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ȚARA SE PREGĂTEȘTE
DE ALEGERI

Ultimele „retușuri' la un nou 
excavator produs la Uzinele 

„Progresul"-Brăila

Foto : C. CONSTANTIN

REALITATE

„întreaga activitate a partidului Șl STATULUI NOSTRU, TOT CEEA CE SE ÎN

FĂPTUIEȘTE ÎN ROMANIA, TN ȘTIINȚA Șl CULTURA, ESTE ÎNCHINAT OMULUI — SUPREMA
VALOARE A SOCIETĂȚII NOASTRE". Este un paragraf din Manifestul Frontului Unității Socia

li- 3 de o mare plasticitate, definind fără să facă risipă de cuvinte obiectivul fundamental al
politicii partidului și statului nostru. Anii socialismului, luați fiecare în parte, totalitatea lor

se fac ecoul cel mai expresiv al consecvenței acestei politici, măsoară în fapte preocupările
Partidului Comunist Român consacrate ridicării continue a bunăstării celor ce muncesc. O
confirmare strălucită a activității închinate acestui nobil ideal ni se înfățișează în înfăptuirile
robuste ale anilor parcurși de la precedentele alegeri pînă astăzi. Din paleta diversă și multi-

• In jude ful i

laterală pe care bilanțul acestor ani ne-o oferă cu generozitate alegem astăzi un capitol cu o Vaslui
deosebită forță de sugestie : CHELTUIELILE SOCIAL-CULTURALE.

Fffi

Așezate față în față, cele două 
Manifeste — din 1965 și 1969 — 
se alătură, angajînd dialogul. Pri
mul, desemnează viguros proiec
tul unei perioade de 4 ani, des
chide orizontul unor înfăptuiri 
viitoare. Cel de al doilea, re- 
curgînd la vocabularul implaca
bil al cifrelor conturează exact 
confirmarea faptică a proiectelor 
de atunci.

„O atenție susținută se va a- 
corda dezvoltării și modernizării 
orașelor, îmbunătățirii condițiilor 
de locuit ale populației" — spu-

nea angajant, Manifestul din 
1965.

„O mare extindere a căpătat 
construcția de locuințe. In primii 
trei ani ai actualului cincinal 
s-au construit din fondurile statu
lui peste 155 000 de apartamente, 
în care s-au mutat mai mult de 
jumătate milion de persoane. In 
aceeași perioadă locuitorii satelor 
și-au clădit 160 000 de case noi" 
— precizează noul Manifest.

Fraza rămîne neputincioasă în 
fața realității. In jurul nostru 
harta țării pulsează spectaculos 
în ritmul trepidant al activității

Trimișii noștri speciali transmit•
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JARIȘTEA

LUCRĂRILE OFERINIEI
NAȚIONALE A CADRLLIIR

DIDACTICE
Conferința națională a cadrelor didactice și-a continuat joi dimineața lucrările în cadrul a trei secții de specialitate : învățămîntul preșcolar, general și liceul de cultură generală — la sala Palatului Republicii ; învățămîntul profesional, tehnic și liceal de specialitate — la Casa de cultură a studenților ; învățămîntul perior în aula Universității București.în cadrul dezbaterilor comisii, participanții s-auferit pe larg la modalitățile cele mai eficiente de aplicare a prevederilor Directivelor Plenarei C.C. al P.C.R. din a- prilie 1968 și a Regii învăță- mîntului, în vederea perfecționării continue a procesului complex de formare și educare a tinerei generații. Au fost făcute propuneri privind structura și conținutul învățămîn- tului general de 10 ani ; îmbu-

su- dindin re-

Ieri la Jariștea a 
nins abundent. Dar 
peste văile dintre 
Putna și Milcov se 
simțea în aer vîntul 
umed al primăverii 
— anotimp anticipat 
de discuțiile aprinse 
de pe toate meridia
nele interioare ale 
satului.

Așezată pe fostele 
moșii ale lui Haina- 
roșie și Ghemulet. la 
buza pîrîiașului Văr
sătura, comuna Ja
riștea își reclamă 
dreptul ei firesc la a- 
cest reportaj electo
ral. Ieri, în comuna 
Jariștea. iarna narea 
timidă fiindcă din fe
restrele caselor muș
catele de sezon anun
țau un roșu vital în
gemănat cu culoarea 
vinului de aici — cea 
mai robustă bogăție a 
cooperatorilor.

Ne-am adăpostit de 
palele crivățului fu
rios sub șoproanele 
porumbarelor și ma
gaziilor cooperativei 
agricole. Lîngă noi, 
frămîntîndu-și oche
larii groși, cu multe 
dioptrii, inginerul 
agronom Cliza Du
mitru desfăcea caie
tele sale cu cifre și 
planificări ca pe 
niște jurnale intime, 
îr> care vîrstele în
tinselor podgorii se

suprapuneau vîrstei 
sale de numai 23 
ani.

Acolo, alături 
mirosul reavăn 
cereale înmagazinate, 
între imensele bazi
ne cu vin și avînd 
sub privire marele 
garaj al celor 17 au
tocamioane ale coo
perativei, am rezu
mat cifre condensate 
și indici de plan de
pășiți, realcătuiri de 
mentalități și bucurii 
ale visurilor împlini
te. Pămînturi de o 
rară rentabilitate vi
ticolă, aici fiecare 
palmă de loc a fost 
curățată, primenită și 
amenajată în vederea 
marilor recolte vii
toare, astfel ca un 
singur hectar să pro
ducă un venit total 
de 25 000 lei — cifră 
de acum depășită 
Jariștea.

Ascultîndu-1 
tînărul agronom, 
veam să intrăm 
posesia primelor 
date. Comună stră
veche, ajunsă acum 
la peste 6 000 locui
tori, Jariștea în
seamnă în configura
ția Vrancei 55 cir
cumscripții comu
nale și 3 județene. 
O întrebare se cerea 
rostită, impusă de un 
fapt pe care îl în-

de

de 
de

Ia

pe 
a- 
în

tîlnisem la marginea 
comunei : la un foc 
de salcîm și tufă, cu 
flacăra zbătută, un 
grup de cooperatori, 
care curățau proba
bil locul pentru un 
nou teritoriu de vie, 
discutau evenimente 
politice și pe nesim
țite discuției lor am 
fost angrenați și noi. 
Dar pentru o mai 
multă concretețe, în
trebarea am adresa
t-o secretarului co
mitetului comunal, 
Toma Tîrtan.

— Care este inte
resul alegătorilor 
pentru viața politică 
a tării ?

— Totul se 
deduce după 
sfera de lucru 
tului. încă de
neață. Cred că pri
mele saluturi dintre 
oameni reîncep dis
cuțiile de ieri și de 
alaltăieri , la care e- 
misiunile de radio și 
de televiziune au a- 
dăugat între timp 
vești noi, pe care ei 
și le împărtășesc. La 
noi ziarele se arată 
tîrziu, uneori mai

de construcții. De la o margine 
la alta, România ultimilor ani a 
fost supusă unui proces calitativ 
de înfrumusețare, siluetele noilor 
blocuri, ale noilor edificii, ale 
noilor case de locuit reprezen- 
tînd o permanență, tot mai ac
centuată, de fiecare zi. Este o 
constatare la îndemîna fiecăruia 
să măsoare altitudinea eforturilor 
făcute de stat în acest domeniu, 
să urmărească pe cadranul reali
tății previziunile Manifestului pe 
care îl citeam în urmă cu pairu 
ani.

Cît privește extinderea activi
tății de ocrotire a sănătății publi
ce, dezvoltarea învățămîntului, 
culturii, științei și desfășurarea al
tor acțiuni social-culturale, Mani
festul din 1965 menționează un 
fapt semnificativ : numai în 1965 
fondurile destinate pentru acest 
sector dublează pe cele prevăzute 
în 1959. Pe cît de lapidară ex
primarea, pe atît de generoasă 
este în realizări etapa parcursă 
între cele două date-eveni- 
ment ale alegerilor de deputați. 
Ne aflăm în cuprinsul acestei fra
ze pe terenul unei vaste și ne- 
desmințite preocupări a partidu
lui și statului consacrate grijii 
pentru om, pentru 
pentru instruirea sa 
Refuzăm metafora 
celui mai elocvent 
cifrele consemnate 
statistice, 
an — 1968 
culturale finanțate de la bugetul 
statului s-au ridicat la 30,7 mi
liarde lei. Ținînd cont de faptul 
— deosebit de semnificativ — că 
acest nivel este superior cu 3 mi-

N. UDROIU
(Continuare în pag. a IlI-a)

creșterea lui, 
multilaterală, 

în favoarea 
argument — 
în evidențele 

Numai într-un singur 
— cheltuielile social-

Se bucură de un mare in
teres, din partea tinerilor in- 
tîlnirile cu candidați pentru 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și consilii
le populare, cu secretari ai co
mitetelor de partid și repre
zentanți ai consiliilor populare. 
La nivelul orașului Vaslui 
funcționează un club de infor
mare a tinerilor, în cadrul că
ruia se dezbat pe larg aspecte 
ale politicii științifice a parti
dului nostru, realizările obți
nute de județ în contextul 
amplei dezvoltări economice 
a patriei în anii cincinalului, 
în organizațiile mari — Fa
brica de confecții, Fabrica 
de mobilă — au loc dis
cuții pe marginea sarcinilor ce 
revin tineretului în perspecti
va dezvoltării multilaterale a 
orașului. In licee, hărți suges
tive, însoțite de grafice și dia
grame, informează pe elevi cu 
succesele dobîndite de poporul 
nostru în anii socialismului. 
Tinerii din Iluși au participat 
la două întîlniri în cadrul că
rora invitații au răspuns la 
numeroasele întrebări ale par
ticipanților. Asemenea acțiuni 
au avut loc și în comunele 
Viișoara, Puiești, Fălciu, Mă- 
lușteni, Bălteni. Organizațiile 
U.T.C. din municipiul Bîrlad 
și-au propus mai multe dez
bateri pe tema „Responsabili
tatea zilnică a cetățeanului 
major". La Fabrica „Rulmen
tul" se pregătește simpo
zionul „Principalele forme fi 
direcții de dezvoltare ale re
lațiilor economice externe ale 
României în etapa actuală",

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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nătățirea învățămîntului de cultură generală, a învățămin- tului seral, printr-o mai rațională folosire a timpului de studiu ; o mai bună organizare a invățămintului fără frecvență. Numeroasele sugestii aduse de dezbaterile ce au avut loc cu acest prilej relevă necesitatea ridicării continue a măiestriei învățătorilor care vor preda în următorii ani la clasele I cu școlari de 6 ani, importanța înființării unor secții sau facultăți care să pregătească pedagogi și psihologi pentru școli.Alte propuneri, făcute în comisii, urmăresc îmbunătățirea practicii elevilor din școlile profesionale, tehnice și din liceele de specialitate, u'tilitatea reînființării fermelor didactice pe lîngă liceele agricole. Au fost făcute propuneri judicioase referitoare la perfecționarea învățămîntului superior, îmbunătățirea conținutului său ideologic, la durata studiilor, la dezvoltarea activității educative în rîndul studenților.Vorbitorii și-au exprimat satisfacția pentru prevederile Statutului personalului didactic, și au făcut propuneri legate de acordarea de grade didactice maiștrilor și instructorilor din școlile profesionale, tehnice și liceele de specialitate și de sistemul de perfecționare a cadrelor didactice. Ei și-au exprimat hotărîrea de a-și ridica permanent pregătirea politică și profesională, de a munci cu devotament pentru îndeplinirea nobilei misiuni încredințate de partid și guvern : formarea și educarea viitoarelor generații.După-amiază au fost reluate dezbaterile în ședință plenară, la care au luat cuvîntiil un mare număr de delegați și invitați.Lucrările Conferinței naționale a cadrelor didactice con
tinuă.

(Agerpres)
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NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN DEPOZITUL
IN INDUSTRIA UȘOARA

Unitățile industriei ușoare din județul Mureș au fost înzes
trate, în ultimii ani, cu noi capacități de producție. Astfel, Fa
brica „Metalotehnica", întreprinderea de utilaj pentru industria 
ușoară din Tg. Mureș, întreprinderea „Nicovala" din Sighi
șoara și-au sporit cu peste 50 la sută capacitatea de producție 
față de 1965. Aceste unități realizează în prezent circa 30 la 
sută din întregul volum de piese de schimb necesare industriei 
textile și de confecții din țară. Ele produc, în același timp, 
pentru aceste sectoare numeroase utilaje care erau procurate, 
în mare parte, din import.

La Complexul industrial de sticlă și faianță din Sighișoara 
a intrat în funcțiune o nouă secție care va asigura sporirea 
producției cu circa 8 milioane bucăți articole de menaj și de
corative din faianță, anual. Noi capacități au mai fost puse în 
funcțiune la Fabrica de confecții din Tg. Mureș, la întreprin
derea „6 Martie" și Ia Fabrica de confecții din Sighișoara.

(Agerpres)
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Noi construcții in Brazda lui Novac — Craiova

PROBLEMELE
SĂ FIE ADUSE

PRODUCȚIEI 
IN CENTRUL

PREOCUPĂRILOR ORGANIZAȚIEI U. T. C
Reflectând asupra unor în

semnări făcute la Conferința or- 
. ganizației județene U.T.C. Ti

miș cu privire la activita
tea comitetelor comunale U.T.C. 
pentru antrenarea tineretului în 
acțiuni menite să contribuie la 
sporirea producției vegetale și 
animale din unitățile agricole, 
am avut o amplă discuție la 
I.A.S. Becicherecul Mic, între
prindere, care, punînd în va
loare condițiile economice și na
turale de care dispune, a în
cheiat bilanțul anului 1968 cu 
un beneficiu de 9,9 milioane 
lei. Adică, cu 6,5 milioane mai 
mult decît prevederile inițiale.

— Care sînt dimensiunile 
treptei 1969 și ce are ea speci
fic ? — ne-am adresat pentru 
început tovarășului inginer Păun 
Dudă, tehnologul șef al între
prinderii.

— Rezultatele anului 1968, an 
cu condiții mai puțin prielnice sînt 
dovada potențialului ridicat de

care dispunem. In 1969 ne an
gajăm la sarcini mult sporite. 
La finele anului, va trebui să 
ajungem la un efectiv de 2757 
taurine din care vaci cu lapte 
1660 cu producții medii de 2500 
litri, 4000 de ovine, 20.000 de 
păsări matcă, 7250 porcine — 
ca să mă refer numai la cîteva 
cifre de plan.

Aflăm în continuare că, a-

zatorilor. Un program deci de 
activitate neîntreruptă, care, așa 
cum se sublinia și la conferința 
organizației județene a U.T.C., 
trebuie să stea Ia temelia pro
gramului de activitate a fiecă
rei organizații a U.T.C., în 
scopul participării susținute a 
tuturor tinerilor la realizarea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție.

I A I.A.S. EECICHEKECUL MIC

cum, în perioada de iarnă, cînd 
activitatea în cîmp este consi
derabil redusă, atenția este con
centrată la reparații în ateliere, 
remize, magazii, în zootehnie, la 
cursurile agrozootehnice și de a- 
profundare a cunoștințelor pro
fesionale pentru ridicarea califi
cării lucrătorilor din sectoarele 
creșterii animalelor și a mecani-

— Da, continuă pe această 
idee tehnologul șef. Tinerilor nu 
le rămîne decît să întărească, 
punctînd prin acțiuni concrete în 
planurile lor, principalele pro
bleme ce le ridică producția. Iar 
această perioadă este cadrul cel 
mai propice pentru dezbateri 
largi. Și cred că au făcut a- 
ce»t lucru. Spun asta pentru că

în general noi sîntem mulțumiți 
de ei.

Discuțiile despre tineri au 
continuat dar cu cît înaintau 
mai mult, în afara faptului că 
toți îi apreciau ca fiind ascul
tători, nimic nu ne mai dezvă
luiau, deveneau vagi. Cu cît în
cercam o aprofundare, cu atît 
devenea certitudine faptul că 
organizația U.T.C. din această 
întreprindere nu-și aduce con
tribuția pe măsura cerințelor 
la rezolvarea problemelor de 
producție. Tehnologul șef nu 
își amintea ca la vreo ședință a 
consiliului de conducere al 
I.A.S. să fi participat și cineva 
din partea organizației de 
U.T.C. Această situație explică 
în bună parte faptul că mulți 
dintre tinerii, de la fermele nr. 
1 și 2, cu care vorbisem nu cu
noșteau decît că la ora x tre
buiau să fie prezenți în sector

N. COȘOVEANU |
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Bibliotecarii de la Biblioteca 
municipală Tg. Jiu sînt, după 
cîte se pare, niște pasionați 
etimologi, care țin să restabi
lească sensul originar al cu
vintelor. Și pentru că, proba
bil, sînt și meticuloși, au în
ceput chiar cu cuvîntul înscris 
pe firma instituției pe care o 
slujesc : „Bibliotecă". Raționa
mentul este ireproșabil: „bi
bliotecă" vine de la grecescul biblion = carte și thake =■ 
dulap, deci biblioteca este un 
loc unde se păstrează cărțile. 
Se păstrează și nimic mai 
mult. în consecință, își reglea
ză activitatea după această 
„definiție".

Biblioteca a devenit, cu ani 
în urmă, fericita posesoare a 
unui tezaur de cărți inestima
bil, mai corect spus pentru e- 
ficiența lui practică, inestimat. 
Pentru că fondul de cărți des
pre care vorbim nu a fost în
registrat, nici triat. El se află 
încă în dulapuri. Dar să re
luăm mica istorie a cărților.

Pînă în 1966 au zăcut claie 
peste grămadă într-o încăpere 
a bibliotecii, cu lacăt la ușă. 
în 1967 s-a făcut un pas 
înainte : cele peste 10 000 de 
volume au fost puse în dula
puri, deci o viteză de lucru de 
șase volume pe zi, minus du
minicile și sărbătorile legale. 
De atunci, fondul de cărți se 
află în aceeași stare de „re
paus". Potrivit „concepției", 
biblioteca și-a făcut datoria: 
cărți + dulap. Probabil că bi
bliotecarii de aici au senti
mentul datoriei împlinite. Ne 
îndoim că putem califica și 
noi astfel o „astfel" de „stare". 
Potrivit unei „concepții" mal 
recente, biblioteca este o ins
tituție de cultură care, e ade-

vărat, păstrează cărțile în du
lapuri sau rafturi, dar numai 
pentru a le pune la dispoziția 
cititorilor. Ar trebui știut 
acest lucru. Cine se ocupă de 
etimologie are obligația știin
țifică să urmărească evoluția 
sensurilor cuvintelor pînă în 
zilele noastre. Altminteri, 
sensul de „bibliotecă" se inter
ferează cu cel de „depozit", 
iar cel de „bibliotecar" cu cel 
de „paznic". Or, un etimolog 
care se respectă, trebuie să 
aibă în vedere diferențierea 
sensurilor.

Dar chiar așa stînd lucru
rile, operația nu este tocmai 
clară, după părerea noastră, 
nici chiar din punctul de ve
dere al paznicilor. Nu există 
un inventar al cărților, or 
după cum se știe, orice paznic 
care își ta în serios meseria, 
cunoaște. ce păzește pentru a 
putea să dea mai departe, în 
grija altora, de pildă a unor 
bibliotecari. Așa cum stau lu
crurile la biblioteca munici
pală din Tirgu-Jiu. nu este 
prea sigur că și operația de 
păstrare este efectuată cum 
trebuie. (Dacă cineva ar avea 
curiozitatea să confrunte titlu
rile de cărți din rafturi cu cele 
din registre — dacă vor fi 
existînd — tare ne este frică 
să nu constatăm multe goluri. 
După atîția ani, nici n-ar fi de 
mirare).

Nu știm ce părere are Co
mitetul de cultură și artă din 
Tîrgu-Jiu despre un fond de 
cărți care așteaptă de atîția ani să ajungă la cititor. Dar ne 
putem închipui ce părere au

T. PASCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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LUCRÂRIL2 CONFERINȚA NAȚIONALE A CADRELOR DIDACTICEI
Dezbaterile în jurul importantelor puncte ale ordinei de Zi a Conferinței Naționale a cadrelor didactice au relevat însemnătatea deosebită a acestei reuniuni pentru ridicarea învățămîntului la nivelul înaltei sale misiuni sociale. De la tribuna Conferinței, reprezentanții aleși ai corpului profesoral au exprimat sentimentele de vie recunoștință ale tuturor slujitorilor școlii românești față de Partidul Comunist Român — din inițiativa căruia a fost convocată a- ceastă Conferință — pentru a- tenția constantă cu care îndrumă și urmărește dezvoltarea învățămîntului în patria noastră, pentru aleasa prețuire acordată muncii oamenilor de la catedră. Intr-o impresionantă unanimitate, vorbitorii — de la profesori universitari de renume și pînă la e- duoatorii celor mai mici elevi — și-au manifestat totala a- 

deziune la politica marxist- leninistă a partidului nostru, 
adeziune exprimată prin eforturi susținute pentru înfăptui
rea îndatoririlor de onoare ale cadrelor didactice în opera de înflorire materială și spiritua
lă a patriei noastre socialiste.

Analiza drumului străbătut 
pînă acum de școala româ
nească, a căilor și metodelor oelor mai eficiente de moder
nizare a învățămîntului de toate gradele, a dat prilejul unui fructuos schimb de opinii ți experiență, care a subliniat și mal mult caracterul de forum al dezbaterilor creatoare 
ah acestei întruniri. Partici- pînd în actuala Conferință a oamenilor școlii — spunea profesoara Maria Vicol, inspector general școlar al județului Bacău — fiecare dintre noi trăiește un moment plin de adînci semnificații, în climatul de entuziasm general al oamenilor muncii, care în plină desfășurare a campaniei electorale, înfăptuiesc angajamentele în cinstea împlinirii a unui sfert de veao 
de la eliberarea patriei și în întîmpinarea celui de-al X-lea Congres al partidului, întregul corp profesoral își închină cu elan toate forțele traducerii în fapt a sarcinilor trasate de partid lucrătorilor din învățămînt. Acest important e- veniment din viața corpului didactic — a adăugat educa
toarea lulia Ciucă din Bîrlad— reprezintă o expresie a înaltului democratism ce caracterizează întreaga viață so- cial-politică a țării noastre, 
este încă o dovadă a aplicării consecvente a unuia dintre principiile fundamentale încetățenite în activitatea conducerii noastre de partid și de stat — acela de a se consulta cu masele în luarea unor ho- tărîri importante.Mulți vorbitori au scos în evidență faptul că în perioada construirii socialismului și comunismului, cînd știința și învățămîntul ajung forțe principale de propulsie socială, accelerarea ritmului de dezvoltare 
a învățămîntului capătă o însemnătate cu totul aparte. Re- levînd sarcinile de cea mai înaltă răspundere ce stau în 
fața tuturor cadrelor didactice pentru continua modernizare și perfecționare a învățămîntului, vorbitorii au subliniat că țcoala, universitatea trebuie, prin însăși funcția lor, să încorporeze cît mai operativ și In mod organio tot ce apa,re nou și înaintat în gîndirea științifică și ideologică, în cultură, în artă. Magistru și dascăl — sublinia prof. dr. docent Ștefan Pascu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj— înseamnă omul-cetățean, integrat cu toată ființa sa în contemporaneitate, slujitor al nevoilor obștești, dăruind societății ceea ce are ea mai mult nevoie pentru a progresa, pentru îndeplinirea marilor idealuri socialiste și oomu- niste — generații care sînt chemate să ducă mai departe făclia luminii lui.Necesitatea învățămîntului științifică materialist-dialecti- că despre natură și societate, orientării educației spre marile țeluri ale construcției socialiste, precum și asigurării unui conținut bogat pe marile cuceriri ale științei și tehnicii a fost subliniată participanți la discuții, printre care conf.
Pop, secretarul Comitetului de partid al Centrului universitar Timișoara, și conf. univ. Mihai 
Petrescu, de la Academia de Studii Economice. Toate facultățile îndeosebi cele social- umaniste — accentua prof, dr. docent Jean Livescu, rectorul Universității București — trebuie devină, prin profesorii studenții lor, centre puternice de dezbatere științifico-ideolo- 
gică, de afirmare a concepției și a noțiunilor științifice, de combatere, în același timp, a Ideilor retrograde, mistice, cu nuanțe antiumaniste și reacționare.în discuții s-a relevat cu Insistență necesitatea unei oit mai bune structuri a procesului de învățămînt, în vederea oorelăril optime a pregătirii 
generale și a celei de speciali-

și a progresii-fundamentării pe concepția

de numeroșiuniv. Eugen

din SăȘi

tate. în acest sens, se cere încheiată acțiunea începută anul trecut pentru definitivarea programelor și a planurilor de învățămînt. Unii dintre vorbitori au specificat că planurile de învățămînt din actualul an universitar reflectă, în conținutul lor, într-o prea mică măsură înnoirile care se impuneau pentru modernizarea lor, în lumina sarcinilor trasate de partid. Catedrele, consiliile profesorale și senatele universitare nu au controlat cu suficientă răspundere perfectionarea acestor planuri. în unele cazuri, reducerea numărului de discipline s-a făcut în mod artificial, mai sînt menținute încă discipline minore, fără u- tilitate. De asemenea, nici întocmirea noilor programe de curs nu s-a întemeiat în toate cazurile pe o concepție riguros științifică. Prof. univ. Con
stantin Ciopraga de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași și alți vorbitori au accentuat că, pentru perfecționarea programelor va trebui să se țină mai mult seama că, în condițiile actualei dezvoltări a științei și tehnicii, sînt necesare nu numai simple eliminări ori adăugiri de capitole, ci adevărate restructurări ale programelor de curs. Se cere o mai hotărîtă orientare spre problemele cele mai stringente, în vederea legării cunoștințelor predate de cerințele prezente și de perspectivă ale economiei, științei și culturii, o mai mare a- tenție pentru cultivarea gîndirii creatoare. Abordînd aceste aspecte, prof. dr. Mihai 

Duca, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Iași, s-a ocupat pe larg de învăță- mîntul superior medical, pre- zentînd propuneri referitoare la echilibrarea mai bună a nomenclatorului de discipline și specialități.în procesul perfecționării învățămîntului economic, a spus conf. dr. Constantin Enache, de la Academia de Studii E- conomice, un mare rol îl au cunoștințele de matematică, de calcul economic și cibernetică economică, de conducere științifică a producției — direcții principale cerute de economia modernă, în care trebuie să acționăm cu toată hotărîrea.învățămîntul și, în special, învățămîntul superior reprezintă, prin specialiștii săi din cele mai variate domenii de activitate, un vast potențial științific. Mai mulți vorbitori au reliefat contribuția importantă pe care slujitorii școlii sînt în măsură și au datoria s-o aducă la rezolvarea importantelor sarcini cu caracter științific și tehnic pe care le ridică economia și cultura noastră socialistă. învățămîntul superior — arătau, printre altele, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, și acad. Constantin Daicoviciu, — dispune de posibilități reale pentru rezolvarea acestor sarcini complexe, întrucît activitatea didactică a profesorului este indisolubil legată de cercetarea științifică și de creație, care duce la îmbunătățirea conținutului învățămîntului superior și joacă un rol important în programul economiei, științei și culturii noastre socialiste.Raportînd, la multiplele cerințe pe care Ie ridică astăzi dezvoltarea noastră economică și socială, posibilitățile mari de cercetare științifică de care dispune învățămîntul. o serie de vorbitori au reliefat necesitatea de a se corela mai strîns activitatea de cercetare desfășurată la catedre cu nevoile practice, de ordin tehni- co-științific, ale diverselor ramuri de producție. S-au făcut propuneri pentru stimularea încheierii contractelor de cercetare științifică între unitățile din învățămînt și unitățile e- conomice. în același sens, au fost discutate unele aspecte legate de înființarea laboratoarelor și centrelor de cercetări pe lîngă catedre cu activitate științifică recunoscută.Ocupîndu-se în cuvîntul său de cercetarea științifică desfășurată în învățămîntul superior tehnic, prof. dr. docent 
Cornel Penescu de la Institutul politehnic din București a expus o serie de prop neri referitoare la sporirea eficienței acestei activități, legarea ei mai strînsă de cerințele concrete ale producției. General 
de armată Ion Tutoveanu, comandantul Academiei Militare Generale, s-a referit la unele probleme ale învățămîntului superior militar.Un mare număr de vorbitori s-au referit pe larg la faptul că Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului și Legea învățămîntului sînt documente programatice menite să contribuie la îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului pentru dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului în țara noastră. Ei au subliniat că In contextul acestor măsuri se încadrează prevederea de mare importanță privind prelungirea duratei școlii generale obligatorii de la 8 la 10 ani — act național de cultură care situează 
România în rîndul țărilor îna-

lntate în privința dezvoltării învățămîntului. Profesorii Ana 
Săndulcscu, inspector general școlar al județului Bihor, Du
mitru Voicu, inspector general școlar al județului Dolj, prof. Hie Stănculescu, directorul liceului pedagogic din Cîmpulung Muscel, ca și alți vorbitori, subliniau că trecerea Ia învățămîntul de 10 ani obligatoriu, implică sarcini deosebite în ceea ce privește asigurarea personalului didactic calificat in ritm corespunzător dezvoltării școlii. în acest sens, prof. Mihai Matei, inspector general școlar al județului Botoșani și alți delegați au adresat unele critici tuluî existente mărului didactice tante — chimie, limbi moderne — fă- cîndu-se totodată propunerea de a se asigura un caracter mai elastic profilului institutelor pedagogice, posibilitatea schimbării diferitelor specialități existente potrivit cerințelor care se creează Ia un moment dat în județe. O repartiție mai echilibrată a cadrelor didactice pe discipline de învățămînt, în funcție de necesitatea localităților, ar a- sigura — aprecia prof. Thi- 

motei Petridi, inspector gene- neral școlar al județului Brăila — folosirea mai judicioasă a potențialului personalului didactic existent și al absolvenților care sînt încadrați în fiecare an la catedrele școlilor.Mai mulți vorbitori au scos în evidență necesitatea îmbunătățirii conținutului învățămîntului, corespunzător sarcinilor trasate de conducerea partidului și subliniate în raportul prezentat în fața Conferinței. Conținutul învățămîntului trebuie să fie moderni-

învățămîn- 
dificultățile

Ministerului privind în pregătirea nu- necesar de cadre la discipline impor- matematică, fizică,

didactic — menit să satisfacă în mai mare măsură exigentele învățămîntului contemporan — introducerea emisiunilor de radio și televiziune, a- doptarea unor metode pedagogice moderne de transmitere a cunoștințelor. în acest cadru, se cuvine pus un accent deosebit pe autodotarea școlilor — în care acest liceu aie o bună experiență — realizată prin mijloace proprii și pe baza producției unităților școlare, prin mijloace locale.Unii dintre vorbitori, printre care învățătoarea emerită 
Aurelia Aolăriței de la Școala generală nr. 3 Suceava, Emi
lia Porțan, învățătoare la școala generală din comuna Ip, județul Sălaj, s-au referit la școlarizarea începînd din toamna anului 1968, a copiilor de Ia vîrsta de 6 ani. In acest an școlar sînt cuprinși în clasa I, cu consimțămîntul părinților, aproape 60 000 de copii în vîrstă de 6 ani. Vorbitorii au specificat că date importante asupra experienței obținute pînă acum în acest domeniu au fost comunicate în cadrul consfătuirilor ce au avut loc în luna ianuarie cu învățătorii care au predat copiilor de 6 ani. S-a propus ca această experiență să fie prelucrată cu atenție, astfel în- cît de rezultatele ei să se poată ține seama chiar în viitorul an școlar. A fost scos în evidență rolul important ce revine în acțiunea de școlarizare a copiilor de la vîrsta de 6 ani educatoarelor din învă- țămîntul preșcolar și mai a- les mamelor.Ing. Alexandru Voina, directorul Liceului industrial metalurgic-Hunedoara, ing. 

Gheorghe Susanu, directorul Liceului agricol-Tecucl, prof. 
Constantin Marin, directorul Liceului energetic-Cîmpina, și alți vorbitori au scos în evi-

sional, tehnic și liceal din rețeaua unităților școlare a Ministerului Energiei Electrice, vorbitorul a arătat că acesta cuprinde un număr de elevi care reprezintă aproximativ 18 la sută din numărul total al salariaților.Adresîndu-se adunării în numele celor peste 12 000 de educatoare, învățători, profesori din învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic din municipiul București, prof. Ion Borca, inspectorul general școlar al municipiului, a spus printre altele : In sistemul de educație multilaterală, un loc însemnat îl ocupă orientarea școlară și profesională a elevilor, problemă actuală a școlii noastre, avînd ca scop integrarea armonioasă a tineretului în viata socială, descoperirea și utilizarea rațională a disponibilităților spirituale ale tineretului, a capacității sale creatoare. Este necesar ca acțiunile întreprinse în școli — de profesori, cu concursul familiei elevilor — să nu aibă un caracter izolat, ci să se încadreze organic în sistemul muncii educative a învăță- mîntuluî, să fie mai mult sprijinite de ministerele care au școli și de întreprinderile ce organizează cursuri de calificare, punînd la dispoziție date mai complete în legătură cu specificul școlilor și al meseriilor.La dezbateri au luat, de a- semenea, cuvîntul prof. dr. docent Gheorghe Pușkaș, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș, prof. Hyes Ladislau, inspectorul școlar general al județului Harghita, precum și alți delegați reprezentînd cele 2 000 de școli și secții, facultățile din țară cu predarea în limbile naționalităților conlocuitoare.
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DIN CUVJNTUL PARTICl
PANȚSLOR LA DEZBATERI
zat într-un ritm susținut și structurat în așa fel încît să asigure predominarea funcției formative a școlii, planurile și programele de învățămînt avînd menirea să reflecte pregnant nivelul atins de dezvoltarea contemporană a științei și culturii, cerințele spirituale ale societății .noastre socialiste, — spunea profesorul 
emerit Alexandru Cojocaru, de la Liceul nr. 1 din Roman. Conținutul școlii de cultură generală — remarcau prof. 
Grigore Găzdac, directorul liceului „George Coșbuc" din Năsăud, și profesorul emerit Florian Crețeanu, directorul Liceului „Unirea" din Tr. Măgurele — trebuie să asigure elevilor o pregătire multilaterală, cu inițieri aplicative concrete ; să realizeze o îmbinare mai rațională a predării concentrice cu cea lineară, ținînd seama de posibilitățile de asimilare ale elevilor și de datele psihologiei și pedagogiei moderne ; să dea mai multă atenție aplicațiilor, sintezelor, capitolelor cu valoare educativă. Profesorul este dator să acorde o mai mare importanță explicațiilor, să diminueze ponderea explicațiilor descriptiviste, folosind mai mult demonstrațiile și experiențele, să îndrume pe elevi spre studiul individual, spre lectură și îmbogățirea orizontului de cunoștințe. în organizarea și dozarea cunoștințelor trebuie să se țină seama atît de experiența noastră pedagogică, cît și de practica didactică pe plan mondial : noile programe de învățămînt, stabilind jaloanele lase cadrelor multă inițiativă lor creatoare. O zuirea și modernizarea gramelor școlare trebuie acordată atenție sporită și îmbunătățirii substanțiale a manualelor, ca auxiliare prețioase ale muncii elevilor și corpului didactic. Au fost aduse critici unor manuale care conțin capitole dificile, descrieri greoaie de fapte, neglijînd în bună măsură latura formati- făcut multe reco- manualele de ma- sugereze probleme practice ; manua-

esențiale, să didactice mai în aplicarea dată cu revi- pro-

vă ; s-au mandări ca tematici să interesante,lele de fizică și chimie să fie atractive, bazate pe cuceririle recente ale științei ; manualele de limbi străine să sugereze conversația. Vorbitorii au arătat că manualele trebuie să reflecte problemele științei contemporane, să fie citite cu plăcere și interes, să dea imbold pentru alte lecturi și investigații personale, să nu-i obosească inutil pe elevi ; de asemenea, prezentarea grafică 
a manualelor să fie cît mal plăcută. în cuvîntul său, prof. 
Ion Dragu, directorul Liceului „Ion Neculce" din București 
s-a referit și la alți factori care asigură creșterea randamentului școlar; materialul

dență că învățămîntul profesional și tehnic, prin structura și conținutul său trebuie să răspundă în cel mai înalt grad și cu promptitudine sarcinilor actuale și de perspectivă ale producției. Ei au a- preciat că, în ceea ce privește structura învățămîntului profesional și tehnic, sînt prevăzute măsuri concrete referitoare la nomenclatorul, profesiile și rețeaua școlilor, ur- mărindu-se, într-o măsură mai mare corelarea acestui învățămînt cu necesitățile e- conomiei naționale.A fost apreciată măsura stabilită de partid, ca în viitor, una din căile importante de pregătire a muncitorilor calificați să fie ucenicia la locul de muncă. Vorbitorii au relevat totodată și o serie de neajunsuri care s-au manifestat și se manifestă în în- vățămîntul liceal de specialitate, profesional și tehnic. Astfel, s-au subliniat grija deosebită ce trebuie manifestată în legătură cu încadrarea școlilor cu profesori și maiștri, precum și datoria cadrelor respective de a-și perfecționa continuu pregătirea de specialitate, necesitatea de a fi la curent cu noile cuceriri ale științei și tehnicii. S-a relevat, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii programelor de învățămînt și a manualelor, pentru corelarea mai judicioasă a noțiunilor teoretice cu cerințele practice. La această acțiune trebuie să-și aducă o contribuție și cadrele didactice. Vorbitorii au arătat că este util ca școlile profesionale și liceele tehnice să fie trecute sub controlul inspectoratelor școlare județene, deoarece, în prezent, ele au o conducere foarte dispersată, în special cele cu profil agricol, care sînt dirijate de mai multe organe centrale. S-a propus ca, pentru unele meserii care necesită o pregătire specială atît din punct de vedere teoretic, cît șl practic, formarea cadrelor să se facă în ateliere-școală, unde «e poate asigura o mai bună însușire a cunoștințelor de specialitate, i precum șî înființarea fermelor didactice pentru învățămîntul agro-zootehnic, care să fie organizate pe principiul proprii.stimula și activitatea științifică a cadrelor didactice.Ministrul energiei electrice, ing. Octavian Groza, salutînd conferința în numele ministerului, a subliniat posibilități ca repartizare în absolvenților de învățămîntaibă în vedere localitățile de unde provin absolvenții, pentru legarea lor de aceste întreprinderi și stabilitatea lor în același loc de muncă. Referin- 
du-ss la învățămîntul profe

gestiunii economiceOrganizarea lor ar

că există în criteriile de întreprinderi a din institutele superior să se

Au fost relevate, printre altele. condițiile optime create pentru desfășurarea învăță- mîntului în aceste instituții, posibilitățile create pentru pregătirea cadrelor didactice din rîndul naționalităților conlocuitoare, pentru editarea manualelor și literaturii metodice în limbile acestora, pentru ca elevii de alte naționalități. care studiază în școli cu limba să poată limba lorA fost facție preocuparea superioare din învățămînt, de a face ca programele de studiu și manualele pentru naționalitățile conlocuitoare să asigure atît mai buna cunoaștere a limbii și literaturii materne, cît și problemele generale ce se pun în țara noastră. Așa cum oamenii muncii.- Indiferent de naționalitate, lucrează înfrățiți în uzine, pe ogoare, în laboratoare și instituții — arăta în cuvîntul său învățătoarea Olah Sidonia de la școala generală din comuna Sînzieni, județul Covasna — elevii și noi. educatorii lor, români și maghiari, de pe cuprinsul județului noastru, ne bucurăm de aceleași condiții, de aceeași atenție, de același sprijin material și moral ca și copiii și profesorii din celelalte școli de pe cuprinsul României socialiste. Aceasta ne obligă să facem totul pentru a crește și a da patriei noastre scumpe, viitori cons- trir-tori de nădejde ai societății comuniste.Pornind de la necesitatea însușirii temeinice de către tineretul nostru, pe toate treptele școlii, a concepției mate- rialist-dialectice despre natură și societate, a principiilor politicii interne și externe a partidului și statului nostru, numeroși, participanți la dezbateri au relevat importanța studierii unitare a disciplinelor de marxism-leninism, a diversificării predării și îmbogățirii conținutului acestor discipline, a eliminării tratării schematice, neargumentate. Ei au arătat că școala, ca principalul factor de cultură și civilizație al societății noastre, reprezintă un prețios instrument de educare comunistă a tineretului patriei noastre. Aceasta trebuie să-și găsească expresia — a spus prof. Her
mann Schmidt, director adjunct la Liceul „Gheorghe Lazăr" din Sibiu — în creșterea valorii educative a procesului de învățămînt. prin îmbogățirea conținutului ideologic al învățămîntului, înarmarea elevilor cu temeinice cunoștințe filozofice și Ideo
logice, fiecare disciplină adu- cîndu-și contribuția specifică la dezvoltarea gîndirii și educarea elevilor. Cadrele didacti
ce, ■ «pus și prof. Aurora Sta-

de predare română, studia, dacă doresc, maternă.subliniată cu satis- forurilor

vrache, de la liceul „Al. I. Cuza" din Focșani, trebuie să-și consacre în această nobilă muncă toate puterile, întregul spirit de responsabilitate, urmărind să formeze elevilor a- lese trăsături de caracter, spiritul unei discipline conștiente, al unei reguli de comportare civilizată.Pentru a putea crește un tineret bine pregătit din punct de vedere științific — a adăugat directorul Liceului „Ho- ria. Cloșca și Crișan“ din Alba lulia. prof. Tit Liviu Lascu — cu o concepție materialistă despre lume și viață, cu înalte calități morale, viguros și receptiv Ia tot ce este înaintat, noi înșine vom căuta să ne ridicăm necontenit nivelul profesional și politic, să ne înarmăm tot mai temeinic cu învățătura partidului și să ne sporim măiestria pedagogică. Vom face aceasta nu acumu- lînd dogmatic unnorme și principii, ci străduin- du-ne să aplicăm în mod creator spiritul director al acestor principii, îndrumările date de partid, în aceasta constînd de fapt adevărata măiestrie pedagogică. Numai astfel vom putea pregăti un tineret în stare să ducă mai departe tot ceea ce au făcut generațiile anterioare în desăvîrșirea operei socialiste, în făurirea României moderne, libere și independente.Dezvoltînd aceste idei, o serie de vorbitori au subliniat îndatorirea de onoare a cadrelor didactice de a contribui cu priceperea lor pedagogică și cu entuziasmul specifio la educarea tineretului în spiritul mîndriei patriotice, al dragostei nețărmurite față de partid, al devotamentului față de popor. Ei au arătat că tineretul trebuie să fie pregătit pentru apărarea patriei, a cuceririlor revoluționare obținute de poporul român pe drumul pe care și l-a ales — construirea societății socialiste.în cuvîntul său, primul secretar al C.C. al U.T.C., Ion 
Iliescu, ministru pentru problemele tineretului, a arătat că tînăra generație a țării noastre, însuflețită de idealurile comunismului, de un fierbinte patriotism, înconjurată de dragostea și grija întregului popor, a înscris drept crezul ei decisiv hotărîrea de a-și închina capacitățile și elanul cauzei mărețe — înflorirea patriei și națiunii socialiste. El 
a exprimat, în numele tuturor tinerilor din patria noastră, cele mai vii mulțumiri cadrelor didactice pentru activitatea lor plină de dăruire și pasiune închinată formării și dezvoltării multilaterale a tineretului nostru. Ocupîndu- se pe larg de sarcinile specifice U.T.C., de necesitatea creșterii influenței organizației în rîndurile tineretului studios, vorbitorul a făcut un apel călduros către toți membrii corpului profesoral de a sprijini activitatea, acțiunile U.T.C. în școli și facultăți. Valorificarea inițiativei tineretului în organizarea propriilor activități — a spus el — canalizarea pe făgașe fertile a spiritului său dinamic și receptiv la nou, stimularea aptitudinilor sale, presupune sfatul apropiat a) cadrelor didactice, prezenta lor activă — și în afara orelor de curs — la întregul proces de formare a tineretului.Acestei idei i-au subscris numeroși vorbitori care au subliniat importanța deosebită a e- xemplului personal pe care îl poate da omul de la catedră, care trebuie să fie în ochii discipolilor săi un model de cultură generală, de înaltă pregătire și comportare demnă. Alți vorbitori au menționat în acest sens faptul că dirigintele trebuie să fie principalul educator al colectivului clasei și coordonator al tuturor influențelor e- ducative exercitate asupra elevilor în școală și în afara ș«o- lii. O orientare și o conducere competentă a comisiilor metodice ale diriginților vor face din acestea un instrument puternic al realizării obiectivelor muncii educative.Remarcînd că problemele e- ducației patriotice și cetățenești a tinerei generații ocupă un loc central în activitatea pionierească, președintele Consiliului național al organizației pionierilor, Virgil Radulian, adjunct al ministrului învățămîntului, a subliniat că bunele rezultate obținute de organizație au confirmat pe deplin justețea hotărîrii partidului de a așeza pe baze noi mișcarea pionierească.învățătorii și profesorii, comandanții detașamentelor de pionieri — a menționat profesorul Toma Mareș, președintele Consiliului județean al organizației pionierilor Constanta — trebuie să găsească cele mai vii și atractive mijloace să-i învețe pe copii să se respecte pe ei înșiși ți pe alții, să apere eu demnitate și curaj dreptatea și adevărul, să înțe

leagă «A tn societatea noastră

nu pot exista oameni fără îndatoriri.Acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, a adus Conferinței naționale a cadrelor didactice un călduros salut, în numele scriitorilor noștri.Aflat pe ordinea de zi a Conferinței, ca punct de dezbatere, proiectul Statutului personalului didactic a fost, de a- semenea, analizat de numeroși vorbitori, care s-au referit pe larg la semnificația acestui document de o însemnătate deosebită pentru școala românească de toate gradele. S-au făcut propuneri pentru completarea și definitivarea formulării unora dintre prevederile sale. Statutul rezolvă principial șî consecvent, într-un mod unitar, problemele care privesc munca și viața membrilor corpului profesoral, de la primul contact cu școala pînă la încheierea activității lor la catedră. Alți vorbitori, printre care prof. Nicolae 
Axinte de la Liceul pedagogic din Buzău, prof. Ionel Constan
tin, directorul Liceului nr. 1 din Călărași au relevat importanța definirii locului și rolului personalului didactic în societatea noastră socialistă, factor de înaltă răspundere socială și umanistă în pregătirea pentru viață și educarea comunistă a tinerelor generații. Statutul, consfințind drepturile profund democratice de care slujitorii școlii se bucură în țara noastră, exprimă înalta prețuire pe care partidul și statul o acordă nobilei misiuni a educatorilor. Din prevederile Statutului am reținut în mod deosebit — a spus, între altele, ing. Iosif Demian, profesor la Grupul școlar minier Baia 
Mare — principiile de bază care dirijează mișcarea personalului didactic de toate gradele, între criteriile stimulative pentru ocuparea posturilor figurînd pe prim plan rezultatele din activitatea didactică și metodică, vechimea la catedră, gradele didactice și calificativele obținute, lucrările de specialitate și activitatea științifică. Subliniind acele prevederi menite să a- I dîncească procesul de demo- I cratizare a activității și con- I ducerii instituțiilor de învăță- I mint, prof. dr. docent Mircea I 
Oprean, rectorul Universității I din Craiova, prof. Victor Giu- I 
lcanu. rectorul Conservatoru- j lui „Ciprian Porumbescu" din I București, Traian Ștefănescu, I secretar al Comitetului U.T.C. I al Centrului Universitar Bucu- I rești, au menționat ca ol îndatorire importantă și ope- I rativă a forurilor de conduce- I re colectivă din școli, mai ales I din instituțiile de învățămînt I superior, de a introduce un I stil nou în tratarea și soluțio- I narea problemelor deosebit de I complexe ale pregătirii și edu- I cării tineretului, orientînd e- I nergia și activitatea creatoare I a membrilor corpului profeso- I ral spre esența procesului in- I structiv-educativ. spre dezvol- I tarea cercetării științifice. oAsistenta Olga Pali de la Institutul Agronomic din Cluj a II subliniat că trebuie să fie tra- II duse grabnic în viată acele pre- II vederi care se referă la perfec- I ționarea profesională a mem- II brilor corpului didactic, căci || numai printr-o aprofundată pregătire științifică și ideologică, printr-o intensă situare în actualitatea științifică și culturală, în viața socială și politică a tării, printr-o permanentă muncă științifică și de cercetare personală, un dascăl poate fi apt pentru a servi ca mentor și ca exemplu discipolilor săi.Exprimînd adîuca recunoștință a slujitorilor școlii pentru grija permanentă pe care partidul și statul nostru o a- cordă îmbunătățirii continuie a situației sociale și profesionale a cadrelor didactice, ridicării nivelului lor de trai, unii participanți la dezbateri, printre care învățătorul Bojinco 

Popovici, de la școala generală din comuna Socol, județul Caraș - Severin, s-au o- prit pe larg la principiile diferențiate, deosebit de stimulative, de echitate profesională care stau la baza noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în toate unitățile de învățămînt. pus în aplicare de la 1 ianuarie 1969. pe baza hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R din 5—6 octombrie 1967.Participanții la dezbaterile Conferinței, au exprimat în cuvinte deosebit de calde, de e- moționante, hotărîrea cadrelor didactice, angajamentul lor de a răspunde acestor dovezi de grijă, de prețuire, de încredere ale partidului, statului și poporului nostru față de școală șj slujitorii ei. printr-o și mai susținută activitate — la catedră, în școală și în viața socială a țării — prin îndeplinirea exemplară, cu devotament șl dăruire de sine, a înaltei misiuni ee le-a fost conferită de partid și stat în societatea noastră socialistă.
(Agerpres)
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I RIO BRAVO (ambele serii)
I rulează la Patria (orele 9,30 ; 
| 13 ; 16,30 ; 20) ; București (o-
| rele 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 20).
I UN OM PENTRU ETERNITATE
■ rulează la Republica
| 9 ; 11.15 ; 13,45 ; 16,15 ;I 21,15).I MARELE ȘARPE
| rulează la Luceafărul
9 9: 11,15; 13,30; 16;
J 20.45) ; r. . :.
I 13.30 : 16 ; 18.30 ; 20,45).
II PRIMĂVARA PE ODER
| rulează la Capitol (orele 9;
■ 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
II UN DELICT APROAPE PER
II FECT
| rulează Ia Victoria (orele 9; 
I 11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
I 20,45) ; Miorița (orele 9 ; 11.15 ; 
| 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45).
I ASTA SEARA MA
I rulează la
I 13.45 : 16 ;
I NOAPTEA
i rulează Ia
I 18 ; 20,30) ; simbătă
| program de desene animate.
I FELDMAREȘALA
I rulează Ia Feroviar (orele
I 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
I Excelsior (orele 9,45 ; 12,15 ;
I 14.45 ; 17,15 ; 19,45) ; Modern 
I (orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
I 18,30 ; 20,45); Flamura (orele 
| 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
1 20.30).
I PANTOFUL CENUȘARESEI
| rulează Ia Lumina (orels
I 8.45—16,30 în continuare; 18,45;
I 20,45) ; Aurora (orele 9—16. in 
I continuare : 18,15 ; 20,30).
I BECKET
| rulează la Grivița (orele 9,30 ;

12.30 ; 16,15 ; 19,30) ; Tomis (o-
I rele 10 : 12.45 ; 15,30 : 19).
I Întoarcerea vrajitoru- I LUI
I rulează la înfrățirea (orele 

15.15 : 17.45 ; 20).
I PLANETA MAIMUȚELOR 

rulează la Buzești (orele 15,30:
I 18) ; RAPIREA FECIOARE

LOR (orele 20,30).
AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 19) ; Dacia (orele 8,30 ; 

19.45).
PROFESIONIȘTII

I rulează la Bucegi (orele 9.30 ;
I 12 : 15.30 ; 18 ; 20,30) ; Arta

(orele 9—15.45. In continuare ;
I 18.15 : 20.45).

IIOMRRE
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 

! 18) ; VALURILE DUNĂREI «,-
| rele 20.30).

INIMA NEBUNA. NEBUNA 
DE LEGAT

| rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18) ACUZATUL (orele 20.30). 

TARZAN, OMUL MAIMUȚA. 
FIUL LUI TARZAN

rulează la Drumul sării 
le 18 ; 19).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Ferentari
15.30 ; 19) ; Moșilor
15,30 ; 19).

URLETUL LUPILOR 
rulează la Giulesti (orele 15,30: 
18 ; 20,30).

JUDOKA AGENT SECRET 
rulează Ia Rahova (orele 15,30: 
18) ; RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR rorele 20.30).

PRINȚESA
rulează Ia Progresul (orele 
15,30 ; 20,30) : TUNELUL (□- 
rele 18).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Pacea (orele 16; 
18 : 20) : de la 6 februarie
CĂDEREA imperiului ro
man (orele 16 : 19,30).

căderea imperiului ro
man

rulează la 
15.30; 19) ;
ULTIMUL
15.30 ; 18 ; 20,30).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează Ia Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20.15) ; de la 6 februarie 
CE NOAPTE. BĂIEȚI 1 (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).

CLOVNI PE PEREȚI 
rulează la Central (orele 16,45; 
18,45 ; 20.45) ; NOAPTEA (o- 
rele 11.45)- AVENTURA (ore
le 14,15) ; STRIGATUL (orele 
9.15).

CINTECELE RENAȘTERII ; 
OMUL DIN LUNA : MISTE
RUL CULORILOR : CIMEN
TUL ; MERELE ; ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR 12/1968

rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează la Melodia 
8.30: II; 13.30; 16; 
21) ; Gloria (orele 9 ;
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20.30).

ÎMPUȘCATURI sub SPlNZU- 
rAtoare

rulează la Floreasca (orele 9 :
11.30 ; 14 |ți7.30 ; 20).

SINT ȘI Eli NUMAI O FEMEIE 
rulează Ia Volga (orele 14,30 :
16.30 ; 18.30 ; 20.30).

LUSTRAGIUL
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18) ; MICA ROMANȚA 
DE VARA (om 20.30).

MADE IN ITALY
rulează la Popular (orele 
15.30 ; 20.30) : TELEGRAME
(orele 18).

VEȘNICUL TNTTRZIAT 
rulează Ia Munca (orele 16 • 
18) : DUMINICA LA ORA 6 
(orele 20).

OSCAR
rulează Ia Flacăra (orele 15,30; 
18) : NICOLAI BAUMANN ic
rele 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
20 30)’N °RAȘUL -S“ (orela

(orele
18.45 ;

(orele 
.» , , iu , 18,30 ;
Festival (orele 9 ; 11,15 ;

Doina
18,15 ;

Union

DISTREZ 
(orele 11.30 ; 
20.30).
(orele 15,30; 

orele 18

(ore-

(orele 
(orele

Crîngașl (orele 
De la 6 febri ria 
VOIEVOD in rele

(orele
18,30 ;
11.15 ;

în agricul-

în indus-
cunoașterii 
pentru ti-

19,00
19,30

19.45
20,00
20,15

20,30
21,00

23,00

Telex T. V. 
Actualitatea 
tură.
Actualitatea 
trie.
La porțile
— emisiune 
neret. „De Ia coacervat

la... Homo Sapiens". 
Telejurnalul de seară. 
Tara se pregătește de 
alegeri.
Muzică populară ’imâ- 
nească.
Varietăți pe peliculă. 
Teleglob — emisiune 
de călătorii geografice : 
Nepal.
Contrapunct — emisiu
ne muzicali
Campionatul european 
de patinaj artistic. Pro
ba de dans.
Telejurnalul de noapte,
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TARA SE PREGĂTEȘTE 
DE ALEGERI

PE LISTELE DE ALEGATORI!

• în judeful

TINERI, VERIFICAȚI DACĂ AȚI FOST ÎNSCRIȘI

( Urmare din pag. I) 
iar elevii școlii profesionale ce 
ființează pe lingă această fa
brică vor discuta despre „Rea
lizările obținute de poporul 
nostru tn ultimii ani". Elevii 
Liceului nr. 3 se vor întîlni cu 
președintele judecătoriei mu
nicipale, în timp ce colegii lor 
de la Liceul nr. 1 vor audia 
expunerea „Bîrladul în pers
pectiva dezvoltării următorilor 
ani". Fiecare acțiune va fi ur
mată de scurte programe ar
tistice adecvate ; montaj» lite
rare, coruri, scenete.

In județul Dolj, o atenție 
deosebită se acordă miilor de 
tineri care la 2 martie vor 
păși pentru prima oară în fața 
urnelor de vot. Manifestări 
anume însoțesc în aceste zile 
„vîrsta de aur" pe căile cu
noașterii și înțelegerii semni
ficației votului, invită această 
vîrsta- la acțiuni menite s-o 
conecteze lucid la marile ener
gii creatoare ale poporului.

La Filiași, de pildă, s-au 
desfășurat două seri ale tine
retului, în cadi l cărora s-a 
expus conferința „Tinerețe, 
patrie, socialism". Acțiuni a- 
semănătoare au avut loc și la 
Sadova, Mîrșani etc. La că
minele culturale din Dăbu- 
leni și Calicea Mare au fost 
prezentate expuneri pe tema 
„Consiliile populare — organe 
locale ale puterii de stat", la 
Bistreț și Castranova a avut 
loc simpozionul „Realizările 
regimului democrat popular", 
iar în comunele Gogoșa și 
Braloștița, călătorii pe hartă 
intitulate: „Bogată și fru
moasă ești patria mea", „Noi 
obiective industriale" etc.

Merită reținut faptul că în 
această perioadă, în întreg ju
dețul, au fost ținute peste 200 
de expuneri și conferințe, s-au 
desfășurat circa 80 de simpo
zioane și călătorii pe hartă, iar 
fot lațiile artistice au susținut 
peste 120 de spectacole de 
profil. La toate aceste acțiuni 
au participat peste 50.000 de 
cetățeni, tineri și vîrstnici, din 
județ.

In întreaga țara centrele de afișaj ale cir
cumscripțiilor electorale au pus la dispoziția 
fiublicului listele de alegători. Cercetînd aceste 
iste fiecare cetățean are posibilitatea să veri

fice dacă a fost înscris pentru a-și putea exerci
ta dreptul la vot. Centrele funcționează zilnic, 
neîntrerupt, de dimineața pînă seara. In ciuda 
timpului nefavorabil, aceste liste sînt cercetate 
cu un deosebit interes de către tinerii care la

I
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(Urmare din pag. I)

liarde lei față de 1967 și cu 8,3 
miliarde plafonului atins în 1965 
avem în față imaginea globală — 
în dinamismul lor — a cheltuieli
lor operate de stat în contul ac
țiunilor social-culturale, latură 
inseparabilă a ridicării nivelului 
de trai. însumate, măsurile apli
cate în practică au asigurat cli
matul prielnic dezvoltării perma
nente a învățămîntului, culturii, 
științei, ocrotirii sănătății. Acel 
început de care vorbea Manifes
tul, referindu-se la anul 1965 
devine un termen de comparație 
oarecare alăturat realității anu
lui în care au loc noile alegeri.

Este suficient să amintim că 
doar în anul 1968 au fost date în 
folosință în învățămîntul de cul
tură generală, mediu, profesional 
și tehnic peste 1 900 săli de cla
să. Agenda investițiilor în învăță- 
mînt menționează, de asemenea, 
peste 32 000 metri pătrați supra
față destinată sălilor de învăță-

(Urmare din pag. I)

spre seară și totuși, 
mi-amintesc că du
minica trecută, oa
menii discutau pe 
uliți apariția Mani
festului Frontului 
Unității Socialiste, ca 
pe o adevărată 
platformă de pro
gram în care erau 
concentrate marile 
cifre ale țării.

Știam, în clipa a- 
ceea, că un reportaj 
pe care îl vom scrie 
cîndva va purta ca 
titlu aceste lansări 
de termeni : „Marile 
cifre ale țării". Su
premele cifre la 
care Jariștea depune 
efortul său, efort 
consemnat aici, își 
solicitau transcrierea 
exactă în pagina ti
părită : venitul pro
ducției globale a 
cooperativei agricole 
pe anul 1968 a fost 
32.168.000 lei, din 
care, numai în sec
torul viticol — pre
ponderent 
hectare 
au fost 
29.576.000 
pentru i 
eroziunii solului, prin 
construirea a două 
praguri cu o lungime 
de 1 500 metri, s-au 
cheltuit 1.500.000 lei, 
iar prin plantarea a 
încă 300 hectare de 
viță spalier, cheltu
ielile s-au ridicat cu 
încă 15.000.000 lei. 
Numai bugetul con
siliului comunal ra
portează pentru 1969, 
cifra de 2.275.600 lei.
Nicolae St. Său, bri
gadier 
sectorul 
candidat 
scripția comunală nr. 
5, evidențiază cu

; — (1.132 
pe rod), 

realizați 
lei. Doar 

combaterea

fruntaș la 
viticol șl 

în circum-

bucuria și mîndria 
celui care a contri
buit la materializa
rea cifrei pe care a- 
vea s-o pronunțe, că 
în C.A.P. Jariștea va
loarea zilei-muncă pe 
anul trecut a depășit 
43 de lei. La această 
valoare, care ilus
trează calitatea mun
cii depuse, și preten
țiile de viață ale coo
peratorilor sînt mai 
mari. De aceea can- 
didații lor sînt in
vestiți cu încrederea 
pe care gospodarii și 
le-o acordă lor înșile, 
pe care o acordă 
candidaților lor și 
viitorului cu certe 
garanții de bunăstare.

La sediul comitetu
lui comunal de partid 
există un raft special 
cu indicativul ..Pro
puneri". din care, 
dacă extragi rînduri 
întregi de dosar și le 
parcurgi, nu poți să 
nu remarci propune
rile alegătorilor, inte
resați să ridice cali
tatea acțiunilor lor, 
a gospodăririi.

La drept vorbind, 
Jariștea subsumează, 
în afara comunei de 
centru. încă patru 
sate : Scînteia, Pădu- 
reni. Vărsătura și Po
iana Parului. Proble
ma de bază, pe care 
noii candidați și-au 
înscris-o în agendă 
la prima lor întâlnire 
cu alegătorii, a fost 
îmbunătățirea siste
mului de aprovizio
nare cu apă. prin ex
tinderea conductei în 
special spre satele 
Vărsătura șl Pădu- 
renl. Cum solul e su
pus unei eroziuni ac
centuate d cum dru
murile sînt sfărâmate 
de puhoaiele ploilor,

alte propuneri prac
tice s-au înscris ne- 
cesitînd o urgentă 
transpunere în faptă 
— șl anume : ridica
rea unui pod de be
ton din contribuția 
voluntară a coopera
torilor, cheltuielile 
fiind evaluate la 
300 000 lei ; cumpăra
rea unei autobascu
lante care să asigure 
extinderea acțiunilor 
de consolidare a dru
murilor curente ; alți 
200 000 lei se vor in
vesti în îmbunătățiri 
funciare de grad ur
gent etc.

La centrul de do
cumentare electorală, 
oamenii erau „cio
por". Participau 
fapt la un 
ad-hoc. Ia care, 
programat, fiecare îsi 
aducea gîndurile, gri
jile de gospodar si 
propunerile reale, a- 
lăturîndu-le gînduri- 
lor celorlalți.

Acolo, printre ei, 
din vorbă-n vorbă, 
am reușit să desci
frăm interesul lor 
pentru problemele 
politice actuale, pen
tru bunul mers al 
treburilor satului. A- 
colo. printre lozinci 
mobilizatoare și ex
trase din 
Frontului 
Socialiste, 
teva panouri cu bi
lanțuri convingătoa
re. Transcriem conți
nutul unuia : „Aici, 
la poarta Vrancel, Ia 
9 martie 1966, C A P. 
Jariștea a primit Or
dinul Muncii ela- 
aa I".

Atari, In 
ternii, mugurii 
teau al crape, 
alnd un vegetal 
nai *1 bucuriei 
maturtt&țU.

de 
sfat 
ne-

Manifestul
Unității 

erau cî-

dud»
»tă- 
lan- 

tem- 
«I *1

După viscolul de ieri

Primire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Mihai Dalea, secre

tar al C.C. al P.C.R., a primit 
joi, 6 februarie, delegația de acti
viști condusă de tovarășa Vera 
Naceva, membru al C.C., adjunct 
de șef de secție la C.C. al P. C. 
Bulgar, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a participat tovarășul

Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Gheorghi Bog
danov. ambasadorul R. P. Bulga
ria la București.

★
în cursul vizitei în România,' 

delegația a avut convorbiri la 
Secția relațiilor externe a C.C. al 
P.C.R., a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din muni
cipiile București și Brașov.

• Viteza maximă peste 120 km/oră • In zilele următoare vis
colul va scădea treptat. • Situația circulației pe drumurile 

naționale și feroviare e București : măsuri în vederea 
deszăpezirii

2 martie își vor exercita pentru prima oară 
dreptul de vot.

Centrul de afișaj nr. 14 din Capitală al sec
torului 7. Elevii clasei a Xll-a de la Liceul nr. 33 
verifică nerăbdători dacă au fost înscriși pe 
listele de alegători : Arsenie Magdalena, Graur 
Valentin, Popescu Constantin, Drăguț Georgeta, 
Peru Mihaela, Dorilă Constantin, Moldovan 
Georgeta. {In fotografia de mai sus).

REALITATE

cămine studen-mînt superior, 6 
țești cu peste 2 700 locuri, 2 can
tine cu o capacitate de 6 000 per
soane. Au continuat, în ritm in
tens lucrările la noul local ai In
stitutului politehnic și cele pentru 
extinderea Academiei de Studii 
Economice.

în întreaga țară au apărut în 
intervalul de timp delimitat de e- 
ditarea celor două 
veritabile tablouri 
vieții social-politice 
nostru din această 
numeroase așezăminte culturale. 
Ca un corolar al atenției consa
crate construcției locașurilor de 
cultură — noile edificii ale Tea
trului Național și Centrului de 
Televiziune — adevărate transfi
gurări artistice în piatră și beton, 
aflate în plină construcție.

Este obligatoriu, vorbind de 
cheltuielile sociale să avem 
vedere capitolul sănătate și asis
tență socială. Alocațiile de la bu
get în perioada anilor 1965—1968 
au cunoscut o evoluție ascenden
tă. Este concludent, credem, să

Manifeste — 
sintetice ale 

a poporului 
perioadă —

în

*
1969

ilustrăm cele spuse prin interme
diul unui singur indicator : chel
tuielile medii anuale pentru pat 
pe seama fondurilor prevăzute de 
la buget. în casele de naștere 
cheltuielile statului au fost în 
1965 de 4 330 lei iar în 1968 au 
ajuns la 6 890 lei. în creșe chel
tuielile s-au mărit în aceeași pe
rioadă de la 4 500 lei la 4 940 
lei, iar valoarea cheltuielilor din 
spitale, între 1965 și 1968, por
nind de la 22 500 lei a ajuns la 
23 700 lei.

Manifestul din 1965 menționa 
că votul dat în alegeri este votul 
pentru înflorirea orașelor și sate
lor, pentru bunăstarea și fericirea 
întregului popor. Cifrele, faptele, 
realizările pe care Manifestul 
Frontului Unității Socialiste le 
consfințește ca o realitate a pe
rioadei străbătute constituie cel 
mai ferm argument, suportul cel 
mai autorizat de încredere în 
realismul prevederilor pentru anii 
următori, sădesc certitudinea în
deplinirii lor.

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ALEGERILOR

• La căminele culturale din 
comunele Moldoveni, Bălușești, 
Valea Ursului, Bozieni, Bălțătești, 
Oniceni și Dragomirești, din ju
dețul Neamț, un mare număr de 
țărani au participat la simpozioa
ne, in cadrul cărora s-au discutat 
aspectele semnificative din agri
cultura țării relevate de Manifes
tul Frontului Unității Socialiste. 
Vorbitorii au subliniat faptul că 
pe ogoarele județului Neamț lu
crează 1 220 tractoare, 490 com
bine, 960 semănători și alte ma
șini moderne. Satele au înflorit 
o dată cu ogoarele. Numai în ul
timii 3 ani, de pildă, peste 5 000 
de familii din mediul rural s-au 
mutat în case noi.

• In cadrul campaniei electo
rale, Consiliul județean Hunedoa
ra al Frontului Unității Socialiste 
a editat și difuzat într-un tiraj 
de masă micro-monografia cen
trelor miniere din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului. Iu broșură 
se arată, printre altele, că în acest 
bazin au fost construite mine noi 
la Uricani, Dîlja și Paroșeni și 
urmează a mai fi deschise alte 
două exploatări miniere la Live- 
zeni și Bărbăteni. Au fost extin
se, modernizate și dotate cu ma
șini și instalații de mare produc
tivitate exploatările miniere vechi 
de la Aninoasa, Lonea, Lupeni, 
Vulcan și Petrila. Acum, trans
portul de cărbune în abatajele 
minelor din Valea Jiului se efec- 
tueaza mecanizat în proporție de 
peste 97 la sută.

La invitația adjunctului mini
strului afacerilor externe, Vasile 
Gliga, atașații culturali ai misiu
nilor diplomatice străine din 
București au vizionat, în ziua de 
6 februarie a.c., la Teatrul Giu- 
lești, spectacolul cu piesa „Meș
terul Manole“ de Lucian Blaga. 
După spectacol, diplomații străini 
s-au întreținut cu artiștii.

Secretara Federației Internaționale a cinecluburilor, Pauline Despois, a sosit în Capitală. în vederea unui schimb de experiență cu Comisia de cinecluburi din cadrul Asociației cineaștilor din România. în timpul vizitei în țara noastre, oaspetele francez va avea prilejul să cunoască, studiourila Buftea și Alexandru Sahia.

In cursul nopții de 5—6 fe
bruarie în Cîmpia Dunării a în
ceput să viscolească puternic. 
Potrivit datelor Institutului me
teorologic, la Caracal, Craiova, 
Roșiori de Vede, Videle, Tumu 
Măgurele și Giurgiu, viteza ma
ximă a atins joi peste 120 
km/oră, iar la București aproa
pe 100 km. Vîntul a suflat, de 
asemenea, tare în Dobrogea și 
sud-estul Transilvaniei. A nins 
în cea mai mare parte a țării, 
dar grosimea stratului de zăpa
dă a rămas în general mică, da
torită temperaturilor aerului de 
1—3 grade înregistrate în cursul 
dimineții în Oltenia, Muntenia, 
Banat. Dobrogea și Maramureș. 
Temperaturi mai scăzute (—2 
grade) au fost în nordul Mol
dovei, Tîrgu Secuiesc și Bucu
rești. în Dobrogea a plouat.

Potrivit previziunilor făcute 
de meteorologul Elena Milea, 
șef de sector la Institutul me
teorologic, viscolul va scădea 
treptat în intensitate în zilele 
următoare. Va continua să nin
gă, iar zăpada va fi spulberată.

din s-aLa Clubul sindicatelor învățămînt din București deschis expoziția de grafică a profesoarei Mia Steurer-Moța- tu. Cunoscută publicului bucu- reștean prin expozițiile deschise în anii 1963 și 1966. artista expune, de astă dată 44 de lucrări de grafică, desen și acuarelă. Dintre cele mai reprezentative lucrări menționăm 1 „Portul Tulcea", „Toamnă în Herăstrău", „Natură statică" și altele. Expoziția mine deschisă pînă la 1 tie 1969.

SPORT
M E R I I

ră- mar-
micăJoi s-a deschis în sala a Palatului o expoziție de fotografii artistice organizată de UCECOM. Sînt expuse 180 de fotografii executate de cooperatori din 32 de orașe ale țării, selecționate din cele peste 1000 prezentate la cel de al 3-lea concurs pe țară încheiat recent. Fotografiile înfățișează peisaje industriale cartiere de locuințe, vederi din port ; peisaje înfățișînd frumusețile țării, momutnen- te istorice, portrete, asperte din viața nouă a copiilor. A- proape o treime din numărul exponatelor aparțin cooperatorilor fotografi premiați în cadrul concursului.

La Constanța, pe malul lacului 
Tăbăcărie, s-a terminat construc
ția unui planetariu. Aceasta face 
parte din Complexul astronomic 
popular, care mai cuprinde un 
observator, stație de observații 
solare și terasă pentru observații 
nocturne asupra corpurilor ce
rești. Planetariul are 80 de locuri 
și va constitui un nou punct de 
atracție pentru vizitatorii litora
lului.

HANDBALISTELE 
NOASTRE AU DEBUTAT 
VICTORIOS LA LEIPZIG
La Leipzig a început un 

turneu internațional feminin 
de handbal la care participă 
și echipa Universitatea Ti
mișoara. în prima zi a com
petiției, handbalistele ro
mance au învins cu scorul 
de 12—8 (6—5) formația S. C. 
Empor Rostock (R. D. Ger
mană).

STEAUA A RATAT 
CALIFICAREA IN C.E.E. 

LA BASCHET

In meci retur pentru „Cupa 
cupelor" Ia baschet (masculin), 
aseară Ia Neapole s-au întîlnit 
echipele Fides Partenope (Ita
lia) și Steaua București. Gazde
le au obținut victoria cu scorul 
de 92—65 (48—25), calificîndu-se 
pentru turul următor.

• în campionatul european de 
patinaj artistic, după trei probe 
impuse la feminin pe primul loc se află ' ' - • • - • -
cu 552,0 puncte. Elena Moiș (Ro
mânia) ocupă locul 23 cu 371,3 
puncte. Astăzi au loc ultimele 3 
figuri impuse.

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
NEÎNVINȘI ÎN TURNEUL 

DIN CANADA

Beatrix Schuba (Austria)

Selecționata de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. s-a îna
poiat la Moscova, după tur
neul întreprins în Canada. 
In cursul acestui turneu, ho- 
cheiștii sovietici au cîștigat

In aceste zile tinerii concurenți la „Săniuța de argint" se pregătesc 
pentru ultimele întreceri ale eta pei județene

Foto : R. VASILE

(Agerpres)

PROBLEMELE PROBICȚIEI
(Urmare din pag. I)

că în ziua respectivă aveau
de făcut cutare lucru. Cît va tre
bui, însă, să obțină de la un 
animal ; cum si cu ce îl va 
hrăni peste două săptămîni, da
că lotul pe care îl are în pri
mire a fost sau nu rentabil ; 
cam cînd va trebui să intre în 
reparații capitale — conform 
normativelor de folosire — ma
șina ce o deservește și atîtea 
alte întrebări de acest gen, ii 
se păreau a fi adresate nelalo
cul lor, nevizîndu-i direct. 
Despre cursuri agrozootehnice 
sau de aprofundarea cunoștințe
lor încercau să își aducă amin
te dacă le-au ținut în iama asta 
sau cea trecută. Elisabeta Mer- 
jan, venită în întreprindere din 
august anul trecut, ne mărturi
sea că dacă astfel de cursuri 
s-ar ține — așa cum ne de
monstrase r»ouă tehnologul șef, 
cu regularitate matematică — ar 
fi auzit m&oax despre ele. chiar 
dacă ea uu a participat la nici 
unul. Secretara organizației da 
U.T.C. pe cele două ferme (ti
nerii da la fenna 1 și 8 tar»

preună cu cei de la centrul 
întreprinderii formează o singu
ră organizație), Maria Trosc, ini
țial ne spunea că pulsul activi
tății întreprinderii este și al 
ganizației.

— Care este acest puls 
prezent ?

or-

în

in-— Știți că în 1968 — am 
tervenit din nou — ferma zoo
tehnică nr. 2 a devenit renta
bilă cu peste o jumătate de mi
lion ?

—- De această realizare se 
vorbește, întrucît trebuie să se 
dea primo mari și lucrătorilor 
de aici...

— Județul dumneavoastră a 
lansat către toți lucrătorii din 
agricultura țării o chemare la 
întrecere, iar Conferința jude
țeană U.T.C. Timiș, care a a- 
vut loc nu demult, a dezbătut, 
legat do aoeasta, și o serie în
treagă de probleme oe trebuie 
■* stea tn atenția organizațiilor 
U.T.C., deci fi a organizației a 
cărei seoretaii «Înteți domnea- 
roaotri.

— O fi, cum spuneți, dar da
că activistul Comitetului jude
țean U.T.C., sau secretarul pe 
comună nu i-am văzut pe la 
noi de la începutul lunii de
cembrie de unde să știu ? Dîn- 
șii or fi fost la ședințele ace
lea, și or să ne spună și nouă. 
Cînd vor veni pe aici...

Sîntem la o perioadă scurtă 
de timp de la lansarea chemă
rilor către toți lucrătorii din a- 
gricultură, de la formularea an
gajamentelor comitetelor județe
ne și firește nu ne putem aș
tepta, deocamdată, 
spectaculoase. Dar de 
tăți firești sau ce ar 
să fie firești, specifioe 
lor anterioare celei

ordonator care se ocupă — sau, 
mai bine zis, ar trebui să se 
preocupe — îndeaproape de e- 
ducația tinerilor, prin muncă și 
pentru muncă — ne spunea Ion 
Muja, șeful secției organizatori
ce de la comitetul județean 
U.T.C., surprins de ce îi a- 
duceam la cunoștință. înseamnă 
că activistul nostru, Horst Trișt, 
ne-a indus în eroare.

Ce o fi însemnînd aceasta
mai încercat a desluși (re-am

nu

toate cele 10 partide susți
nute (9 cu reprezentativa 
Canadei), marcîind 73 goluri, 
față de numai 28 primite.

NOUL SELECȚIONER UNIC 
AL ECHIPEI BRAZILIENE
Confederația braziliană a 

sporturilor l-a numit pe Joao 
Saldanha în postul de selec
ționer unic al echipei de fot
bal a Braziliei în vederea 
campionatului mondial. Sal
danha, fost antrenor al clu
bului Botafogo din Rio de 
Janeiro, actualmente co
mentator sportiv, are vîrsta 
de 54 de ani și îl va înlocui 
pe Aimore Moreira. în pri
ma declarație făcută după 
numirea șa ca selecționer. J. 
Saldanha a spus : „victoria 
în campionatul mondial este 
de acum încolo singurul lu
cru care contează pentru 
mine"

FOTBALUL — 
VECHI DE CIND LUMEA?

Cu prilejul unor săpături 
arheologice, efectuate in re
giunea Sinj (pe coasta Dal
mației), s-a descoperit o pia
tră funerară, veche de apro
ximativ 2 000 de ani, cu un 
basorelief reprezentînd un 
copil care ține în mînă o 
minge asemănătoare celei de 
fotbal. Fapt care i-a făcut 
pe specialiști să constate 
încă o dată că fotbalul este 
un joc vechi, de cînd lumea.

If topind de azi, de la orele 
15,00, în sala Floreasca, 
timp de 3 zile

TURNEUL DE HANDBAL

MASCULIN

Timp de 3 zile (vineri, 
sîmbătă și duminică) în sala 
Floreasca se va desfășura 
turneul de handbal masculin 
la care participă toate eeie 
10 echipe din prima divizie 
a țării, turneu ce contează 
în cadrul campionatului re
publican etapele 13, 14 și 15.

Iată de unde se reia lupta 
pentru un loc cît mai presti
gios în clasament : 1. Steaua 
— 22 puncte ; 2. Dinamo
București — 22; 3. Dinamo 
Bacău — 15 ; 4. „U“ Cluj — 
14 ; 5. Politehnica Timișoaran , u. Ji vil
— 12 ; 6. Rafinăria Teleajen 

n ; 7. „U“ București — 
8. Dinamo Brașov — 9 ; 

Galați — 8 ; 
Lugoj — zero

— 11’; 7.
9 ; 1. ___
9. Politehnica
10. Timișul 
puncte.

Programul
orele 15 : Timișul Lugoj — 
„U“ Cluj ; 16,15 : Rafinăria
Teleajen — Politehnica Ga
lați ; 17,30 : „U“ București — 
Dinamo Brașov ; 18,45 : Poli
tehnica Timișoara — Dinamo 
București ; 20,00 : Dînamo
Bacău — Steaua București.

zilei de azi :

centele alegeri au presupus în a- 
celași timp și confirmarea orga
nelor de conducere ale organi
zațiilor U.T.C. Pe cine au con
firmat ?) ; lăsăm limpezirea si
tuației în seama biroului comite
tului județean. Un lucru însă ră- 
mîne cert : la Becicherecul Mic, 
în cel mai scurt timp, organizația 
U.T.C. va trebui să devină ele
mentul activ, mobilizator de caro 
este atîta nevoie.

ÎN DEPOZITUL DE CĂRȚI
>

u
la realizări 

la activi- 
fi trebuit 
perioade-

ce o 
parcurgem, pînft la această to
tală inactivitate, este o cale des
tul de hxngă, presărată cu mul
te și mari semne do întrebare 
pe oara oomltetol județean 
U.T.C. trebuie ti le fail&tare oft 
mal grabnic.

— Noi știam ei și la Bedoho- 
gee «cMă na comitet U.TjO. eo-

SA l'IIIJIIII II llllllllllltl!
(Urmare din pag. I)

cititorii. Cităm una singură, a 
profesorului Cornel Alexan- 
drescu, directorul Liceului 
nr. 1 „Tudor Vladimirescu' 
din localitate: „Este foarte 
trist că tin fond de cărți de o 
asemenea valoare zaca nepus 
tn circulați». Iu intumi aș fi 
dispus Ia orictt» zile ar 
fi necesare oa id dau • mind

de ajutor pentru îndreptarea 
situației". Pentru că îndrepta
rea situației reclamă o opera
ție care, din nou potrivit unei 
„concepții" mai recente (și 
care după cum se vede este ig
norată de pasionații etimologi 
d« aici), este de datoria biblio
tecarilor : să se înregistreze 
cărțile, să se facă un indic» 
alfabetic sau zecimal și cărțile 
să s« puni la dispoziția citi
torilor.

Datorită înrăutățirii situației 
atmosferice, la sfirșitul zilei da 
6 februarie, circulația a fost 
întreruptă pe unele sectoare 
ale drumurilor naționale: Bucu
rești — Buftea — Ploiești, 
București — Urziceni — Buzău 
— Rm. Sărat. București — Călă
rași, București — Giurgiu, Bucu
rești — Oltenița, București — 
Alexandria. București — Pitești, 
Albești — Urziceni. Buzău — 
Slobozia, Ghimpați — Giurgiu, 
Giurgiu — Zimnicea. Bistrița — 
Vatra Dornei, Sadova — Rădă
uți, Sighetul Marmației — Iaco- 
beni, Rm. Sărat — Brăila și 
Lunca — Cîmpeni. Pe aceste 
trasee au fost sistate cursele de 
autobuze ale Direcției generale 
a transporturilor auto-D.R.T.A.

Traficul feroviar de persoane 
și marfă a fost îngreunat, mai 
ales în sudul țării. înregistrîn- 
du-se întîrzieri la plecarea sau 
sosirea trenurilor. Unitățile de 
resort ale Ministerului Căilor 
Ferate, Ministerul Transportu
rilor Auto Navale și Aeriene 
și organele locale au luat mă
suri pentru redeschiderea dru
murilor și asigurarea circula

ției.
La Constanta se consemnează 

continuarea activității portuare. 
Trecerile cu bacurile pentru 
autovehicule peste Dunăre sînt 
tn continuare sistate.

♦
In Capitală, deși zăpada a că

zut în cantități mai mici decît 
la începutul lunii ianuarie, din 
cauza vîntUilul puternic s-au 
creat numeroase troiene, în
greunând astfel circulația. în
deosebi în ■cartierele periferice 
ale Capitalei și pe traseele ex
terioare din împrejurimi. După 
cum ne informează comanda
mentul organizat în București 
în vederea asigurării bunei 
desfășurări a deszăpezirii s-au 
luat măsuri pentru dislocarea 
principalelor artere ale orașu
lui, acțiune în care sînt angre
nate peste 200 de utilaje. In 
cursul serii de joi, mijloacele 
de transport în comun din oraș 
circulau satisfăcător cu excep
ția troleibuzelor din cartierele 
Drumul Taberei și Berceni, că
rora li s-au redus traseele pe 
distante mici. Se lucrează pen
tru restabilirea completă a în
tregii circulații. Mijloacele teh
nice folosite în acest scop de 
către Consiliul popular al mu
nicipiului București au fost 
completate cu altele primite 
din partea Ministerului Forțe
lor Armate, Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Comitetu
lui de Stat al Apelor și Minis
terului Construcțiilor. în cursul 
serii de joi circulația autobuze
lor din exteriorul Capitalei. în
treruptă în timpul zilei, a fost 
restabilită pe majoritatea tra
seelor.

(Agerpres).

PE ADRESA 
DIFUZĂRII

Ieri dimineață, în jurul li
rei 8, am mers la chioșcul 
de ziare din piața „1 Mai". 
Am cerut „Scînteia tineretu
lui". Prin geam observam că 
vînzătoarca îmi explica ceva 
dar nu înțelegeam nimic din 
cauza vîntului. „A sosit sau 
nu a sosit ziarul ?“ — am în
trebat. „Da !“ — mi s-a răs
puns. „Dați-mi un ziar !“. 
„Nu pot". „Dacă a sosit, dacă 
aveți, atunci de ce nu pu
teți „Sînt dedesubt și nu 
pot să Ie scot". „Și eu ce 
fac • La această ultimă în
trebare am primit următorul 
răspuns ; „Nu știu".

GH. NEAGU

P.S. : Cînd am sesizat a- 
numite anomalii în difuzarea 
ziarului nostru, de la Direc
ția de poștă a municipiului 
București ni s-au cerut ca
zuri concrete. Azi oferim u- 
nul. Dacă e nevoie •- pen
tru a se înțelege că difuza
rea unui ziar nu se face 
după „principiile" (greu de 
înțeles, chiar și în ghilimele) 
comerciale ale unor difu- 
zorl — vom reveni și cu a.'te 
exemple.

Opera Română : ROMEO 
ȘI JULIETA, ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : MY FAIR 
LADY, ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : ENIGMA 
OTILIEI, ora 19,30 ; (sala 
Studio) : ORAȘUL NOSTRU, 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : VICTIMELE
DATORIEI, ora 20 ; (sala 
Studio) : PHOTO-FINISH,
ora 20 ; (în sala Teatrului de 
Comedie) : METEORUL, ora 
20 ; Teatrul Mic : TANGO, 
ora 20 ; Teatrul .,C. I. Notta- 
ra“ (Bd. Magheru) : VIJE
LIE IN CRENGILE DE SA
SSAFRAS, ora 19,30 ; (sala 
Studio) : FEDRA, ora 20 ; 
Teatrul „Barbu Delavran- 
cea“ : DOAMNA DE LA MA
XIM, ora 20 ; Teatrul Ciu
lești : CURSA DE ȘOARECI, 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : MUȘCHETARII 
MĂGĂRIEI SALE, ora 15,30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei 50) : AVENTURILE 
LUI PLUM-PLUM, ora 17 ; 
(Academiei 28—30) : A FU
GIT UN TREN, ora 17 ; Tea
trul Satiric-Muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : CA LA 
TĂNASE, ora 19,30 ; (Calea 
Victoriei 174) : MEXICO- 
MELODY, ora 19,30 ; Ansam
blul artlstlo al U.G.S.R. : 
SELECȚIUNI '68, ora 20 ; 
Ciroul de Stat: RAPSODIA 
ACROBATICA, ora 19,30.



Orientul Apropiat
• REPREZENTANȚII LA O.N.U. AI MARILOR PUTERI VOR 

ÎNCEPE CONVORBIRI BILATERALE • ANGLIA NU VA SISTA
• JARRING ȘI-A ÎNCHEIAT
LA NEW YORK

LIVRĂRILE DE ARMAMENT
CONVORBIRILE

• ^JIPLOMAȚI acreditați la 
O.N.U, citați de agenția Reuter, 
au anirnțat că se așteaptă înce
perea în curînd a unor convor
biri bilaterale între reprezen
tanții lâ O.N.U. ai celor patru 
mari puiteri, consacrate exami
nării situației din Orientul A- 
propiat. Aceste convorbiri vor 
constitui un preludiu la consul
tările pe scară mai largă între 
reprezentanții Angliei, Franței, 
S.U.A. și U.R.SkS., în baza pro
punerii guvernului francez care 
vor începe, probabil, la sfîrși- 
tul acestei luni sau la începutul 
lunii viitoare.

Ambasadorul S.U.A. la O.N.U., 
Charles Yost, a avut miercuri o 
întrevedere cu ambasadorul 
Franței, Armand Berard, cu care 
a discutat probleme legate de 
proiectata conflerință. Potrivit 
agenției U.P.I., se consideră că 
la convorbirile preliminare vor 
lua parte și reprezentanții la 
O.N.U. ai Israelului și țărilor 
arabe. Se crede că Gunnar Ja
rring, reprezentantul special al 
secretarrflui general al O.N.U. 
în Orienlul Apropiat, nu va 
p?"ticipa, dar el va fi consultat 
de reprezentanții țărilor intere
sate.

Intre timp, la sediul O.N.U. 
s-a anunțat că Gunnar Jarring 
a încheiat seria de convorbiri 
organizate la New York în pro
blema Orientului Apropiat. In 
decurs de două săptămîni el s-a 
întreținut cu reprezentanții la 
O.N.U. ai celor patru mari pu
teri, precum și cu cei ai Israe
lului. R.A.U., Iordaniei și Liba
nului.

• GUVERNUL BRITANIC a 
respins miercuri seara cererea 
unui deputat laburist de a se 
opri livrările de armament bri
tanic către țările angajate in 
conflictul din Orientul Mijlociu. 
Răspunzând deputatului Christo
pher Norwood, secretarul de 
stat la Foreign Office, Maurice 
Foley, a afirmat că guvernul 
britanic nu este de părere că 
vreo schimbare în atitudinea sa 
față de livrările de armament 
ar contribui Ia găsirea unei so
luții în conflictul israelo-arab.

• COMISIA Apărării Națio
nale și Forțelor Armate a Adu
nării Naționale franceze a luat, 
miercuri aupă-amiază, în discu
ție problema embargoului im
pus livrărilor de armament că
tre Israel. In expunerea pre
zentată in fața Comisiei, minis
trul armatelor, Pierre Messmer, 
a precizat că hotărirea de a in
stitui un embargou care, însă, 
nu s-a referit decît la material 
aerian. în special la livrarea u- 
nor avioane de luptă de tipul 
„Mirage-5“, a fost luată îndată 
după începerea ostilităților din 
iunie 1967, fiind limitată la ță
rile aflate in luptă, adică Is
rael, R.A.U., Iordania și Siria. 
După operațiunea de pe aero
portul din Beirut, a spus mi-

să se proce- 
mai riguroa- 
în
în timp ce

nistrul, s-a hotărît 
deze la o aplicare 
să a embargoului 
privește Israelul, 
pentru statele arabe 
mai sus să se păstreze acel em- 
bargou parțial. Totodată, Mes
smer a relevat că nu este în 
perspectivă nici un contract 
pentru furnizarea de avioane 
franceze unor state arabe.

Comisia a respins moțiunea 
care cerea ridicarea embargou
lui cu 7 voturi pentru, 5 contra 
și 7 abțineri. O altă moțiune, 
prevăzînd extinderea embargou
lui aplicat Israelului și asupra 
țărilor arabe a fost, de aseme
nea, respinsă cu majoritate de 
voturi.

ceea ce
amintite

R. P. UNGARĂ. — In stațiile noii linii a metroului budapestan 
se fac ultimele finisări

■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■

ji
de existentă a Uniunii Co-

Arestări

în Kuweit
în 

til
de

„Val de arestări 
Kuweit", informează 
timele știri transmise 
corespondenții de presă 
din capitala kuweitiană.Arestările au fost hotărîte de oficialitățile țării în urma unei explozii care s-a produs în imediata apropiere a clădiri guvernamentale.Potrivit unor rapoarte ciale, peste trei sute de soane ar fi reținute pentru cetări. De asemenea, se menționează că alte 418 au fost găsite, în urma raziilor întreprinse, fără permisul care autorizează stabilirea în Kuweit. Cea mai mare parte dintre a- ceștia, relatează ziarul „Al rai Al Aam", principala publicație din Kuweit, au și fost expulzate.

uneiofi- per- cer-

Cuvintarea lui Al. Dubcek

In drum 
spre Venus

6 (Agerpres) —MOSCOVA
Stațiile interplanetare automa
te „Venus-5“ și „Venus-6‘‘ lan
sate in U.R.S.S. la 5 și 10 ianu
arie 1969, își continuă zborul în 
comun, pe o orbită heliocentri
că, spre planeta Venus. Orbita 
este apropiată de cea antecal- 
culată. Mijloacele radiotehnice 
de la bordul navelor asigură 
măsurarea și transmiterea spre 
Pămînt a informațiilor științifi
ce referitoare la zbor.

Potrivit programului de la 
lansare și pînă în prezent s-a 
luat legătură prin radio de 13 
ori cu stația „Venus-5“ șl de 9 
ori cu stația „Venus-6".

La 6 februarie, ora 18,00 (ora 
Moscovei) stația „Venus-5“ se 
afla la 7 695 000 km de Pămînt, 
iar ,.Venus-6“ la distanța de 
6 530 000 km.

Este a patra criză 
politică și, se pare, cea 
mai puternică pe care 
premierul nord-irlan- 
dez Terence O’Neill 
trebuie s-o înfrunte 
din 1963 de cînd se gă
sește în fruntea guver
nului Ulster-ului. De 
data aceasta configu
rația ei este și mai 
precisă : disensiunile 
din sinul Partidului 
Unionist care din 1921 
a fost singurul partid 
de guvernămînt, di
sensiuni agravate ca o 
urmare a numeroase
lor ciocniri dintre pro
testanți și demonstran
ții care revendică 
drepturi sociale și po
litice egale pentru mi
noritatea catolică.

După șapte ore de 
dezbateri, cabinetul 
nord-lrlandez a decis 
dizolvarea parlamen
tului și a fixat data de 
24 februarie pentru 
alegeri generale. Opo
ziția (evident nepre
gătită, c o n t î n d 
alegeri in martie) 
ripostat vehement, 
cuzind guvernul 
și-a semnat în felul
cesta „actul de abdi
care". Astfel de acuza
ții care se aud des 
timpul campaniilor 
lectorate s-au lovit 
voința neclintită 
premierului 
eare făcea 
zilele acestea că nu se 
va retrage. întrucît li
nia sa politică este

pe 
a 

a- 
că 
a-

in 
e- 
de 

a
O'Neill 

cunoscut

22

• LA ȘEDINȚA PLENA
RĂ a Consiliului pentru co
merț și dezvoltare se discu
tă în prezent raportul Secre
tariatului asupra aplicării u- 
nei rezoluții cu privire la 
informarea opiniei publice a- 
supra activității U.N.C.T.A.D. 
inițiată de România. Șeful 
delegației române, Gheorghe 
Dolgu, a mulțumit deiegaților 
care au colaborat cu delega
ția română pentru adoptarea 
acestei rezoluții la Conferin
ța de la New Delhi, expri- 
mindu-și satisfacția pentru e- 
coui pe care-1 are ea în rîn- 
durile membrilor organi
zației.

O AGENȚIA V.N.A. anunță că 
în ultimele două zile, 
antiaeriene ale Armatei Popu
lare Vietnameze au

unități

doborit 
două avioane americane fără pi
lot în timpul raidurilor între
prinse de acestea asupra pro
vinciilor Quang Binh și Vinh 
Phu. Pînă în prezent pe terito
riul R. D. Vietnam au fost do- 
borîte

ani 
muniștilor din Iugoslavia.

Relevînd importanța jubileu
lui, Iosip Broz Tito a evocat 
drumul străbătut de partidul 
comuniștilor iugoslavi de Ia în
ființarea sa pînă in prezent.

• CASA ALBĂ a anunțat o- 
ficial că președintele Statelor 
Unite, Richard Nixon, a adresat 
un mesaj Senatului american 
prin care cerc ratificarea, în cel 
mai scurt timp, a „Tratatului 
de neproliferare a armelor nu
cleare".

de către orice organ de presă 
care abuzează în acest drept.

Ziarul amintit publică în mod 
curent articole cu caracter 
neonazist și revanșard, dînd ex
presie părerilor celor mai reac
ționare cercuri din R. F. a Ger
maniei.

• GUVERNUL BRITANIC nu 
intenționează să ia nici o nouă 
inițiativă cu privire la admite
rea Marii Britanii in Piața Co
mună", a declarat ministrul de 
externe, Michael Stewart, îna
intea plecării sale spre Luxem
burg, unde urmează să ia parte 
la lucrările Consiliului Ministe
rial al Uniunii Europei Occiden
tale (U.E.O.).

PRAGA 6 (Agerpres) Luînd 
cuvîntul la consfătuirea coman
danților și activiștilor de partid 
din armată, Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a arătat că în ulti
mul timp situația din țară a fost 
foarte complexă. Sîntem conști- 
enți, a spus el, că numai poziția 
hotărîtă a conducerii și a întregu
lui partid și maturitatea politică 
a poporului au ajutat la preîn- 
tîmpinarea unei încordări maxime 
și au permis să fie stăpînită situ
ația. Majoritatea covîrșitoare a 
poporului sprijină pe deplin po
litica conducerii de partid și de 
stat, în cafe vede calea reală și 
de nădejde pentru înfăptuirea și 
dezvoltarea în condițiile date a 
rezultatelor pozitive ale evoluției 
de după ianuarie. Acest lucru 
reiese din numeroasele rezoluții 
sosite pe adresa C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. Oamenii sînt con- 
știenți pe deplin că este deja 
timpul să se treacă la fapte, la 
activitatea practică, a venit 
timpul cînd după discuții trebuie 
să urmeze hotărîri, iar după hotă- 
rîri îndeplinirea lor în mod disci
plinat. In actualele condiții ex
cepționale, a spus Al. Dubcek, nu 
putem fi de acord cu acțiunile 
care duc la instabilitate ideolo
gică, politică și organizatorică în 
sînul partidului. „Lupta hotărîtă 
pentru realizarea sarcinilor poli
ticii de după ianuarie a C.C. 
al P.C.C. constituie linia princi
pală a consolidării, în al cărei 
proces de înfăptuire se vor crea 
în același timp condițiile pentru

FUNERALIILE LUI MONDLANE
• IN CAPITALA Tanzaniei au 

avut loc joi funeraliile președin
telui Frontului de Eliberare din 
Mozambic, dr. Eduardo Mondla- 
ne, asasinat la 3 februarie. Ală
turi de familia defunctului, la 
funeralii au participat membri 
ai Comitetului Central al Freli- 
mo, Julius Nyerere, președinte
le Tanzaniei, vicepreședintele 
Abeid Karume, membri ai ca
binetului tanzanian, reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare 
națională din Africa și ai opi
niei publice.avioane americane.

FRANȚA. — La Paris a avut loc o demonstrație la care au luat 
parte actori, tehnicieni ți muncitori din industria filmului

J. KADAR LA MOSCOVA
O LA INVITAȚIA C.C. al 

P.C.U.S., la Moscova a sosit joi, 
într-o vizită de prietenie. Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. La sosire, oaspetele a 
fost întîmpinat de Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și de alte persoane 
oficiale.

o LA BELGRAD a avut loc 
prima ședință a Comitetului de 
pregătire a sărbătoririi a 50 de

• GUVERNUL VEST-GER- 
MAN a hotărît, miercuri, să ini
țieze o acțiune judiciară în ve
derea interzicerii principalului 
organ de presă de extremă 
dreaptă din R. F. a Germaniei, 
„Deutsche National Zeitung", 
care apare la Mimchen. Cabi
netul l-a autorizat pe ministrul 
de interne Ernst Benda să îna
inteze Curții constituționale de 
la Karlsruhe, o cerere în acest 
sens, întemeiată pe articolul 18 
al Constituției, care prevede 
pierderea dreptului de a bene
ficia de libertatea de expresie

DEBRE ÎN SPANIA
afacerilor ex- 
Michel Debre, 
seară la Ma- 
vizită oficială 
cursul căreia

• MINISTRUL 
terne al Franței, 
a sosit miercuri 
drid, pentru o 
de două zile, în
va avea întrevederi cu genera
lul Franco și cu ministrul spa
niol al afacerilor externe, Fer
nando Maria Castiella.

Intr-o declarație făcută la so
sire, Debre a arătat că convor
birile cu omologul său spaniol 
se vor referi în special la Eu
ropa, unde „situația este de așa 
natură, îneît noi tulburări sau, 
din contră, speranța păcii, de
pind de politica statelor intere
sate".

• COSMONAUTUL AMERI
CAN Frank Borman, care se 
află în vizită la Paris, a primit 
miercuri un cadou original. Ne
potul marelui maestru al lite
raturii de anticipație științifică, 
Jules Verne, i-a înmînat cos
monautului un tablou reprezen- 
tînd capsula siderală imaginată 
de scriitor și replica ei reală, 
cabina „Apollo-8“, plutind pe 
apele Pacificului după reîntoar
cerea sa pe Pămînt.

Protocol
comercial

româno-bulgar
SOFIA 6. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite : 
In urma tratativelor purtate în
tre delegațiile Ministerului Co
merțului Interior ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria, la 6 februarie 
a fost semnat la Sofia protocolul 
privind livrările reciproce de măr
furi pe linia comerțului interior 
dintre cele două țări pe anul 
1969. Se prevede creșterea schim
bului direct de bunuri de larg 
consum de 3 ori față de anul pre
cedent. A fost, dc asemenea, 
lărgită nomenclatura produselor 
ce se vor livra de către ambele 
părți.

justă (THEsingura 
TIMES).

Febra 
cuprins 
partide 
competiție : 
Unionist, care are 
multe trăsături comu
ne cu Partidul Cr 1- 
servator britanic, Par
tidul laburist, care se 
pronunță pentru inde
pendența Irlandei de 
Nord, și Partidul

alegerilor a 
principalele 

politice în 
Partidul 

care

lice care reprezintă 35 
la sută din populație. 
Celelalte fracțiuni ex
tremiste ișl dispută 
o platformă politică 
total opusă. Adepții li
derilor anticatolici, Ian 
Paiseley și Ronald 
Bunting, promovează o 
politică al cărui punct 
culminant îl reprezin
tă cererea expulzării 
din țară a catolicilor.

Moment electoral

la Belfast

Naționalist care este 
în favoarea alipirii tă
rii la Republica Ir
landa. Dacă în fostul 
parlament, din 52 de 
locuri. Partidul Unio
nist deținea o majori
tate de 35. e destul de 
greu de prevăzut o 
victorie la aceleași pro
porții în condițiile ac
tuale în care ci este 
scindat în trei fracți
uni. Grupul moderat 
al lui Terence O’Neill 
este adeptul înfăptuirii 
unor măsuri în favoa
rea minorității cato-

O atitudine in multe 
privințe similară au 
adoptat și cei 12 depu- 
tați „rebeli" din parla
ment. Aceștia, în apa
rență, refuză fuziunea 
cu grupul Paiseley- 
Bunting, cerînd demi
sia premierului O’Neill 
sub motiv că hotărirea 
acestuia de a înființa 
o comisie specială 
(care să cerceteze cau
zele tulburărilor întro 
catolici și protestanți, 
începute la 5 octom
brie) ar fi discreditat 
guvernul în fața ale-

gătorilor (!) Acest grup 
de opoziție are in re
zervă un candidat se
rios la funcția de prim 
ministru : William
Craig, fost ministru de 
interne, situat 
„THE TIMES" în 
pa de dreapta a 
tidului Unionist.

Pentru cine se 
pronunța cei 900 000 de 
alegători ? In ciuda 
atîtor partide și frac
țiuni in competiție nu 
vor intra atît progra
mele politice cit mai 
ales, pe de o parte, 
pasiunile anticatolici- 
Ior iar, pe de alta, as
pirațiile de înlăturare 
a opresiunii politice și 
sociale la care este su
pusă populația catolică. 
Se așteaptă ca scurta 
campanie electorală 
nord-irlandeză să fie 
intr-adevăr furtunoasă. 
Observatorii politici 
britanici nu-și fac ilu
zii că ea ar aduce o 
soluție echitabilă con
flictului de lungă du
rată din Irlanda de 
nord, cu atît mai mult 
cu cit chiar niște re
forme timide intim- 
pină opoziția „durilor". 
Cît privește 
Londrei, aceasta 
foarte prudentă, 
tind o intervenție 
rectă. pentru că 
ce dorește ea. în esen
ță, este ca Belfast-ul 
să-i rămînă aliniat.

<le 
ari- 

Par-
vor

poziția 
este 
evi- 
di- 

ceea

DOINA TOPOR

CONFERINȚA 111 U PARISj

R. D. Vietnam și F.N.E. se pronunță pentru 
o reglementare militară și politică

In capitala Franței a avut loc joi cea de-a treia ședință plenară 
a Conferinței in problema Viet namului. Lucrările conferinței au 
fost deschise de Tran Buu Kiein, șeful delegației F.N.E. din Viet
namul de sud.

E1 a respins propunerile S.U.A. 
cu privire la restabilirea „zonei 
demilitarizate", precum și pretin
sele acțiuni de „reciprocitate", 
întrucît o astfel de cerere, a spus 
el, ar însemna „a pune pe același 
plan agresorul și victima agresiu
nii". Subliniind în continuare că 
Statele Unite au trimis în Vietna
mul de sud 600 000 de soldați, 
Tran 
porul 
priul 
sacră 
se uni strîns în vederea luptei 
împotriva agresorului. Această 
datorie legitimă de apărare nu 
i-o poate interzice nimeni".

în încheierea intervenției sale, 
Tran Buu Kiem s-a pronunțat din 
nou pentru retragerea forțelor 
militare americane din Vietnamul 
de sud, precum și a acelora care 
sprijină S.U.A. pentru desființa
rea bazelor militare americane, 
astfel îneît populația sud-vietna- 
meză să-și reglementeze singură 
propria sa soartă, pe baza progra
mului politic al F.N.E., fără nici 
un amestec străin". în continuare 
a luat cuvîntul Xuan Thuy, șeful 
delegației R.D. Vietnam. El s-a 
pronunțat în favoarea reglemen
tării problemei vietnameze atît pe 
plan politic cît și militar. „A 
separa aceste două chestiuni ar 
însemna să acceptăm manevrele 
S.U.A. de a perpetua războiul de 
agresiune, continuarea politicii 
ncocolonialiste, divizarea Vietna
mului, transformaiea părții de 
sud a Vietnamului într-o bază 
militară americană, precum și în
călcarea drepturilor naționale 
fundamentale ale poporului viet
namez. drepturi lecunoscute de 
acordurile de la Geneva din 
1954". Xuan Thuy a menționat,

Buu Kiem a arătat că „po- 
vietnamez, care apără pro- 
său teritoriu are datoria 
și dreptul inalienabil de a

de asemenea, că Statele Unite 
sînt agresoiul, iar poporul viet
namez luptă împotriva agresiunii. 
In încheiere, Xuan Thuy a arătat 
că, „reprezentanții R. D. Vietnam 
și F.N.E. din Vietnamul de sud 
au poziții precise și propu
neri logice, rezonabile la 
conferință. „Numai luînd în con
siderare ca bază aceste propu
neri, a spus Xuan Thuy, lucrări
le conferinței pot avansa spre a 
soluționare politică a problemei 
vietnameze".

Cît privește pe șeful delegației 
S.U.A., Henri Cabot Lodge, a- 
cesta a arătat că „fără un acord 
asupra problemelor militare va 
fi foarte dificil să se ajungă la 
o soluționare a problemelor poli
tice interne în Vietnamul de 
sud". El a cerut din nou delega- 
ților R.D. Vietnam și F.N.E. 
din Vietnamul de sud să-și în
drepte atenția în primul rînd 
spre „problemele militare", ui
mind ca „chestiunile politice" 
să fie reglementate „de popu
lația sud-vietnameză". Ultimul 
care a luat cuvîntul a fost re
prezentantul administrației de 
la Saigon, Pham Dang Lam. în
treaga pledoarie a sa a fost axată 
pe susținerea propunerilor făcute 
anterior de delegația S.U.A. Ca 
și la precedentele ședințe, cuvîn- 
tarea sa a fost presărată din nou 
cu atacuri la adresa R.D. Viet
nam și F.N.E. din Vietnamul de

Conferința de presă
a președintelui S.U.A

Președintele S.U.A., Richard Nixon, a prezentat joi, în cursul 
unei conferințe de presă, poziția Statelor Unite în principalele 
probleme internaționale.

El a anunțat cu această ocazie 
că începînd de la 23 februarie 
va efectua un turneu în Europa 
occidentală, vizitînd Bruxellesul, 
Londra, Berlinul occidental, Bon
nul, Roma și Parisul. Președintele 
va fi însoțit de secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers și de 
principalul consilier prezidențial 
Henri Kissinger. După cum a de
clarat președintele, vizita sa va 
avea un caracter de lucru, aten
ția principală fiind consacrată 
relațiilor bilaterale, precum și 
problemelor referitoare la „viito
rul Europei" occidentale. In legă
tură cu aceasta însă, el a reafir
mat ca scop al politicii S.U.A., 
„întărirea și re vitalizarea 
N.A.T.O.".

In legătură cu o eventuală în- 
tîlnire cu conducătorii sovietici, 
președintele a arătat că, după pă
rerea sa, o întîlnire la nivel înalt, 
bine pregătită, trebuie să aibă loc 
la un moment dat în viitor și că 
are intenția ca la întoarcerea din 
Europa să studieze această pro
blemă.

Referindu-se la convorbirile de 
pace de la Paris, președintele a 
arătat că împreună cu șeful dele
gației americane de la Paris, Ca
bot Lodge, va examina „progre
sul realizat pînă în prezent", 
menționînd că S.U.A. sînt intere
sate în separarea aspectelor po-

litice de cele militare. Deși a a- 
firmat că „reîntoarcerea trupelor 
americane rămîne pe locul prin
cipal pe agenda priorităților",
R. Nixon a condiționat-o de ast
fel de factori ca intensificarea 
programului de instruire a mili
tarilor regimului de la Saigon.

Abordînd situația din Orientul 
Apropiat, președintele S. U. A. a 
subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru realizarea păcii 
în această regiune. In această or
dine de idei, el a precizat că
S. U.A. vor sprijini în continuare 
misiunea reprezentantului special 
al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat. Gunnar Jar
ring, precum și alte inițiative. 
Președintele a arătat că S. U. A. 
sînt de acord să participe în ca
drul O.N.U. Ia convorbiri bilate
rale, la convorbiri între S.U.A., 
U.R.S.S., Marea Britanie și Fran
ța, la convorbiri cu țările Orien
tului Mijlociu.

Cil privire la politica comer
cială pe care S.U.A. intenționea
ză să o promoveze pe plan in
ternațional, președintele și-a rea
firmat părerea că interesele 
S.U.A. în lume pot fi servite mai 
bine prin promovarea unor relații 
comerciale normale decît prin 
recurgerea la o politică protecțio- 
nistă.

pregătirea și efectuarea alegerilor, 
congreselor partidului și întăririi 
suveranității țării, pentru care 
C C. al P.C.C. și guvernul au luat 
măsuri corespunzătoare de mult 
timp. Unitatea de acțiune a par
tidului este incompatibilă cu cre
area în sînul lui a unor grupări 
diferite, cu editarea și 
rea de materiale nelegale îndrep
tate împotriva partidului, cu pre
zentarea tendențioasă a concluzii
lor trase de organele de partid.

Țelul nostru, a continuat 
Al. Dubcek, îl constituie crearea 
unei armate bine piegătite, înzes
trate cu tehnica cea mai modernă, 
cu o înaltă disciplină, o armată 
conștientă, pătrunsă de sentimen
tul patriotismului socialist, o ar
mată care să poată constitui ga
ranția securității noastre. Atîta 
timp cît va exista N.A.T.O., atîta 
timp cît nu va fi lichidată scin
darea Europei în două blocuri și 
această scindare nu va fi înlocu
ită printr-un sistem de securitate 
colectivă — ceea ce constituie și 
dorința noastră — vom contribui 
în mod pozitiv la consolidarea 
Tratatului de la Varșovia, a decla
rat primul secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, relevînd 
totodată condițiile necesare asi
gurării unei politici de coexistență 
pașnică. Partidul nostru, statul 
nostru socialist, s-au situat întot
deauna și se situează pe princi
piile internaționalismului proletar 
și solidarității socialiste.

Trebuie să găsim în noi forțe 
pentru a soluționa cu consecvență 
sarcinile contemporaneității — a 
spus Al. Dubcek — exprimîndu-și 
convingerea că C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, conducerea de 
partid și de stat vor avea în 
această perioadă complexă spri
jinul deplin al armatei.

Afacerea
I. R. C. A.

difuza-

Greve în Spania
• INDUSTRIA GREA SERIOS 
AFECTATA DE GREVE • 25 000 
MUNCITORI AU ÎNTRERUPT 
LUCRUL IN REGIUNEA BASCA

In pofida stării excepționale re
cent decretate în Spania, mișca
rea grevistă se intensifică ăfectînd 
în mod serios industria grea. Cir
ca 25 000 de muncitori au între
rupt joi lucrul în regiunea bas
că, paralizînd producția celor mai 
importante unități industriale din 
țară. Printre acestea se numără 
uzina siderurgică „Altos Hornos" 
și șantierul naval „Construccio- 
nes Navales". Activitatea a fost, 
de asemenea, paralizată la fabri
cile firmei „Babcok Wilcox and 
General Electric", unde funcțio
narii au declarat o grevă de so
lidaritate cu muncitorii din side
rurgie. Salariații revendică îmbu
nătățirea salariilor și protestează 
împotriva concedierii și arestării 
unor greviști. După cum relatea
ză corespondenții agențiilor de 
presă, provincia Bilbao, este cu
prinsă în momentul de față de 
cea mai puternică mișcare gre
vistă de la instituirea stării ex
cepționale, la 24 ianuarie.

Statul guatemalez are un 
datornic foarte vechi și foar
te recalcitrant : compania de 
transporturi I.R.C.A. (Inter
national Railways of Central 
America), sucursală a faimo
sului monopol nord-american 
„United Fruit Company”. De
cenii de-a rindul, I.R.C.A. nu 
și-a achitat impozitele legale 
și datoria sa a crescut me
reu, adăugindu-se noi mili
oane de dolari.

In urmă cu 16 ani, in 
timpul președinției lui Jacobo 
Arbens, o acțiune judiciară 
a fost inițiată pentru a de
termina I.R.C.A. să-și înde
plinească obligațiile față de 
trezoreria guatemaleză. Mi
nistrul de finanțe al Guate- 
malei emisese o somație ul
timativă pentru lichidarea 
datoriilor societății nord- 
americane. Cu cîteva săptă
mîni mai tîrziu, însă, guver
nul Arbens era răsturnat, nu 
fără manevrele și participa
rea foarte activă a lui „Uni
ted Fruit".

Noul președinte, Castillio 
Armas, a ordonat imediat 
încetarea urmăririi fiscale a 
lui I.R.C.A. După un timp, 
sub presiunea opiniei publi
ce și a deteriorării finanțe
lor statului, el a redeschis 
dosarul și a reamintit debi
torului recalcitrant că are o 
datorie mare de onorat. La 
o lună și ceva după aceasta, 
stranie coincidență, Castillio 
Armas a fost asasinat în con
diții misterioase. O dată mai 
mult, dosarul I.R.C.A. a fost 
scos de pe rol.

Iată, insă, că după aproa
pe un deceniu, actualul gu
vern guatemalez a schițat un 
gest care părea să indice 
scoaterea din nou Ia lumină 
a tenebroasei afaceri I.R.C.A. 
La 5 ianuarie, autoritățile 
de la Guatemala City alt, a- 
vertizat că vor cere pja.a 
integrală, in cîteva tranșe, 
a datoriilor I.R.C.A., datorii 
care se ridică la aproape 
45 milioane dolari. Gestul a 
fost insă repede retractat și, 
după cum arată NEUE ZUR- 
CIIER ZEITUNG într-o in
formație din capitala guate
maleză — ministerul de fi
nanțe al Guatemaiei a preci
zat zilele trecute că „nu se 
va Întreprinde nici o acțiu
ne juridică pentru realizarea 
dosarului datoriilor I.C.R.A.". 
La rindui său, președintele 
Montenegro a declarat in
tr-un interviu că „scandalul 
în jurul cazului I.R.C.A. nu 
ar trebui reînviat". El a lă
sat să se înțeleagă că a fost 
obiectul unor presiuni nord- 
americane 
dosarului.

E prea 
a prezice 
liantului 
dosar 
in 
liiicat. In tot cazul, această 
istorie amintește foarte mult 
de intriga unui roman scris 
in urmă cu șase decenii dc 
O’IIenri, intitulat „Verze^ și 
regi". In acest romaiK ie 
povestește cum o compMii 
nord-ainericană a răsturnat, 
intr-o mică republică din 
America Centrală, pe preșe
dintele care a îndrăznit să 
majoreze cu un real, prețul 
bananelor, în detrimentul 
monopolurilor. Intr-o formă 
ironică, scriitorul american 
a descris o situație tristă și 
reală. O situație care dăinuie 
încă în unele ipostaze mo
derne.

pentru închiderea

devreme pentru 
sfirșitul 

dosar
care 

categoria

stupe- 
I.R.C.A., 

se înscrie 
jafului ca-

R. F. a GERMANIEI. — Orașul Miinchen, gazda viitoarei olimpiade de vară, se pregătește 
să-și întîmpine oaspeții

America Latină în anul 2000
In anul 2000, în America Latină vor trăi aproximativ 600 mi

lioane locuitori, se apreciază într-un studiu privind evoluția si
tuației demografice alcătuit de Comisia O.N.U. pentru America 
Latină. In prezent, numărul populației este de 267 milioane, iar 
cu zece ani în urmă era apreciat la 200 milioane. Potrivit da
telor publicate de această comisie, anul viitor țările din Ame
rica Latină vor avea 275 milioane locuitori, în 1980 — 
lioane, iar în anul 2000 — 600 milioane.

Demografii și economiștii brazilieni au calculat că 
Brazilia, care în prezent are 90 milioane de locuitori, 
2000 va avea 230 milioane. In Argentina există 
mai scăzută natalitate, iar pe primele locuri in 
rii natalității se află Brazilia, Peru, Ecuador 
anual se înregistrează o sporire a populației de

368 mi-

numai 
în anul 

în prezent cea 
privința crește- 
șl Mexic, unde 
peste 3 la sută.

• ASTRONOMII de la U- 
niversitatea din California 
au anunțat fotografierea pen
tru prima dată a unui pulsar. 
Pulsarii descoperiți în anul 
1967 de astronomii de la U- 
niversitatea din Cambridge 
'Marea Britanie) sînt obiec
tele „misterioase" din Cos
mos care emit energie sub 
forma unor semnale radio și 
luminoase, la intervale re
gulate. Intervalele de emi
tere variază de la miimi de 1 
secundă la cîteva secunde.

Pulsarul fotografiat la ob
servatorul Lick din Califor
nia este localizat în nebuloa
sa Crabului din constelația 
Taurului, la 6 500 de ani-lu- 
mină depărtare de Pămînt.
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