mintite, a fost pus în vînzare pd piața 
liberă. Firma „Coinpagnie Franpaise 
des Petroles" (C.F.P.), controlată de 
statul francez, a vrut să cumpere ac
țiunile pentru a obține acces pe piața 
vest-germană a petrolului.

Stabilirea de relații diplo
matice între U.R.S.S. și 
Peru. La Moscova a fost dat publi-

S. U. A.

Campanie împotriva 
sistemului 
antirachetă

Opoziția la proiectul de creare 
a sistemului de apărare antirache
tă în S.U.A. a luat amploare, atît 
în rîndurile congresmenilor, cît și 
ale oamenilor de știință, care apre
ciază că un asemenea proiect este 
„inutil" și „foarte costisitor". Pe 
de altă parte, ei își exprimă te
merea că realizarea acestui pro
iect va atrage după sine o nouă 
escaladare a cursei armamentelor 
strategice.

O adevărată campanie este dusă 
în prezent de senatorii Charles 
Percy (republican) si George McGo
vern (democrat) împotriva creării a- 
cestui sistem, care ar avea ca sar
cină „să distrugă în aer rachetele 
trimise de Inamicii potențiali ai 
Statelor Unite"

Senatorul democrat Edward Ken
nedy a cerut noii administrații a 
președintelui Nixon să sisteze con
strucția bazelor de rachete antira
chetă. ea o contribuție la cauza pă
cii mondiale într-o scrisoare a- 
dresată secretarului de stat al a- 
părării Melvin Laird, senatorul Ken
nedy. adjunct 'al majorității demo
crate în Senatul american, a pre
cizat că o continuare a construirii 
sistemului ..A B M.“ ar putea stîn- 
jeni tratativele cu U.R.S.S. privind 
limitarea armamentelor.

melodia 
(Un su-

melodii

la egalitata pe locul 4.
Printre participanții 

la festival s-au aflat 
cîntărețul american 
Wilson Pickett și in
terpretul de culoar» 
orb Stevie Wonder, 
cîntăreața franceză
France Gali șl alții.

Concursul a fost ur
mărit de peste 200 de 
ziariști.

citații un comunicat oficial în care se 
arată că guvernele Uniunii Sovietice 
și Republicii Peru au căzut de acord 
să stabilească începînd cu data. de 1 
februarie a.c. relații diplomatice la ni
vel de ambasadă.

Apărarea șl acuzarea au că
zut sîmbătă de acord asupra 
celui de-al 12-lea Si ultimul 
membru al juriului însărcinat 
cu judecarea lui 'Clay Shaw, 
acuzat de participarea la un 
complot care viza asasinarea 
președintelui John Kennedy. 
Pentru ca procesul propriu-zis 
să poată începe, mai trebuie a- 
lesi doi jurați ..supleantă".

Spre o nouă 
doctrină strategică 
a N.A.T.O.?
© Declarația ministrului 
britanic al apărării

BONN 2 (Agerpres). — yorbind 
în fața unei conferințe militare 
internaționale, care se desfășoară 
la Miinchen, ministrul britanic al 
apărării, Denis Healey, a dezvăluit 
că reprezentanții guvernelor R. F. a 
Germaniei și Marii Britanii elabo
rează în prezent, în comun, o nouă 
doctrină strategică care va fi su
pusă spre aprobare N.A.T.O. 
Noua doctrină reanimă o concepție 
strategică mai veche, cunoscută 
sub denumirea de „strategia re
presaliilor masive", în baza căreia 
forțele N.A.T.O. ar urma să folo
sească din primele zile ale unui 
conflict militar armele nucleare. 
In prezent este în vigoare în 
N.A.T.O. doctrina denumită „a 
ripostei flexibile", care prevede 
folosirea armamentului nuclear în 
funcție de caracterul și desfășura
rea conflictului.
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In ultimii 50 de ani, popu
lația planetei noastre s-a du
blat. Aceasta este concluzia la 
care ajunge „Anuarul statisti
cilor muncii pe 1968", editat 
de Biroul internațional al 
Muncii.

Datele esențiale prezentate 
în acest anuar sub titlul „Pri
vire statistică asupra a 50 de 
ani de evoluție socială", prin 
simpla lor enunțare, constituie 
o concluzie elocventă, exclu- 
zînd necesitatea comentariu
lui. Progresia demografică 
mintită n-a fost uniformă. 
tr-o jumătate de veac, popu
lația America Latine a sporit 
cu 178 la sută, in timp ce aceea 
a Europei numai cu 38 la sută, 
în anul 1920 proporția euro
peană în populația lumii era 
de 17,5 la sută, pentru ca în 
1966 să reprezinte 13,4 la sută.

Este drept, creșterea medie 
anuală a populației apare ca 
un fenomen general: 1,2 la
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sută pentru perioada 1920— 
1940 și 1,8 la sută pentru pe
rioada 1950—1966. Inegalitatea 
este însă evidentă, mai 
in acești din urmă'ani:, yT 
la sută în America Latimx,Si,2 
la sută în Africa, 1,9 la sută 
.in Asia și abia 0,8 la sută în 
Europa. Accelerarea procesu
lui demografic se operează în 
detrimentul exclusiv al țări
lor care dispun de resurse e- 
conomice invers proporționale 
cu capacitatea lor prolifică.

Anuarul acordă o atenție 
deosebită situației populației 
active, adică a aceleia care se 
poate integra în procesul de 
producție. Din totalul popu
lației mondiale, ea reprezintă 
43 la sută, respectiv 1 300 mi
lioane persoane. Tabloul re
partiției lor oferă însă o mare 
diversitate, de la un continent 
la altul, ba chiar de la o țară 
la alta. Statisticile, luate glo
bal, duc la concluzia că peste 
5,0 la sută din: populația ac
tivă mondială lucrează în a- 
gricultură. Fapt este că în ță
rile industrializate numărul 
lucrătorilor, din acest. sector al 
economiei scade, cu fiecare an. 
In Marea Britanie, de pildă, el 
reprezintă numai 4 la sută din 
populația activă.

Statisticile cu privire la fo
losirea brațelor de muncă sînt 
sărace și, deci, cu greu s-ar 
putea elabora un studiu edi
ficator. Datele existențe oferă 
totuși unele indicii. In 1948, 
utilizarea resurselor umane 
era mult mai marcată decît 
cu un deceniu în urmă. In in
dustriile manufacturiere, de 
pildă, s-a înregistrat un spor 
de 10 la sută in Marea Bri
tanie, de 13 la sută în Franța, 
de 50 la sută în Statele Unite, 
de 75 la sută în Canada. Rit
mul dezvoltării industriale în 
anii postbelici s-a tradus prin- 
tr-o creștere continuă și re
marcabilă a nivelului de utili
zare a resurselor umane, în
deosebi în țările cu o econr- 
mie avansată. Cu atît mai fra
pant este decalajul dintre ță
rile, în curs de dezvoltare și 
cele industrializate. Dacă șo
majul ca maladie cronică se 
menține la niveluri relativ con
stante .în țările dezvoltate,, în 
țările celei de a treia lumi el 
a căpătat ample proporții. Pe 
de altă parte, prețurile produ
selor de consum manifestă o 
permanentă tendință de creș
tere. In aproape toate țările în 
curs de dezvoltare salariul real 
a scăzut în ultimii 20 de ani în 
mod sensibil.

Deși incomplet datorită de
ficiențelor statistice din nu
meroase țări, anuarul publi
cat de Biroul Internațional al 
Muncii reflectă. în mod destul 
de elocvent prăpastia exis
tentă între țările bogate și cele 
sărace, atît pe plan economic, 
cît și pe plan social.
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