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MANE IN FRANȚA

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a ambasadorului Republicii Cuba
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit marți, 23 aprilie, pe ambasadorul extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Cuba la București, Manuel Yepe Menendez, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.Primirea s-a desfășurat tntr-o atmosferă cordială.

LUCRĂRILE PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN

Ședința plenară a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Komân a examinat, în zilele de 
22—23 aprilie, la primul punct al ordinei de zi, mă
surile cu privire Ia îmbunătățirea profilului, orga
nizării și conținutului învățămîntului de toate gra
dele, corespunzător cerințelor actuale și de pers
pectivă ale societății noastre socialiste. Aceste 
măsuri, elaborate de către Ministerul Invăță- 
mîntului cu consultarea unui mare număr de ca
dre didactice, oameni de știință, activiști de par
tid și de stat, au fost examinate și aprobate de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. Ele au fost 
completate și îmbunătățite pe baza propunerilor 
îzvorîte din dezbaterea largă cu oamenii muncii.

La Plenară au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe 
Necula, Anton Breitenhofer, Mihnea Gheorghiu, 
Mihail Roșianu. Miron Nicolescu, Carol Kiraly, 
Miu Dobrescu, Mihai Telescu, Ladislau Braniș, 
Cristofor Simionescu, Gheorghe Vasilichi, Ion 
Sîrbu, Valter Roman, Tudor D. Ionescu, Leonte 
Kăutu, Ștefan Bălan, Gheorghe Mihoc, iar în în
cheiere, la acest punct al ordinei de zi, a vorbit to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara a aprobat propunerile privind dezvolta
rea și perfecționarea învățămîntului de cultură 
generală, profesional, tehnic și superior, ca direc
tive ale C.C. al P.C.R.

Plenara a botărît prelungirea duratei învățămîn
tului de cultură generală obligatoriu de la 8 ani la 
minimum 10 ani, acțiune care se va realiza treptat 
pînă în anul 1972. De asemenea, au fost aprobate 
structura învățămîntului de cultură generală și a 
învățămîntului profesional-tehnic, modernizarea 
conținutului învățămîntului, perfecționarea proce
sului de instruire și a metodelor de predare, îmbu
nătățirea activității educative, pregătirea și pro
movarea cadrelor didactice.

Plenara a aprobat, totodată, măsurile cu privire

Ia dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului su
perior, îmbunătățirea profilului și conținutului său, 
a muncii educative, dezvoltarea cercetării științi
fice în institute și facultăți, întărirea bazei materia
le, îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață 
aJe studenților.

Plenara a hotărît să se supună spre legiferare 
Marii Adunări Naționale proiectul de Lege a în
vățămîntului, întocmit pe baza directivelor apro
bate de C.C. al P.C.R., prin care se statornicesc 
principiile și normele generale de organizare și 
funcționare a întregului învățămînt din Republica 
Socialistă România.

Dînd o înaltă prețuire misiunii și rolului corpu
lui didactic în societatea noastră socialistă, Ple
nara consideră necesar să se elaboreze Statutul 
personalului didactic, prin care să se reglementeze 
întreaga situație juridică a corpului didactic de la 
intrarea în învățămînt și pînă la pensionare. Pro
iectul Statutului personalului didactic va fi publi
cat în presă pentru dezbatere publică.

Plenara a hotărît convocarea în toamna acestui 
an a unei Conferințe a cadrelor didactice din insti
tuțiile de învățămînt de toate gradele din România.

Lucrările ședinței plenare a C.C. al P.C.R. con
tinuă.

In paginile II — III și IV

DIN CUVlNTĂRILE 
PARTICIPANȚILOR LA PLENARĂ

Vedere a cartierului de locuințe „Podgoria' din Arad
Telegrame

Tovarășului EDGAR WOOG
secretar general al Partidului Muncii din ElvețiaZ Q r i c hCu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a mea personal celt mai calde felicităriVă urez din inimă, dragă tovarășe Woog. viață îndelungată, fericire ți succese în activitatea dumneavoastră consacrată apărării intereselor vitale ale oamenilor muncii elvețieni, cauzei păcii, democrației și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

★ ★Zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, în drum spre R. S. Cehoslovacă, tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a transmis tovarășilor Nicolae Ceaușescu. secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România și poporului 
român frate și vecin salutări cordiale și urări de noi succese în dezvoltarea socialistă continuă a României în numele delegației de partid șl guvernamentale bulgare, care va face o vizită oficială în R. S. Ceho
slovacă,

(Agerpres)

La Porțile de Fier, 
se conturează 
noi obiective

Tn peisajul industrial al sistemului hi
droenergetic și de navigație do la 
Porțile de Fier se conturează noi o- 
biective. Colectivul șantierului energo- 
montaj, care în primul trimestru al anu
lui a efectuat, la ecluză și centrală, un 
volum de lucrări de 2,5 ori mai maro 
decît cel din prima jumătate a anului 
1967, depășindu-și simțitor prevederile 
de plan, continuă activitatea de mon
taj într-un ritm intens.

La capul intermediar al ecluzei s-eu 
montat primele piese ale porții plane, 
care are o greutate de aproape 1 000 
de tone. Au început, de asemenea, lu
crările de asamblare a macaralei de 
160 tone ce va servi pentru manevrarea 
stavilelor barajului, vanelor, blocului de 
montaj și altor subansamble, se fac 
pregătiri pentru montajul celor două 
poduri rulante de cite 400 tone, cu »- 
jutorul cărora se vor ridica rotoarele 
turbinelor în greutate de circa 700 tone 
fiecare. Cea mai mare parte dintre lu
crări se află în avans față de grafice.

(Agerpres)
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Annl trecut au început lu
crările de amenajare a terenu
lui pentru irigații în sistemul 
Carasu, județul Constanța, care 
va cuprinde în final o suprafață 
de 174 000 ha. Termenul de dare 
în folosință a întregii suprafețe 
este anul 1972. Tentru 
cutarea canalului Carasu 
necesară excavarea unul 
lum de terasamente de 
milioane mc, iar pentru 
naiul Negru-Vodă încă 7,5
lioane. Pentru restul lucrărilor 
de aducțiune a apei și amena
jare a terenului se vor executa 
aproximativ 26 milioane m c 
terasamente. Se vor folosi 3 000 
km de conducte din azbociment 
și din beton armat precompri- 
mat. Canalul principal va avea 
o lungime de 38 km și un de
bit egal cu cel al Oltului și Jiu
lui la un loc. Pe traseul cana
lului sînt în construcție 3 stații 
de pompare. ț,

O dată cu executarea lucrări
lor pe canalul principal se nive
lează și pămîntul rezultat de la 
săpături, se împrăștie deasupra 
un strat de pămînt fertil și 
apoi se însămînțează cu di
ferite culturi. La finele acestui 
an apa din Dunăre va curge pe 
canalul principal și vor fi date 
în folosință pentru irigat 
23 000 ha. TN FOTOGRAFIE: As
pect de pe șantierul Carasu

ÎN CONSTRUCȚIE LA „INDUSTRIA SÎRMEI"
NOI CAPACITĂȚI
DE PRODUCȚIECLUJ (corespondentul „Scînteii"). — La uzina „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii a început construcția a încă două mari obiective industriale. Primul obiectiv — laminorul 3 — va avea o hală de 230 metri lungime cu anexe și depozite de țagle, un decantor pentru recuperarea apei industriale și o instalație mentru recuperarea oxizilor de fier. întreaga construcție se va realiza pe schelete de beton armat precomprimat și va fi acoperită cu ferme din beton. Termenul de punere în funcțiune a laminorului este trimestrul IV al anului viitor, iar producția sa anuală va fi de 280 000 tone laminate. Al doilea obiectiv este fabrica de cabluri de tracțiune. Aceasta va fi terminată în primul semestru al anului viitor și va produce anual 16 000 tone. Fabrica este prevăzută cu o hală de 110 metri lungime și va fi realizată tot pe

schelete de beton armat precomprimat. Constructorul — întreprinderea de construcții-montaje pentru industria chimică și rafinării din Cluj — aplică pe acest șantier sistemul graficului rețea sau al drumului critic, ceea ce permite folosirea mai eficientă a potențialului uman, a mașinilor și utilajelor și, în final, realizarea ritmică a lucrărilor. Ambele obiective vor fi dotate cu mașini și utilaje dintre cele mai moderne. Pînă în 1970 se prevede și reconstrucția laminorului 1, care va fi profilat pentru producția de sîrmă de oțel moale și sîrmă de cupru. Cînd toate aceste obiective vor intra în producție, uzina „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii va da o producție anuală globală cu 60 Ia sută mai mare față de cea planificată a se obține în a- cest an.
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Retortele industriale
ale petrochimiei argesene

ne cu se de

Un pupitru. Parcă m-aș afla într-o sală de concerte. Parcă m-aș afla în fața unei claviaturi de orgă e- lectronică. în curînd vor începe probele. Sînt sute de ecrane pe pereți reprezentând ■. -„oglinzile" unor > dispozitive care măsoară debitele, presiunile, temperaturile. O galerie de gravuri al cărei vernisaj dă emoții. Pe ferestrele deschidere panoramică văd siluetele coloșilormetal. Seamănă cu suprastructura unor transoceanice. Coșuri de fum, evantaie de scări, cazane de mașini fabuloase așezate în etaje, vagoane-cisterne puse parcă în rafturi și sertare. Un compas de ma- cara-turn trece din machetă pe aria reală elemente minuscule, mărindu-le la scară. Colorate diferit, ele par tuburi de pastă, ele par creioane păstrate vertical, ele par imaginile u- nei picturi pe care am mai văzut-o cîndva, dar care nu seamănă nici cu panorama chimică de pe Valea Trotușului, nici cu cea de la Teleajen, nici cu cea mult admirată a unității- etalon de la Brazi.Sîntem la Pitești și niciodată pînă n-a purtat sa turnurile petrochimiei, sonde care împînzesc teritoriile deluroase ale întregului județ. Sîntem într-un nou bazin columnele fabricii de Instalațiilor don, ale parcului de rezervoare — ca să enumerăm doar cîteva din instalațiile de bază — se întind pe o suprafață de 78 de hectare. Aceasta este prima etapă, dar încă de pe acum specialiștii țin să ne determine cu exactitate dimensiunile combinatului, treptele Iul de dezvoltare.

— în faza următoare, ne spune ing. Visarion Coțo- vanu, se va construi încă un complex de piroliză, de două ori mal mare, și încă o fabrică de polietilenă.— Privim înainte, completează Al. Polihl-oniade, directorul tehnic. Numai așa vom păstra ritmul și nu ne vom trezi împinși din spate de tehnica în continuă mișcare. Tehnica nu poate să aibă mistere, dar despre petrochimie putem spune că are o dezvoltare miraculoasă. Aici, în

de acrilonitril de la Pitești va coincide cu reprofilarea instalației de același fel de la Săvinești. Permanenta evoluție din industria chimică ne revelează unul din aspectele cele mai plastice ale îintre- cerii și eforturilor de înnoire caracteristice pentru întreaga noastră activitate industrială. Petrochimia este o ramură în plin proces revoluționar, ramura „romantică" unde nu s-a ajuns încă la tehnologii șl instalații clasice, deci sta-
Reportaj de Traian FILIP

azi orașul pe emblema metalice ale pădurile de
al țițeiului si pirolizei, ale acrilonitril, ale de izotriazo-

această Industrie nouă, e- fervescenta e continuă, dezvoltarea masivă, totul este în curs de perfecționare și modernizare.Numărăm pe linie cite zece coloane de separare. Mi se spune că toate instalațiile vor fi supravegheate cu ajutorul a peste cincisprezece mii de aparate de măsură și control, cea mai modernă aparatură electronică și pneumatică existentă în tară. Totul va fi automatizat. Uriașul complex de piroliză va fi manevrat și deservit de numai 182 de oameni. Din cele aproximativ 11 mii de tone utilaje și materiale ale complexului, peste 7000 de tone sînt asigurate integral pe șantier. Utilajele sînt montate în proporție de peste nouăzeci la sută, în momentul de față.Unitățile chimiei sînt într-o febrilă întrecere. Piteștii sînt azi o aripă a- vansată a petrochimiei. Necesită sincronizări pe Valea Bistriței, la Săvinești, pe Valea Oltului, la Rîmnicu Vîlcea. Intrarea în funcțiune a Instalației

De ce sesizările salariaților
ocolesc comitetul sindicatului

bile șl de lungă durată. Perfecționări se aduc nu de la an la an, ci de la lună la lună, așa încît orice utilaj — pentru a fi cu adevărat rentabil — trebuie să fie amortizat și să aducă beneficii în mai puțin de cinci ani.Pe aria netedă dintre Oarja și Prundu, turnurile pirolizei, ale reactorilor, ale rafinăriei poartă umbrele înalte de jur împrejur, de parcă fiecare dintre ele ar vrea să marcheze o nouă oră pe cadranul solar, o oră înaintată într-un domeniu în care totul se mișcă necontenit cu o impresionantă viteză. Nimic nou în aparență. Și totuși, toate sînt noi. Instalațiile A.T.M. prezintă perfecționări subtile și orga electronică face să se declanșeze în tuburile deja Instalate în cîmpul fără plante, fără arbori, cele mai tulburătoare sunete și acorduri industriale. Colosul ce seamănă cu o fortăreață va fi comandat de un echipaj redus, așa cum navele oceanice sînt conduse de echipaje în care fiecare om își cunoaște cu cea mai mare exactitate a- tribuțiile, dispunînd de dispozitive foarte complexe și lesne de manevrat. El văd ceea ce nu se vede. Mai exact, ei văd cu ajutorul aparatelor întregul proces tehnologic cars se produce în recipiente închise, în coloane, tn conductele care străbat nu mai puțin de 150 de kilometri numai în subteranele șl etajele pirolizei. Șl

toate sînt încîlclte, răsucite, trec pe diferite nivele, apar în văzduh, dispar în clădiri do beton și sticlă.De pe acum, preocupările pentru calitatea oamenilor se află în centrul a- tentiei. Gradul înalt de automatizare a procesului tehnologic pretinde calificări ceea noașterea perfectă a instalației, a procesului tehnologic, a modului de operare, de manevrare, de întreținere, de intervenție. Noile cadre sînt pregătite încă rece găsi gata . _sul este continuu și orice întrerupere în funcționar rea complexului de piroliză, de care sînt legate atâtea unități, înseamnă pierderi de milioane de lei. O întrerupere care ar dura doar zece minute ar pretinde, ulterior, pierderea a două zile pînă la repunerea în funcțiune a instalației. S-au luat, de aceea, măsuri deosebite pentru a- limentarea cu energie e- lectrică ; se vor folosi două surse : sistemul e- nergetic național prin stația de transformatori Pi- tești-Sud și alimentarea prin centrala electrică șl de termoficare a uzinei chimice Pitești.Un efort concentrat șl sistematic caracterizează colectivul de constructori. El s-a angajat să dea la termen instalațiile, armo- nizînd punerea lor în funcțiune în vederea pornirii simultane pe aria Piteștilor și la combinatul de dincolo de Olt. Piroliză este, după denumirea constructorilor, locomotiva petrochimiei. Fără ea nu poate porni combinatul de la Rîmnicu Vîlcea. De aceea, noile conectate conducte, între ele.materia proceselor secundare, nul acesta, pe cea mal puternică platformă petrochimică din tară, la Pitești, vor fi pornite instalațiile de bază, urmînd ca anul viitor să între restul Instalațiilor în funcțiune.

de înalte categorii, ce presupune : cu-
de anul trecut, deoa- nicăieri nu se pot disponibile cadre pregătite. Aici proce-

combinate vor fi cu magistrale de Vor comunica Iși vor procura primă necesară A-

(Continuare tn pag. a V-a)

Sindicatele — cele mai cuprinzătoare organizații de masă — al căror rol sporește în etapa actuală, sînt chemate să-și aducă mai direct și mai eficient contribuția la soluționarea problemelor complexe ale construcției economice, sociale și culturale, la îmbunătățirea condițiilor de viată și de muncă ale salariaților, la respectarea legislației muncii.Realizarea acestui rol sporit devine posibilă prin faptul că, în cadrul structurii de organizare a activităților statului nostru socialist, reprezentanții sindicatelor intră în componenta unor organisme de stat, administrative te nivelele, dăugăm și că proprie, dicală și pînă la U.G.S.R., avem în fată un sistem cuprinzător si larg democratic, capabil să rezolve — printr-o funcționare activă și ireproșabilă — întreaga complexitate a

ce-i revin, solicitările ale salariaților.în sprijinul acestor a- fi date numeroase ca-

și economice, de toa- Dacă la rețeaua de la acestea a- organizatori- grupa sin-

problemelor îndreptățiteDesigur că firmatii pot zuri pilduitoare, pot fi citate comitete de sindicat cu activitate bună, lucrători ai sindicatelor ce-și înțeleg menirea lor obștească, de a fi în slujba celor care, prin votul lor. i-au delegat să le apere drepturile si interesele. Dar. trebuie spus, se pot semnala si cazuri de altă natură, care vădesc formalism, lipsă de receptivitate a unor organe sindicale la solicitările salariaților. iar une- ■ ori chiar o cu totul inexplicabilă pasivitate. Potrivit Statutului (art. 2, e) fiecare membru de sindicat are dreptul, pe lingă altele.- „să ceară organelor sindicale să-l sprijine în apărarea drepturilor sale în caz de neîndeplinire a prevederilor contractului colectiv de muncă sau în caz de încălcare a legislației muncii de către conducerile întreprinderilor sau instituțiilor".

Din păcate, în cazurile la care ne referim, organizațiile sindicale nu-șl aduc în mod eficient la împlinirea acestui deziderat.Există, astfel, la unele dicale mentalitatea că de vreme ce întreprinderile aparțin statului, de vreme ce relațiile de muncă sînt reglementate de o legislație cu caracter democratic, socialist, drepturile si interesele salariaților se realizează de la sine, nu au nevoie de a fi apărate printr-o intervenție activă. Dar Inconsistenta unei asemenea mentalități e evidentă, întrucît în acest cadru general favorabil, creat de realități economice si legi socialiste. se pot ivi. din lipsa de răspundere. neglijenta, închistarea birocratică a unor cadre. încălcări ale ordinii legale. Ele trebuie preveni-
Vasile NICOROVICI

contribuția importantorgane sin-

(Continuare în pag. a V-a)

elegramă
Excelenței sale

PIERRE ELLIOTT
Primul ministru al

TRUDEAU
Canadei

Ottawafelicitările mele cor-Vă rog să primiți, Excelență, diale cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Canadei.Îmi exprim speranța că bunele relații existente între România și Canada vor cunoaște o continuă dezvoltare spre folosul celor două popoare.
ION GHEORGHE MAURER președintele • 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE NECULAMăsurile privind perfecționarea învățămîntului de toate gradele se înscriu în contextul general al programului de dezvoltare a societății noastre, elaborat de Congresul al IX-lea, dezvoltat și concretizat prin hotărîrile Conferinței Naționale a Partidului.In județul Ilfov, ca și în întreaga țară, studiul privind dezvoltarea învățămîntului a fost primit cu un interes deosebit de către oamenii muncii, care au dat o înaltă a- preciere metodelor democratice folosite de conducerea partidului și statului de a pune în discuția maselor cele mai importante probleme privind dezvoltarea patriei, de a se sfătui cu poporul asupra soluțiilor ce trebuie adoptate. Relevînd că numeroasele propuneri, sugestii și observații trimise organelor de partid și de stat, presei centrale și locale reflectă interesul față de problemele dezvoltării învățămîntului, vorbitorul a subliniat importanța generalizării învățămîntului de 10 ani, a cuprinderii în școli a copiilor de la vîrsta de 6 ani, precum și accentuarea caracterului aplicativ al învățămîntului în clasele a IX-a și a X-a ale școlii generale.Apreciind măsurile în legătură eu îmbunătățirea învățămîntului seral și fără frecvență, tovarășul Gheorghe Necula a propus ca învă- țămîntul seral să fie organizat și pe lingă școlile profesionale și liceele de specialitate, aceasta facili- tînd ridicarea nivelului de pregătire a muncitorilor și funcționarilor.O problemă care merită o atenție deosebită este pregătirea tineretului sătesc în diferite meserii necesare activității complexe ce se desfășoară în cooperativele agricole de producție și, în general, în cadrul comunelor. La sate se resimte lipsa unor meseriași ca dulgheri, zidari, mecanici, electricieni, croitori, frizeri etc., deoarece nu au existat preocupări susținute în această direcție și nu s-au reglementat problemele legate de asigurarea cointeresării materiale a meseriașilor din mediul rural. Pe de altă parte, calificarea la locul de muncă prin ucenicie în meserii cu tradiție la sate nu poate fi asigurată, întrucît unitățile cooperației nu au dreptul să elibereze acte care 6ă ateste stagiul în producție al u- cenicilor. In acest sens a fost subliniată necesitatea ca problema să fie rezolvată corespunzător de Ministerul învățămîntului și Ministerul Muncii, iar Ministerul Energiei E- lectrice să asigure o mal judicioasă repartizare a locurilor pentru șco-
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ANTON BREITENHOFER

Ca om ce aparține unei generații ©are nu s-a bucurat de posibilitatea de a studia în anii de tinerețe, încerc un sentiment de adîncă bucurie față de orientarea generoasă și de-a dreptul curajoasă a partidului nostru în problemele dezvoltării învățămîntului. Am folosit cuvîntul „curajoasă" pentru că măsurile preconizate, pe care le aprob, își vor da întregul rod abia în deceniile următoare. Aplicate cu consecvență, aceste măsuri vor influența în mod decisiv nivelul de cultură și gradul de civilizație al întregului nostru popor. Copiii noștri care acum au 10 ani vor împlini, în anul 2000, patruzeci și doi de ani. Ei vor ține atunci în mîinile lor pîrghiile vieții eco- nomice și sociale. Așa cum vom pregăti această generație, așa va fi ea în anul 2000. Realizarea măsurilor proiectate reprezintă una din inițiativele cele mai pline de sens din toate cîte au fost discutate și aprobate în acest domeniuExprimîndu-și acordul deplin cu extinderea învățămîntului obligatoriu la 10 ani și începerea școlarizării la 6 ani, vorbitorul a subliniat necesitatea găsirii unor forme adecvate de trecere de la faza preșcolară la cea școlară, de modernizare și raționalizare a conținutului, mijloacelor și metodelor de învăță- mînt. Vrem să avem un tineret nu numai cult, ci și sănătos, însuflețit de o concepție optimistă asupra vieții, capabil nu numai să înțeleagă problemele complexe ale dezvoltării noastre sociale, dar să le și rezolve.în ce privește pregătirea muncitorilor, vorbitorul a arătat că, potrivit orientării date de documentul supus Plenarei, ucenicia va trebui să devină una din principalele căi de pregătire a muncitorilor calificați. Aceasta reprezintă nu numai o modalitate cuprinzătoare și economicoasă, ci și cea mai bună pentru a forma muncitori calificați. Cei mai buni meseriași pe care îi avem astăzi în întreprinderi au fost ucenici. Ei și-au însușit de la muncitori mai bătrîni nu numai cunoștințe profesionale, dar și conștiință de clasă. Ucenicia permite să familiarizăm pe tineri cu locul de muncă, să-i de-
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MIHNEA GHEORGHIUExpunerea de principii și propunerile de reorganizare conținute în studiul privind dezvoltarea învățămîntului de toate gradele au calitatea de a răspunde în cea mai mare măsură cerințelor educației naționale în etapa actuală și imediat următoare a statului nostru. 

Iile profesionale ce-i aparțin, întrucît în unitățile agricole socialiste nu sînt condiții pentru a crește cadre calificate de electricieni. S-a făcut, de asemenea, propunerea să se stabilească un sistem de contracte care să oblige pe tinerii trimiși de unitățile agricole la școli profesionale și tehnice să se înapoieze, după absolvire, în unitățile respective.Abordînd în continuare unele probleme ale învățămîntului superior, vorbitorul s-a referit la necesitatea de a se stabili cifrele de școlarizare pe specialități în funcție de nevoile reale ale fiecărui județ, evitîndu-se astfel repartizarea unui număr prea mare de absolvenți cu specialități în care cerințele erau limitate și prea mic cu specialități în care nevoile erau mult mai mari.în vederea îmbunătățirii pregătirii viitorilor specialiști sînt deosebit de utile propunerile privind justa proporționare a raporturilor între prelegeri și lucrări practice, precum și cele referitoare la o mai bună așezare a practicii în planul de învățămînt și la îmbunătățirea conținutului ei.De asemenea, vorbitorul a arătat că învățămîntul superior fără frecvență solicită un sprijin mai substanțial decît cel preconizat în studiul de față, impunând măsuri de natură să pună pe studenții care urmează acest învățămînt în condiții de egalitate cu ceilalți studenți nu numai în ce privește cerințele, ci și în ce privește îndrumarea.Este foarte judicioasă — a spus vorbitorul — măsura privind reînființarea învățămîntului pentru formarea de subingineri. Considerăm că o asemenea formă ar putea fi utilizată și pentru pregătirea de specialiști de nivel intermediar în domeniul economic, cu atît mai mult cu cît este evidentă cerința unui număr sporit de cadre economice. Totodată, trebuie îmbunătățită pregătirea economică a absolvenților din învățămîntul superior tehnic și agricol.Exprimîndu-și acordul cu privire la măsurile preconizate în studiu referitoare la asigurarea învățămîntului cu cadre, vorbitorul a subliniat necesitatea adoptării unor soluții mai eficiente pentru încadrarea posturilor vacante. în vederea îmbunătățirii bazei materiale a învățămîntului a propus revederea actualelor proiecte de școli, ținînd seama de cerințele învățămîntului modern și sistematizarea localităților rurale, intensificarea construcției de internate pentru elevii pro- veniți din mediul sătesc.

prindem treptat cu condițiile de trai din fabrici și uzine. La locul de muncă ar putea fi formați muncitori calificați în meseriile cele mai complicate ca de pildă — electricieni, lăcătuși mecanici, laminatori, oțelari, furnaliști etc. Se înțelege de la sine că în același timp trebuie asigurată și pregătirea teoretică.în proiectul studiului privind dezvoltarea învățămîntului se vorbește surprinzător de puțin despre învățămîntul agricol. Acesta trebuie să ne preocupe cu atît mai mult cu cît la sate se înregistrează fenomenul migrării tineretului spre orașe. Tineretul de astăzi are o mare pasiune pentru știință și tehnică. Acesta este, desigur, un fapt îmbucurător dar, în general, se consideră că știință și tehnică nu pot fi găsite decît în industrie. Mă întreb : oare producția și cercetarea agricolă nu sînt și ele știință și tehnică ? Dacă este așa, atunci de ce nu spunem asta mai răspicat și nu căutăm să entuziasmăm tineretul satelor ? Poate că ar fi bine să creăm chiar sistemul de ucenicie la I.A.S. și C.A.P., cu diplomă de absolvire, astfel ca țăranul să posede și să exercite, ca și muncitorul din fabrică, o meserie oalifi- cată.Totodată, există mulți „navetiști" din rîndul intelectualității: este vorba de învățători, profesori, medici, ingineri, care locuiesc în oraș, dar își au locul de muncă în sate și care părăsesc comunele după terminarea orelor de program.Pentru a curma navetismul aș propune să fie recrutați copii ta- lentați din mediul rural pentru a fi formați ca medici, profesori, învățători, ingineri, care să fie apoi retrimiși ca intelectuali în satele lor de origină.în încheiere vorbitorul s-a referit la unele probleme privind școlile și secțiile cu limbă de predare germană, propunînd să se asigure o colaborare mai strînsă între autorii care redactează manuale, consultarea continuă a unui număr de profesori și învățători bine pregătiți și care dispun de o experiență didactică îndelungată, precum și ocuparea prin concurs a posturilor vacante de profesori din licee.

Inițiind și orientînd elaborarea acestui studiu atît de necesar și temeinic, partidul nostru a urmărit încă o dată, cu succes, ideea de continuitate, în condiții noi, a unor tradiții de izbînzi incontestabile ale trecutului istoric al învățămîntului din România. în același timp, re-

, marcînd succesele, materialul supus deliberării noastre nu eludează 5 suma de neajunsuri pricinuite de * grefa de principii pedagogice impusă corpului nostru intelectual în 1948 și respinsă treptat de acesta în ultimii 20 de ani de experiențe și măsuri de perpetuă ameliorare pe care le cunoaștem. Dintre principiile de bază ale studiului aș vrea să reliefez două, și anume : asigurarea eficienței sociale a învățămîntului și reflectarea concepțiilor umanismului nostru socialist, al aplicării sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea, pornind de la conținutul și trăsăturile culturii generale contemporane.Apelul adresat școlii și universității, ca principali factori de educație multilaterală a tineretului, deci a societății înaintate de mîine, reprezintă soluția optimă, conformă cu noua misiune a școlii în România socialistă ; în același timp, învestirea învățămîntului public o- bligatoriu cu sarcina dezvoltării personalității fiecăruia dintre membrii viitoarei societăți mi se pare o măsură revoluționară.Faptul că învățămîntul figurează în fruntea ordinii de zi a plenarei Comitetului Central nu ne poate apărea numai ca o simplă și firească aplicare a democratismului într-o zonă a construcției socialiste, dar și ca o serioasă considerare a unui aspect fundamental al civilizației românești, ca unul dintre a- cele momente ale creșterii istorice a României, la pregătirea și făurirea căreia conducerea de partid ne-a deprins să luăm parte activă Declarîndu-mă de acord cu ansamblul materialului, aș vrea să insist asupra cîtorva paragrafe.în paragraful privitor la liceele de cultură generală se prevăd două secții științifice și două umaniste Vorbitorul a arătat că elevii care se vor pregăti pentru științele filologice și pentru o carieră umanistică în general nu se vor putea lipsi nici de literatura modernă și nici de cea clasică, de care e desigur regretabil că o generație întreagă a putut fi lipsită.Materialul acordă o vădită importanță metodelor audiovizuale ca
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MIHAIL ROȘIANUStudiul privind dezvoltarea învățămîntului, potrivit metodei inaugurate de partidul nostru, a fost supus dezbaterii publice, a specialiștilor din toate gradele de învățămînt, a maselor largi de oameni ai muncii, dovedindu-<se încă o dată importanța acestei metode care confirmă treapta superioară la care a fost ridicată democrația socialistă în țara noastră.în istoria învățămîntului românesc un moment de seamă l-a constituit, fără îndoială, reforma din 1948. Pe drept cuvînt, în studiul pe care îl dezbatem, se semnalează lipsuri ale acestei reforme și, îndeosebi, aceea că la baza ei n-a stat un studiu științific al tradițiilor școlii românești și al experienței mondiale. Aș putea adăuga că, în unele privințe, tradițiile bogate, progresiste, ale școlii românești au fost uneori ignorate. Un exemplu îl constituie modul de elaborare a manualelor școlare : a fost înlăturată tradiția autorilor de manuale, adoptîndu-se, de multe ori, soluția traducerii unor manuale străine. Am dat acest exemplu pentru că dacă o parte însemnată din lipsurile reformei din 1948 sînt explicabile, obiectiv, sînt și altele care se datoresc unor poziții subiective, nejustificabile.Măsurile pe care le dezbatem aduc schimbări fundamentale, eli- minînd radical aceste lipsuri și altele, intervenite în perioada de a- plicare a reformei amintite.Arătînd că prelungirea duratei învățămîntului la 10 ani va situa învățămîntul românesc în rîndul țărilor celor mai înaintate din acest punct de vedere, apreciind justețea măsurii ca perioada de școlarizare să înceapă la vîrsta de 6 ani, vorbitorul a opinat pentru o perioadă mai lungă de experimentare în vederea creării condițiilor necesare dezvoltării fizice și psihice unitare a școlarilor. De asemenea, a apreciat drept valoroasă începerea o- rientării elevilor încă din clasele I—VIII, relevînd rolul deosebit al psihologilor și pedagogilor în realizarea orientării profesionale și propunînd ca în studiu să fie prevăzute și pregătirea și încadrarea unor asemenea cadre.O problemă foarte importantă care se pune în general învățămîntului și societății, pe plan mondial
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MIRON NICOLESCUDe la început mă declar de acord cu structura propusă în studiu care corespunde concepției noastre socialiste despre învățămînt. Ideea de a decreta obligativitatea învățămîntului pînă în clasa a zecea este o idee excelentă din mai multe puncte de vedere. în studiu se dau două motivări : întîi, creșterea nivelului de cultură generală; al doilea, racordarea cu anumite dispoziții din Codul Muncii. Personal, eu văd în această prelungire mai degrabă un act de mare înțelepciune și de prevedere, căci trebuie să avem în minte necontenit faptul că revoluția tehnico-științifică a zilelor noastre a început deja să aducă și va aduce necontenit și în ritm accelerat modificări profunde în structura vieții noastre economice, administrative și chiar a vieții de toate zilele. 

formă utilă și necesară In dezvoltarea învățămîntului. Problema informării audiovizuale, ridicată și dezbătută pe larg în ultima vreme în mai multe țări și de către forurile internaționale cele mai felurite : Organizația Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură, Biroul Internațional al Educației, de federațiile și asociațiile internaționale de film și radiotelevi- ziune este la ordinea zilei. Ar fi util ca în scurt timp să se elaboreze o anexă dedicată special acestei probleme, eventual un studiu specia] care să contribuie mai cuprinzător la abordarea chestiunii în toată complexitatea ei, fiindcă există primejdia de a încerca să o luăm de la început, pe o cale, pe care, între timp, s-a ajuns departe și s-au înlăturat deja, ori sînt pe cale de a fi înlăturate, erorile începutului.In legătură cu învățămîntul superior, vorbitorul a susținut măsurile preconizate în studiu privind îmbunătățirea predării științelor sociale, arătînd că de mai mulți ani materialul și sistemul lor de predare s-au dovedit defectuoase și tot mai neinteresante, față de viața reală a ideilor, față de progresele teoretice dobîndite prin noile documente și materiale de partid, prin opera filozofilor contemporani, români și străini. A fost, de a- semenea, de acord cu noile propuneri din studiu privind învățămîntul superior artistic: reconsiderarea duratei de școlarizare și elaborarea unor măsuri de îmbunătățire a acestui învățămînt, menționînd însă necesitatea ca, în prealabil, să se reanalizeze structura organizatorică a instituțijlor de cultură și utilizarea, de către acestea, a cadrelor cu studii superioare artistice.Mă declar de acord — a spus în concluzie vorbitorul — cu studiul prezentat plenarei spre dezbatere și îmi exprim convingerea că noua lege a învățămîntului va contribui la atingerea stadiului de civilizație și a nivelului intelectual spre care societatea noastră se îndreaptă sub conducerea competentă și consecventă a Partidului Comunist Român.

— a spus vorbitorul — este a- ceea a muncii edycative. Partidul nostru a adus îmbunătățiri în a- ceastă privință prin hotărîrile privind îmbunătățirea muncii educative în rîndul tineretului. Rolul principal U are însă procesul de învățămînt. Iară ridicarea valorii educative a acestui proces nu e posibil să avem îndeplinit obiectivul esențial al dezvoltării omului.Problema nr. 1 a școlii este,- deci, problema învățătorului, problema profesorului. Făcînd o seamă de considerații și propuneri cu privire la organizarea învățămîntului în universități, institute și licee pedagogice, referindu-se apoi la unele probleme ale practicii pedagogice, vorbitorul a arătat: — practica pedagogică nu trebuie să se facă în orice școli, ci în școli de aplicație, potrivit unei experiențe pozitive dobîndite în organizarea ei în trecut, atît la școlile normale cît și la universități.Vorbitorul a insistat apoi asupra necesității perfecționării continue a cadrelor didactice, fiind de acord cu sistemul propus în studiu și făcînd unele sugestii în această privință. Totodată, a apreciat propunerea din studiu de a se recunoaște sau echivala examenele de capacitate pentru profesori și gradele obținute în trecut de către învățători, precum și prevederile privitoare la îmbunătățirea sistemului de numire, promovare și transferare a cadrelor, elaborîn- du-se în acest scop un Statut al cadrelor didactice.Considerînd ca o latură valoroasă a măsurilor privind dezvoltarea învățămîntului, prevederile referitoare la asigurarea unor condiții mereu mai bune de muncă și viață cadrelor didactice, vorbitorul a spus în încheiere : Este bine că realizăm în etapa actuală un pas înainte în această privință. Aș dori să amintesc cuvintele spuse de Lenin după cucerirea puterii, că învățătorul și pedagogul vor avea în societatea socialistă o situație pe care n-au avut-o și nu o puteau a- vea în nici o altă societate. Măsurile de perfecționare a învățămîntului înseamnă un salt în dezvoltarea învățămîntului nostru românesc cu urmări pozitive și în celelalte sectoare ale vieții societății noastre.

în continuare vorbitorul a spus : deși sînt profesor de universitate, voi pleda totuși aici mai mult cauza institutorilor și a profesorilor din școala generală. în cele mai multe dintre județele țării noastre viața culturală va gravita, cum gravitează și acum, în jurul școlilor ' generale, al liceelor din capitala respectivă. De aceea, profesorului trebuie să i se dea tot sprijinul, să i se confere toată autoritatea necesară, să i se apere prestigiul și să se facă tot efortul pentru menținerea și creșterea acestui prestigiu. Aceleași considerente sînt cu atît mai valabile pentru institutorii satelor și altor orașe din județ. Statutul corpului didactic care va fi elaborat trebuie să aibă în vedere aceste probleme. Fiecare dintre cei care am trecut prin școala de cultură generală păstrăm în suflet a

mintirea scumpă a cîtorva profesori, care nu s-au mulțumit să ne învețe carte, ci ne-au și educat, ne-au învățat să fim oameni. Fondul de cultură generală îl avem solid încastrat în noi din anii de școală, dar în afară de aceste considerații, să spunem personale, pentru fiecare, nu trebuie să uităm că în anii dinainte ai războiului, numeroase orașe din provincie, numeroase licee din Capitală s-au mîn- drit cu profesori care au fc6t nu numai fala învățămîntului. dar au fost și creatori de cultură sau chiar numai sprijinitori de cultură.Și acum problema elevilor. Problema elevilor, oa de altfel și a studenților, este strîns legată după mine de problema conținutului învățămîntului. O dată cu scăderea vîrstei de școlarizare la 6 ani, scădere pe care eu o aprob dat fiind însăși viața noastră de astăzi, va trebui să avem grijă totuși ca programul pentru clasa I, cel puțin, să fie foarte ușor, eventual chiar o- rarul redus, și acest program să fie tratat prin metode pedagogice speciale. Nu trebuie uitat că de modul în care va reacționa elevul la contactul cu școala poate depinde toată viața sa ulterioară. De aici rezultă o mare răspundere pentru corpul didactic, pentru Ministerul învățămîntului.Referindu-se la programele de învățămînt, la volumul de cunoștințe pe care acestea îl cuprind, vorbitorul a subliniat că atunci
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KIRALY CAROLProgresul rapid al construcției socialiste, înfăptuirea programului elaborat de partid pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii naționale sporesc continuu cerințele față de pregătirea și formarea tinerei generații. Viitorii constructori ai socialismului și comunismului trebuie să fie oameni culți și bine pregătiți profesional, pătrunși de o înaltă conștiință patriotică, cetățenească, oameni cu o atitudine înaintată față de munca și de îndatoririle sociale, animați de o dragoste nemărginită față de poporul și partidul nostru.Și în județul Covasna, studiul elaborat și pus în discuție a avut un larg răsunet în rîndurile oamenilor muncii și, în mod deosebit, în rîndurile cadrelor didactice.Comitetul județean de partid a organizat o consfătuire cu cele mai bune cadre didactice din județ, pentru a cunoaște mai bine părerile în legătură cu acest studiu, cu propunerile de introducere a învățămîntului de la 6 ani șl generalizarea învățămîntului de 10 ani, a altor probleme privitoare la dezvoltarea învățămîntului din țara noastră. în mod unanim, cadrele didactice cu care s-a discutat și-au exprimat deplinul acord cu prevederile studiului, fiind încredin-, țațe de eficacitatea măsurilor preconizate.Propunerea cuprinsă în studiu, ca această școlarizare să se facă cu avizul medicului șl cu consim- țămîntul părinților, este justă. Justețea acestei propuneri este demonstrată și de ecoul pozitiv pe care l-a avut în rîndul părinților.Este necesar ca să se înființeze clase cu elevi de 6 ani chiar și acolo Unde numărul acestora este sub prevederile instrucțiunilor Ministerului învățămîntului, așa cum este situația în comunele Arcus, Baraolt, Coseni, Sita-Buzăului, Sîn- zleni și altele din județul nostru.Vorbitorul a arătat că numeroși profesori și-au exprimat opinia că este necesar ca pentru asigurarea cuprinderii tuturor copiilor patriei în școală să se prevadă — pe lingă măsurile educative — și o seamă de măsuri cu caracter administrativ.
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MIU DOBRESCUPreconizînd măsuri pentru dezvoltarea învățămîntului, partidul nostru a cuprins într-o tratare u- nitară întregul sistem al instrucției și educației, școala apărînd astfel ca un proces organic de formare a omului societății noastre. Sînt complet de acord cu măsura
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MIHAI TELESCUMăsurile propuse pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele se înscriu cu temeinicie în ansamblul hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului privind perfecționarea organizării și conducerii vieții so- cial-economice a țării, potrivit cerințelor etapei desăvîrșirii construcției socialismului.începerea școlii la vîrsta de 6 ani și trecerea la învățămîntul general și obligatoriu de 10 ani, în condițiile gratuității acestuia, a fost primită de părinții elevilor și cadrele didactice din județul Timiș cu larg interes și aprobare. Propunerea de a se înființa la început clase cu copii de 6 ani numai în orașe și reședințe de comună este pe deplin justificată. Apreciem însă că sînt și sate cu populație numeroasă care, deși nu vor fi reședințe de comună, au condiții pentru constituirea cla

cînd ne fixăm o structură de în- vățămînt nouă trebuie să ne întrebăm ce vrem să facem din copiii noștri : mașini, în interiorul cărora însăși gîndirea să fie automatizată, sau conducători și, e- ventual, creatori de mașini. întrebarea nu este pur retorică, pentru că în primul caz este justificată orice încărcare a programului, bineînțeles în limitele rezistenței fizice, , fiziologice a elevului. în cazul al doilea, elevul sau studentul, în tot cazul viitorul conducător sau chiar creator de mașină, trebuie nu numai instruit dar, mai ales, învățat să gîn- dească. Or, mi se pare că o medie de 30 de ore pe săptămînă nu lasă studentului timp suficient să gîndească singur. în tot cazul să gîndească dincolo de frontierele cursului audiat.O scuturare a conținutului programelor de toate amănuntele nesemnificative sau de considerații istorice, importante, fără îndoială, dar al căror loc este la cursul de istorie a științei, o punere în evidență viguroasă a liniilor principale ale dezvoltării științei respective cu scopul de a ajunge în timp util și cît mai repede, și fără epuizarea forțelor, la nivelul actual de cercetare, constituie după părerea mea imperativul numărul unu al unei restructurări a învățămîntului. Sînt bucuros să constat că a- ceastă problemă a stat în atenția autorilor studiului.

în acest sens, profesorii au propus ca inspectoratele școlare, consiliile populare să fie învestite cu dreptul de a sprijini, în funcție de situațiile concrete, pe părinții care au nevoie de ajutor și, totodată, să poată aplica sancțiuni acolo unde va fi cazul.Referindu-se la perfecționarea cadrelor didactice, tovarășul Ki- raly Carol a spus : în județul nostru avem o situație relativ bună privind calificarea cadrelor didactice : Marea lor majoritate au studiile necesare. Astfel, din 969 cadre didactice pentru clasele V—XI, numai 28 nu au calificarea necesară, iar 290 au numai calificarea de institutori; la clasele I—IV, din 534 institutori, 508 au studiile necesare, iar dintre 278 educatoare, 256 îndeplinesc condițiile de studii prevăzute. Aș dori însă să ridic problema perfecționării cadrelor didactice prin cursurile oare se organizează anual. în organizarea acestor cursuri există încă formalism și lipsă de exigență, gradele didactice acordîndu-se a- desea fără o verificare temeinică a cunoștințelor.în vederea îmbunătățirii formelor de perfecționare profesională a cadrelor didactice, vorbitorul a propus să se revadă cu atenție sistemul de desfășurare a examenelor, urmărindu-se o cît mai exactă apreciere a cunoștințelor, măsura în care cadrele didactice sînt informate asupra noutăților din domeniul specialității lor. Totodată, la acordarea gradelor didactice să se aibă mai mult în vedere rezultatele pe care profesorii și învățătorii le obțin în procesul de învățămînt, calitățile pedagogice ale a- cestora.Pentru sporirea prestigiului pedagogilor, a eficienței educative a muncii lor, vorbitorul a propus ca, în viitor, în măsura posibilităților, funcția de pedagog să fie îndeplinită de profesori care să aibă un a- numit număr de ore la catedră, iar la internatele școlilor de 10 ani, de învățători cu o bună pregătire.In încheiere, vorbitorul a făcut propuneri cu privire la dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului.

propusă ca în anul următor să sa treacă la generalizarea învățămîntului de 10 ani. Avem suficiente temeiuri să credem că nu este departe timpul cînd sub conducerea co muniștilor va prinde viață visul unuia dintre pionierii școlii românești — Gheorghe Asachi — de a

selor cu copii de 6 ani. Primirea copiilor în școală de la vîrsta de 6 ani impune o mai mare grijă pentru dezvoltarea și funcționarea învățămîntului preșcolar.Referindu-se la faptul că școala de 10 ani va cuprinde și elevi din alte localități decît cea natală, vorbitorul a propus să se examineze posibilitatea asigurării cazării a- cestora.O atenție deosebită trebuie să se acorde încadrării școlilor cu cadre calificate, precum și înzestrării a- cestora cu materialul didactic și a- paratajul necesar realizării unui învățămînt de calitate.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de unele probleme ale perfecționării învățămîntului profesional și tehnic, criticînd lipsuri care se manifestă în prezent în pregătirea de cadre la locul de muncă și exprimîndu-și convingerea că măsurile 

. ne ridica „la cele mai înalte Învățături".Consider cu totul întemeiată îdeea din studiu privitoare la încadrarea în școala generală a copiilor în vîrstă de 6 ani, fiind întrunite cu prisosință condițiile necesare. Este binevenită completarea făcută în studiu ca pentru elevii de 6 ani ai clasei I să se elaboreze programe speciale, la care aș adăuga ca prin aceste programe să se asigure continuarea — cel puțin pentru cîteva luni ale anului, a u- nor activități proprii învățămîntului preșcolar.Dacă în prezent în condițiile începerii școlii la vîrsta de 7 ani se practica sistemul dispenselor de vîrstă — mergînd pînă la 5—6 luni, consider că în noua situație să se excludă cu desăvîrșire intrarea în învățămînt a copiilor care n-au împlinit 6 ani pînă la data deschiderii anului școlar.Tot cu privire la durata și structura învățămîntului general, găsesc necesar să se examineze posibilitatea ca elevii să-și poată continua studiile în școli profesionale după absolvirea clasei a VIII-a și nu după absolvirea clasei a X-a. Astfel, ei ar intra în producție abia la vîrsta de 18 ani, iar cei care pentru diferite motive sînt nevoiți să repete un an sau doi de școală generală — la 19—20 de ani.Cu ocazia restructurării și îmbunătățirii programelor de învățămînt pentru școlile profesionale, sînt de părere să se examineze posibilitatea pregătirii unor muncitori cu un profil mai larg, spre a se evita neajunsurile care decurg în prezent dintr-o specializare prea îngustă : folosirea nerațională a forței de muncă, schimbarea pe parcurs a profilului inițial etc. Spre exemplificare notez că pentru meseria de tîmplar există în prezent 4 specialități : tîmplar de mobilă, tîmplar de binale, parchebar și dulgher.în continuare, vorbitorul a spusi în procesul aplicării măsurilor preconizate, este necesar să se manifeste solicitudine față de județele deficitare sub raportul acoperirii cu cadre didactice calificate. întrucît o parte din măsurile preconizate urmează a fi aplicate imediat, iar rezolvarea integrală a problemei cadrelor didactice cere 4—5 ani, consider necesară examinarea și găsirea unor soluții cu caracter tranzitoriu.La cele cîteva considerente de ordin general doresc să adaug u- nele probleme care ne frămîntă în legătură cu dezvoltarea școlii județului nostru. Deși populația școlară a crescut foarte mult, un număr mare de tineri nu pot depăși școala generală. Principala cauză o constituie imperfecțiunile rețelei școlilor post-generale.' Astfel, școlile profesionale din județul Iași pregătesc în prezent numai aproximativ 1 000 de muncitori calificați pe an. în aceste condiții nu acoperim nici pierderile naturale, nemaivorbind de creșterea numărului de muncitori, cerută de dezvoltarea intensă în ultimii ani a industriei și, în general, a economiei județului.După ce a arătat că datorită unul sistem imobilist, greoi, cadrele universitare urcă foarte anevoios pe scara ierarhiei didactice și a cerut ca această problemă să fie examinată de organele dQ partid și de stat împreună cu Ministerul învățămîntului, vorbitorul s-a referit la lipsurile existente în domeniul acoperirii cu cursuri și manuale, propunînd înființarea la Iași a unei edituri didactice.Ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a instruirii și educării tineretului din patria noastră pune sarcini deosebite în fața organelor și organizațiilor de partid. Pentru o mai bună coordonare a activității organizațiilor de partid, în unele municipii ce grupează un număr mai mare de școli, cum ar fi lașul, s-ar simți utilitatea înființării unui comitet de partid pentru sectorul învățămîntului de cultură generală, profesional și tehnic. In sprijinul acestei propuneri pledează și experiența pozitivă dobîndită la Iași în 10 ani de existență de comitetul de partid pe centrul universitar.Adoptarea și apoi aplicarea măsurilor pe care le examinăm astăzi vor face ca școala — principal factor de cultură și civilizație, cum o caracteriza tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres al partidului, să intre mai bine în rosturile sale, să contribuie într-o măsură tot mai mare la formarea pe pămîntul românesc a virtuților proprii omului civilizației comuniste.
prevăzute în legătură cu extinderea uceniciei, în condițiile stabilirii u- nor obligații contractuale precise, vor duce la înlăturarea lor.O altă problemă care merită mai multă atenție este cea a școlilor agricole. Un număr important de absolvenți nu sînt repartizați în producție în domeniile pentru care s-au pregătit și muncesc în alte sectoare.Cauzele acestei situații rezidă în necorelarea planurilor de școlarizare cu nevoile agriculturii, în deficiențele cointeresării materiale a absolvenților repartizați în cooperativele agricole de producție.Tov. M. Telescu a făcut apoi o serie de considerațiuni pe marginea măsurilor privind învățămîntul superior, salutînd înființarea școlilor de subingineri și extinderea învățămîntului post-universitar, cerînd, totodată, să se asigure o repartizare judicioasă pe centre universitare a cifrei de școlarizare la aceste forme de învățămînt. După ce a propus să se găsească o formă de verificare periodică a cunoștințelor cadrelor tehnice și economice cu(Continuare in pag. a III-a)
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI TELESCU(Urmare din pag. a II-a)pregătire superioară, vorbitorul a spus în continuare:Sîntem convinși că lărgirea atribuțiilor institutelor, facultăților și catedrelor în stabilirea planului de învățămînt și a programelor analitice, pe baza stabilității structurii asigurate de Ministerul In- vățămîntului, va crea un cadru favorabil afirmării personalității cadrelor universitare, valorificării potențialului lor științific și didactic.Față de noile cerințe care se pun învățămîntului superior în centrul universitar Timișoara se cere mult mai multă exigență în promovarea cadrelor, plasarea în alte locuri de muncă a celor necorespunzătoare, promovarea cu mai mult curaj și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
BRANIȘ LADISLAUExpresie a înaltei griji a conducerii superioare de partid și de stat pentru ridicarea continuă a nivelului de civilizație și cultură a întregului popor, pentru pregătirea multilaterală, competentă a noilor generații, măsurile preconizate, în lumina hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, pentru perfecționarea învățămîntului de cultură generală, profesional, tehnic și superior au întrunit adeziunea unanimă a populației țării între care și a celei din județul nostru. Comuniștii, toți oamenii muncii, români și maghiari din județul Harghita văd în aceste măsuri un pas important pentru evoluția societății noastre, pentru situarea României socialiste în rîn- dul țărilor cu un înalt nivel de cultură și civilizație și dau o înaltă a- preciere concepției de largă perspectivă ce caracterizează activitatea partidului nostru, a Comitetului său Central.In continuare, vorbitorul a subliniat implicațiile pozitive ale prelungirii duratei învățămîntului de cultură generală obligatoriu pînă la 10 ani, și-a exprimat acordul cu începerea școlarizării la vîrsta de 6 ani, arătînd că această măsură se cere realizată treptat în funcție de condițiile, existente. De asemenea, a propus ca în clasele V-X să se pună un accent mult mai mare pe activitatea cercurilor de eleyl, ca în ultimele două clase ale școlii de 10 ani să se adopte prevederea de a se stabili discipline de învățămînt legate de industrie, agricultură, contabilitate etc. în funcție de specificul zonelor geografice unde sînt situate aceste școli. în timpul dezbaterii studiilor privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală și învățămîntului profesional și tehnic, mulți profesori de diferite specialități din județul Harghita au formulat observații și propuneri cu privire la conținutul și structura programelor și manualelor școlare. Se cere ca ma

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CRISTOFOR SIMIONESCUCa slujitor al școlii, consider inițiativa conducerii partidului de a perfecționa instrucțiunea publică de toate gradele ca un act de clarviziune politică, ca o nouă expresiva capacității sale de a interveni la timp în zonele în care, prin mersul firesc al lucrurilor, apare o distanță între ceea ce este și ceea ce vremurile cer, între concrețiu- nile organizatorice aparent stabile ale prezentului și vibrația nouă pe care o trăiește viața țării, sub însăși acțiunea eforturilor noastre de progres.Hotărîrile pe care le vom lua ne angajează răspunderea, cu atît mai mult cu cît modificările în organizarea și conținutul școlii au replică întîrziată. Practica nu ne poate spune de îndată dacă sînt bune sau rele, iar în perioada destul de îndelungată care se scurge pînă la clarificarea efectului lor, contingente întregi de tineri pot suferi daune, uneori greu de remediat. Cu o asemenea situație ne-am întâlnit, din nefericire, în- tr-o perioadă în care, printr-o ne- prețuire eronată a îndelungatei experiențe a școlii românești și a experienței mondiale a școlii, s-au tras în grabă concluzii deficitare din premise juste, ceea ce a afectat negativ, sub anumite aspecte, pregătirea unor detașamente de tineri.Deși aparent sînt de analizat trei documente distincte — referitoare respectiv la învățămîntul de cultură generală, la cel profesional și la cel superior — în fapt, trăim momentul instaurării unei noi legislații a școlii românești în întregul ei.Problematica școlii de cultură generală este, fără îndoială, dominată de propunerea prelungirii duratei la 10 ani, ceea ce ne va situa printre țările fruntașe din lume, beneficiare ale unui învățămînt general obligator atît de extins. Subscriu, bineînțeles, fără rezerve și cu emoție la această propunere.O anumită frămîntare îmi produce însă, în primul rînd, problema începerii, școlarizării obligatorii la vîrsta de 6 ani. Copiii din mediul urban au cred, în genere, în condițiile actuale ale țării noastre, nivelul implicat de începerea școlarizării la 6 ani, dar nu cred că această 

consecvență a cadrelor tinere care se afirmă pe linie didactică, științifică.Aplicarea măsurilor Comitetului Central privind perfecționarea în- vățămîntului de toate gradele pune în fața tuturor organizațiilor de partid din școlile și facultățile județului Timiș sarcini majore, legate atît de îmbunătățirea procesului instructiv-educativ, cît și de ridicarea continuă a calificării corpului didactic.Vom milita cu mai multă perseverență pentru a imprima fiecărei organizații de partid din școli și facultăți preocuparea susținută pentru îmbunătățirea conținutului învățămîntului, educarea elevilor ți studenților în spiritul patriotismului socialist, al dragostei față de partid, patrie și popor.

nualele școlare să dea tineretului un sistem unitar și accesibil de cunoștințe despre cultura românească și universală, iar în elaborarea lor să fie utilizate capacitățile creatoare ale celor mai bune cadre didactice.Folosirea limbii materne în școli este o realitate de mult evidentă în patria noastră. Aceasta este o expresie a politicii naționale juste, științifice a partidului și statului nostru, o dovadă a profundului democratism al orînduirii noastre. Așa cum se prevede în studiul privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală, o atenție deosebită se va acorda în continuare perfecționării programelor și manualelor pentru școlile în limbile naționalităților conlocuitoare, elaborării unor lucrări metodice care să vină în sprijinul cadrelor didactice din aceste școli. Apreciem a- ceste prevederi ca o înaltă expresie a grijii partidului și statului nostru față de continua îmbunătățire a procesului instructiv-educativ în școlile cu predare în limbile naționalităților conlocuitoare. In același timp, considerăm ca o datorie patriotică să ridicăm în mod permanent nivelul de predare și de însușire a limbii române în școlile cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare.Vorbitorul a făcut, de asemenea, sugestii cu privire la școlile profe- . sionale și liceele de specialitate, la îmbunătățirea sistemutui'-'de repar*' tizare a'absolvenților institutelor de învățămînt superior, la perfecționarea programelor de învățămînt. El a subliniat necesitatea de a se asigura educarea elevilor în spiritul dragostei și respectului nețărmurit față de patrie și popor, față de tradițiile istorice și culturale înaintate ale poporului român, față de marile izbînzi ale partidului, pregătindu-i să devină participanți conștienți, activi la marea operă de construire a societății comuniste în patria noastră, Republica Socialistă România.

constatare e tot atît de valabilă și pentru copiii din mediul rural, a căror interferență cu aspectele vieții moderne este mai restrînsă. Din această cauză aș propune ca hotă- rîrea noastră să prevadă începerea școlarizării de regulă la 6 ani în mediul urban, iar în mediul rural decizia între 6 și 7 ani să fie lăsată în seama părinților sfătuiți de învățători.O altă problemă pe care documentul referitor la școala de cultură generală nu o tratează după însemnătatea sa privește valoarea dascălului asupra succesului instrucției și educației. Cu excepția tinerilor deosebit de înzestrați, elevii sînt într-o bună măsură ceea ce sînt profesorii lor. O îmbunătățire a învățămîntului general, ori- cît de bine concepută ar fi, riscă să rămînă formală dacă nu se iau în același timp măsuri capabile să asigure pe această treaptă a școlii un corp didactic cult și competent. In material e anunțat un statut al cadrelor didactice. Să nădăjduim că el va fi bine conceput și va scoate profesorul din situația actuală de inferioritate față de alte cadre cu pregătire similară, permițîndu-i să-și axeze întreaga capacitate creatoare spre mai buna plămădire a tinerei generații.Referindu-se la contradicția aparentă dintre cerința întemeiată formulată în studiu de a se introduce noi capitole de predare, corespunzătoare progresului științelor și cerința de asemenea întemeiată de a nu-i supraîncărca pe elevi, vorbitorul a spus : să nu supraîncăr- căm elevii cu date și detalii specifice științei unei alte epoci, dar să-i încărcăm bine și din plin cu tot ce reprezintă rezultatele esențiale, spiritul și metoda științelor moderne. Păzindu-ne de a supraîncărca elevii, trebuie să ne păstrăm totodată fermi pe poziția că e necesar ca școala să implice o muncă încordată, singura cale de a clădi în sufletul copiilor convingerea că nimic nu se cucerește fără efort. E- ducația prin muncă, principiu care ar trebui să comande întreaga problematică a formării omului în cadrul unei noi legislații școlare, mi se pare că nu este nici măcar a- mintită în studiul Ministerului învățămîntului, Munca încordată, as

pră, de fiecare zi, formează spiritul și caracterul tînărului mai bine și mai temeinic decît numeroase pilde sau expuneri.Vorbitorul, analizînd în continuare cîteva probleme ale învățămîntului profesional și tehnic, încheie observațiile privitoare la școala preuniversitară cu referire la posibilitatea circulației între diferitele tipuri de școli sau de la o specialitate la alta în interiorul a- celuiași tip de școală, arătînd că cerința circulației complică legislația, și ulterior munca organelor școlare, dar subliniind că un tînăr se poate dezvolta mai lent decît altul, în personalitatea lui pot apărea nebănuite trăsături și aptitudini care erau latente și care pot îndreptăți trecerea de la o specialitate la alta. Spre a nu mai reveni asupra acestei probleme mai tîr- ziu se menționează aici că circulația nu numai pe orizontală, ci și pe verticală ar trebui considerată un atribut specific școlii în socialism.O ultimă observație se referă la cercetarea științifică în învățămîntul superior. Acesta dispune de cel mai puternic detașament de oameni de știință din patria noastră. Potențialul său, pus în valoare, ar îmbogăți tot mai mult patrimoniul creației științifice. Din nefericire, școala superioară, cu puține
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE VASILICHIConsider că, în general, materialul este bine întocmit, că el scoate în evidență atît părțile bune ale învățămîntului actual din țara noastră, cît și lipsurile sale, și schițează un vast și cuprinzător program pentru viitor, atît în ce privește rolul corpului didactic, cît și în problema manualelor școlare, educația elevilor, practica de producție și altele.Vorbitorul a făcut o serie de observații cu privire la schema de organizare a învățămîntului din țara noastră, introducerea învățămîntului de la vîrsta de 6 ani, pre- oum șl prelungirea timpului de școlarizare obligatorie la 10 ani. Organizarea învățămîntului ridică o serie de probleme, a spus tovarășul Gh. Vasilichi, referindu-se pe larg la raportul existent între gradul de dezvoltare a economiei naționale și amploarea învățămîntului.Un învățămînt larg și de înalt nivel pretinde să fie asigurat un puternic corp didactic atît sub aspectul numeric, cît și cel al pregătirii pedagogice, precum și o bază tehnică materială : localuri, manuale școlare, laboratoare, ateliere de școală și altele, care să creeze condițiile necesare pentru studiu. In legătură cu toate aceste aspecte, vorbitorul a făcut o serie de comparații, subliniind necesitatea unor eforturi susținute pentru a face față cerințelor și exigențelor impuse de aplicarea prevederilor cuprinse în studiul supus dezbaterii.O altă problemă abordată de vorbitor a fost cea a liceelor industriale, a utilității acestora și a cerut să se precizeze locul pe care absolvenții lor îl vor ocupa în producție. Dacă vorbim de liceele industriale, care trebuie să pregătească muncitori calificați sau cu o înaltă calificare, nu văd deosebirea între cel care la vîrsta de 14 ani pleacă la școala profesională de
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ION SÎRBUExprimînd convingerea că finalizarea măsurilor privind învățămîntul va avea și în județul Buzău urmări pozitive, vorbitorul a spus : Date fiind cerințele crescute de cadre cu pregătire medie și superioară și existența condițiilor optime pentru organizarea învățămîntului corespunzător dezvoltării economiei județului, doresc să subliniez că tradițiile învățămîntului de aici pot fi continuate și dezvoltate pe un plan superior. Pentru aceasta ne propunem ca în orașul și județul Buzău, solicitând pe această cale și sprijinul organelor centrale, să înființăm noi licee de specialitate și școli profesionale. De asemenea, propunem să se analizeze posibilitatea înființării unui institut superior pedagogic, avînd în vedere că în orașul Buzău există condițiile materiale necesare, precum și faptul că din acest oraș s-au ridicat multe cadre didactice universitare de prestigiu, care ar putea sprijini activ și direct realizarea acestei acțiuni.Prezentând o seamă de propuneri concrete pentru dezvoltarea învățămîntului în județ, pentru asigurarea cadrelor de specialitate, tovarășul Ion Sîrbu a spus : Susțin prevederea din studiul privind dezvoltarea învățămîntului prezentat spre dezbatere care se referă la asigurarea de unități școlare puternice, cu o bază materială corespunzătoare, încadrate cu personal calificat. Ea poate să devină pretutindeni o realitate vie cu condiția de a se lua măsuri mai substanțiale decît pînă acum, atît pe plan central, cît și cu contribuția locală, pentru ca profesorii și învățătorii să aibă cele mai bune condiții de locuit și de activitate, pentru a putea fi cu adevărat a- trași de locul de muncă unde-și vor desfășura activitatea. Vorbito

excepții, nu dispune de mijloacele tehnicii moderne, de utilaje și aparatură și chiar de documentarea de bază spre a produce știință la cota acestui potențial. Sprijinind propunerea de a se crea centre de cercetare pe lîngă unele catedre universitare și constatând că o unitate de cercetare cu mai puțin de 15—20 de forțe științifice și fără mijloace de bază nu este economică,-nu se va afirma decît printr-o producție modestă, vorbitorul a subliniat că potențialul științific al învățămîntului superior poate fi pus în valoare numai acordîndu-se un sprijin substanțial în forțe șl mijloace de cercetare.Pînă acum, a spus în încheiere tov. Cristofor Simionescu, Ministerul învățămîntului a practicat dese schimbări în toate compartimentele școlii. Faptul că~ partidul a lăsat aproape doi ani pentru pregătirea reașezării învățămîntului, pentru discutarea tuturor articulațiilor lui ne va duce, cred, la o legislație nu imuabilă, ceea ce ar fi nedialectic, dar, oricum, la una suficient de stabilă, pentru ca un tînăr să știe ce i se cere și ce are de făcut măcar pentru o perioadă de cîțiva ani și pentru ca învățămîntul să se poată dezvolta fără convulsiuni inutile, în liniștea necesară forțelor progresului.

3 ani și devine, să spunem, strungar sau tinichigiu, sau croitor și între cel care tot la 14 ani merge la liceul industrial și devine tot croitor, strungar, cismar ș.a.m.d. Ce vor face acești oameni în producție ? Toată lumea știe că în producție el va fi plătit în funcție de rezultatele muncii sale și nu de nivelul de cultură pe care îl are. De aceea, părerea mea este că trebuie mai bine definit rolul și locul acestor absolvenți ai liceelor industriale ca într-adevăr să nu ne pomenim că o serie de oameni nu-și găsesc locul în producție. Asta este o problemă care cred că ar trebui să o avem în vedere și să o definim bine, altfel ne vom lovi de greutăți.Vorbitorul a propus crearea unor școli medii tehnice de stomatologie care să rezolve cerințele urgente existente, în special la țară, recrutînd tineri din mediul sătesc absolvenți al liceului, care se vor întoarce mai ușor în locurile natale.Abordînd o serie de aspecte legate de învățămîntul artistic, vorbitorul a remarcat că spre deosebire la alte ramuri ale învățămîn- tulul, această ramură nu este cuprinsă în actuala reglementare. Deși avem 13 licee de artă plastică, cu aproape 1 200 de elevi, ei nu sînt repartizați în producție de către școală, și nu există nici măcar o reglementare a salarizării lor. Am impresia că problema aceasta este oarecum subestimată.După ce a făcut o serie de propuneri privind baza materială a învățămîntului preșcolar, amenajarea grădinițelor pentru copiii meșteșugarilor cooperatori, în încheierea cuvîntului, tovarășul Gh. Vasilichi s-a referit la problema exigenței manifestate de corpul didactic în organizarea și desfășurarea examenelor de admitere în licee și învățămîntul superior, astfel încît să se asigure o riguroasă selecție a tinerilor pe diferitele trepte ale învățămîntului.' 

rul a subliniat necesitatea creării , unor internate pentru elevi atît în mediul urban cît și în cel rural.Pentru asigurarea stabilității cadrelor, consider eficientă propunerea făcută în studiu de a se lua în considerare, pe lîngă rezultatele obținute la învățătură, ca un criteriu suplimentar, apropierea absolventului de domiciliul său stabil. Poate ar trebui să se precizeze mai exact ce trebuie înțeles prin apropierea tînărului de domiciliul stabil.De asemenea, susțin propunerile care se referă la înființarea unei perioade de stagiu și răspunderea materială a absolvenților care nu se prezintă la posturile unde au fost repartizați.Aceste măsuri vor duce, fără îndoială, la înlăturarea fluctuației de cadre, la asigurarea stabilității acestora.Considerăm că pe această linie și pe plan local se poate aduce o contribuție mai mare, mai ales în privința pregătirii temeinice a tinerilor din zonele deficitare, astfel ca aceștia să facă față criteriilor de selecționare și să reușească la examenele de admitere.După ce, în continuare, a prezentat unele probleme ale învățămîntului special și de ocrotire a copiilor minori, făcînd propuneri de adaptare a acestor școli la condițiile specifice pentru a asigura integrarea elevilor în viața socială, vorbitorul a adus o seamă de argumente, izvorîte din perspectivele de dezvoltare a județului, pentru lărgirea rețelei de învățămînt destinată pregătirii unor cadre de pomicultori și viticultori, înființării în unele comune mai dezvoltate a unor asemenea școli, profilării unor școli sau licee în funcție de cerințele concrete ale județului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VALTER ROMANConsider că studiul cu privire Ta dezvoltarea învățămîntului, prezentat plenarei spre dezbatere și aprobare, corespunde unor necesități stringente, cerinței de a adapta învățămîntul nostru de toate gradele la noile realități în permanentă schimbare accelerată, răspunde marilor probleme puse de desăvârșirea construcției socialiste în țara noastră, în condițiile desfășurării vijelioase — pe plan mondial — a revoluției științifice și tehnice contemporane.In acest context, problema cadrelor, corespunzătoare noilor realități și sarcini, devine una din problemele centrale ale mersului nostru înainte pe cărările socialismului.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la problemele legate de predarea științelor sociale în instituțiile de învățămînt superior. Este evident, a spus el, că astăzi, cînd partidul nostru manifestă o atenție deosebită pentru ridicarea nivelului politic și ideologic al întregului popor, formarea gîndirii social-po- litice a viitoarelor generații în spirit marxist-leninist, problema formării concepției lor despre lume și viață, au o deosebită importanță. Societatea noastră socialistă are nevoie, în aceeași măsură, de intelectuali bine pregătiți atît din punct de vedere profesional și al culturii generale, cît și din punctul de vedere politic și ideologic. Or, misiunea de a forma această gândire revine, în primul rînd, catedrelor d® științe sociale, și, în mod deosebit, disciplinei de socialism științific.Tov. V. Roman s-a referit la tendința, ce se manifestă pe plan mondial, de a se da o atenție mărită studierii științelor social-politice și umanistice. Acest lucru nu esta deloc întâmplător, căci științele sociale joacă astăzi, în dezvoltarea societății contemporane, un rol nu mai mic decît științele naturii și tehnice. Iată de ce, a spus vorbitorul, mi s-a părut și mi se pare și acum neadecuat, necorespunzător necesităților României socialiste, sugestia cuprinsă în studiul ca socialismul științific să nu figureze (la instituțiile de învățămînt superior tehnic) ca disciplină de bază, că a fost lăsată la „alegere". Problema, după părerea mea, se pune nu „sau... sau", ci „șl... și" ; respectiv, să fie obligatorii a- tît economia politică cît și filozofia și socialismul științific. Consider, de asemenea, că reducerile propuse la socialismul științific sînt excesive.Doresc să spun că In oursul dezbaterii, care a avut loc la inițiativa conducerii de partid, în ceea ce privește așezarea științelor sociale, s-a înregistrat un fenomen

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
TUDOR IONESCUîmpărtășesc convingerea generală că studiul supus dezbaterii plenarei și care este rodul unei ample munci colective desfășurată timp de aproape doi ani, privește problema dezvoltării învățămîntului sub toate unghiurile și sub toate aspectele.Intre dezvoltarea economică, dezvoltarea societății în general și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
LEONTE RĂUTUCa și alți vorbitori, doresc să relev legătura organică dintre măsurile preconizate în vederea dezvoltării învățămîntului de toate gradele și ansamblul de hotărîri adoptate după Congresul al IX-lea de conducerea de partid în toate compartimentele vieții sociale. Elaborarea acestor măsuri s-a desfășurat sub nemijlocita îndrumare a conducerii superioare de partid și personal a secretarului general al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Propunerile cuprinse în Studiul prezentat spre examinare plenarei sînt dictate de necesitățile societății noastre socialiste, de progresele realizate în știința și cultura contemporană.Imensa majoritate a participan- ților la dezbaterea publică a primit cu o călduroasă aprobare propunerea privitoare la introducerea învățămîntului general obligatoriu de 10 ani, care izvorăște, de altfel, în mod direct din hotărîrile Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. Au existat și păreri, izolate, că o asemenea măsură ar fi prematură în condițiile țării noastre. Or, amînarea introducerii învățămîntului obligatoriu de 10 ani ar accentua și ar face mai greu recuperabil decalajul ce există între țara noastră și țările mai avansate.Această măsură are o adîncă semnificație socială și culturală menită să joace un rol important în ridicarea nivelului de cultură a întregului popor, în creșterea eficacității muncii sociale.In epoca actuală, cînd în toate ramurile științelor are loc o prodigioasă proliferare a cunoștințelor, este deosebit de necesar ca manualele, programele și planu

foarte pozitiv. Conducerile tuturor politehnicilor din țară, fără nici o excepție, au ajuns la concluzia că trebuie să se predea și filozofia și socialismul științific.In continuare, vorbitorul s-a referit la deficiențele predării științelor sociale. Una dintre aceste deficiențe principale constă în aceea că predarea științelor sociale a devenit, pe alocuri, un fel de simplu instrument de a- gitație și propagandă ; și-au pierdut, în mare parte, caracterul lor științific. Or, este clar că atunci cînd o știință devine apologetică încetează șă mai fie știință. Și a- ceastă stare de lucruri se datorește, firește, slabei calități a cadrelor pe care le mai avem, în special aș spune tocmai la socialism științific.In ultimul timp s-au luat unele măsuri salutare pentru îndreptarea deficiențelor semnalate, cum este, de exemplu, elaborarea unei noi tematici pe baza căreia se elaborează, în prezent, un nou manual. In ceea ce privește cadrele, trebuie să spunem autocritic, mal avem foarte multe de făcut. Numărul acelora oare, ca să zic așa, au capul în text — în timpul prelegerii — și nu textul în cap este încă prea mare. Or, o prelegere, ca să fie interesantă, trebuie să fie făcută absolut liber și e bine, de asemenea, să aibă loc un dialog viu între profesori și stu- denți pe problemele abordate și care au și o mare actualitate. Consider, de asemenea, ca necesar ca cei care activează în domeniul științelor sociale să primească un bagaj de informare mult mai bogat decît au primit pînă acum. Se impune organizarea unor cursuri de perfecționare. Ar fi necesar, de asemenea, ca atestarea cadrelor din domeniul științelor sociale să se facă mai operativ, ridicînd în acest fel sentimentul de siguranță la a- ceste cadre.In ce privește denumirea disciplinei, din tot ceea ce mi-e cunoscut din discuții, toată lumea, cadrele respective și mulți din afară, inclusiv subsemnatul, milităm pentru menținerea denumirii de socialism științific. Ceea ce nu înseamnă că noi nu trebuie să includem în acest curs elemente ale științei politice, pentru că este absolut necesar, și noua programă chiar face acest lucru. Pe măsură ce științele se diferențiază — și a- cest fenomen are loc și în domeniul științelor sociale — se vor putea și vor trebui înființate cursuri speciale și de sociologie, și de științe politice ș.a.m.d. Consider necesar ca și cadrele din domeniul științelor sociale să aibă obligația de a face cercetări științifice.

dezvoltarea învățămîntului există o strînsă legătură. Măsura de prelungire a duratei învățămîntului obligatoriu la 10 ani, pe care sîntem chemați s-o adoptăm azi, este condiționată de împrejurări obiective și cred că nu o putem amîna, nu numai cu un cincinal, dar nici măcar cu doi ani. Asemenea împrejurări vor cere în viitor să pre

rile de învățămînt să fie astfel întocmite încît să cuprindă selectiv valorile cele mai reprezentative, ideile esențiale ale fiecărei discipline. La noi, situația în această privință este încă departe de a fi satisfăcătoare. Se cere din partea Ministerului învățămîntului o mai energică și fermă intervenție în planurile și programele de învătă- mînt, și îndeosebi în manuale, un spirit riguros de sinteză și selecție.In continuare, tovarășul Leonte Răutu s-a referit la problema deosebit de complexă și cu însemnate implicații sociale a îmbunătățirii balanței de cuprindere a tineretului în cîmpul muncii și în învățămîntul superior. In legătură cu aceasta — a spus vorbitorul — se află problema dinamicii cifrelor de școlarizare pentru învățămîntul superior. Deficiențele grave în planificarea necesarului de cadre, manifestările crase de voluntarism au generat în trecut mari oscilații în acest domeniu. în ultimii ani, numărul de studenți este în continuă creștere, fiind în 1967—1968 de două ori mai mare decît în I960— 1961.Din indicația conducerii partidului a fost început un studiu privind necesarul de cadre în perspectivă pentru toate ramurile economiei și culturii. Definitivarea lui urmează să fie coroborată cu stabilirea obiectivelor planului cincinal 1971—1975 și a principalelor prevederi ale dezvoltării economiei pînă în anul 1980. Această lucrare va prezenta o importanță excepțională pentru dezvoltarea învățămîntului.,După ce s-a referit la necesitatea lichidării actualului sistem de centralizare excesivă in elaborarea planurilor de învățămînt și pro

lungim durata învățămîntului ge- neral la 12 sau chiar la 14 ani.Sînt convins că întrunim condițiile necesare pentru începerea școlarizării de la vîrsta de 6 ani. ; Un important rol pregătitor îl au 1 grădinițele. Astăzi, în sistemul grădinițelor sînt cuprinși 390 000 do copii și, probabil, în curînd nu mărul lor va depăși 500 000. Est< evident că un copil care a fos pregătit în grădiniță timp de do ani va putea să răspundă admi rabil cerințelor primului an de școală.în legătură cu conținutul învățămîntului de cultură generală aș dori să subliniez necesitatea de s da importanța cuvenită studiului limbilor străine. Este știut, de pildă, că pentru un inginer cunoașterea limbilor străine este, poate, aproape la fel de importantă ca și studiul matematicii, al fizicii, al chimiei.în continuare, vorbitorul s-a o- cupat de unele aspecte ale educației elevilor, insistînd asupra rolu': lui dirigintelui, precum și al activității extrașcolare.După ce a arătat că în formarea elevilor și studenților un rol însemnat ar putea avea înființarea de societăți științifice, tovarășul Tudor Ionescu s-a referit la necesitatea de- a preveni fenomenele de gigantism în organizarea rețelei de învățămînt. Dînd exemplul Institutului politehnic din București, care are 11 facultăți, cu 12 000 de studenți și 1 300 cadre didactice, el a subliniat că o asemenea instituție este greu de condus, oricît de abilă și experimentată ar fi conducerea ei.Pornind de la ideea rapidității cu care se dezvoltă unele ramuri ale științei, a ritmului în care apar noi discipline științifice, vorbitorul a subliniat necesitatea constituirii po lîngă facultățile de științe de la universitate a unor nuclee de specialiști care să-și axeze preocupările pe direcțiile noi ce se schițează în dezvoltarea științei. Această măsură ar trebui completată cu extinderea sistemului cursurilor obligatorii la alegere, organizate pe capitole și domenii cît mai înguste pentru grupuri de 5—7 studenți din ultimul an. In legătură cu problema cursurilor post-universitare vorbitorul a făcut propunerea ca perfecționarea inginerilor să fie organizată nu numai pe lîngă instituții de învățămînt superior, ci și pe lîngă unele institute de cercetări cu | profil tehnic. S-ar putea examina 1 posibilitatea ca unele dintre acestea să fie înzestrate ou fabrici experimentale. Acestea ar putea oferi un cadru adecuat atât pentru organizarea perfecționării cadrelor inginerești, cît șl pentru activitatea practică a studenților care lucrează la proiectul de diplomă.O problemă care merită întreaga atenție este înzestrarea corespunzătoare a laboratoarelor și atelierelor facultăților. Pe lîngă investițiile alocate de la buget, o sursă de asigurare a aparaturii necesare ar putea-o constitui întreprinderile. Multe aparate care sînt nefolosite de întreprinderi pot să completeze înzestrarea laboratoarelor studențești. O sursă de mijloace pentru dotarea facultăților ar putea-o constitui șl reținerile procentuale din eventualele încasări ale unor catedre de pe urma cercetărilor științifice efectuate pe bază , de contract.In încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că transpunerea în viață a măsurilor preconizate în studiul privind dezvoltarea învățămîntului va aduce o prețioasă contribuție la înflorirea continuă a culturii și civilizației țării noastre.
gramelor universitare șl la lărgirea atribuțiilor colectivelor didactice ale institutelor de învățămînt în această direcție, vorbitorul s-a oprit asupra problemei duratei învățămîntului superior. Evident, reducerea duratei într-un sector sau altul nu reprezintă un scop în sine. Nu este însă mai puțin adevărat că în țara noastră durata învățămîntului superior tinde, în multe oazuri, spre limita superioară a duratei adoptate în alte țări, situație care cu greu poate fi justificată.Studiul aduce corective în a- ceastă privință atît prin reducerea duratei învățămîntului la un număr de specialități, cît și prin înființarea institutelor de subingi- neri, cu durata de 2—2 1/2 ani.Și în această ramură a învățămîntului se impune presant lichidarea balastului de cunoștințe neesențiale, a problemelor cu care viitorul specialist nu se va întîlni niciodată în activitatea sa practică.Abordînd problema îmbunătățirii metodicii de predare în școala noastră superioară, a extinderii metodelor active de însușire a cunoștințelor, tovarășul Leonte Răuta a subliniat, totodată, necesitatea participării cadrelor de predare la toate fazele și formele procesului de învățămînt. Din păcate, există însă deficiențe în aplicarea acestui sistem de lucru. La indicația conducerii partidului, Ministerul învățămîntului urmează să elaborez® propuneri cu privire la Introducerea în învățămîntul nostru a unul sistem, larg practicat în alte țări, potrivit căruia fiecare cadru de predare să îndrume direct un grup de studenți din punct de vedere al activității lor didactice și științifice cît și din punct de vedere e- ducativ.In cadrul dezbaterilor, s-a acordat o largă atenție propunerilor privind îmbunătățirea sistemului de predare a științelor sociale, în-(Continuare în pag. a IV-a)
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are din pag. a III-a)
științifice a personalului universitar și trimiterii tinere să învețe pe lingă de știință cu vastă expe-

lui Delavrancea
LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL

,.'bi în ce privește adaptarea ării la profilul facultăților, rea problematicii, creșterea ului teoretic-științific.Studiul întocmit sînt anali» pe larg serioasele deficiențe onținut care au persistat vre- (ndelungată în învățămîntul su- or și care au afectat în mod de- ,it științele sociale.ultimii ani, îndeosebi după xL-x .greșul al IX-lea, s-au obținut aloroase rezultate în înlăturarea . krențelor existente, dar continuarea eforturilor în această direcție I rămîne mereu actuală pentru a eli- ! bera complet cursurile, manualele, I programele de teze perimate, de șa- blon și rutină, de tratare rigidă, dogmatică a problemelor de teorie. In unele domenii de însemnă-> tate esențială pentru formarea ideologică a tineretului — filozofie, istorie, estetică, teoria și istoria literaturii și artei, se resimte o rămî- nere în urmă a cursurilor față de efervescența spirituală stimulată și încurajată de partid, față de problemele de mare actualitate. In decursul anilor, în aceste domenii de activitate s-au acumulat suficiente forțe care, urmînd apelul partidului la activizarea gîndirii social-po- lițice, să înlăture structurile rigide și sărăcia tematică, astfel ca școala să joace, după cum e firesc, rolul primordial în orientarea tineretului studios, în formarea sa în spiritul concepției noastre filozofice, politice, estetice, etice, în combaterea concepțiilor antiștiințifice.Studiul ce va fi aprobat de plenară va sluji drept bază legii învățămîntului oare în istoria modernă a României, va fi cea de-a treia lege care îmbrățișează în mod unitar întregul nostru învățămînt.Se preconizează, de asemenea, perfecționarea structurii Ministerului învățămîntului corespunzător cu sarcinile ce-i sînt încredințate, măsură care va trebui unită cu o

temeinică îmbunătățire a metodelor și Stilului de muncă ale ministerului.In sfîrșit, în vederea dezbaterii largi a sarcinilor izvorîte din lucrările Plenarei Comitetului Central al partidului, se propune ca în toamna acestui an să se organizeze o conferință a cadrelor didactice din învățămîntul de toate gradele.înfăptuirea măsurilor preconizate în Studiu va constitui o etapă nouă în viața școlii românești, va situa Republica Socialistă România printre țările cele mal avansate din punct de vedere al dezvoltării învățămîntului și culturii.După concluziile expuse de tovarășul Nicolae Ceausescu, care a criticat faptul că, atît tovarășii din conducerea ministerului, cît și tovarășii care răspund de învățămînt pe linie de partid nu au analizat răspunderile care le revin pentru lipsurile existente în domeniul învățămîntului, tovarășul Leonte Răutu a luat din nou cuvîntul și a spus :Tovarăși, vreau să declar în fața plenarei, cu declină sinceritate, că socot justificată critica principială făcută de tovarășul Ceaușescu în cuvîntul lui și că era de datoria mea, referindu-mă la problemele învățămîntului de care mă ocup nu de puțină vreme, să fac o analiză mult mai adîncă atît a lipsurilor generale care există în învățămînt, cît și a răspunderii care-mi Sînt încredințat că acesta sentimentul tovarășilor din terul învățămîntului. carenu au manifestat cuvenitul spirit autocritic în fata Plenatei Comitetului Central.In ce mă privește vreau să a- sigur plenara că voi trage toate învățămintele din această critică și din indicațiile cuprinse în cuvîntul de încheiere al tovarășului Ceaușescu, referitoare la îmbunătățirea structurii și conținutului învățămîntului și în mod deosebit la sarcinile actuale ale muncii noastre ideologice.

Institutele de învățămînt superior vor avea posibilități mai mari să contribuie direct la îmbunătățirea planurilor și programelor de studii, iar organizarea pe cicluri a unor facultăți va duce la o folosire mai corespunzătoare a capacității individuale a studenților. Concomitent, se vor introduce metode pedagogice moderne, folosind mai mult seminarul, laboratorul, atelierul, practica în producție, mijloacele moderne de studiu. O îmbunătățire serioasă se va aduce raportului dintre teorie și aplicațiile practice, în favoarea acestora din urmă.Aceste măsuri necesită investiții, dotări, cheltuieli făcute susținut, de-a lungul timpului, în toate categoriile și Ia țoale nivelele de învățămînt Experiența mondială arată că Investițiile făcute pentru învățămînt sînt dintre cele mai avantajoase.In același timp, conținutul învățămîntului va trebui să aibă un nivel științific mai înalt și mereu actualizat. Trăim o altă epocă ; nu putem să ne mărginim totdeauna la „modelele" vechi ale științei. Trebuie să introducem adeseori „modele" modificate față de cele clasice ; alteori, complet noi. Numai cei care țin pasul în învățătură cu revoluția tehnică-științifică de azi vor putea produce mîine mai mult și mai bine.Toate acestea implică modernizarea sistemului de învățămînt și de instruire profesională, un grad înalt de adaptabilitate față de cerințele tehnicii și producției în necontenită transformare, implică

organizarea în mai bune condițiuni a formării post-școlare a tuturor categoriilor de cadre.Se propune, de asemenea, personalul didactic să fie perfecționat permanent, documentat amplu în specialitate, să i se creeze condiții mai bune de lucru în cercetarea științifică. In acest scop se va îmbunătăți sistemul de perfecționare periodică a cadrelor didactice, prin cursuri de înalt nivel ; se va da mai multă atenție documentării didactic cadrelor oamenii riență, din țara noastră sau din alte țări. Va trebui să atragem un număr mai mare de specialiști la cursurile post-universitare. De o deosebită importanță este amplificarea preocupărilor personalului didactic pentru cercetarea științifică. In raport cu nevoile crescînde ale economiei și culturii, devin necesare centre științifice pe lîngă catedre, cu dotare științifică modernă și personal de cercetare bine pregătit. Măsurile propuse în studii, în vederea perfecționării cadrelor, se vor face simțite neîntîrziatPe baza hotărîrilor ce se vor adopta la plenară, Ministerul învățămîntului va examina aprofundat modul de rezolvare a fiecărei probleme.Asigur conducerea partidului că întregul nostru învățămînt este gata să depună toate eforturile pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a sarcinilor ce îi revin.
revine, este și Minis- nici ei

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE MIHOC

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ȘTEFAN BĂLAN
în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului, Ministerul învățămîntului a elaborat, sub directa îndrumare a conducerii partidului, pe baza unor largi consultări a cadrelor didactice și a specialiștilor. studiile prezentate dezbaterii publice. în numele Ministerului învățămîntului, permiteți-mi să aduc respectuoasele noastre mulțumiri Comitetului Executiv al C.C. al partidului, tovarășului Ceaușescu personal, pentru prețioasele îndrumări pe care le-am primit în timpul întocmirii și definitivării acestor studii.Relevînd succesele deosebite, în studii se analizează și deficiențele existente în învățămîntul nostru. La acestea se adaugă și lipsurile Ministerului învățămîntului, care nu a reușit să cuprindă unele dintre problemele organizatorice și de conținut care s-au pus, nu a avut inițiativa unor acțiuni necesare, nu a aplicat mai larg experimente pedagogice în diferitele grade de învățămînt, precum și alte lipsuri pe care ne vom strădui să le înlăturăm cit mai grabnic.Aș dori să subliniez în cele ce urmează cîteva din direcțiile principale care au stat la baza propunerilor preconizate.In primul rînd, s-a urmărit acces mai larg al populației la învățămînt de nivel mai înalt,ceasta se va obține prin introducerea școlii generale și obligatorii de 10 ani pentru toți copiii țării ; apoi, prin lărgirea posibilităților de a urma școli profesionale și licee de specialitate, ca și alte cursuri post- liceale.Școala generală de 10 ani asigură noi dimensiuni împlinirii aspirațiilor spre cultură ale poporului nostru. Ea va da oameni mai culți, care vor putea să-și însu- . țească mai repede și mai bine o calificare, ceea ce va accelera progresul material ți spiritual al societății noastre.St, Mi-ag permite să relev că măsu-

un un A-

rile privind învățămîntul profesional, conjugate cu prelungirea duratei școlii generale la 10 ani, vor îmbunătăți sensibil nivelul de pregătire profesională a muncitorilor șl vor ușura, în același timp, în producție, trecerea de la o treaptă de calificare la alta.In al doilea rînd, s-a urmărit o mai amplă orientare a aptitudinilor elevilor și studenților.In acest scop, se propune o largă diversificare a învățămîntului și o orientare profesională mai susținută a copiilor și tinerilor, din timp, după înclinațiile lor. Orientarea elevilor, care s-a făcut destul de puțin la noi, va începe cu ajutorul cercurilor științifice, tehnice, literare etc. și va continua prin activități practice care să răspundă dorințelor acestora, bineînțeles fără a forța nimic la această vîrstă fragedă.Considerăm că procedînd la o largă orientare a tineretului, practicată azi în multe țări ale lumii, se vor folosi mai bine capacitățile individuale, se va evita risipirea energiilor potențiale ale populației și se va valorifica mai amplu capacitatea spirituală a societății.De asemenea, s-a urmărit o organizare pe baze mai științifice a procesului de învățămînt. In acest scop, se va proceda la o mai rațională așezare a materiilor de învățămînt, la eliminarea lestului și repetărilor. în planurile de învățămînt se vor bucura de o deosebită atenție disciplinele modeme, cursurile și metodele care sprijină cercetarea științifică etc. Se va organiza mal judicios conținutul unor obiecte, căutînd să se realizeze cursuri unitare pe cicluri, cursuri de recapitulare și sinteză (istoria civilizației, biologia generală). Vor fi eliminate sau reduse ca volum unele cursuri sau capitole. Planurile și programele vor fi mai rațional elaborate și corelate, astfel încît să nu se depășească un număr de 28—29 de ore de studiu pe săptămînă.

Evoluția rapidă a științei impune oricărui specialist să posede o bază largă de cunoștințe fundamentale, necesare pentru înțelegerea noilor descoperiri, pentru a se putea ține la curent în cercetările contemporane din domeniul lui de specialitate.De aceea, salutăm cu bucurie principiul pus la baza studiului ca în primii patru ani studenții să capete cunoștințe fundamentale, baza teoretică a profesiunii lor viitoare, urmînd ca specializarea să se facă ulterior, mai cu seamă prin cursuri post-uni verși tare și prin dootorat.Pregătirea specialiștilor de mare valoare, a viitorilor oameni de știință, fiind una din sarcinile importante ale institutelor de învățămînt superior, propunem să se introducă cursuri pentru doctoranzi la institutele care au posibilitatea să facă acest lucru. Asemenea cursuri există la multe universități din străinătate și au existat în trecut și la unele facultăți ale Universității din București. Ele sînt de mare utilitate, deoarece interesează nu numai pe doctoranzi, ci pe toți oamenii de știință din domeniul respectiv, indiferent de faptul dacă și-au trecut doctoratul sau nu. Numărul doctoranzilor este în permanentă creștere. Numai la Universitatea din București, numărul lor se ridică în prezent la peste 1 700. Organizarea unor forme sistematice de studiu pentru o masă atît de mare de tineri prezintă cel puțin tot atît interes oa și a studenților fără frecvență, deoarece este vorba de cel mai valoroși absolvenți ai universităților, schimbul de mîine al actualilor profesori și oameni de știință din țară. Cursurile de doctorat ar reprezenta cursuri de cel mai înalt nivel științific din institutele de învățămînt superior, iar multiplicarea lor, eventual în limbi străine în lucrări cu un sprijin se țină la ței.Aceste cursuri ar trebui să intre în norma profesorilor.In continuare, vorbitorul s-a referit la problemele normării activității didactice, arătînd că la marea majoritate a institutelor de învățămînt superior din străinătate, norme astfel concepute ca la noi nu există. La fiecare catedră există un ansamblu de sarcini (cursuri, seminarii, lucrări de laborator, publicații de cursuri, tratate de specialitate, lucrări științifice, pregătirea doctoranzilor etc.) pe care șeful catedrei și colaboratorii săi ie duc la îndeplinire. Fixarea numărului de membri ai catedrei numai după numărul de ore de curs și seminar, adică numai după un singur factor, care nu reprezintă nici

vederea schimbului de străinătatea, ar constitui pentru toți cei ce vor să curent cu mersul știin-

pe departe activitatea complexă și de mare calitate ce trebuie să existe într-o catedră, a condus la exagerări în sensul că șefii de catedră au căutat să mărească cu orice chip numărul de ore de curs în dauna celorlalte activități nenormate, care nu sînt deloc mai puțin importante decît celelalte. Activitatea unei catedre nu se măsoară numai în raport cu numărul de ore de curs șl de seminar, ci și după modul cum sînt ținute aceste ore, după nivelul lor științific, după contribuția pe care membrii catedrei o aduc la progresul științei. Dorința de mărire a numărului de ore a condus la un număr mare de cursuri și de examene pe care studentul trebuie să Ie susțină.Studiul permite ameliorarea a- cestei situații prin posibilitatea de a se crea la catedre centre sau colective de cercetare.în felul acesta vor exista la catedre și membri care nu au sarcini didactice și, deci, numărul membrilor din catedră va fi fixat șl după alte criterii decît exclusiv după numărul orelor de curs și seminarii.Existența acestor centre și colective de cercetare pe lîngă unele catedre mai poate prezenta și un alt avantaj. Se știe că profesorii, conferențiarii, pentru a preda în condiții satisfăcătoare, au obligația de a se documenta, de a fi bine informați asupra a tot ce se publică pe plan mondial în domeniul lor de specialitate, înseamnă în actualul ; dezvoltare a științei | drele didactice cu o profesională ridicată, o i siderabilă, care pretinde un timp îndelungat, pe care cei mai mulți nu îl au la dispoziție. Existența centrelor și colectivelor de cercetare pe lîngă catedre, ar permite ca după un număr de ani de activitate, profesorul să fie degrevat pe timp de un an de sarcini didactice pentru a se dedica în întregime cercetării științifice și documentării. .Vorbitorul a fost de acord propunerea din studiu de eliminare a actualului sistem de excesivă centralizare a elaborării planurilor de învățămînt prin lărgirea atribuțiilor consiliilor științifice, care vor putea să aducă acestora unele modificări respectînd cadrul general fixat de Ministerul învățămîntului.Această măsură prezintă mare utilitate, întrucît ține seamă de potențialul științific al fiecărui institut, de specializările didactice.In încheiere, tov. Gh. spus: Am convingerea că giferare a învățămîntului superior va marca un progres esențial în opera de educare și pregătire profesională a tineretului nostru.

Aceasta stadiu de pentru ca- conștiință muncă con-

Patria — spunea Delavrancea — nu e pămîntul pe care trăim din întîmplare, ci e pămîntul plămădit cu sîngele și întărit cu oasele înaintașilor noștri. Cînd pomenim de Călugăreni, Rovine sau Valea Albă ne cutremurăm, uităm de noi, și nu trăim decît în aceia care au fost odinioară ostași, căpitani și voievozi... Patria nu vine de la pămînt, nici din vreo lucrare a cîmpului, nici din vreo abstracțiune, ci dintr-o noțiune concretă, de la pater, de la patres, din părinți, moși șl strămoși. Părinții, moșii și strămoșii ne sînt patria noastră, ei care au vorbit aceeași limbă, care au avut același dor, aceleași suferințe și aceleași aspi- ratluni. e adevărata noastră patrie" (Patrie și patriotism).Asemenea cuvinte rostite către sfîrșitul vieții sale purtau mărturia de credință a unei vieți întregi. Din tinerețea lui romantică și agitată, cînd suia la tribuna Ateneului spre a tine conferința Ce este 
patria șl pînă la discursurile ce electrizau publicul de Ia sala „Dacia" care chemau la înfăptuirea unității noastre naționale, de la entuziastele șl în același timn doctele articole și cursuri de folclor, pînă la patetismul sublim, din Apus 
de soare. Delavrancea se înfățișa prin toată flinta lui și prin toate domeniile lui de activitate, ca un suflet arzînd pururea pentru binele țării. Scriitorul nu înceta să vibreze în fata trecutului și să soarbă din fîntînile fermecate ale cînte- cului și basmului poDular, publicistul să apere tradiția patriotică, oratorul să fulgere nedreptatea si să-i osîndească pe onresori. O bună parte a nuvelisticii lui Delavrancea își extrage materia din viața satului, din obiceiuri și datini, din bogăția ethosului țărănesc. Sultănica, 
Odinioară, Bunicul. Bunica, povestirile baladești Șuier și Răzmerița șî basmele Neghiniță și Stăvinea 
odată, elogiază sentimental și idilic uneori, cu asnrimi naturaliste alteori, omul român, ca pe o entitate istorică. Putem spune, nara- frazîndu-1 pe autor, că eroul a- cesta vine din trecutul „iobagilor, suferind lipsa, foamea si năvălirile". Vine cu amarurile și nădeîdile doinei. cu frumusețea naturii și cu fantasmele unui epos făurit din timpuri imemoriale.Dar însăsi concepția scriitorului aparține unui spirit format în cultul națiunii și al valorilor ei de cultură. în pasiunea ardentă pentru folclor si pentru limba populară. Delavrancea a ținut nenumărate conferințe, un curs Ia Facultatea de litere. încununîn- du-și pasionanta activitate cu discursul de recepție la Academie Din estetica poeziei nopulare (1913). In prelungirea tradiției pașoptiste sî a lui Emtnescu, autorul dramei Apus de soare teoretizează și el specificul național. decla- rîndu-se împotriva influentelor străine ce I se păreau neconcordante cu realitățile noastre de atunci : . . . •......dar arta importată de peste W. Grigorescu vor fi paginile^ lu- graniță, de la un popor cu alte moravuri, cu alt temperament, (...) supus altor împrejurări de viață și de dezvoltare, se aseamănă cu un portocal frumos al cărui răsad l-ai aduce din Smirna șl l-ai planta în brîul Carpaților. pentru ca să se degenereze și să se pipernicească". Poate prea categoric și prohibitiv în formularea acestei Idei, scriitorul este foarte exact atunci cînd stabilește relația dintre creator si geniul național: .....noi, aceștia de azi, cu operele noastre, nu sîntem decît niște seîntei din focul ființei etnice si istorice ce stă de-o parte și de alta a muntelui".Preocupările folcloristice' ale Iul Delavrancea nu se reduc la simple profesii de credință, ci trec pe terenul analizei literare. Scriitorul observă puterea de sensibilizare a poetului popular, preferința lui pentru verbele plastice, onomatopeice, pentru epitetul verbal. încearcă, de asemenea, o definiție a doinei ca un cîntec de vitejie cu rădăcini străvechi, subliniază rolul naturii, ca nucleu poetic și coordonată psihică în creația folclorică și situează marile noastre balade (Miorița, Toma Alimoș, Meș
terul Manole) în perspectivă universală. Stilul și limba lui Delavrancea sînt înflorate ici și colo de cimilituri și proverbe, apelînd curent la expresia populară ușor dia-

lectală șl arhaică, din care-și bîndesc vioiciunea și prospețimea.Prețuirea scriitorului îmbrățișează deopotrivă literatura și arta cultă, îngemănîndu-se cu amărăciunea că fiii claselor de jos, din pricina condițiilor sociale, nu aveau cuvenitul acces la cultură. Potențialitatea creatoare a națiunii române era dovedită și confirmată prin existența unor înaintași de seamă : „Cine a avut un Alecsandri poate avea un Dante. Cine a avut pe Bălcescu și are un Hașdeu, geniul nu-i lipsește, și poate spera să se ridice la înălțimea celorlalte popoare prin civilizațiune". (Lumina tuturor) In opera lui Ca- ragiale, căruia îi luase apărarea în faimosul proces contra calomniatorului Caion, Delavrancea vedea o mîndrie națională : „Cum, domnilor ? Un popor întreg admiră pe Caragiale... Admirațiunea trece peste Carpați. Bunul lui renume trece peste hotarele neamului românesc. Și pe acest om să-l acuzi, sprijinit pe falsuri, că operele lui sînt jafuri literare ? Dar asta înseamnă a izbi în credința, în ad- mirațiunea și în fala românilor !“ în tablourile lui N. Grigorescu, pe care-1 admira ca pe un poet inspirat al peisajului și sufletului românesc, identifica o adevărată e- popee plastică, un document isto-

ce avea să grăiască un„...cu chip slgu-ric, superior posterității: ranță că viitorimea va studia istoria țăranilor din operele marelui maestru. Și de se va încurca în discursurile. în scrierile. în pole- micile, în legile și reformele noastre, în elogiile și criticile noastre, în afirmațiunile contradictorii ale partidelor politice, în aspirațiunile vagi și în vicleșugurile netrebnice ale claselor conducătoare, pînzele ' ______ ... ~ ' i-minoase din care vor apărea, limpede, viața, obiceiurile, vestimen- tele, felul muncii, gradul de cultură și sufletul țăranilor". (Grigorescu în Epoca 1902, nr. 1909).Un asemenea entuziast al tezaurului nostru de cultură a fost în același timp un luptător fără odihnă pentru cauza țărănimii și pentru unitatea națională a României. Dacă discursuri ca Lumină tu
turor sau Pămînt și drepturi cereau dreptul țăranilor la pămînt, la libertate și învățătură, un discurs ca Rolul și drepturile româ
nilor transcarpatini, precum șl nenumărate articole denunțau asuprirea națională și socială pe care o exercita imperiul austro-ungar în Transilvania. Continuînd ideea cronicarilor și a istoricilor din secolele XVIII și XIX, Delavrancea susținea comunitatea de origine, de limbă și de suflet care a făcut ca românii să se simtă întotdeauna un trup, în ciuda vitregiilor istorice : „Soarta, nenorocirile au putut despărți un popor, idealitatea lui a rămas Identică. In a- cest înțeles Carpații nu au despărțit ființa voastră în două, ci i-au menținut întregimea ei, adăpostind în vremuri de urgie pentru a revărsa mai apoi, d-o parte și de alta, aceeași doină, în aceeași limbă, mișcată de același geniu..." (Discurs în Drapelul, 1897. nr. UD). Chestiunea națională care în concepția

tînărului deputat era egai „sfîntul amor de patrie" îi înaripa cuvîntul, dîndu-i acea putere pro- < fetică, ce a deșteptat atîtea con- < științe și a încălzit atîtea inimi : <„Chestiunea națională cuprinde în : ea speranțele, iluziunile și visele ) noastre, nu de un an, nu de un ) secol, ci de o indefinită durată și < de o înălțime de la care pururea < ne vom inspira. Cind aceste spe- <■ ranțe, iluziuni și vise vor pieri, J istoria noastră se va încheia ca a j tuturor popoarelor care nu mai ; există" (Discurs. Drapelul, 1898 nr. / 252). 2Sentimentul acesta patetic pe ) măsura unui temperament impe- ) tuos ca al oratorului „cel mai mare > al României contemporane", cum < îl numea Titu Maiorescu, nu pu- < tea să nu se cristalizeze într-o o- < peră literară, să nu insufle viată s unui erou monumental. Cînd toată S lumea credea că omul politic Dela- ; vrancea, după o îndelungată ab- / sentă, nu se va mai întoarce la < uneltele de aur ale- scrisului și ale < tinereții, el dă la iveală trilogia < Moldovei. Opera de care vorbeam S e Apus de soare; cea mai expre- > sivă în comparație cu Viforul și ) 
Luceafărul, eroul este domnul < Moldovei. Ștefan cel Mare. O ase- < menea alegere solicita o aderență < structurală cu subiectul, o infor- S mație de savant, un suflu poetic ; și o vigoare capabile să atingă ) sublimul. Delavrancea a probat cu / prisosință toate aceste calități, < reușind să scrie un magnific poem < liric și oratoric, ce n-a încetat să \ dezlănțuie căldura patriotismului. $Stefan în Apus de soare ni se în- < fătișează ca tipul desăvîrșit al dom- < nului cu dragoste de țară, drept, J înțelept și viteaz, care s-a sprijinit ) în politica sa pe mica boierime și ; pe satele de răzeși : „Nimeni nu < s-a plîns de judecățile lui în vreme < de pace — snune clucerul Moghi'ă < — ori că-n războaie s-a ferit unde < a fost mai greu". Relațiile diploma- < tice sînt întemeiate pe demnitate. ) iar boieria dată pe merit. Oștenii < se adună la chemarea voievodului < fără zăbavă. deoarece „boieri, < curteni, răzeși, una în fata dom- < nului". Toți îl numesc „slăviți’!". < „preslăvit.ul nostru stănîn". Stefan < e domnul care-i poartă din vîcto- : rie-n victorie, nrietennl care le a- ț runcă vreo vorbă de duh. e părin- < tele iubitor care-i răsplătește mă- < rinimos. dîndu-le ocini și întărin- < du-le stănînirea cu hrisoave și uri- < ce pecetluite. 5în Anus de soare. Stefan, ca < domn. își păstrează intactă însu- < fletirea luptătorului viteaz din < totdeauna, dorința de a porni la : bătălie ca în tinerețe. Adunarea oș- ț tenilor îi dă o stare de extaz, ne < care autorul o transcrie nu fără a < nota și acea frîntură de doină, așa < de caracteristică psihologiei erou- < lui : „I-auz și-î văz, îi văz și-i < auz... O ! cum se varsă anele în < Șiret, asa vin șuvoaiele în Su- < ceava la chemarea voievodului < lor !... Auziți ?... Subt poaile de co- < dru verde !...“ Drama lui Stefan e ; în primul rînd o -dramă interioară. < constînd în conflictul dintre om șl < 
domn, dintre puterea istovită a < primului șl vigoarea de spirit £ <superioritatea morală a celui de-al < doilea. „Ce te doare. păcatele < mele? îl întreabă îngrijorată } Doamna Maria — Nimic ne domnul < 
Moldovei... răspunde Ștefan. Si < toate pe Ștefan Mușatin. fiul ■ luî < Bogdan și nepotul lui Alexandru < cel Bun..." (s.n.l. Domnul, ne care-1 < va răpune singură moartea, își va < impune voința pînă în ceasul din < urmă, cînd îi va pedepsi cu mîna < lui pe uneltitorî vrînd să lase țara , în bună rînduială, această țară pe < care o hărăzea moștenire pe vecie ( urmașilor, în cutremurătorul său < testament patriotic : „Țineți minte < cuvintele lui Ștefan, care v-a fost < baci vouă pînă la adînci bătrinețe... < că Moldova n-a fost a strămoșilor < mei, n-a fost a mea și nu e a voas- < tră, ci a urmașilor voștri, ș-a ur- < mașilor urmașilor voștri, în veacul J vecilor". <Regăsim în Apus de soare întreg < spiritul profetic al militantului J neodihnit pentru unitatea națio- < nală, acea poezie țărănească frustă < și directă, pe care iubitorul doine- < lor șl baladelor a preferat s-o ros- < tească șl s-o cînte ca pe o melopee < străveche, în tradiția bunilor și < străbunilor ce statorniciseră cu su- < ferințele șl jertfele lor însuși cu- < vîntul Patrie. !

Mihoc anoua le-
cadrelor

In laboratorul da restaurare al Institutului de Arheologie din Capitală
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La Casa oamenilor de știință din Capitală au început, marți dimineața, lucrările „Reuniunii experților în politica științei — pregătitoare a Conferinței miniștrilor științei din statele membre ale UNESCO". Reuniunea, organizată de UNESCO, cu sprijinul Consiliului Național al Cercetării Științifice din România, va examina problemele care urmează să fie înscrise pe ordinea de zi a Conferinței miniștrilor, convocată pentru perioada 1969—1970.La ședința de deschidere au luat parte Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului țional al Cercetării Științifice din Republica Socialistă România, drei Oțetea, președintele Comisiei naționale române pentru UNESCO, Valentin Lipatti, ambasador, delegatul permanent al României la UNESCO.Din UNESCO Hemptinne, directorul Diviziei de politică științifică, reprezentantul directorului general la reuniune, și Louis Zieglâ, adjunct al directorului Diviziei de politică științifică.La lucrări iau parte experții în politica științei, invitați de UNESCO: Francesco Borlandi (Italia), Jean-Didier Dardel (Franța), Jacques Defay (Belgia), Ilie Diculescu (România), Ame Vilhem Engstroem (Suedia), A. F. Maltsev (U.R.S.S.), Karl-Friedrich Schei- demann (R. F. a Germaniei), Smialowskl (Polonia), B. B. M. Sutherland (An- Aleksandar Trumic (Iugo-

Na-An-
partea Secretariatului participă Yvan de

Michael Gordon glia) și slavia).De asemenea, participă ca observatori din partea unor organisme științifice naționale și internaționale : Claudiu Ionescu-Bujor (România), Nicolae Nestorescu (România) — din partea Consiliu- 1 i organizațiilor internaționale de științe medicale, Zbigniew Ostrowski (Polonia), Gheorghe Retegan șl Nicolae Simionescu (România), Fanny Veglianti (Italia).Deschizînd lucrările reuniunii, tovarășul Alexandru Bîrlădeanu a adresat participanților un salut din partea guvernului Republicii Socialiste Ronjânia și a Consiliului Național al Cercetării Științifice.Urmînd după Conferința miniștrilor educației, care s-a ținut la Viena, în noiembrie 1967 — a sub-
r o n i c a

■ a ■ zilei

O delegație a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, condusă de Simion Bughici, președintele uniunii, a plecat marți după- a’ îiază la Berlin, unde va participa ? ■ cel de-al Vl-lea Congres al l iunii Cooperativelor de Consum dih R. D. Germană. .Printre persoanele oficiale prezente la plecare, pe aeroportul Băneasa, se afla și Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București.

liniat vorbitorul — Conferința miniștrilor științei din statele europene, membre ale UNESCO, va constitui a doua etapă a acțiunii pe care organizația o întreprinde la nivel guvernamental în Europa. Sînt convins că ea va fi o excelentă ocazie pentru un amplu schimb de opinii între factorii responsabili ai politicii științei în țările europene ; ea va constitui, totodată, un cadru din cele mai favorabile pentru cooperarea europeană în domeniile științei și tehnicii și un rodnic schimb de experiență pentru toate statele participante, într-o epocă în care planificarea științei și avîntul cercetărilor științifice constituie factori indispensabili ai progresului general al tuturor țărilor.In ceea ce o privește, România, care este o țară în plină dezvoltare economică, socială, științifică și culturală, acordă un interes foarte mare unor asemenea reuniuni regionale, capabile să stimuleze progresul cooperării europene, să promoveze tin climat de înțelegere și apropiere pe continentul nostru și să contribuie în felul acesta la întărirea păcii în lume.După ce a transmis mulțumiri directorului general al UNESCO, Renă Maheu, pentru modul competent și eficace în care Secretariatul organizației a pregătit reuniunea de la București, vorbitorul a urat participanților la reuniune succes deplin în lucrări și a exprimat speranța că rezultatele acestora vor constitui o premisă în opera de întărire a păcii și prieteniei, pentru progresul general al umanității.A luat apoi cuvîntul Yvan de Hemptinne. In numele directorului general al UNESCO, oaspetele a salutat pe participanțli la reuniunea experților și a relevat contribuția țării noastre la idealul păcii și cooperării internaționale de care este însuflețită UNESCO. Cu a- ceastă ocazie, el a exprimat gratitudinea organizației pentru ospitalitatea acordată participanților la reuniune.In continuare. Yvan de Hemptinne, arătînd că inițiativa convocării de către UNESCO a unei conferințe la nivel ministerial este rodul unei rezoluții propuse de România, a relevat interesul deosebit cu care această inițiativă a fost primită de țările membre ale UNESCO, la ultima sesiune a Conferinței generale a organizației. 'După ce s-a referit la scopurile Conferinței ministeriale a științei din Europa și la planul lucrărilor actualei reuniuni de la București, vorbitorul a încheiat urînd participanților succes deplin în munca de pregătire a viitoarei conferințe.A fost ales apoi biroul reuniunii, care este alcătuit din : Ilie Dicu- lescu (România) — președinte; Gordon B. B. M. Sutherland (Anglia) — vicepreședinte; Jacques Delay (Belgia) — raportor.Lucrările reuniunii continuă.(Agerpres)

SPORT
Astăzi de la ora 18,30 în sala Floreasca va avea loc meciul retur de volei dintre echipele masculine Steaua București și Spartak Brno, din cadrul semifinalelor „Cupei campionilor europeni'. In primul joc, echipa cehoslovacă a repurtat victoria cu scorul de 3—leJoi, în sala Dinamo, în joc retur pentru „C.C.E.* la volei feminin Dinamo București va juca în compania echipei T.S.K.A. Moscova. Primul meci s-a încheiat cu scorul de 3—0 în favoarea voleibalistelor sovietice.

Pe stadionul Republicii va avea- loc astăzi un cuplaj fotbalistic, care constituie un nou criteriu de verificare al selecționabililor noștri în vederea viitoarelor întîlniri internaționale. Programul este următorul: ora 17: echipa de tineret I — reprezentativa de tineret a Bucureștiului; ora 19: lotul național A — echipa de tineret II.Joi, de la ora 17, pa stadionul Republicii se va desfășura finala turneului școlilor profesionala pentru trofeul „Primăvara*. Finaliste: selecționata bucureșteană („Juventus') și cea timișoreană („Ripensia*).
Invitație la galele 
pugiliștilor junioriPe drept cuvânt putem afirma că primele două „acte" ale finalelor campionatelor naționale de juniori care au loc în sala sporturilor de la Floreasca s-au disputat într-un cvasi- anonimat. La prima vedere pare da neînțeles cum spectatorii bucureșteni, mari amatori ai „nobilei arte" au lipsit de la această tradițională competiție, o adevărată trecere în revistă a schimbului pugilistic de mâine. Credem că amatorii de box „sută în sută", și nu se poate spune că în Capitală nu sînt măcar cîteva mii, ar fi luat drumul spre sala Floreasca dacă acestor campionate li s-ar fi făcut un minim de publicitate, dacă organizatorii ar fi recurs la o firească reclamă care să stârnească interesul marelui public. Atunci, desigur, am fi întîlnit aceeași atmosferă a marilor întreceri consemnată de altfel, nu de mult, la o altă competiție rezervată „speranțelor": retului.Primele gale ale prilejuit satisfacția meciuri spectaculoase, de un bun ni

vel tehnic. La capitolul evidențiațl am trecut pînă acum numele lui C. Iancu (Steaua), L. Horvath (Cri- șul Oradea), Eugen Gorea (Voința Reghin) și L Fuică (C.S.M. Reșița).

Criteriul tine-juniorilor ne-au vizionării unor

Este interesant de arătat că antrenori cu vechi state de servicii ca Petre Pop (Reșița), Gh. Flat (București), Gh. Bobinaru (Brăila) sau I. Buză (Constanța), prezintă la fiecare ediție noi elemente, demonstrînd specialitate» lor de a lucra cu începătorii.Campionatele de juniori continuă după următorul program : astăzi, ora 17, sala Grivlța Roșie, reuniunea *e- mifinală a juniorilor mici; joi, ora 17, la Floreasca, reuniune semifinală a juniorilor mari ; vineri zi de odihnă ; sîmbătă, sala Floreasca, ora 17, finalele la ambele categorii (12 meciuri juniori mici și 10 meciuri juniori mari). Tinerii boxeri P. Dobres- cu (pană) și V. Lehăduș (grea), selecționați în lotul pentru întîlnirea cu Italia de duminică vor lupta direct în finalele juniorilor „mari" în două meciuri suplimentare. Acestea vor figura în programul galelor finale ale seniorilor de la începutul lunii iunie. In sfîrșit, o măsură de subliniat : federația a alcătuit o comisie din trei antrenori: C. Cionoiu, M. Doculescu și E. Fuhresz care, în cadrul finalelor, vor selecționa pe cel mai talentat! juniori pentru taberele de vacanță de la Cluj, Toplița, Piatra Neamț și Galați.
Paul OCHIALB1
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12,19; 14,30;• Răzbunarea haiducilor t PATRIA — 9; 1»;
16,45; 19; 21,15.
• Eddie Chapman, agent secret : FESTIVAL 
15,15; 18; 20,45, MELODIA — 9; 12; 15; 18; 20,45, 
9,30; 12,15: 15,30; 18,15; 21.
O Sînt șl eu numai o femele ; REPUBLICA
Intre două bombardamente) — 9,30; 11,45; 14,15; lo; ic__
21, CAPITOL (completare Reportaj prin Țara Bîrsel) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.30; 20,45, la grădină — 19,30.
• El Dorado : SALA PALATULUI (seria de bilete 2357 —
orele 17,15 șl seria 2358 — orele 20,15), LUCEAFĂRUL (com
pletare Reportaj prin Țara Bîrsel) — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 
20,30, BUCUREȘTI (completare Digul) — * ------ ........
18,15; 21, GRĂDINA DOINA — 19,30.
o Viața In doi : VICTORIA (completare 
util) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Fragii sălbatici : CENTRAL (comple
tare Cîntece In lemn) — 9; 11,15; 13,30;
16 ; 18,30 ; 21.
• Diavolul deșertului t CINEMATECA —
10; 12,30.
O Bela : LUMINA — 9 ; 11,45 ; 14,30 |
17,15 ; 20,15.
FTom și Jerry : DOINA (completare

uga Dușcăi) — 9; 10,30; 12; 13,30; 16;

— 8,15; 12; 
MODERN —
(completare

18; 18,45(

8; 10,30; 13; 15,30;
Cînd frumosul •

cinema
From și J

uga Dușcăi)
18,15; 20,30.
ÎNOuI locatar t UNION (completare

lori și insecte) — 15,30; 18; 20,30.
• O sută unu Daimațieni ; TIMPURI NOI (completare Ziua 
nașterii) — 9—21 în continuare.
O Praștia de aur : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLOREAS
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30 (la ultimele două completarea Intre 
două bombardamente).
• Topkapl : FEROVIAR — 9; 11,30; 14; 17; 20,30, EXCELSIOR 
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, GLORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 
20,15, GRADINA UNIREA — 19,30.
• Căutațl idolul : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (comple
tare Gustav modifică) — 10; 16; 18,15; 20,30.
0 Sflntul la plndă : DACIA (completare Gura lumii) — 8,45— 
17 In continuare ; 19; 21, MUNCA (completare In Egiptul nou) 
— 14; 16; 18,15; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună i BUZEȘTI — 15,30; 18; 
la grădină —19,30

• încercuirea t CRÎNGAȘI (completare Bucuria dragostei) 
— 15,30; 18; 20,30.
• Cele trei nopți ale unei iubiri : 
Reportaj prin Țara Bîrsel) — f " 
O Pentru cițiva dolari în plus
20.45, la grădină — 19,30, MIORIȚA 
20,30.
o Trei grăsuni t UNIREA (completare Orizont științific nr. 
2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți i TOMIS — 9—15,49 In conti
nuare; 18,15; 20,30; la grădină — 19,30.
O Cu toată viteza, înainte !: FLACĂRA (completare Flori 
și insecte) — 15,30; 18; 20,30.
0 I.eul african : VITAN (completare O după amiază plină 
de peripeții) — 15,30; 18; 20,30.
• Fernand Cowboy : GRĂDINA VITAN — 19,30.

O Noaptea nunții în ploaie : POPULAR 
(completare Orizont științific nr. 2/1964) 

aHBaBHBaaaBsss — 15,30; 18; 20,30.
n Apă curativă : AURORA (completare 
Reportaj prin Țara Bîrsel) — 9; 11,15;

I 13,30 15,45; 18,15; 20,30.
0 Tom Joues : GRĂDINA AURORA — 
19,30.

gagggoggggmasi e Hocus-Pocus : ARTA (completare Flori 
pentru litoral) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13,30; 20,45; la grădină — 19,30.

n Răpirea fecioarelor : MOȘILOR (completare Flori pentru 
litoral) — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,30, VOLGA (com
pletare Cînd frumosul e util) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45.
O Spartacus (ambele serii) : COSMOS — 14,30; 17,30; 20,30. 
e Am întîlnlt țigani fericiți : VIITORUL (completare Răzbu
narea) — 15,30; 18; 20,30, FERENTARI (completare GUBtav 
știe mal bine) — 15,30; 18; 20,30.
0 Capcana : RAHOVA (completare Mitică șl formula lui de 
viață) — 15,30; 18; 20,30; la grădină — 19,30.
0 Blestemul rubinului negru : PROGRESUL (completare
Ritm) — 15,30; 18; 20,30.
0 Muzicantul t LIRA (completare Pilule n) — 15,30; 18; 
20,30.
0 Eroii de la Telemark ; DRUMUL SĂRII — 18; 17^0; SO, 
COTROCENI — 15; 17,45; 20,30.
0 Neamul Șolmăreștllor ; 
Brâncușl) — 15,30; 18; 20,30.

GRIVIȚA (completei* 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
3 : BUCEGI — 9; 11; 15; 18; 
-----  9,30; 12,13; 18; 17,43;

PACEA (completai* Păți «pre

Retortele
(Urmare din pag. I)

teatre
• Filarmonica de «tat „G. Enescu* (la 
Ateneu) : Concert simfonic, pentru «tu- 
dențl. Dirijor : Alexandru Sumskl — 
20,30.
• Studioul de concerte al Radlotele- 
vizlunil : Concert coral dat de corul 
Ansamblului de Stat de clntece șl jocuri 
din Tîrgu Mureș. Dirijori : Blrtalan Ju- 
dlt și Szalman Lfirănt.
e Teatrul de stat de operetă : contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : Heldelbergul de altă-

19,30, (sala Studio) l Părinții te
ribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Capul de rățol 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) 
Macbeth — 20.
• Teatrul „C. L Nottara* (sala Maghe- 
ru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) t 
Femei singure — 20.
Î, Teatrul „Barbu Delavrancea" t Hora 

omnlțelor — 19,30.
• Teatrul Mic : Doi pe un balansoar 
— 20.
e Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvă
niile iul Păcală —16.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Ileana Sînzlana — 17, (sala 
din str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz 
— 17.
O Teatrul satirlc-muzloal „C. Tănase* 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor ; Cu picioarele pe 
pămlnt — 20.

17,30 — Pentru cel mid : Fil
mul : „Calul Furry". 18;00 — 
Curs de limba engleză (lecția 
a 13-a). 18,30 — Semifinala
Cupei campionilor europeni 
la volei masculin : Steaua — 
Sparta Brno (aspecte). Trans
misiune de la Sala Floreasca. 
19,30 — Telejurnalul de seară. 
19,50 — Buletinul meteorologic.
— Publicitate. 20,00 — Tineret, 
tinerețe : „Festivalul primă
verii". 20,30 — Reportaj ’68 5 
„In Lugojul de sub vil", 21,00
— Avanpremieră. 21,15 — Te- 
lecinemateca : „Voci tn Insu
lă" — producție a studiourilor

I bulgare. 22,45 — Telejurnalul 
de noapte. 23,00 — închiderea 
emisiunii.

★La 23 aprilie a.c., primul adjunct al ministrului afacerilor . externe, George Macovescu, a primit în audiență pe Faisal al Saleh al Mu- tawa în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Kuweitului în Republica Socialistă România.

Sesîz ările
(Urmare din pag. I)

★Marți, 23 aprilie, a părăsit definitiv țara noastră, Manuel Yepe Menendez, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Cuba în Republica Socialistă România.
★Marți, în sala de spectacole a Casei de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș, a avut loc o șezătoare literară dedicată împlinirii a 60 de ani de la crearea asociației Literare „Holnap* care a avut sediul la Oradea și în care au activat poeți și scriitori cunoscuți între care Ady Endre, Juhasz Gyula, Babies Mihai. Despre însemnătatea și activitatea acestei asociații au vorbit scriitorul Nagy Pal, Zeno Ghlțulescu și Franyo Zoltan.în încheiere, actori al teatrului «fie stat din localitate au recitat versuri din creațiile literare ale membrilor acestei asociații.

Cu același prilej, la Casa creației populare din Oradea a avut loc o ședință a cercului literar „Ady Endre* din localitate.
★Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit marți, la restaurantul Athenee Palace, un cocteil cu prilejul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră Compania italiană de teatru „Anna Proclemer — Giorgio Al- bertazzi*.Au luat parte prof. univ. dr. docent Alexandru Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, directori de teatre, regizori, actori, alți oameni de artă și cultură.Au fost prezenți Niccold Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.
★

La Invitația Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, marți a 
sosit în Capitală o delegație culturală din R.F. a Germaniei, condusă 
de dr. Walter Althammer.(Agerpres)

te. înlăturate prin acțiuni hotărîte, prin toate mijloacele care stau la îndemîna sindicatelor, si nu numai, cum se întîmplă adesea. în organele de jurisdicție a muncii. Fiindcă de aici decurg alte situații anormale : unii salariatl re- vendicîndu-si. în virtutea legii, drepturile care li se cuvin, se adresează în continuare tribunalelor, procuraturii. forurilor de stat și de partid, iar unele comitete de sindicat asistă cu pasivitate la toate aceste încercări. Aceasta face ca, uneori, organele sindicale să fie ocolite, salariații adresîndu-se — chiar pentru rezolvarea unor recla- matii mărunte — unor foruri de partid și de stat. Iată un caz, din multe altele. Tudorache Ion din comuna Bucșani, paznic de noapte la Ocolul silvic din Malu-Spart (județul Ilfov), se adresează la C.C. al P.C.R. fiindcă nu i s-au plătit orele suplimentare pe care le-a prestat (noaptea sau în zi de duminică). Sesizate, organele sindicale constată temeinicia celor reclamate și se iau măsuri pentru plata celor 312 ore suplimentare șl 13 duminici, conform legii. întrebarea e însă : de ce această deficientă n-a fost curmată pe loc. prin intervenția organelor de sindicat locale 7 De ce paznicul respectiv a trebuit să umble, cum scrie, „cu pălăria în mînă" la administrație, pentru drepturi ce 1 se cuveneau ? De ce, într-o altă situație — e drept, mult mal gravă : desfacerea contractului de muncă, în mod abuziv, cu 17 zile înainte de concediul de naștere — Rafira Do- robantu, salariată la întreprinderea de electricitate Sibiu, s-a adresat forului central de partid, fără să facă apel, cum era firesc, ia comitetul sindicatului, la consiliul local 7De obicei, asemenea situații sînt explicate prin faptul că membrii de sindicat respectivi, din cauza lipsei de experiență sau de cunoștințe, n-au urmat procedura firească, apelînd la sprijinul sindicatelor. Desigur, nu e exclusă o asemenea posibilitate, deși, în acest caz, ar fi îndrituită observația că e de datoria comitetului sindicatului din respectiva întreprindere sau instituție în primul rînd de a face larg cunoscute drepturile statutare ale membrilor, de a dobîndi, prin fapte și acțiuni palpabile, încrederea tuturor salariaților, astfel ca aceștia să i se adreseze în Orice împrejurare. cînd drepturile si interesele lor au fost lezate. Nu întotdeauna însă se realizează acest deziderat major. Chiar cînd e vorba de organisme ce coordonează activitatea sindicală a unui ora* sau *

unei ramuri economice. Fiindcă, lată că. într-un alt caz, Viliam Meskă, care nu mai e un membru de sindicat fără experiență, ci chiar președinte al comitetului sindicatului dintr-o întreprindere comercială timișoreană. nu se adresează, cum ar fi fost firesc, organelor ierarhic superioare — consiliului sindical local, sindicatului de ramură. Pentru rezolvarea sesizării sale privind justa retribuire a lucrătorilor, potrivit e- fortului depus, acționează alte foruri decît cele sindicale, pentru a fi înlăturate deficientele care au produs anomalia (interpretarea greșită a unor instrucțiuni ale Ministerului Comerțului Interior, incompetenta u- nor funcționari, lipsa de preocupare pentru organizarea muncii, etc.).In asemenea cazuri, adevărata explicație este: atitudinea de expectativă a unor organe sindicale, deși sînt sesizate din vreme de către salariatl de existenta unor deficiente, în loc să se sesizeze imediat, cerînd sprijinul organelor sindicale superioare și, în cazuri grave, chiar Consiliului Central al U.G.S.R., pentru a curma neregulile, ele adoptă — fără un examen critic — punctul de vedere al conducerii administrative. O situație ca aceasta poate fi e- xempllficată prin cele ce s-au în- tîmplat la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii". Avînd de executat 
o lucrare ce comporta o mare răspundere. fiind destinată exportului, salariații din tipografie au sesizat- din capul locului atît direcțiunea, cît și comitetul sindicatului, că nu au fost asigurate condițiile elementare pentru realizarea unei producții la calitatea cerută — hîrtie șl cerneluri necorespunzătoare, mașini defecte etc. Dar aceste foruri, semnatare de altfel si ale unui contract de muncă colectiv, ce prevede o- bligatil reciproce precise în asemenea situații, n-au luat măsurile ce 
s-ar fi impus. Cînd, în final, lucrarea a fost respinsă din pricina defectelor de calitate și cînd s-a pus problema răspunderilor bănești. comisia Instituită pentru anchetarea cazului a ajuns la concluzia că de vină sînt... salariații. Direcțiunea, pe baza unei dispoziții de reținere, a imputat cu seninătate paguba la 264 de lucrători, care, chipurile, n-au luat măsuri pentru a înlătura defioientele ivite. Nicî de astă dată comitetul sindicatului nu-și exercită prerogativele statutare pentru’a apăra drepturile membrilor săi, în mod abuziv încălcate. Abia în urma unei scrisori trimise de unul din muncitori și în urma verificării efectuate de un colectiv al Comitetului de partid al sectorului 
1. lucrurile au intrat pe făgașul legal, prin abrogarea dispoziției abu-

zive, pagubele urmînd a fl suportate de cei cu adevărat răspunzători.Sau, un alt exemplu: cazul unor macaragii de la uzina „Vulcan* care de aproape doi ani de zile stăruie să obțină o diferență de încadrare, la care cred el că legea le dă dreptul. Darea unei soluții juste revine, desigur, menit trucît tatea _______ . _chestiune care e de competenta lor nemijlocită. Iată însă că în secția în care lucrează cei mai multi din a- cești macaragii, comitetul sindicatului „nu cunoaște problema". Nici comitetul sindicatului pe întreprindere, care știa totuși despre ce este vorba, n-a acționat potrivit menirii sale. Tribunalul, preluînd în continuare cauza, ajunge la concluzia că a fost greșită procedura. Adică macaragiii, pentru obținerea drepturilor lor, nu trebuiau să urmeze calea judecății, ci calea sesizărilor pe linie administrativă. Am expus în amănunțime toate acestea pentru a arăta Ia cîte tracasări, drumuri inutile, cheltuieli bănești, pierderi de timp și de e- nergie au fost supuși acești salariat!, membri de sindicat, din cauza pasivității organelor sindicale din întreprindere. Exista o „procedură" mai judicioasă, mal simplă și, în același timp, convenabilă tuturor. Ne vorbește în acest sens tov. Ion Gheorghe, secretarul comitetului de partid din uzina „Vulcan" : „în a- cest caz, e drept, ceva mal complicat, ar fi fost indicat ca organele sindicale de întreprindere, cu sprijinul celor ierarhic superioare, de la sector șl de la municipiu, împreună cu un reprezentant al sindicatului de ramură, să găsească o soluție justă, legală, discutînd cu administrația întreprinderii, cu ministerul, cu comitetul de stat care se ocupă cu reglementarea salarizării". Procedura ni se pare judicioasă în- trucît, în acest fel. membrii de sindicat respectivi și-ar fi dat seama că organizația lor a făcut tot ce-1 stătea în putință, potrivit prevederilor statutare, pentru apărarea drepturilor lor, scutindu-i de reclamați!. intervenții și judecăți tile.Legislația muncii, drepturile riatilor trebuie respectate scrupulozitate. Nu se poate admite, în această privință, nici un rabat, nici un subterfugiu juridic. Sindicatele sînt chemate, în primul rînd, să-și exercite din plin, și în mod activ, rolul care le revine, potrivit statutului, a poziției Pe care o ocupă în viata socială și economică a tării. Pe de altă parte, conducerile întreprinderilor, ale Instituțiilor, ministerele trebuie să ceară, ia rin-

celor în drept, însă am node existenta acestui caz în- ni se pare nefirească pasivi- organelor sindicale într-o

inu-sala- cu

Preocupați de montaj, de probele parțiale, de terminarea drumurilor, căilor ferate, parcului de rezervoare, constructorii se văd nu o dată angajați în probleme care ar putea să pară cu totul străine petrochimiei. Am nimerit într-o mică ședință în care directorul general, Costache Sava, discuta despre utilizarea terenurilor agricole învecinate. El imaginează în preajma combinatului zeci de hectare de sere, culturi de legume, iazuri piscicole, pentru care vor putea fi livrate instalații și confecții metalice, folii de polietilenă produse în laboratoare, aburi trecuți prin schimbătoare de căldură pentru climatizarea serelor. Cei din conducere nu se îngrijesc numai de magistrale, de estacade, de clădiri, ci și,de spațiile verzi, de alei, de plantațiile necesare asigurării cadrului estetic al uzinelor.Privim în lungul ogoarelor, proaspăt scurmate de mașini. O incizie proaspătă, un tranșeu abia acoperit arată drumul magistralelor de conducte. Departe, spre apus, dincolo de apele Oltului, unde apare concomitent cu platforma chimică a Piteștilor platforma chimică a Rîmniculul, s-a făcut racordul. Două conducte —

dul lor, ca salariațil șl organizația de masă care-i reprezintă să-și îndeplinească obligațiile ce le revin, de a munci bine și productiv, cu un înalt randament calitativ șl economic. Lipsa de răspundere, negii-' jența, risipa, abuzurile, indisciplina, din ori care parte ar proveni, nu trebuie nici acoperite, nici tolerate. Aceasta presupune, în ceea ce privește sindicatele, însușirea unul stil de muncă operativ, ancorat nemijlocit în viată, receptiv la nfevolle aalarlatilor.„Sindicatele vor trebui să-și perfecționeze formele și metodele de muncă, să elimine manifestările de formalism și birocratism, excesul de ședințe, pentru a-și putea concentra eforturile, în principal, spre studierea și solutionarea operativă a numeroaselor probleme legate de activitatea profesională, social-cultura- lă, de ridicarea nivelului de trai al oamenilor rostite, la P.C.R.. de Ceaușescu pede sarcinile cele mai stringente care revin. In momentul de fată, întregii activități sindicale.
muncii". Aceste cuvinte Conferința Națională a către tovarășul Nicolae sintetizează în mod lim-

Știri culturale
Marți la amiază a plecat spre 

Italia un grup folcloric al Ansam
blului U.G.S.R. pentru a lua parte 
la Festivalul internațional de fol
clor „Migdalul in floare" de la 
Agrigento, care se va desfășura 
intre 24—29 aprilie.

Sub conducerea artistului emerit 
Victor Popescu, ansamblul va sus
ține la acest festival un program 
cuprinzînd, printre altele, suite de 
dansuri oltenești, din Oaș și din 
Făgăraș. Muzica populară va fi 
prezentată de soliștii Marioara Tă- 
nase, Felicia Laurențiu, 
Cocriș și alții.

★
Colectivul Teatrului 

din Craiova a plecat 
R. S. F. Iugoslavia. Actorii craio- 
veni urmează să prezinte o serie 
de spectacole pe scenele teatrelor 
din Novi Sad și Belgrad.

Turneul constituie un răspuns la 
vizita pe care au întreprins-o cu 
cîtva timp in urmă la Craiova și 
București artiștii Teatrului Națio
nal sîrb din Novi Sad. Primul 
spectacol va fi prezentat miercuri 
la Novi Sad cu piesa „Procesul 
Horia" de Al. Voitin. (Agerpres)

Constantin

Național 
marți in

una de opt șl alta de patru toii — străbat 85 de kilometri pe sub ogoare verzi, pe sub drumuri și șosele, pe sub apele tulburi ale Oltului pe care constructorii brașoveni, în lunile cele mai defavorabile, în februarie și martie, cînd încep să curgă sloiurile și pornesc apele mari, au realizat baraje din palplanșe, au eliberat treptat incintă cu incintă pentru a executa săpăturile necesare. Lucrarea s-a realizat într-un timp scurt, chiar înainte de a fi produse și furnizate etilena și propilena. S-a tinut însă seama de faptul că probele pentru conducte durează cîteva luni, că ele trebuie să fie bine curățite prin godevilare, șterse de rugină, bine uscate și apoi probate cu azot, asi- gurîndu-se perfecta lor etanșeitate. Terminarea conductelor la timp a- duce .economii de pește zece milioane, cît ar fi costat instalațiile provizorii de stocaj și descărcare de la Rîmni- cu Vîlcea (cale ferată racordată, rezervoare de depozitare, instalații de descărcare, stație de pompare). In felul acesta, propilena va fi adusă de la Ploiești, stocată la Pitești și furnizată combinatului de dincolo de Olt prin conductele definitive, pînă la intrarea în funcțiune a fabricii de piroliză.Treptat ni s-a revelat schema unul complex unitar, al unui triptic al petrochimiei, în care locul central este ocupat de Pitești, iar extremele îl ocupă Brazii și Rîmnicu 'Vîlcea. I Artera spre Brazi, tare, va traversa întregul județ Dîmbovița și părți din județele Argeș și Prahova, urmează să se realizeze în lunile următoare. Vor fi interconectați trei mari producători și consumatori de etilenă și propilenă, ceea ce va asigura o funcționare necontenită, fără întreruperi pe timpul reviziilor.— Sîntem o fabrică de materii prime, ne spune ing. Costache Sava, directorul general al combinatului. Tendința noastră este să lărgim — chiar de la bun început — gama de materii prime. Le valorificăm superior, pînă la 800 la sută. La noi se vor obține 50 de mărci de polietilenă.— Industria petrochimică cere din partea celorlalte ramuri industriale să tină pasul cu ea, adaugă ing. Al. Polihroniade. Impulsionează industria metalurgică, construcțiile de mașini, pretinzîndu-le metale aliate pentru minus 100 de grade, pentru plus 800 de grade, pentru presiuni pînă la 2 500 de atmosfere. La realizarea echipamentelor corespunzătoare trebuie și metale, șl tehnologii rare.Intr-adevăr, combinatul petrochimic impune necontenit soluții noi, ingenioase, pretinde raționalizări și inovații, pretinde invenții, și nu în- tîmplător ne-a fost prezentată una din cele mai îndrăznețe soluții pentru depozitarea etilenei în ocnele de sare. Ideea nu este nouă. A fost aplicată de vreo zece ani încoace în unele țări cu industrie dezvoltată. Conductele magistrale care se îndreaptă spre combinatul chimic de la Rîmnicu Vîlcea trec prin vecinătatea salinelor de Ia Ocnele Mari. Ing. Al. Polihroniade, căruia îi aparține soluția de adaptare a cavităților din salină pentru depozite de etilenă, a studiat literatura de specialitate, pentru a-și crea o platformă de ordin teoretic, apoi a luat legătura cu terenul pentru a cerceta structura blocurilor de sare. S-au făcut măsurători, s-a conturat profilul unei caverne la sonda 357, părăsită după . opt ani de exploatare. Un adevărat turn subteran de 200 de metri înălțime, cu un volum de 150 mii m c, capabil să depoziteze 20 de mii de tone de etilenă, care înseamnă renunțarea la vasele sferice foarte costisitoare șl de mică capacitate ; înseamnă înlocuirea unul întreg parc de rezervoare ; înlocuirea a 40 de depozite care cer investiții de peste 60 de milioane de lei șl mari eforturi în exploatare. Marele depozit subteran din Ocnele Mari va asigura un stoc de etilenă menit să acopere necesarul producției, va permite continuitatea procesului tehnologic, va aduce mari economii de investiții, îmbunătățind totodată indicatorii tehnico-economici din trei combinate.Totul se află în mers, în pregătire, in efervescentă creatoare. Ca niște gigantice clepsidre, turnurile petrochimiei măsoară de pe acum, pe platoul Piteștilor, orele fecunde ale timpului industrial, ale timpului de aur 
al tării.

A încetat din viață, în ziua de 22 aprilie a. c., Constantin Pris- nea, scriitor și publicist, cunoscut activist pe tărîm obștesc.Constantin Prisnea s-a născut în Botoșani, la 2 februarie 1914, într-o familie de muncitori. In anul 1931 se înscrie la Facultatea de științe din Iași, participă la activitatea cercului studențesa „Mihail Eminescu" și colaborează la publicațiile democratice „Cuvîntul liber", „Manifest", „Clopotul", precum și la „Slova", al cărei redactor șef a fost.In anul 1937 devine membru al Partidului Comunist Român. In a- ceastă perioadă îndeplinește diferite sarcini în rîndul intelectualilor din Iași, colaborează la ziarele progresiste, militează împotriva războiului, pentru eliberarea țării de sub jugul fascistDupă 23 August 1944, paralel cu activitatea publicistică și literară, îndeplinește importante funcții de partid și de stat.Cu volumele „După alungarea faraonilor", „însemnări din țară nouă", „Țara vinurilor", „ȘI noaptea credeau în lumină", „Catedrala scufundată", Constantin Prisnea s-a afirmat ca un prozator și publicist de valoare. In ultimii ani, ca redactor șef al revistei „Albina", Constantin Prisnea a depus o activitate pasionată de răspîn- dire în lumea satelor a valorilor literaturii noastre contemporane.Pentru merite deosebite a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin moartea lui Constantin Prisnea pierdem un activist de frunte, un tovarăș iubit, un scriitor și un publicist de valoare.Amintirea lui va rămîne veșnlo vie în inimile noastre.Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă RomâniaUniunea Ziariștilor din Republica Socialistă RomâniaComitetul foștilor deținuți antifasciști din Republica Socialistă România
Corpul neînsuflețit va fl depus la Casa scriitorilor din Calea Victoriei nr. 115. Publicul va avea acces miercuri, 24 aprilie. Intre o- rele 13—18 și joi, între orele 9—12, Adunarea de doliu va avea loo joi, la ora 12, iar înhumarea la Cimitirul Bellu la ora 13.
vremea
Ieri tn țară : vremea s-a men

ținut frumoasă șl călduroasă, cu 
cerul mal mult senin. Unele în- 
nourări s-au produs după-amlaza 
în Moldova șl Dobrogea. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 17 grade la Sullna șl 28 grade 
la Băllești. In București : vremea 
a fost frumoasă și călduroasă, cu 
cerul senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 28 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de • 
25, 28 și 27 aprilie. In țară : vreme 
călduroasă, cu cerul schimbător. 
Vor cădea ploi slabe locale. Vînt 
slab, pînă Ia potrivlț. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
4 șl 14 grade, iar maximele între 
15 șl 25 grade, izolat mal ridicate 
la începutul intervalului. In Bucu
rești : vreme călduroasă, cu cerul 
variabil mal mult senin. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura se 
menține ridicată.



viața internațională
Vizita delegației

Conferința internaționalăEfortul propriu Marii Adunări Naționale

TEHERANșî cooperarea - factori 
esențiali ai dezvoltării

în Franța

Intervenția reprezentantului RomânieiVIENA 23. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite i In capitala Austriei își continuă lucrările cea de-a doua sesiune a Consiliului dezvoltării industriale, organ deliberativ al Organizației Națiunilor Unite • pentru voltare industrială (O.N.U.D.I.). în ședința plenară de luni a luat cuvîntul reprezentantul României, Gheorghe Pele.„Reducerea și eliminarea aspectelor negative care frînează dezvoltarea economică contemporană implică folosirea eficientă a tuturor resurselor materiale și umane de care dispune fiecare națiune și o fructuoasă cooperare internațională, într-un climat de pace și securitate. Acesta este unul din motivele pentru care România s-a pronunțat și se pronunță ou hotă- rîre pentru încetarea agresiunii Statelor Unite în Vietnam, pentru soluționarea pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu".Arătînd avantajele și necesitatea unei industrializări rapide, în condițiile unei dezvoltări economice armonioase, șeful delegației române a spus în continuare 1 „Dezvoltarea industrială a multor țări, printre care și România, evidențiază că factorul determinant îl constituie efortul intern, că fiecare țară caută să soluționeze problemele dezvoltării potrivit concepțiilor și năzuințelor proprii. Un stimulent important al creșterii economice îl oferă cooperarea internațională, care poate contribui la o valorificare mai rațională a resurselor interne, naturale și umane". Șeful delegației române a prezentat apoi diferitele forme de

dez-
care România le pro- un mare număr decooperare pe movează cu state. In limita posibilităților sale și pe bază de avantaj reciproc, România înțelege să-și aducă o contribuție crescîndă la desfășurarea procesului de industrializare a țărilor în curs de dezvoltare.Relevînd rolul O.N.U.D.I. în promovarea cooperării internaționale reciproc avantajoase între țări, indiferent de sistemul lor politic și social, Gheorghe Pele a arătat că îndeplinirea acestui deziderat face necesară participarea tuturor țărilor lumii la activitatea acestei organizații, inclusiv a R. P. Chineze, R. P. D. Coreene, R. D. Germane și R. D. Vietnam.Referindu-se la programele de activitate ale O.N.U.D.I. pe următorii ani, șeful delegației române a scos în evidență importanța deosebită a două aspecte : — respectarea priorităților în acordarea asistenței tehnice, așa cum acestea au fost stabilite de guvernele interesate, singurele în măsură să cunoască cel mai bine necesitățile dezvoltării în țările lor, și consacrarea O.N.U.D I. — în problemele sale de activitate — ca instituție specializată a Națiunilor Unite, evitarea transformării ei într-o simplă agenție de plasare a exper- ților. Reprezentantul țării noastre a exprimat speranța că în perioada următoare O.N.U.D.I. va găsi căile și mijloacele cele mai potrivite pentru a realiza cu maximum de eficacitate obiectivele stabilite pentru promovarea dezvoltării industriale la eșalon internațional, conform cu principiile Cartei O.N.U.

ÎNTREVEDERI ALE PREȘEDINTELUI
ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.NEW YORK 23 — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite 1 In cadrul consultărilor privind organizarea lucrărilor sesiunii reluate a Adunării Generale, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., a avut în ultimele zile întrevederi cu U Thant, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, V. Kuz- nețov, prim locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., I. Malik, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., președinte al Consiliului de Securitate pe luna în

curs, A. Goldberg, • reprezentantul permanent al Statelor Unite ale Americii, A. Berard, reprezentantul permanent al Franței, lordul Ca- radon, reprezentantul permanent al Marii Britanii, M. A.. El Kony, reprezentantul permanent al R.A.U.Marți dimineața, președintele A- dunării Generale, Corneliu Mănes- cu. a avut întrevederi cu președinții pe luna în curs ai unor grupuri regionale. Convorbirile s-au referit la organizarea și desfășurarea sesiunii reluate a Adunării Generale, ale cărei lucrări încep miercuri la ora 20 (ora Bucureștiului).

PARIS 23. — Trimisul special A- gerpres, Mircea Moarcăș, transmite: Marți dimineața membrii delegației parlamentare conduse de acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, care face o vizită în Franța, au depus o coroană de flori la Mormîntul Soldatului Necunoscut Apoi, membrii delegației au avut o întrevedere cu Maurice Schu- mtru pro-mann, ministru de stat pei blemele cercetării științifice și problemele atomice și spațiale.Membrii delegației parlamentare române au fost primiți de președintele Adunării Naționale Franceze, Chaban Delmas. La primire, care a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate, au fost prezenți vicepreședinții Adunării Naționale Franceze, precum și membri ai Biroului Adunării Naționale.în încheierea vizitei, președintele Adunării Naționale Franceze a făcut o scurtă declarație trimisului special al Agerpres. Sînt foarte fericit — a subliniat domnia sa — de a fi primit la Paris, la Adunarea Națională Franceză, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. Sînt convins că această vizită va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre România și Franța, bazate pe o străveche prietenie, pe care cele două popoare ale noastre sînt hotărîte să o dezvolte și în viitor. Președintele Adunării Naționale Franceze a subliniat că poporul francez urmărește cu viu interes eforturile susținute ale României pentru dezvoltarea sa multilaterală. Aceste eforturi, încununate de succes — a încheiat domnul Chaban Delmas — le admirăm și le salutăm cu deosebită stimă.La amiază, Biroul Adunării Na-

ționale Franceze a oferit un dejun în cinstea delegației române în saloanele Hotelului Crillon. Au participat Achille P6r6tti, Jean Montalat, Marcel Massot, Rene Lamps, vicepreședinți ai Adunării Naționale, membrii Biroului Adunării Naționale Franceze, deputați. în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de o deosebită cordialitate, Achille Perâtti și acad. Ilie Murgulescu au rostit toasturi.In cursul după-amiezii, după o scurtă vizită la Palatul Bourbon, unde își are sediul Adunarea Națională Franceză, oaspeții români au a- sistat la lucrările Adunării. A urmat apoi o întîlnire cu membrii Biroului Comisiei de afaceri externe a Adunării Naționale Franceze, în cursul căreia a avut loc un larg schimb de păreri privind unele probleme actuale ale politicii internaționale și rolul parlamentelor în aceste probleme, în cadrul discuțiilor a luat cuvîntul președintele Comisiei de politică externă a M.A.N., deputatul Dumitru Popescu. De asemenea, el a răspuns Ia unele întrebări ale gazdelor.Membrii delegației române au luat parte, după aceea, la o recepție oferită de Lucien Neuwirth, președintele grupului de prietenie Franța— România, din cadrul Adunării Naționale Franceze. Delegația română a făcut o vizită apoi la Quay d’Orsay, unde au avut o întrevedere cu An- dre Bettencourt, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, membru al guvernului.La toate manifestările care au a- vut loc în cursul zilei de marți au luat parte Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, și membri ai ambasadei române.

NEW YORK 23 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a întrunit marți după-amlază pentru a continua dezbaterile în problema rho- desiană. Reprezentantul Marii Britanii a prezentat un proiect de rezoluție care preconizează instituirea unul boicot mondial asupra relațiilor comerciale și financiare cu Rhodesia, precum șl suspendarea legăturilor aeriene, directe sau indirecte, ou această țară. Se preconizează crearea unui comitet, format din toți membrii Consiliului de Securitate, însărcinat cu supravegherea aplicării rezoluției.După prezentarea proiectului de rezoluție britanic lucrările Consiliului de Securitate au fost amînate pentru a permite noi consultări între delegați.

a drepturilor omului
TEHERAN 23 — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite i Conferința internațională a drepturilor omului, deschisă luni în capitala Iranului, își continuă lucrările.Numeroși vorbitori care au luat cuvântul în cadrul ședinței de marți și-au exprimat regretul că nici la actuala conferință nu s-a respectat principiul universalității și că nu s-au adresat invitații unui număr de țări care sînt frustrate de dreptul de a participa în diferite organisme și organizații internaționale. Delegații Poloniei, U.R.S.S., Franței, Mauritaniei, Algeriei, Siriei, Tanzaniei, Pakistanului, statului Mali, Cehoslovaciei,

TOKIO. Participanți la acțiunile din cadrul „ofensivei de primăvară răspîndesc foi volante cuprinzînd revendicările lor

O? 1

Irakului și Sudanului au arătat In cuvîntările lor necesitatea ca la această conferință să fie prezentă delegația R. P. Chineze, reprezentanta intereselor marelui popor chinez. O serie de delegați au susținut punctul de vedere potrivit căruia la lucrările Conferinței internaționale a drepturilor omului să nu lipsească R.D. Germană, R.D. Vietnam, R.P.D. Coreeană, precum și Frontul Național de Eliberare, reprezentantul autentic al poporului din Vietnamul de sud. Totodată, o serie de vorbitori și-au exprimat nemulțumirea că la lucrările de la Teheran sînt prezențl delegați din Taivan, Coreea de sud și Saigon. Făcînd notă discordantă, reprezentantul S.U.A. a susținut „legitimitatea" reprezentării cian- kaișistului, a delegatului de la Saigon și a celui din Coreea de sud.Reprezentantul Franței, prof. Rene Cassin, s-a referit în cuvîntul său la existența unor focare de război în lume, subliniind că drepturile omului nu pot fi respectat» atunci cînd există război ; războiul are la origine tocmai violarea drepturilor omului. El a vorbit apoi despre unele articole ale convenției universale, despre rezoluțiile adoptate în domeniul drepturilor omului, cum sînt cele referitoare la genocid și apartheid, care pînă în prezent nu și-au găsit aplicarea.Reprezentantul Afganistanului a propus instituirea unui birou permanent care să se ocupe de ^probleme privind activitățile în ' domeniul dreptului omului, prec jrn și crearea unui tribunal internațional care să supravegheze aplicarea principiilor înscrise în Declarația universală a drepturilor omului.

agențiile de presă transmit:
O expoziție de artă popu

lară și fotografii, reprezen- 
tînd priveliști din Romania, s-a deschis în saloanele Muzeului municipal din Angoulâme (Franța), sub auspiciile municipalității orașului, ale asociației de prietenie Franța—România și ale Ambasadei române la Paris.

In memoria pastorului Mar
tin Luther King vor fi bătute un milion de monede de 50 cenți. Monedele vor fi vîndute la valoarea lor Colegiului Morehouse, unde a studiat King, și vor fi revînduto drept piese comemorative.

La Londra a început Ieri 
sesiunea Consiliului Ministe
rial al pactului C.E.N.T.O. Printre principalele puncte ale discuțiilor se află situația din Orientul A- propiat și Golful Persic.

Convorbiri Couve de Mur- 
viile—Brandt. Miniștrii de externe francez și vest-german au avut la Bonn un schimb de vederi asupra mult discutatei probleme a a- derării Marii Britanii la Piața comună, asupra relațiilor Est-Vest.

GLASUL MELINEI MER
COURI W POATE FI IN
TERZIS I

Cadou oferit de țara noastră guvernului cambodgian. 
La complexul sportiv național din Pnom Penii a avut loc festivitatea de remitere de către V. Gîndilă, ambasadorul României la Pnom Penh, a materialelor și echipamentului didactic oferit guvernului Cambodgiei din partea guvernului român. Ambasadorul român a menționat în cuvîntul său bunele relații existente între România și Cambodgia, exprimîndu-și convingerea că ele se vor dezvolta în folosul ambelor popoare. A luat apoi cuvîntul Son Sann, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care, în numele prințului Norodom Sianuk, al guvernului și al poporului cambodgian, a transmis mulțumiri guvernului și poporului român.

Membrii Consiliului O.N.U. 
pentru Africa de sud-vest 
s-au înapoiat la New York după ce timp de două săptămîni încercat, fără succes, să intre pe cest teritoriu administrat ilegal către Republica Sud-Africană.

aua- de

Luni a sosit la Berlin, In
tr-o vizită oiicială, Marko 
Nikezicl, secretar de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia. El a fost primit de Walter Ul- bricht, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane. In cursul convorbirii au fost abordate probleme privind situația internațională și relațiile reciproce.

„Vînzarea și ascultarea discu
rilor conțintnd muzică sau cin- 
tece interpretate de Melina Mer
couri au fost interzise începînd 
de vineri" — anunță din Atena 
agenția Reuter.

Ceea ce a trezit furia autori
tăților este, probabil, turneul pe 
care-l întreprinde în prezent cu
noscuta artistă; după Paris, ea

La Pamnunjon a avut loc nouă ședință a Comisiei militare armistițiu în Coreea. Reprezentantul părții coreene a protestat pe lîngă partea americană în legătură cu provocările militare împotriva R.P.D. Coreene.
o

do

Au început dezbaterile In 
Camera Comunelor pe margi
nea proiectului de lege pri
vind problemele rasiale din 
Anglia. Proiectul declară discriminarea rasială vede sancțjuni lor rasiste în învățămîntului muncă.

drept ilegală și pre- împotriva manifestări- domeniile locuințelor, și recrutării forței de
„într-un cartier din Asunciân, de-a lungul unui zid de peste doi metri înălțime, sta scris cu litere mari și negre că șeful poliției este asasin și torturator. In fața inscripției, 14 studenți dez- brăcați pînă la brîu. De cealaltă parte a străzii, cîteva zeci de persoane : bărbați, femei și copii, iar alături, supraveghindu-i pe toți, cincizeci de soldați, fiecare înarmat cu cîte o pușcă-mitralieră. „Ștergeți literele' — ordonă un ofițer. Imediat, cîțiva soldați încep să lovească cu harapnicele spinările goale ale studenților, iar aceștia se apucă să zgîrie cimentul cu unghiile. Peste puțin timp, unul leșină. Un fluierat, apar două dube în care dispar studenți, soldați și spectatori. Iată Paraguayul modern, îmi spune ghidul, intelectual trecut prin interogatoriile poliției. A- cești tineri nu aveau nimic de-a face cu inscripția. Cînd se aude că o persoană ar fi spus ceva nefavorabil regimului, poliția dă o fugă la universitate sau într-un cartier : arestează primul grup care îi iese în cale și îl supune la torturi ca aceasta”. In alt loc, la periferia orașului, oameni adulți, prizonieri politici de la închisoarea Cantora de Tacumbu erau siliți, sub lovituri de bici, să smulgă cu mîinile goale bucăți de stîncă pentru pavajul ulițelor. „Deținuți! aceștia, crede- ți-mă — îmi spune ghidul — au noroc, căci le-ar fl mult mai rău la Pena Hermosa, lagăr de concentrare din Chaco, unde moartea e un lucru la fel de obișnuit ca însemnările sus, aparținînd nord-american

rassisl, prezintă doar crîmpeie ale terorii practicate de regimul Paraguayan. Numărul deținu- ților politici trece de o mie. Acum trei sau patru ani erau cîteva mii. S-au redus îndeosebi pe seama exterminării. Intr-un recent discurs, președintele Alfredo Stroessner își

Dacă la asta adăugam cortegiul de boli care iac ravagii din pricina lipsei de asistență medicală, este lesne de Înțeles de ce Paraguayul se numără printre țările cu cel mal înalt indice de mortalitate din lume.Paraguayul • poate unica țară din lume unde

PARAGUA YUL
a păienjenișul
dependențelor

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

Justifica regimul afirmând că „în Paraguayul de azi se trăiește în pace". „Este o pace a mormintelor — comenta revista chiliană „Ercilla" — impusă de un regim care provoacă „în pace” mal multe victime decît pe vremea tulburărilor social-politice*. E vorba nu numai de victime directe ale arbitra- riului polițienesc, ci și de cele cauzate de realitățile economico-sociale. edificatoare constatarea specialiști mortalitateași lepra", de mai ziaristului John Ge-

Este în acest sens făcută de ai F.A.O. : infantilă e provocată în proporție de 63 la sută de carențele alimentare, iar la adulți procentul e cam același.

peste o treime din populație trăiește în afara granițelor țării. Motivele emigrării ’ masive devin limpezi chiar dacă facem abstracție de persecuțiile politice. Peste 80 la sută din țărănime (care reprezintă marea majoritate a populației) este lipsită de pămînt. Din 1948 pînă anul trecut s-a dublat numărul agricultorilor fără pămînt. In schimb, două superlatifundii („Industrial Paraguaya s.a." cu 2 600 000 hectare și „Casado s.a." cu 2 400 000 hectare) stăpînesc o suprafață de trei ori mai mare decît totalitatea țăranilor paraguayeni. Doar 25 de familii de latifun-
>^^^z^v/AAAVv'A\A/vV’/AWSAAWvMA^WAAAWv\WAAWi

petrol dinlatifundiară tendințe de

23 (Agerpres). — La 23 Praga a sosit o delega- partid și guvernamentalăgeneralul Stroes- a fost instalat în special pentru a în- S.U.A. realizarea plan strategic cuechivalent cu dolari, din care sînt destinați sa- funcționarilor, iar

Todor Jivkov

Aspect de la Tîrgul internațional de la Milano. Expun 65 de fân, printre care și România

diari dețin suprafața e- normă de 130 000 kilometri pătrați (din 406 752 kp cîți humără în total țara), iar dacă socotim și moșierii „de rînd", reiese că 1552 de persoane stăpînesc 317 500 kilometri pătrați.Dacă în alte țări latino- americane sînt în curs de aplicare sau elaborare proiecte de reformă a- grară, indiferent de conținutul și dimensiunile lor, în Paraguay acest sector de bază al economiei lămîne pînă azi într-un imobilism de secole. La Asuncion funcționează un institut de reformă a- grară probabil unic în felul său: are un buget anual 275 000 261 000 lariilor iestul întreținerii edificiului din care nu a ieșit niciodată un proiect de reformă agrară. Armata și poliția înghit 47 la sută din bugetul țării și asta după recenta reducere (cu trei la sută) prezentată de oficialități ca o dovadă a „liberalizării" regimului. Subsolul țării, bogat în fler, cupru, man- gan și mal ales în petrol, rămîne neexplorat. „Pure Oil Company" din Illinois are o concesie de șase milioane hectare de teren, iar „International Products Corporation' — alte trei milioane de hectare. Sînt rezerve ce se conservă intacte, pentru a nu provoca scăderea prețurilor la petrol pe piața internațională, în timp ce monopolurile vînd Paraguayului Venezuela.Oligarhia barează orice industrializare, căci prin asta s-ar crea un proletariat angajat în lupta pentru drepturile sale, ar

lnfluenja masa lucrătorilor rurali pe linia revendicărilor și ar amenința liniștea moșierilor. Autoritățile actuale apără lidel interesele oligarhiei latifundiare. Dar nu numai ale ei. Poziția geografică a Paraguayului, situat în centrul Americii de Sud, prezintă pentru S.U.A. un interes militar deosebit, de unde și preocuparea sporită de a conserva în această țară un control politic desăvîr- șit. Există voci care crfirmă că sner mod lesni unui bătaie lungă, aplicat de mai mulți ani în emisferă și vizînd implantarea unui riguros control militar în perspectiva iminentă a înfruntării mișcărilor de eliberare. Cert este că, imediat după ce a preluat puterea prin lovitura militară, Stroessner a încheiat cu S.U.A. un acord privind construirea unei importante baze militare și că, de atunci, ambasadorul S.U.A. la Asunciân este desemnat de către Pentagon șl nu de Departamentul de Stat. O enormă pistă aeriană se află azi legată cu altele mai mici în apropiere de Ingavi și Irendague. Iar în apropierea localității General Estigarribia, în nord-ves- tul țării, a fost instalată o bază de proiectile nucleare dirijate, după cum informa revista nord- americană „Vision”. De unde se vede că structura arhaică, feudală, conservată prin forță de un regim dictatorial, servește deopotrivă oligarhiei latifundiare, intereselor trusturilor petroliere și strategiei militare nord- american».

Delegația O.N.T. în Spania. Delegația Oficiului Național de Turism, condusă de Nicolae Bozdog, președintele O.N.T., care a făcut o vizită în Spania, a fost primită de Manuel Fraga Iribame, ministrul informațiilor și turismului din Spania, care a oferit un dejun în onoarea oaspeților români.
Al treilea avion de bombardament cu geometrie va

riabilă ,,F—111" a fost pierdut luni de forțele aeriene ale S.U.A., a declarat un purtător de cuvînt militar american. Aparatul a căzut deasupra Tailandei din motive necunoscute. Melina Mercouri în Trafalgar Square din Londra
se află acum la Londra ți ur
mează în continuare Oslo, Stock
holm, Helsinki etc. Pe scenele 
din aceste capitale, interpreta
rea cintecului „Copiii Pireului", 
a marșului „Drumul partizanilor 
Frontului patriotic" trezește a- 
plauze, solidaritate cu cauza for
țelor democratice grecești.

Toate acestea nu pot fi inter
zise prin nici un decret 1

PRAGA aprilie, la ție de . bulgară condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria.La sosire, delegația a fost întîm- pinată de Alexander Dubcek, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, de Oldrich Cernik, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele guvernului, și de alte persoane oficiale.

PLENARA C. C. AL 
PARTIDULUI MUNCII

DIN COREEAPHENIAN 23 (Agerpres). — A- genția Centrală Telegrafică Coreeană anunță că la 22 aprilie au început lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea.La ordinea de zi a Plenarei se află: planul de dezvoltare a economiei naționale pe 1968 și măsurile ce trebuie luate în vederea desfășurării cu mai mult succes a construcției economice și a întăririi a- părării.

C.I.fi. ȘI GENEMLUL KY

7n cadrul unei sub-comisii a 
Senatului S.U.A. se discută un 
raport care face vilvă. Din acest 
raport rezultă că C.I.A. (servi
ciul de spionaj american) îl acuză 
pe generalul Nguyen Cao Ky, ac
tualul vicepreședinte al Vietna
mului de sud, de trafic de opium. 
In ce împrejurări ? In 1963—64, 
C.I.A. a pus la cale așa-numita 
operație „Haylift", prin care 
mercenari sud-vietnamezi erau 
trimiși în R. D. Vietnam să exe
cute operații secrete de sabotaj 
— distrugeri dă poduri, de căi 
ferate etc. Pentru recrutarea a- 
viatorilor mercenari, C.I.A. a uti
lizat serviciile lui Ky, pe atunci 
colonel. Acesta a profitat de si
tuație pentru a transporta opium 
din Laos la Saigon. C.I.A. s-a 
lipsit atunci de serviciile lui Ky.

Nu se știe ce interes are acum 
C.I.A. să răscolească această a- 
facere compromițătoare pentru 
regimul de la Saigon și pentru 
protectorii lui din guvernul ame
rican. Dar aceasta nu are prea 
mare importanță; regimul co
rupt de la Saigon este și așa com
promis. Mai demn de reținut din 
revelațiile raportului ni se pare 
însuși istoricul operațiunii secrete 
„Haylift", care aruncă încă o lu
mină asupra rolului tenebros al 
C.I.A. în războiul de agresiune 
dus de S.U.A. în Vietnam.
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