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MSIMIII K STAT Of CĂTRE
MWSMOHL WHIMMiercuri, 24 aprilie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Kuweitului în Republica Socia

listă România, Faisal Al Saleh AI Mutawa, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.
Cuvîntările rostite,
în pagina a V-a

în continuarea lucrărilor sale, plenara 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român a examinat și aprobat infor
marea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la compoziția partidului, 
la întărirea continuă a rîndurilor sale și 
intensificarea activității de educare a co
muniștilor.

Plenara apreciază în mod deosebit re
zultatele obținute în dezvoltarea și creș
terea partidului, structura sa socială și 
națională, calitățile politice, morale și 
profesionale ale comuniștilor, care confe
ră organelor și organizațiilor de partid o 
înaltă competență în exercitarea misiu
nii conducătoare a partidului, sporesc ca
pacitatea lor de mobilizare și educare a 
oameryjor muncii, asigură condiții pen
tru. abordarea și soluționarea problemelor 
x,kale ale dezvoltării economice și so- 
1 iale.

Aprobînd sarcinile organelor și organi
zațiilor de partid în legătură cu crește
rea rîndurilor partidului, plenara a sub
liniat necesitatea ca și în viitor criteriul 
fundamental la primirea în partid să-1 
constituie calitățile politice, morale și 
profesionale ale celor care solicită să de
vină membri de partid. Este necesar să 
fie primiți în partid cei mai înaintați 
muncitori, țărani și intelectuali, cei mai 
merituoși studenți, alți oameni ai muncii 
care militează neobosit pentru îndeplini
rea hotărîrilor de partid și de stat și

pările importante ale organelor și orga
nizațiilor de partid trebuie să fie mun
ca perseverentă pentru educarea parti
nică, ridicarea nivelului politico-ideolo
gic și cultural al tuturor membrilor 
de partid, astfel încît aceștia să-și în
deplinească cît mai bine sarcinile de 
mare răspundere ce le revin în societa
tea noastră socialistă.

în continuare, plenara a dezbătut in
formarea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. despre activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid, de stat și obștești 
privind examinarea și rezolvarea scriso
rilor, sesizărilor și cererilor oamenilor 
muncii. Plenara a apreciat că numărul 
sporit de scrisori, sesizări și cereri adre
sate conducerii partidului, organizațiilor 
de partid, organelor de presă, instituții
lor de stat și obștești centrale și locale 
constituie o expresie a democratismului 
orînduirii noastre socialiste, a strînsei 
legături dintre partid și masele largi, a 
preocupării oamenilor muncii pentru a- 
plicarea hotărîrilor partidului și guver
nului, pentru perfecționarea întregii ac
tivități sociale.

Plenara a criticat neajunsurile exis
tente încă în soluționarea sesizărilor și 
propunerilor oamenilor muncii și a 
stabilit măsuri pentru îmbunătățirea 
în continuare a întregii activități în 
acest domeniu. Plenara a subliniat nece
sitatea înlăturării oricăror fenomene de

a atras atenția organelor de partid, de 
stat, economice și obștești asupra necesi
tății de a îmbunătăți întreaga lor activi
tate privind rezolvarea sesizărilor și ce
rerilor oamenilor muncii. Activiștii de 
partid și de stat, cadrele cu munci de răs
pundere din toate domeniile de activita
te — indiferent de funcțiile lor ■— au în
datorirea de a organiza exemplar primi
rile în audiență și rezolvarea scrisorilor, 
de a fi model de exigență și principiali
tate în respectarea legilor, de a sluji cu 
devotament interesele populației.

In continuare, plenara a ascultat ra
portul ministrului forțelor armate — tov. 
general-colonel Ion Ioniță — cu privire 
la pregătirea de luptă și politică a forțe
lor armate ale Republicii Socialiste Ro
mânia și la înzestrarea lor cu armament 
și tehnică militară.

Plenara Comitetului Central dă o înal
tă apreciere nivelului general de pregă
tire, stării moral-politice și disciplinei 

^forțelor armate, înzestrării, dotării și pre
gătirii trupelor, condițiilor de instruire, 
educare și de trai ale militarilor, conside- 
rîndu-le corespunzătoare stadiului de 
dezvoltare la care a ajuns țara noastră, 
cerințelor asigurării securității patriei. 
Strîns uniți în jurul partidului și guver
nului, ofițerii, subofițerii și soldații, în
treaga noastră armată urmează neabătut 
politica internă și externă a P.C.R. și a 
guvernului, își îndeplinesc cu cinste în
datorirea de a apăra cuceririle revoluțio
nare ale poporului român.

Ținînd seama că atîta timp cît există 
imperialism există și pericolul de agre

siuni și războaie, Comitetul Central al 
partidului consideră necesar să se mani
feste și în viitor întreaga grijă și atenție 
pregătirii de luptă și politice a ofițerilor 
și soldaților, înzestrării armatei cu arma
ment și tehnică de luptă modernă, ridi
cării continue a capacității de apărare a 
țării.

Paralel cu preocuparea de a asigura 
din import tehnica de luptă modernă, 
plenara a stabilit măsurile corespunză
toare în vederea intensificării producției 
de armament și tehnică de luptă, pentru 
a satisface în cele mai bune condiții ne
voile armatei.

Consecvent politicii sale că, atîta timp 
cît se mehține pactul militar agresiv 
N.A.T:O., este necesar Tratatul de la Var
șovia, România, ca stat socialist, forțele 
sale armate își vor aduce și în viitor con
tribuția, împreună cu forțele armate ale 
celorlalte state participante la acest tra
tat, precum și ale tuturor țărilor socia
liste, la apărarea cauzei păcii și securită
ții internaționale.

Plenara și-a exprimat deplina convin
gere că militarii forțelor noastre armate, 
organele și organizațiile de partid din 
armată vor munci și în viitor cu devota
ment și abnegație pentru perfecționarea 
pregătirii de luptă și politice, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, a capacită
ții de luptă a tuturor unităților și 
marilor unități, pentru a-și îndeplini 
înalta lor misiune față de patrie, față de 
cauza socialismului și păcii.

Lucrările ședinței plenare a C.C. al 
P.C.R. continuă.

un ritm mai viu la 
îmbunătățirile funciare 

în cîmpia din vestul țării, care se Întinde de-a lungul Județelor 
Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, sînt mari suprafețe de teren supu
se inundațiilor sau pe care, în unele perioade ale anului, băltește apa, 
ceea ce face ca recolta să fie diminuată simțitor. în vederea amelio
rării acestor terenuri se desfășoară vaste acțiuni intercooperatiste 
pentru lucrări de desecare. Totodată, statul a alocat fonduri însem
nate pentru efectuarea, în această zonă, a unor importante lucrări 
de îmbunătățiri funciare. Raidul-anchetă, întreprins de coresponden
ții noștri pe șantierele de îmbunătățiri funciare din această zonă, a 
scos în evidență faptul că există condiții pentru un ritm mai viu 
pe șantierele unde lucrările sînt finanțate de stat.

care, prin întreaga lor activitate, prin birocratism, tărăgănare și lipsă de soli- 
comportarea lor, sîht exemple însufleți- citudirie față de cererile îndreptățite ale 
toare în munca profesională și obștească. cetățenilor, a sporirii preocupării și răs-

Plenara consideră că una din preocu- punderii pentru soluționarea acestora și
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la hwheieTea dezbaterilor privind dezvoltarea învățămîntului

de cultură generală, profesional, tehnic și superior 

in Republica Socialistă Romania
Plenara Comitetului Central al partidului a dezbătut astăzi o problemă deosebit de importantă pentru dezvoltarea societății noastre — perfecționarea învățămîntului de toate gradele în Republica Socialistă România. Discutarea acestei probleme și adoptarea, în cadrul plenarei, a măsurilor corespunzătoare sînt menite să asigure realizarea în practică a Directivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului cu privire la ridicarea pe o treaptă superioară a învățămîntului în țara noastră. Partidul nostru acționează cu fermitate și prin aceste măsuri pentru a asigura ca întreg programul elaborat de congres să fie realizat în toate domeniile de activitate, pentru a crea condițiile necesare ca dezvoltarea — materială și spirituală — a societății noastre să se desfășoare în cele mai bune condiții.Sînt cunoscute realizările obținute în anii construcției socialiste în dezvoltarea învățămîntului din țara noastră. Fără îndoială, reprezintă un mare succes faptul că, în- tr-o perioadă relativ scurtă, am lichidat starea de înapoiere pe care am moștenit-o în acest domeniu; de la 35 la sută populație a- nalfabetă și semianalfabetă, cît aveam în 1945, am ajuns la lichidarea neștjinței de carte și la învățămîntul obligatoriu de 1 ani ; avem astăzi circa 140 000 le studenți, iar peste 60 la sută din inerii absolvenți ai școlii de 8 ani înt cuprinși în învățămîntul me- liu și profesional. Toate acestea re- rezintă realizări însemnate ; ele emonstrează consecvența cu care

partidul desfășoară politica sa de ridicare a nivelului de cultură și de instruire a poporului nostru.O realizare deosebită este învățămîntul gratuit pentru toate gradele, asigurarea în practică a dreptului deplin pentru toți copiii patriei de a urma orice formă de învățămînt. Statul socialist acordă burse pentru aproape 60 la sută din studenți, creîndu-le astfel condiții de a învăța fără nici un fel de griji de ordin material. Putem spune, deci, pe drept cuvînt, că regimul nostru socialist a asigurat tineretului condiții de învățătură la care nici nu se putea visa în timpul regimului burghezo-moșie- resc. Aceste condiții — materiale și morale — pentru instruirea tineretului au avut și au un rol deosebit nu numai în dezvoltarea învățămîntului și culturii, dar și în ridicarea generală a economiei, a întregii activități sociale din România.Desigur că și în ce privește perfecționarea conținutului învățămîntului s-au obținut pe parcurs 
o serie de rezultate bune. Reforma învățămîntului din 1948 și măsurile luate ulterior au avut o mare importanță în această privință. Dar acum, cînd analizăm situația învățămîntului nostru și stabilim noi măsuri de perfecționare a acestei activități, cred că este bine să ne ocupăm și de unele neajunsuri ce s-au manifestat în acest domeniu, spre a trage învățămintele necesare și a face ca în viitor asemenea lucruri să nu se mai repete.Cred că scurtarea duratei învă- țămîntulul — măsură care s-a a-

plicat în învățămîntul mediu o dată cu reforma din 1948 — a constituit una din marile greșeli, nu numai organizatorice, dar și de fond, ale acestei reforme. Această greșeală a avut repercusiuni negative pentru o perioadă destul de lungă asupra dezvoltării învățămîntului și pregătirii cadrelor în țara noastră. De asemenea, faptul că în dezvoltarea învățămîntului au fost practic nesocotite tradițiile progresiste ale școlii românești a dus la adoptarea unor măsuri care s-au dovedit necorespunzătoare pentru țara noastră. Aceasta, deși se știe că, în trecut, în România învățămîntul — cu toate limitele sale din punct de vedere social, cu caracterul său de clasă, cu lipsa de accesibilitate pentru tineretul muncitoresc și țărănesc — a avut totuși o serie întreagă de părți pozitive și a jucat, în perioadele respective de dezvoltare a țării, un rol important în progresul societății românești. De aceea, este de neînțeles de ce s-a renunțat la o serie de lucruri bune realizate în trecut.. Aceasta a dăunat dezvoltării învățămîntului, a avut urmări negative asupra conținutului și a o- rientării sale. Ne este cunoscut că au fost subapreciate și neglijate o serie de ramuri importante ale învățămîntului, mai cu seamă în domeniul științelor moderne, care — este știut — au un rol deosebit în dezvoltarea și progresul societății. Neglijarea acestor ramuri a contribuit nu numai la rămîne- rea în urmă a învățămîntului, la faptul că un număr mare de tineri care au ieșit de pe băncile școlii în acești ani nu au putut să pri

mească o pregătire la nivelul cerințelor științei și tehnicii mondiale, dar a avut, în același timp, consecințe serioase asupra dezvoltării economiei, culturii, științei din țara noastră.Introducerea studierii științelor social-economice în învățămînt a reprezentat, fără îndoială, un factor de mare însemnătate în instruirea tineretului patriei noastre. Dar și în organizarea acestor forme de învățămînt, în predarea disciplinelor respective au fost si mai sînt încă multe neajunsuri. In cadrul plenarei s-au referit la a- ceastă problemă tovarășul Valter Roman și tovarășul Răutu. Trebuie să subliniem, tovarăși, că față de importanța pe care o are predarea acestor științe pentru tineretul universitar, și în general pentru tineretul nostru, nu s-a reușit ca acest învățămînt să corespundă pe deplin cerințelor, cu toate că, teoretic și în cadrul multor hotărîri, i-am acordat atenție. Desigur, la aceasta au contribuit și contribuie încă și acum unele atitudini rigide și dogmatice care mai persistă în legătură cu înțelegerea și interpretarea diferitelor fenomene noi ivite în dezvoltarea socială, în predarea unor cunoștințe care nu mai corespund condițiilor de astăzi ale dezvoltării societății. în general, conținutul ideologic al învățămîntului nu este la nivelul cerințelor de astăzi ale societății noastre; este nevoie să analizăm cu toată seriozitatea această situație, să tragem concluziile ce se impun.Așa cum s-a subliniat în plenară, procesul de îmbunătățire a învă-

țămîntului, de formare a cadrelor nu a reușit să țină pasul cu cerințele de dezvoltare ale țării noastre. Dacă în ce privește numărul de cadre didactice formate în acest timp am putea să fim mulțumiți, sînt totuși de adus critici serioase în ce privește nivelul lor de pregătire, îndeosebi al cadrelor didactice din învățămîn- tul de cultură generală și din licee. Tovarășii care s-au ocupat de acest domeniu de activitate, Ministerul învățămîntului nu au acționat cu fermitate, nu au avut în această privință un plan concret, bine corelat cu întreaga dezvoltare a învățămîntului nostru și care să asigure pregătirea cadrelor necesare la nivelul impus de dezvoltarea științei mondiale. A- cest lucru este valabil, într-o anumită măsură, și pentru o serie de cadre care răspund de învățămîntul superior. Firește, cauzele sînt multiple — iar faptul că o perioadă îndelungată învățămîntul nostru nu a avut suficiente legături și contacte cu învățămîntul din alte țări poate numai în parte justifica lipsa de preocupare serioasă ce s-a manifestat în acest domeniu.La plenară s-au subliniat, pe drept cuvînt, o serie de lipsuri în organizarea procesului de învățămînt, în asigurarea cu manuale, în organizarea practicii, precum și în ce privește crearea altor condiții materiale fără de care nu se poate concepe un învățămînt modern'. care să corespundă cerințelor actuale. Toate aceste neajun-
(Continuare în pag. a II-a)

■
Fondurile alocate trebuie 
cheltuite gospodărește

De’ la început trebuie subliniată 
amploarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare care se desfășoară în Cîm
pia de Vest a țării. în acest an, de 
exemplu, șantierele de hidroamelio
rații organizate pe teritoriul județe
lor Arad și Bihor au de realizat lu
crări de investiții în valoare de a- 
proape 100 milioane lei alocați din 
fondurile statului. Pe majoritatea a- 
cestor șantiere se prevăd și în anii 
ce urmează mari lucrări de investiții 
pentru care se vor cheltui, în conti
nuare, sute de milioane de lei, ceea ce 
va avea drept rezultat creșterea pro
ducției agricole pe zeci de mii de 
hectare. Numai pe șantierul valea 
Ierului se. vor executa, în acest an, 
lucrări de îndiguiri, desecări etc. în 
valoare de peste 42 milioane lei. De- 
la Șăcuieni-Bihor și pînă la Andrid 
— Satu Mare se va crea o rețea den
să de canale cu ajutorul cărora se va 
reduce simțitor excesul de umiditate 
pe aproape 200 000 hectare. Tot în a- 
ceastă zonă se vor construi trei ba
raje de acumulare pentru atenuarea 
viiturilor, se va reprofila valea Ieru
lui pe 80 de km. Lucrări de amploare 
asemănătoare se execută și în zona 
Incului, județul Arad, pe rîurile Gut 
și Cigher ca și la Tauț. Valoarea a- 
cestor lucrări se ridică la circa 40 
milioane lei. De asemenea, se face 
un baraj de acumulare a apei care 
va permite irigarea a 3 500 hectare, 
prin desecări și îndiguiri pe valea 
Crișului Alb etc. Toate aceste lucrări 
se execută de D.C.I.F. Timișoara și 
au ca termen o parte în anul 1968, iar 
alta în anul 1969.

Și în Cîmpia Banatului, Trustul de 
construcții pentru îmbunătățiri fun
ciare Timișoara execută, în acest an, 
lucrări în valoare de aproape 100 
milioane Iei. Ele sînt afectate unor 
lucrări de desecări în zonele Timișul 
Mort, Begheiu-Vechi șl altele, precum 
și unor lucrări de irigații.

Cum se desfășoară activitatea pe 
aceste șantiere ?

Pe șantierele organizate în jude
țele Bihor și Arad s-au înregistrat, 
în primul trimestru, depășiri ale sar
cinilor de plan. Dar asta nu pentru 
că s-a excelat în organizarea muncii 
sau că utilajele au lucrat la capaci
tate corespunzătoare. Valorile și ci
frele lucrărilor fizice prevăzute au 

Bfost minime. Se pune întrebarea : ce 
perspective există pentru realizarea 
planului în trimestrul doi și, în ge
neral, pe acest an ?

„în ce privește asigurarea docu
mentațiilor nu ne putem plînge prea 
mult — relatează Eugen Moga, ingi- 
ner-șef adjunct al D.I.F. Oradea. 
Pentru șantierele de pe Gut și de la 
Batăr documentațiile le avem inte
gral, încă din anul trecut, iar pentru 
șantierul Ier, din 17 poziții de bază, 
la ultimele două obiective am pri
mit documentațiile cu cîteva zile în 
urmă. Mai există o documentație de 
lucrări în valoare de circa 4 milioa
ne lei, refăcută din inițiativa proiec
tantului (I.P.I.F. București) și care 
este în curs de aprobare. Dar lipsa 
documentației n-a provocat greutăți 
deoarece lucrările tot nu puteau în
cepe din lipsă de utilaje. Pentru sec
torul III Satu Mare însă nu există 
documentații în valoare de aproape 
2 milioane lei, deși trebuiau să fie 
încă din luna martie la îndemîna 
trustului județean de construcții. 
Pentru șantierul Tauț se stă mai 
prost, întrucît din 29 milioane lei, 
lipsesc documentații în valoare de 
circa 6 milioane lei".

Și în județul Timiș, după cum am 
fost informați la trustul de construc
ții pentru îmbunătățiri funciare Ti
mișoara de către ing. Constantin 
Băjenescu, în primul trimestru al a- 
nului s-au îndeplinit integral sarcini
le de plan. „Dispunem la ora actuală 
de toată documentația necesară, a- 
vem suficiente brațe de muncă — a- 
răta inginerul Băjenescu. Acum ne 
concentrăm atenția asupra lucrărilor 
care au termen de predare în tri
mestrul doi. După cum arată grafi
cele, vom termina la timp toate lu
crările...".

Din cele relatate pînă acum rezul
tă că, în general, lucrările se desfă
șoară în condiții destul de bune. Spu
nem „în general" pentru că o dată 
cu încălzirea timpului, care permite 
să se lucreze din plin, s-au observat 
unele neajunsuri. Despre ce este 
vorba ?

Utilajele continuă să fie 
insuficient folosite

într-adevăr, lucrările ar putea 
înainta într-un ritm mai rapid dacă 
s-ar asigura toate utilajele necesare 
și ar fi luate măsuri în vederea fo-

Gh. RADEL 
I. PÎTiCU 
corespondenții 
„Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

IN BAZINUL CĂPENI

O nouă 
exploatare 
la suprafață 
a cărbunelui

SF. GHEORGHE (corespon
dentul „Scînteii"). Recent, la Ra- 
coșu de Sus, județul Covasna, 
au început lucrările de deschi
dere a unei noi cariere de lignit, 
cea de-a 2-a exploatare de acest 
fe! din cadrul întreprinderii 
miniere Căpeni. In prezent, aici 
se lucrează intens la amenajarea 
căilor de acces și descopertarea 
stratului de cărbune care se 
află la o adîncime de 20 metri 
de la sol. Lucrările de desco- 
pertare și evacuare a sterilului 
sînt complet mecanizate. Volu
mul de steril ce urmează să fie 
îndepărtat se va ridica la circa 
1 milion metri cubi. Noua ex
ploatare la suprafață a lignitu
lui de la Racoșu de Sus va asi
gura o producție anuală de 
300 000 m.c. Ea va fi dotată cu 
utilaje moderne de înaltă teh
nicitate, ceea ce va permite rea
lizarea unei productivități de 
15—16 m.c cărbune pe post, față 
de 5—6 m.c. cît se realizează ac
tualmente în exploatările din 
subteran. Primele tone de căr
bune urmează să fie livrate în 
semestrul I 1969.

Telegramă
Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului, de Stat 
al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIîn numele poporului arab al Siriei și al meu personal, vă adresez mulțumiri cordiale pentru amabilele dv. felicitări și urări cu ocazia zilei naționale a Siriei.Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urări de fericire, de progres și prosperitate poporului Republicii Socialiste România. Sperăm că relațiile de prietenie existente între popoarele noastre se vor întări în viitor spre binele luptei noastre comune împotriva forțelor imperialismului și colonialismului.

Dr. NUREDDIN AL ATASSI 
șef de stat 

al Republicii Arabe Siriene
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CeaușescuNicolae
Cuvîntarea tovarășului

(Urmare din pag. I)suri au fost pe larg dezbătute în adunările cu cadrele din învățămînt și cu oamenii muncii din alte sectoare de activitate, din economie, cultură ; s-a arătat și cu acest prilej că avem încă de lichidat o serie de deficiențe în aceste domenii, că trebuie să acționăm cu hotărîre, să stabilim măsuri eficiente pentru înlăturarea lor. Fără aceasta nu vom putea asigura îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor ce se prevăd în studiul pe care îl dezbatem astăzi.Pentru toate aceste lipsuri și neajunsuri — care au fost relevate și discutate și în cadrul plenarei noastre —■ au partea lor de răspundere atît tovarășii din conducerea Ministerului învățămîntului, cît și tovarășii care răspund de problemele școlii în cadrul Comitetului Central și al guvernului. Ei trebuiau să fie, după părerea mea, mai autocritici față de activitatea desfășurată, pentru că nu ne-am adunat aici numai spre a face declarații despre frumusețea măsurilor pe care le adoptăm. Trebuie să cunoaștem clar ceea ce n-a fost bun și să vedem limpede ce trebuie să facem pentru ca treburile să meargă mai bine. Conducerea Ministerului învățămîntului nu este deloc străină de lipsurile care s-au manifestat în acest domeniu — și ne exprimăm speranța că, atunci cînd o să prelucrăm în continuare materialele plenarei, tovarășii din conducerea ministerului vor analiza în spirit critic situația. Este adevărat că în ultimii ani de măsuri măsură, au neajunsuri, fășurării învățămîntului. Dar nici astăzi nu am puteai sjpune“că '«îrîvă- țămîntul nostru ' riu mai1 areb‘c'a- rențe de genul celor la care m-am referit, sau de altă natură, că nu mai avem multe de făcut pentru perfecționarea lui. Cu atît mai necesar era ca tovarășii care se o- cupă de învățămînt să analizeze în plenară dacă nu lipsurile din trecut, cel puțin deficiențele actuale și să arate cum înțeleg să acționeze pentru lichidarea acestora.Așa cum s-a subliniat, nu o dată, Comitetul Central al partidului nostru, guvernul dau o înaltă a- preciere activității dactice, care aduc ție deosebit de valoroasă la educarea și formarea tinerei generații, la înarmarea ei cu cunoștințe de cultură generală, la educarea și formarea omului nou al societății noastre. Aceasta nu înseamnă însă că profesorii, învățătorii, cadrele didactice în general — și mă refer la cadrele din învățămîntul de toate gradele — nu mai au încă multe de făcut pentru a-și îndeplini în condiții tot mai bune rolul și atribuțiile importante pe care le au.De asemenea, s-a subliniat nu o dată — și consider că este bine să subliniez și acum — că tineretul patriei noastre răspunde cu cinste eforturilor făcute de societate, că el se străduiește să învețe și să-și ridice nivelul de cunoștințe în toate domeniile de activitate. Avem un tineret care, cu întreaga sa energie, cu tot elanul, cu toată tinerețea sa, se pregătește să-și îndeplinească rolul și misiunea de răspundere de a duce mai departe dezvoltarea societății noastre. Putem spune, tovarăși, fără nici un fâl de ezitare, că ne declarăm mulțumiți de felul cum tineretul nostru învață, de felul cum muncește pentru a deveni apt să-și îndeplinească înaltele îndatoriri ce-i revin în societatea noastră socialistă.Măsurile pe care le-am dezbătut în plenară urmăresc să' așeze în- vățămintul de toate gradele pe baze moderne, să asigure ridicarea lui la nivelul cerințelor actuale ale dezvoltării științei, culturii, ale construcției socialiste în țara noastră. în cadrul măsurilor de perfecționare a învățămîntului trebuie să ținem seama-de progresul rapid al științei, de necesitățile viitoare ale societății socialiste și comuniste, de perspectivele ce se deschid țării, pentru că ceea ce discutăm și hotă- rîm astăzi își va spune practic cu- vîntul și își va arăta roadele peste unul sau două cincinale — cînd tinerii care urmează acum învățămîntul de 10 ani sau îl vor începe în anul viitor vor termina școala, vor intra în universități, în institute de învățămînt superior sau în școli profesionale. Iată de ce trebuie

au fost luafe o serie care, înțr-o anumită dus ia lichidarea unor la îmbunătățirea des-

cadrelor di- o contribu-

să ținem seama că măsurile care le adoptăm astăzi vor trebui să fie strîns legate și să asigure satisfacerea cerințelor care vor a- părea mîine în dezvoltarea economiei, științei, culturii, să răspundă pe deplin necesității de a avea în toate domeniile de aotivitate cadre bine pregătite, în stare să facă față sarcinilor sporite de viitor. Aceasta fără să mai spunem că și în prezent sînt sectoare unde nu avem cadre suficiente și nu putem face față, din această cauză, unor sarcini importante. M-aș .referi în a- cest sens la electronică, ca să nu mai vorbesc de energia nucleară și de alte domenii hotărîtoare pentru dezvoltarea economiei naționale și pentru progresul întregii noastre societăți.Este cunoscut că făurirea societății comuniste este legată indisolubil de ridicarea nivelului de cultură al întregului popor, că a- ceasta este o cerință obiectivă a construcției noii orînduiri sociale. Noi, care acționăm în mod conștient în direcția făuririi societății comuniste, cunoaștem că dezvoltarea bazei materiale este hotărîtoare ; dar fără o dezvoltare a științei, a gîndirii tehnice, a nivelului general de cultură ah poporului nu vom putea asigura nici progresul bazei materiale a societății, pentru că aceste două laturi ale activității noastre sînt strîns legate, se condiționează reciproc. Dacă vrem să construim baza materială a societății comuniste, trebuie, tovarăși, să făurim, în același timp, sau chiar cu un anume avans, cadrele științifice necesare în toate domeniile, spre a putea asigura progresul economic și social al României.Ne-am obișnuit să vorbim adesea despre perspectivele dispariției âfrejjtate a deosebirilor esențiale ■ dintre munca intelectuală și cea fizică. Ștergerea acestor deosebiri este una din cerințele dezvoltării societății noastre, ea se impune ca o necesitate și trebuie să acționăm în această direcție. Cum vom realiza acest lucru ? Va trebui să facem aceasta nu pe calea reducerii sau ținerii în loc a nivelului general de dezvoltare culturală, ci pe calea perfecționării continue a procesului de învățămînt, de instruire a tinerelor generații. O asemenea cerință se impune tot mai mult o dată cu dezvoltarea tehnicii, cînd locul muncii manuale îl ia mașina pe care omul trebuie să o stăpî- nească și să o dirijeze tot mai bine. Fără cunoștințe, fără învățămînt mediu, sau cel puțin de 10 ani — și trebuie spus că în țările avansate există tendința de a se generaliza liceul și învățămîntul de 12 ani — nu vom putea realiza acest lucru. S-a arătat aici, pe bună dreptate, că sîntem rămași în urmă în această privință. Noi vrem să lichidăm cît mai rapid această situație. Dacă dorim să avem mașini electronice, să cibernetizăm economia, să automatizăm și să chimi- zăm procesele de producție, apoi fără cadre cu pregătire medie și superioară nu vorh putea face a- ceasta. Dacă nu pregătim și nu formăm asemenea cadre vom rămîne în continuare la un nivel nesatisfăcător în ce privește dezvoltarea acestor domenii de activitate. Con- ■ sider că trecerea la învățămîntul de 10 ani este o necesitate obiectivă, esențială pentru progresul și dezvoltarea viitoare a societății românești.Așa cum foarte bine au. spus cîți- va tovarăși aici, școala este principalul factor de dezvoltare a științei și, totodată, un prețios instrument de educare comunistă a tineretului patriei noastre. Ea se află astăzi în mîinile noastre, ale statului socialist, și ea trebuie să servească în întregime tocmai îndeplinirii programului general elaborat de partid, perspectivelor pe care le avem, făuririi societății socialiste și comuniste.în studiul pe care l-am discutat în cadrul plenarei sînt prevăzute o serie de măsuri privind îmbunătățirea învățămîntului profesional și a învățămîntului tehnic, pregătirea de muncitori calificați. Nu este un secret pentru nimeni, tovarăși, că întîmpinăm unele neajunsuri în economia tocmai din cauză că avem mare lipsă de cadre de specialitate. de muncitori calificați — mai cu seamă in întreprinderile noi unde se cer muncitori cu o înaltă
noastră o foarte

calificare. Dacă nu mă înșel, avem asigurate numai circa 20—25 la sută din cadrele necesare pregătite prin școli profesionale. Am prevăzut în cadrul planului cincinal să asigurăm pregătirea prin școli profesionale a circa 30 la sută din necesarul total de muncitori calificați. De aceea, cred că măsurile propuse aici privind îmbunătățirea organizării învăță-' •mîntului de calificare a muncitorilor și maiștrilor și, în general, a învățămîntului profesional, sînt juste și bine venite. Va trebui însă .să mai studiem anumite aspecte— și cînd spun aceasta mă refer în primul rînd la durata acestor forme de învățămînt. în vedere că, după ce duce învățămîntul de nărui care va intra în fesională va avea cunoștințe de matematică, fizică, chimie la nivelul școlii, medii din trecut; în asemenea condiții este de înțeles că și durata învățămîntului profesional va trebui să fie, într-un fel, corectată. Cred că ar trebui să atragem aici atenția unor tovarăși miniștri care dovedesc încă puțină înțelegere față de a- ceastă probl'mă și care militează în continuare pentru menținerea unei durate mari a învățămîntului profesional. Or — se știe — sînt anumite ramuri și meserii, unde procesul de însușire a cunoștințelor necesare nu depășește 6 luni. De exemplu, în industria ușoară, la pregătirea de muncitori pentru textile, unde în general există cursuri de 3—4 luni. Și la noi, înainte, calificarea și școlarizarea nu depășeau 6 luni. In prezent avem școli profesionale cu o durată de 3 ani. Este adevărat că acum se mai reduce ceva din durata acestor școli, dar există încă tendința din partea unor. - cadre de conducere din ministere de a menține această situație. Tovarășii care s-au ocupat și se ocupă cu acest sector de activitate— nu numai din ministere, ci și din comitetele sau organele centrale de sinteză — nu dovedesc nici ei o justă înțelegere a problemei. Este nejustificat și costisitor să menținem cursurile școlilor profesionale la o durată de 3 ani în condițiile cînd vom avea învățămînt de 10 ani. Trebuie să ne preocupăm în continuare de a îmbunătăți formele de învățămînt profesional, de a scurta durata acestui învățămînt, ținind seama de experiența mondială în acest domeniu de activitate. Dacă în unele țări tinerii cu 10 ani de învățămînt de cultură generală și cu 6 luni de învățămînt profesional pot să lucreze în fabrici, este posibil să se realizeze acest lucru și la noi. Nu cred că tinerii noștri sînt mai puțin pricepuți sau mai puțin dotați pentru a-și însuși într-o a- semenea perioadă meseriile respective.Se prevede — și de fapt s-a și pus în practică — diversificarea învățămîntului mediu sau liceal, prin crearea liceelor tehnice, care s-a dovedit — așa cum reiese din felul cum au fost primite de tineret și de părinți — că au o bună perspectivă de dezvoltare în țara noastră. Fiind mai bine specializate și profilate pe anumite ramuri, ele ne vor da tineri cu cunoștințe mai aproape de cerințele diferitelor domenii de activitate, vor ușura procesul de calificare și intrarea în producție a tineretului. Mă refer îndeosebi la acei tineri care nu vor putea să intre în învățămîntul superior. Trebuie să avem în vedere că nu numai acum, dar și în viitor, cel puțin jumătate din numărul absolvenților nu vor intra în învățămîntul superior, că într-o perioadă destul de lungă nu vom putea încă să cuprindem în învățămîntul superior pe toți absolvenții liceelor. Acest lucru nu este posibil în nici o țară. Nu înseamnă însă că va trebui să reducem numărul elevilor în învățămîntul mediu, ci va fi necesar să explicăm tinerilor și să luăm măsuri ca după absolvirea liceelor ei să poată să se perfecționeze, să se specializeze în diferite domenii de activitate unde se cer cunoștințe medii.Consider că măsurile de îmbunătățire și organizare a învățămîntului superior vor asigura condiții corespunzătoare pentru crearea cadrelor necesare pentru activitatea productivă, pentru domeniul culturii, cît și pentru cerce-

recunoscute și pe plan s-au dovedit în

Să avem vom ■ intro- 10 ani, tî- școala pro- Dar dacă și a-

prevedea

tarea științifică. Este necesar să punem un accent mai mare pe măsurile de perfecționare a învățămîntului nostru superior — care are,' de asemenea, o bună tradiție, și unde am avut și avem cadre de valoare,mondial, care stare să rezolve probleme deosebit de importante ale dezvoltării științelor. Deși nu o dată am discutat despre importanța unor asemenea măsuri, de la discuții și pînă la realizări practice s-a făcut încă prea puțin. Eu prețuiesc discuțiile din plenară, observațiile și propunerile făcute aici, precum și dezbaterea publică care s-a desfășurat timp de cîteva luni, faptul că studiile de dezvoltare a învățămîntului au fost elaborate pe baza consultării largi a sute și sute de cadre din învățămîntul de toate gradele, a conducerilor ministerelor, a specialiștilor, că s-a studiat în această privință și experiența altor țări cu un învățămînt avansat. Toate acestea ne dau temeiul să spunem că materialul prezentat în plenară, cu observațiile care au fost făcute, poate să fie a- doptat și să constituie o directivă pentru Ministerul învățămîntului, pentru tovarășii care lucrează în acest domeniu, în vederea elaborării legii învățămîntului. Fără îndoială că cele mai multe din problemele dezbătute vor fi înscrise în padrul legii ; dar sînt și propuneri și aspecte care nu sînt de domeniul legii, dar care vor trebui să constituie pentru Ministerul In- vățămîntului o îndrumare în activitatea sa viitoare. Ministerul învățămîntului va trebui să studieze în continuare cu multă atenție propunerile, problemele ridicate, să țină seama de ele și mai ales să nu uite că printre criticile, justificate,' făcute în cursul dezbaterilor și întocmirii materialelor’ au fost și din acelea care au arătat că nu întotdeauna Ministerul învățămîntului reține, studiază și rezolvă la timp problemele ridicate de centrele universitare, de școlile noastre, de cei care lucrează nemijlocit în acest domeniu.In cadrul legii vomîn’ viitor mai multe drepturi universităților și institutelor superioare, o mai . largă autonomie universitară; în același timp vom asigura mai multe posibilități conducerilor acestor institute, școlilor să rezolve o serie de probleme înspiritul legilor și directivelor generale, încît să nu mai fie nevoie ca pentru fiecare lucru să se ceară aprobarea Ministerului învățămîntul ui sau a Comitetului .Central al partidului.Pe drept cuvînt, în cadrul plenarei s-a subliniat necesitatea îmbunătățirii serioase a programelor, a perfecționării elaborării manualelor și,în general, alunei mai bune documentări și informări a cadrelor din învățămînt, îndeosebi din cel superior. Am făcut mult, tovarăși, în această direcție în ultimul timp, dar cred că va trebui ca ministerul și tovarășii care se ocupă de acest sector să analizeze în continuare și să stabilească noi măsuri pentru a asigura ca toate catedrele noastre să fie la curent cu ceea ce este nou în domeniul respectiv, să creeze posibilitatea ca întregul corp didactic să studieze și să-și ridice nivelul de cunoștințe. Se vor evita astfel situațiile cînd la unele cursuri se predau diverse teorii — mă refer nu la cele i domeniul științelor sociale, ci diverse teorii tehnice — care alte țări au fost de mult lăsate planul doi sau trei; în schimb, se predau cunoștințe esențiale care depinde progresul științei respective. Desigur, pentru această stare de lucruri răspunderea o poartă nu numai cadrele respective, ci și Ministerul învățămîntului, care nu s-a ocupat și nu se ocupă suficient ca toate programele de învățămînt să fie aduse la zi, să asigure materiale necesare unei bune informări a cadrelor, spre a face posibil ca acestea să predea într-adevăr cele mai noi cunoștințe în domeniul lor de activitate.Este, de asemenea, necesar să ținem seama de criticile făcute în ce privește înzestrarea laboratoarelor, care sînt rămase în urmă din acest punct de vedere. Va trebui să facem eforturi în această privință și, firește, ne va costa bani. Ne va costa însă și mai mult dacă vom ține timp de cinci ani

din i la 1 îp pe nu de

un student să învețe pe aparatură pe care n-o mai întîlnește în nici o fabrică, dacă el va învăța lucruri care practic nu-i vor folosi la nimic, alegîndu-se doar cu niște cunoștințe generale de istorie a tehnicii. în aceste condiții, cînd studentul se va duce mîine să lucreze în fabrică, îi va trebui un an sau doi, cîteodată și mai mult, ca să cunoască și să se familiarizeze cu tehnica și mașinile actuale ; iar cînd va merge la un institut al Academiei, sau la un institut departamental de cercetări, îi va fi necesară, de asemenea, o perioadă îndelungată pînă să cunoască aparatura și să lucreze cu utilajele noi pe care le întîlnește acolo Dacă nu ținem seama de aceste lucruri, atunci ce fel de cadre vom pregăti, tovarăși ? Sînt de acord cu ce s-a spus aici despre cursurile postuniversitare,colo se învață tot pe aparatură învechită, atunci numai de perfecționare nu se poate vorbi.Instituțiile noastre de învățămînt superior trebuie să dispună de utilaj modern pentru a putea pregăti în bune condiții pe stu- denți, pentru a face ca aceștia, cînd vor i fie ei volte să se punct trebuie puțin completat chiar materialul nostru prezentat în plenară, precizîndu-se mâi cu seamă unele măsuri concrete, precum și eforturile financiare necesare, pentru ca, într-o perioadă de timp, să punem ordine și în domeniul dotării laboratoarelor. Sînt, înprivința utilării laboratoarelor, multe lucruri pe care va trebui să le importăm ; sînt însă și multe „utilaje și. aparate pe car.ei.va ,trgr r. bui să le producem în țară, dar nu lăsînd această sarcină numai pe seama unor unități ale Ministerului învățămîntului, care singure nu pot să facă acest lucru. Dacă atelierele și unitățile ministerului pot produce diferite utilaje pentru grădiniță, pentru școala de 8 ani, apoi acest lucru este mult mâi greu pentru licee și formele superioare de învățămînt Trebuie să creăm întreprinderi specializate în acest scop, care să asigure utilajele și aparatura necesară pentru învățămîntul nostru ; să ne punem aceasta ca una din sarcinile noastre importante și să luăm măsuri hotărîte în tivitate.Pe drept plenară că de îmbunătățire a procesului învățămînt un rol hotărîtor îl are corpul didactic, chemat să desfășoare o activitate multilaterală atît în pregătirea și instruirea elevilor și studenților, cît și în educarea generală, cetățenească, a tineretului Am realizat, în acest sens, multe lucruri bune. Aici s-a vorbit despre necesitatea ca profesorii, conferențiarii, celelalte cadre didactice din învățămîntul superior să se ocupe fiecare, nemijlocit, de un grup de studenți. Este un lucru foarte bun, pe care va trebui să-l introducem și noi. Să creăm condiții ca aceste cadre să aibă o legătură mult mai strînsă cu studenții, să-i cunoască bine, să-i sprijine îndeaproape în procesul de învățămînt. Noi am mai discutat despre aceste lucruri, dar nu s-a făcut prea mult în direcția aceasta. Trebuie să combatem atitudinile de comoditate, de înțelegere îngustă a obligațiilor didactice — obligații care nu se termină deloc o dată cu încheierea orei de curs.Trebuie să facem ca profesorul, învățătorul să se afle cît mai mult în mijlocul elevilor, să trăiască împreună cu ei, să-i supravegheze în recreații, să le organizeze jocurile, să meargă cu ei în excursii — așa cum se făcea și în trecut. Cînd vorbim de rolul important pe care îl au învățătorul, profesorul în e- ducarea copiilor, nu trebuie să limităm acest rol numai la predarea cunoștințelor la orele de curs, ci să înțelegem întreaga activitate de educare a copiilor. Consider că e necesar să analizăm temeinic lucrurile din acest punct de vedere, să punem mai bine în valoare experiența pe care o avem în privința aceasta. Sînt aici tovarăși care cunosc această experiență și cred că e bine s-o promovăm ca pe o îndatorire didactică fundamentală.S-a vorbit. în plenară, despre felul cum se predau unele discipline

merge în producție, să în stare să împingă, să dez- noul, nu abia să-l învețe și deprindă cu el. Din acest de vedere, eu consider că

domeniul acesta de ac-cuvînt s-a subliniat în în întreaga activitate de

filozofice, ideologice din învățămînt Am relevat mai înainte unele neajunsuri pe care le mai avem în a- ceastă privință. înarmarea elevilor din învățămîntul mediu și a studenților, îndeosebi, cu temeinice cunoștințe filozofice și ideologice constituie una din cerințele fundamentale ale dezvoltării unui învățămînt modern în țara noastră. Desigur, tovarăși. în această privință un rol important au, în primul rînd, cadrele care predau științele sociale ; dar aceasta nu’ este o obligație care ține numai de domeniul lor de activitate. Problema conținutului ideologic al învățămîntului nostru este și trebuie să fie o problemă a conducerii universităților și institutelor de învățămînt superior. Nu numai în filozofie sau în oricare altă disciplină socială, ci în întregul proces de învățămînt, trebuie să se reflecte concepția noastră filozofică despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric. In mod deosebit aceasta trebuie să se manifeste la universitate — care; prin natura sa, este un focar al științelor umaniste, al propagării materialismului dialectic. Dar, din păcate, întîlnim aici, chiar la catedrele de științe sociale, u- critică față de nele confuzii ideologice, concepții greșite, față de care nu numai că nu se ia atitudine, dar există toleranță și îngăduință. Să nu uităm nici un moment că asemenea concepții, care servesc forțelor reacționare și ’imperialiste, mai există, că ele mai pătrund din afară și sînt preluate și la noi, sub diferite forme. Consider că este necesar să luăm măsuri ho- tărîte spre a face ca învățămîntul nostru superior să fie un focar de luptă împotriva a tot ceea ce este retrograd și învechit, împotriva, tuturor . concepțiiloridea», liste, mistice^,reacționare.» Cadrele t care predau marxism-lenimsmul; toate Cadrele didactice din întregul nostru învățămînt au îndatorirea să militeze activ pentru educarea tineretului în spiritul concepției despre lume și societate care stă la baza politicii partidului nostru. învățămîntul nostru este un valoros instrument de educare in mîinile societății socialiste, și, in consecință, trebuie să promoveze, prin întreaga sa activitate, concepția noastră, ideologia noastră.Așa cum am mai subliniat și cu alte prilejuri, coexistența pașnică între state nu înseamnă de fel coexistență și cu concepțiile burgheziei, nu înseamnă renunțarea la lupta ideologică pentru promovarea materialismului dialectic și istoric, ci, dimpotrivă, impune -.intensificarea eforturilor pentru triumful marxism-leninis- mului, al filozofiei noastre. Promovarea largă a ideologiei noastre este o sarcină a tuturor conducerilor instituțiilor de învățămînt, a tuturor celor care lucrează îh 'acest sector — pînă la profesorul universitar, la rector, la ministrul învățămîntului. Analizarea rezultatelor activității acestor cadre trebuie ju- decată în contextul rezultatelor, generale obținute în . ridicarea nivelului științific și tehnic al învățămîntului, în promovarea concepției noastre mate- rialist-dialectice, în formarea și educarea generației noi și situarea ei pe poziții active de luptă împotriva a tot ceea ce este învechit și servește forțelor reacționare, imperialismului. Tot ceea ce am înfăptuit în acești ani de construcție socialistă s-a realizat sub condu- marxist,

concepției noastre despre lume ți viață.Desigur, noi acordăm o mare a- tenție tradițiilor progresiste minunate pe rare le-a acumulat de-a lungul istoriei sale poporul român. Dar, preocupîndu-ne de cultivarea respectului și dragostei pentru a- Ceste tradiții, valorificîndu-le, pre- luînd <ie la ele tot ceea ce este bun și servește mersului nostru înainte, nu trebuie să uităm nici un moment'că în trecut au existat în țara noastră — și nici nu puteau să nu existe — și concepții retrograde, reacționare, care au -servit claselor asupritoare. Față de toate acestea trebuie să luăm pozițiș hotărîtă. Firește, chiar și în Cazul unor personalități progresiste din trecut trebuie să acționăm cu discernă- mînt, să analizăm bine ce preluăm — pentru că'nu putem’ să luăm totul în bloc. Să avem în vedere că aceste personalități au avut și limite — și nici nu se putea altfel — generate de dezvoltarea ■ socială, de' epoca în care au trăit, de nivelul de faultară ș.a.m.d. Trebuie să preluăm ce. e valoros, progresist îrt activitatea acestor personalități, . dar să avem și. o atit&Țne ceea ce est» greșit' în creația lor. Nu înseamnă, prin aceasta, că negăm <;. sau că lovim în cineva. Noi procedăm în felul acesta, chiar față de activiștii de partid, față de cadrele de partid ; cînd greșesc le criticăm — și asta nu înseamnă că le lovim ; ce au făcut bine remarcăm, subliniem. înseamnă oare că dacă preluăm ceea ce a fost bun, valoros în poeziile lui Goga, trebuie să uităm că acesta totuși, într-o serie de scrieri, în politică, s-a situat pe poziții reacționare, retrograde ? Desigur că trebuie să criticăm această 'latură, a activității sale. ■’ Noi nu trebuie să uităm că ff'exjȘ-;5,.” tat în România o îndelungată activitate fascistă, că legionarii — a- ceaslă bandă de asasini — au exercitat o influență nefastă, au promovat concepțiile lor retrograde, șovine și reacționare, dăunînd grav intereselor poporului nostru.Doresc să subliniez, în continuare, răspunderea mare pe care o a presa noastră — ziarele, reviste literare și celelalte publicații — în legătură cu aceste probleme. Este o îndatorire fundamentală â presei să nu admită în paginile ei nici un fel de concepții străine, de materiale confuze, indiferent sub ce fond s-ar manifesta. Trebuie să criticăm pe acei comuniști care lucrează în aceste sectoare și care dovedesc pasivitate, neatenție sau lipsă de combativitate în această privință. Asemenea stări de lucruri se mai întîlnesc — așa cum a spus aici tovarășul Tudor Ionescu —- și la radio tografie culturii.Dacă munistă că învățămîntul oferă în acest domeniu un complex întreg de mijloace menite să contribuie la formarea concepției despre lume și viață a tineretului. Trebuie să învățăm să folosim cît mai bine a- cește mijloace ! Dezbătînd problema perfecționării învățămîntului trebuie șă acordăm o atenție mai mare — atît în 'studiu cît și în lege — activității practice de educare, mai ales în domeniile care au o importanță hotărîtoare pentru progresul societății. Este necesar să luăm măsuri pentru a îmbunătăți activitatea organizațiilor de partid șl de U.Ț.C. din cadrul îhvățămîn? tului, să sporim rolul și contribuția acestora la buna desfășurare a întregului proces de învățămînt,.la ridicarea nivelului ideologic al studenților,. la intensificarea muncii de educare a tineretului din școli și universități, în spiritul înaltelor idealuri ale . societății noastre.Consider că, la rîndul lor, comitetele. județene de partid și co-, mitetele municipale și orășenești au, ca una din sarcinile principale și permanente, îndatorirea de a se preocupa în mod susținut de buna desfășurare a învățămîntului, de îndrumarea întregii munci de educare și instruire din școli și facultăți. Numai așa atît studenții, cît și profesorii lor, își vor putea îndeplini cum le revin.Acestea lucruri pe subliniez în fața plenarei Comitetului Central, considerînd că el» au o importanță deosebită pentru' progresul învățămîntului nostru superior și, în general, al întregului învățămînt din România.
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și televiziune, îți cinemâ- și în alte sectoare alevorbim de educarea co- a tineretului, • trebuie spus

cerea partidului nostru care are la bază concepția revoluționară despre lume ; am învins tocmai pentru că în întreaga noastră politică, în întreaga noastră activitate ne-am condus și ne conducem după această ideologie. Promovarea cu consecvență a acestei concepții constituie, în continuare, garanția victoriei noastre în lupta pentru construcția socialismului și comunismului !Nu putem și nu trebuie să acceptăm nici un fel de concesie, sub nici o formă, față de confuzii sau concepții străine idealurilor noastre. Mă refer la concesii de ordin ideologic. Partidul nostru nu admite sub nici o formă măsurile administrative. în lupta ideologică; combătînd abuzurile și diferitele practici străine care au avut loc în trecut, partidul nostru nu slăbește. ci, dimpotrivă, sporește preocuparea pentru lupta Ideologică ; va trebui să milităm neîncetat, cu toată stăruința, pentru promovarea

se cuvine sarcinile ceau fost, tovarăși cîteva care eu am ținut să le
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<■Pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale, organele și organizațiile de partid au desfășurat o intensă muncă politico-organizato- rică pentru continua întărire a rîn- durilor partidului, educarea politi- co-ideologică'a comuniștilor, creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid în toate compartimentele vieții economice, politice și social-culturale a țării.Ca rezultat al politicii promovate de partid, al creșterii influenței și prestigiului său în mase, al activității politice și organizatorice desfășurate, din rîndurile organizațiilor partidului fac parte cei mai înaintați membri ai societății noastre. Caracteristice Partidului Comunist Român sînt coeziunea rîn- durilor sale, unițatea de nezdruncinat în jurul Comitetului Central, a- deziunea deplină a tuturor membrilor față de politica sa internă și externă, munca plină de abnegație a comuniștilor pentru realizarea programului de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.In continuare, se arată că, la 1 martie 1968, din rîndurile Partidului Comunist Român făceau parte 1 761 000 membri, cu aproape 130 000 mai mult decît la sfîrșitul anului 1966. Față de populația majoră a țării, procentul membrilor de partid reprezintă peste 13 la sută.Majoritatea comuniștilor — cca. 72 la sută — își desfășoară activitatea în sectoarele producției bunurilor materiale, constituind astfel o puternică forță de mobilizare a oamenilor muncii la îndeplinirea planului de stat, la ridicarea continuă a nivelului de organizare a producției și a muncii, la îmbunătățirea calitativă a întregii activități economice.Compoziția partidului, după ocupația actuală a membrilor săi, se prezintă astfel : 740 000 muncitori (42,01 la sută), 505 000 țărani (28,68 la sută), 397 000 intelectuali și funcționari (22,58 la sută), 118 000 (6,73 la șută) alte categorii.numărul total al muncitorilor, 22 la sută sînt membri ai P.C.R. In principalele ramuri ale producției materiale de care depinde dezvoltarea întregii economii naționale — industria energiei electrice și termice, a cărbunelui, petrolului, metalurgiei, construcției de mașini și prelucrării metalelor, chimiei și materialelor de construcții — numărul membrilor partidului este între 25—39 la sută din totalul salariaților.în mediul rural își desfășoară activitatea peste 800 000 membri de partid — țărani, muncitori, intelectuali — care reprezintă o puternică forță politică și organizatorică de mobilizare a țărănimii la îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare a agriculturii socialiste, de ridicare a nivelului economic și cui-. tural.,alz satelor.Expresie a încrederii nețărmurite în linia politică și ideologică a partidului, a conștiinței și convingerii de a participa activ la eforturile generale pentru progresul societății, in partid își desfășoară activitatea , un însemnat număr de intelectuali cu o înaltă pregătire profesională. Sînt membri ai partidului peste 30 la sută din totalul membrilor Academiei, al doctorilor docenți și al
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doctorilor în științe, 28 la sută din numărul cercetătorilor științifici,41 la sută din cel al inginerilor,42 la sută din totalul cadrelor didactice din instituțiile de învăță- mînt superior și 69 la sută din cel al cadrelor didactice din licee.Compoziția națională a partidului corespunde structurii naționale a populației. Din totalul membrilor de partid, 88.43 la sută sînt români, 8,67 la sută maghiari, 1,24 la sută germani, 1,66 la sută de alte naționalități.In prezent, femeile reprezintă 22,29 la sută din numărul membrilor partidului nostru.Din numărul total al membrilor partidului, 22,98 la sută au o chime în partid de peste 20 am, 22,24 la sută între 8—17 40,46 la sută între 4—7 ani, 14,32 la sută între 1—3 ani.îmbunătățirile aduse structurii organizatorice a partidului, pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale, corespund cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării economice și sociale a României.Activitatea politico-ideologică și cultural-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid contribuie la educarea și activizarea membrilor partidului, la creșterea conștiinței partinice a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.Compoziția socială, calitățile litice, morale și profesionale care le întrunesc membriipartid conferă partidului nostru o înaltă competență în exercitarea atribuțiilor sale, îi asigură condițiile necesare pentru abordarea, e- xaminarea și soluționarea problemelor vitale ale dezvoltării economice și sociale a țării. întărirea numerică și calitativă a rîndurilor partidului a contribuit la creșterea rolului organizațiilor de partid, a capacității lor de mobilizare și educare < a • Oamenilor "muticii din' industrie, agricultură, din învătămîntului, științei, culturii.Subliniind rezultatele informarea Comitetului semnalează totodată cătatea de întărire a rîndurilor partidului există o seamă de neajunsuri. Sînt organizații de partid care nu manifestă suficientă răspundere și exigență față de calitățile
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moral-politice ale celor care solicită primirea în partid. Multe comitete de partid s-au ocupat insuficient de întărirea organizațiilor de bază de la sate. De asemenea, în unele centre universitare nu s-a acordat atenția cuvenită primirii în partid a celor mai merituoși stu- denți.Se1 subliniază, de asemenea, că este necesar ca, pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale, organele și organizațiile de partid să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii continue a muncii de primire în partid, intensificării activității de educare a comuniștilor, dezvoltării democrației interne de partid, întăririi disciplinei, creșterii rolului și influenței organizațiilor de partid în mobilizarea oamenilor muncii pentru înfăptuirea politicii partidului.în activitatea de întărire a rîndurilor partidului, criteriul fundamental trebuie să-l constituie calitățile politice, morale și profesionale ale celor care solicită primirea în partid. Să fie primiți în partid cei mai înaintați muncitori, țărani, intelectuali, care militează neobosit pentru îndeplinirea hotărîrilor de partid și de stat, au o temeinică pregătire . profesională, politică și culturală, dau dovadă de o înaltă conduită morală în societate și familie, care prin întreaga lor activitate și comportare dovedesc că merită înaltul titlu de membru al Partidului Comunist Român Organele și organizațiile de partid trebuie șă-i cunoască temeinic pe cei care solicită primirea în partid atît din activitatea profesională cît și din viața personală, să manifeste exigență și răspundere în examinarea cererilor de primire în partid.Organele și organizațiile de partid să primească în rîndurile lor, cu prioritate,'-muncitori cu o înaltă calificare și stagiu mai îndelungat în producție, din ramurile de bază ale economiei naționale și locurile de muncă hotărîtoare ale producției.Mai multă atenție trebuie să se acorde întăririi organizațiilor de partid din întreprinderile de construcții, din exploatările forestiere, întreprinderile noi, din institutele de proiectări, precum și din uni-

tățile comerciale, bancare, financiare și ale cooperației meșteșu- - gărești.Este necesar să crească preocuparea pentru primirea în partid a celor mai buni țărani cooperatori, care se situează în fruntea activității pentru creșterea producției a- gricole și consolidarea economico- organizatorică a cooperativelor a- gricole de producție, acordîndu-se atenție întăririi numerice și calitative a organizațiilor de bază din L.igăzile de cîmp, zootehnice și legumicoleOrganele și organizațiile de partid se vor ocupa de primirea în partid a celor mai valoroși intelectuali, cu autoritate și prestigiu, care își consacră întreaga activitate, energie și capacitate pentru dezvoltarea științei, artei și culturii, care servesc cu credință interesele poporului și ale țării. Totodată, se va acorda o atenție sporită îmbunătățirii muncii de primire în partid a studenților fruntași la învățătură și în activitatea obștească, cu o comportare demnă în școală și în societate.Pentru a se asigura analizarea mai temeinică a muncii și calității celor care cer primirea în partid, pentru creșterea operativității adunărilor generale ale organizațiilor de bază, care se țin trimestrial, organizațiile de partid pe secții, sectoare, ateliere etc. și grupele de partid pe brigăzi, echipe și agre- gate, vor discuta, cu asentimentul biroului organizației de bază, cererile de primire, iar părerile exprimate de comuniști cu prilejul a- cestor ședințe vor fi aduse la cunoștința adunărilor generale ale organizațiilor de bază, care hotărăsc asupra primirii în partid.Ținînd seama de faptul că avem organizații de bază puternice în toate domeniile activității economi- . ce.- și șpciAl-ȘpH'urale, principala sarcină care,stă în prezent în fața tuturor organelor și organizațiilor de partid este de a desfășura o puternică activitate pentru ca fiecare comunist să fie luptător ferm pentru aplicarea în viață a hotărîrilor partidului.în toate organizațiile de partid să se promoveze perseverent munca colectivă, să se asigure la toate nivelele participarea și mai activă a comuniștilor, a celor aleși în orga-

nele de conducere, la munca de laborare și aplicare a hotărîrilor, înfăptuirea tuturor sarcinilor ce revin.Trebuie stimulată și mai' mult folosirea criticii și autocriticii ca mijloc important pentru dezvăluirea și lichidarea neajunsurilor, pentru combaterea rutinei și promovarea noulur, pentru întărirea răspunderii în muncă a tuturor comuniștilor.Hotărîrea luată de Conferința Națională a partidului ca adunările generale să fie convocate, de regulă, o dată la trei luni, trebuie să sporească preocuparea organelor locale de partid pentru sprijinirea comitetelor și birourilor organizațiilor de bază în pregătirea temeinică a adunărilor generale ; pe ordinea de zi să fie înscrise probleme ale îndeplinirii sarcinilor conomice, ale muncii politice și ideologice, astfel îneît adunărilex respective să contribuie Ia valorificarea inițiativei și experienței comuniștilor, la elaborarea celor mai eficiente măsuri pentru soluționarea problemelor de fond ale activității de partid și economice.Pentru a se asigura participarea activă a membrilor de partid la munca organizației respective, pentru ca toți comuniștii să fie la curent cp hotărîrile partidului și guvernului, să acționeze unitar și la timp în vederea înfăptuirii acestora, este necesar ca organizațiile de partid pe secții', sectoare, schimburi etc. și grupele de partid create în interiorul organizațiilor bază să țină ședințe o dată lună. în cooperativele agricole producție, unde organizațiile bază sînt constituite pe brigăzi, dunările generale se vor ține lunar, iar o dată pe trimestru se va organiza adunarea comuniștilor pe întreaga cooperativă agricolă de ' producție. . .. . .. /• .;Organele locale dâ partid au datoria de a ajuta și îndruma birourile și comitetele organizațiilor de partid pentru ca în perioada dintre adunările generale ale organizațiilor de bază să desfășoare o activitate intensă și continuă de rezolvare operativă a tuturor problemelor de producție, să organizeze controlul înfăptuirii hotărîrilor organelor superioare și a ■ celor proprii, îndeplinirea de către
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încrederea profundă a poporului în partid și conducerea sa, rezultatele obținute în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., precum și dezbaterea publică a principalelor probleme politice, economice și sociale, au determinat creșterea numărului de propuneri și sesizări menite să ducă la îmbunătățirea muncii în diferite domenii de activitate, contribuția tot mai activă a oamenilor muncii la rezolvarea unor probleme de interes general. Aceasta evidențiază profundul democratism al orînduirii noastre socialiste, strînsa legătură a partidului cu . masele. Experiența acumulată de oamenii muncii în conducerea treburilor de stat și obștești constituie un bun de mare preț, un bogat izvor de tărie și vitalitate a orînduirii noastre socialiste.Numai în cursul anului 1967, organelor de partid, de stat și obștești centrale și locale, ziarelor, radioului și televiziunii li s-au adresat prin scrisori și audiențe peste 2 000 000 de cetățeni. La C.C. al P.C.R. au sosit peste 170 000 scrisori, iar 34 000 cetățeni au fost primiți în audiență.A crescut numărul propunerilor și sugestiilor în probleme majore ale activității de partid și de stat. După publicarea unor proiecte de măsuri supuse dezbaterii maselor, a unor hotărîri adoptate de plenarele C.C. al P.C.R., a documentelor Conferinței Naționale a partidului, s-au primit numeroase scrisori. Oamenii muncii și-au exprimat adeziunea față de măsurile preconizate de partid, au făcut propuneri pentru îmbunătățirea conținutului lor, au dat sugestii a- supra modului de aplicare a acestora. Numai cu prilejul largii dezbateri cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-te- ritoriale a țării, au fost adresate conducerii de partid și de stat peste 10 000 de propuneri.Un foarte mare număr de scrisori șe referă la probleme ale industriei, agriculturii, construcțiilor, învățămîntului și culturii, comerțului și cooperației, gospodăriei comunale și administrației de stat, sănătății și asistenței sociale, con- ținînd sugestii, propuneri și observații privind îmbunătățirea activității din aceste domenii.Din informare rezultă că aplicarea măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1966 a ridicat pe o treaptă mai înaltă activitatea organelor de partid,stat și obștești în rezolvarea pro-de

cu privire la activitatea organelor și organizațiilor 
de partid, de stat și obștești privind examinarea

și rezolvarea scrisorilor, sesizărilor și
oamenilor muncii

cererilor

punerilor, oamenilor zultate mai bune decît în anii pre- cedenți. Propunerile judicioase cuprinse în scrisorile oamenilor muncii au fost valorificate, s-au luat măsuri eficiente pentru înlăturarea unor neajunsuri în diferite compartimente de muncă, au fost soluționate numeroase scrisori și sesizări ale cetățenilor.în informare se menționează că. deși s-au obținut rezultate pozitive evidente, în activitatea zolvarea scrisorilor și cetățenilor continuă să serie de deficiențe.Subaprecierea obligației de a rezolva problemele ridicate în scrisori și audiențe a făcut ca unele cadre de conducere să rezolve puține scrisori și cereri.Primirea cetățenilor în audiență, care constituie un mijloc de cunoaștere directă a problemelor ce preocupă masele, nu a stat suficient în atenția unor organe de partid, de stat, economice și obștești. Nu întotdeauna cetățenii au fost ascultați cu înțelegere și răbdare, nu s-a urmărit suficient modul de rezolvare a problemelor ridicate cu acest prilej.Activitatea de control și îndrumare desfășurată de unele organe de partid, de conducerile unor in-

sesizărilor și cererilor muncii, obținîndu-se re-

pentru re- sesizărilor persiste o

stituții centrale de stat și obștești a avut in multe cazuri un caracter formal ; nu s-a urmărit modul cum au fost aplicate hotărîrile în legătură cu îmbunătățirea muncii cu .scrisorile șj audiențele și nu au fost trași. la răspundere cei_ yinovați de nerespectarea acestora.Măsurile luate pentru perfecționarea conducerii șj planificării economiei naționale, crearea județelor, apropierea conducerii de unitățile de bază cer din partea organelor de partid, de stat și obștești rezolvarea directă, operativă și eficientă a sarcinilor economice, politice, social-culturale, inclusiv a propunerilor, sesizărilor și cererilor oamenilor muncii.Informarea prezentată de Comitetul Executiv subliniază că organele de partid, conducerile instituțiilor centrale și locale de stat, economice și obștești sînt obligate să ia măsuri pentru aplicarea cu strictețe a prevederilor hotărîrii Secretariatului C.C. al P.C.R. și ale Decretului 'Consiliului de Stat nr. 534/1966 privind rezolvarea sesizărilor. propunerilor și cererilor.Organele de partid, de stat și obștești, conducerile instituțiilor, întreprinderilor și unităților economice sînt obligate ca, în spiritul

ca- dinau exem-

legilor și normelor în vigoare, să analizeze și să rezolve problemele ridicate de cetățeni prin scrisori și audiențe, răspunzînd acestora în termenele legale ; să ia măsuri severe împotriva celor care dau cetățenilor răspunsuri formale, tărăgănează rezolvarea scrisorilor și aplicarea măsurilor stabilite cu prilejul cercetărilor, sau persecută pe cei care sesizează neajunsuri. Activiștii de partid și de stat, drele cu munci de răspundere toate domeniile de activitate indiferent de funcțiile lor — îndatorirea de a organizaplar primirile în audiență și rezolvarea scrisorilor, de a fi model de exigență și principialitate în respectarea legilor, de a sluji cu devotament interesele populației.Organele și organizațiile de partid să desfășoare o muncă susținută de educare a lucrătorilor din aparatul de stat, economic și obștesc în spiritul respectului față de cerințele oamenilor muncii. O atenție deosebită trebuie să se a- corde îmbunătățirii activității lucrătorilor din instituțiile și ser- 'viciile care lucrează nemijlocit cu publicul, luîndu-se măsuri de sancționare a acelora care manifestă atitudine birocratică, săvîr- șesc abuzuri, încalcă legalitatea socialistă.

Organizațiile de partid, sindicatele, conducerile unităților economice, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție să acorde o atenție deosebită sesizărilor și propunerilor referitoare la bunul mers al activității „ productive, apărarea avutului obștesc, respectarea riguroasă a legislației muncii, a normelor statutare ale cooperativelor agricole de producție.Consiliile populare, instituțiile de stat și obștești centrale și locale, în atribuțiile cărora intră o sferă largă de probleme ce interesează masele, să rezolve cu mai multă operativitate sesizările și cererile, să trateze cu simț de răspundere problemele ridicate cetățeni. Ele au datoria de a studia și aplica propunerile și sugestiile oamenilor muncii privind îmbunătățirea activității în domeniul gospodăriei comunale, întreținerii fondului locativ, repartizării locuințelor, asistenței sanitare, în domeniul învățămîntului și culturii, precum și în unitățile de comerț și ale cooperației de consum și meșteșugărești ; să desfășoare o temeinică muncă de educație a lucrătorilor din comerț și unitățile de prestații, pentru cultivarea în rîndul acestora a unei atitudini civilizate față de cetățeni.

de

comuniști a îndatoririlor politice,, profesionale și obștești. Trebuie a- sigurat ca fiecare i partid să primească sarcini concrete. să fie ajutat să le ducă la îndeplinire în cele mai bune condiții.îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R. necesită intensificarea activității po- litico-ideologice și a muncii de e- ducare comunistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. în centrul întregii propagande de partid, al muncii politice de masă trebuie să stea explicarea politicii interne și externe a partidului și ■ statului nostru, cunoașterea documentelor Congresului al IX-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale, a hotărîrilor Comitetului Central.Este necesar ca organele și organizațiile de partid să îndrume și să ajute membrii de partid să-și îmbogățească cunoștințele politice, ideologice, economice și culturale pentru a-și putea îndeplini rolul de mare răspundere ce le revine în societate. O deosebită atenție trebuie acordată însușirii învățăturii marxist-leniniste, a materialismului dialectic și istoric, creșterii combativității organizațiilor de partid, a comuniștilor față de orice influență a ideologiei străine, burgheze, față de manifestările retrograde sub orice formă s-ar manifesta. Trebuie să se asigure informarea permanentă și operativă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii asupra politicii partidului, asupra aprecierilor date de partidul nostru evenimentelor internaționale.Organizațiile de partid vor desfășura o muncă sistematică pentru cultivarea trăsăturilor înaintate care trebuie să caracterizeze întreaga aotivitate și comportare a unui comunist: principialitate politică și ideologică, disciplină și devotament în îndeplinirea sarcinilor de partid și îndatoririlor profesionale, receptivitate față de tot ceea ce este înaintat, intransigență și combativitate față de lipsuri, respect față de normele vieții sociale și legile statului.Membrii comitetelor județene, municipale și orășenești de partid, activiștii de partid sînt obligați să participe nemijlocit la desfășurarea muncii de propagandă, să facă expuneri în organizațiile de partid și în fața oamenilor muncii. Trebuie să se acorde mai multă atenție organizării dezbaterilor pe probleme politico-ideologice, consultațiilor, 1 convorbirilor politice și răspunsurilor la întrebările puse de oamenii muncii.In încheiere, raportul subliniază că organele și organizațiile de partid au datoria să desfășoare o activitate permanentă pentru întărirea continuă a rîndurilor partidului',’ » intensificarea'''' muncii de r ""pregătire politică, ideologică și • educare partinică a tuturor comu- i niștilor, dezvoltarea democrației in- I
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. în perioada care a trecut din a- 
I cest an, colectivul Fabricii de pos- 
I tav din Buhuși a obținut succese 

demne de remarcat în îndeplinirea
I sarcinilor de plan la toți indicatorii. 

Valoarea producției realizată peste
I prevederi se cifrează — în trimestrul 
I I — la aproape 11 milioane lei. Față 

de prevederile inițiale ce-i reveneau 
întreprinderii în 1968, din planul 
cincinal, au fost fabricați în plus 
145 000 metri pătrați țesături de bum
bac și 75 000 metri pătrați țesături 
de lînă. în primul trimestru, fabri
ca a înregistrat si un beneficiu su
plimentar în valoare de 2,6 milioane 
lei.

— Toate aceste rezultate sînt ro
dul aplicării măsurilor luate în ca
drul acțiunii de organizare științifică 
a producției și a muncii — ne-a spus 
tov. Vasiliu Tiț, directorul general 
al fabricii. în această acțiune au fost 
antrenați peste 500 specialiști a că
ror atenție a fost îndreptată spre 
perfecționarea principalelor laturi, 
ale producției și muncii, care să asi
gure folosirea deplină, a capacității 
de producție și a timpului de lucru, 
îmbunătățirea fluxurilor de fabrica
ție, pregătirea și programarea judici
oasă a comenzilor. Prin toate acestea 
am urmărit un scop bine definit: să 
se realizeze sporuri mari de produc
ție, fără a se recurge la investiții su
plimentare.

Acum, după bilanțul primului tri
mestru, se poate spune că colectivul 
fabricii și conducerea ei au reușit în 
tentativa propusă. La finisajul țesă
turilor de lînă și bumbac s-au fructi
ficat, în plus, și alte măsuri. De pildă, 
prin reamplasarea utilajelor și des
congestionarea spațiului tehnologic 
de diferite materii prime și mate
riale, s-au creat condiții pentru pre
gătirea loturilor de țesături în cu
lori și ‘modele variate. Calitatea se 
împletește strîns cu cantitatea. în- 
trucît în acest an se va consemna 
o producție suplimentară de 120 00!) 
metri pătrați țesături din lînă și 
bumbac, ceea ce reprezintă o creș
tere de 840 000 metri pătrați în com
parație cu prevederile Inițiale din 
cincinal pentru 1968. Asemenea spo-

tribuna experienței

înaintate

prin
organizarea

a mimai
terne de partid, întărirea disciplinei comuniștilor față de sarcinile încredințate, creșterea rolului conducător al tuturor organizațiilor de partid și a capacității lor de mobilizare a maselor la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R. și a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului.

Este necesar ca organele de miliție, procuratură și justiție să întărească exigența față de respectarea legalității socialiste, apărarea avutului obștesc, să manifeste grijă și obiectivitate față de rezolvarea sesizărilor privind încălcarea drepturilor cetățenilor.Conducerile ministerelor, instituțiilor centrale de stat și obștești sînt obligate să acorde toată atenția muncii cu scrisorile și audiențele, să rezolve direct, scrisorile care ridică probleme importante din domeniul lor de activitate, să-și sporească controlul asupra unităților subordonate, să le ajute pentru îmbunătățirea muncii în acest domeniu.Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor și Ministerul Muncii, care primesc un număr mare de propuneri, sesizări și cereri, de la cetățeni, să intensifice activitatea de îndrumare a organelor în subordine pentru întărirea disciplinei în muncă, aplicarea corespunzătoare a legislației muncii și a asigurărilor sociale.Organele de presă, radioul și televiziunea să acorde mai multă atenție muncii desfășurate de organele de pșrtid, de stat și obștești pentru rezolvarea scrisorilor și primirea în audiență a cetățenilor, să combată 'manifestările de birocratism, superficialitate și lipsă de răspundere ; să popularizeze legile și actele normațive ce interesează masele largi ale cetățenilor.Organele de partid, consiliile populare, conducerile instituțiilor centrale de stat, ale întreprinderilor și organizațiilor economice să-și sporească preocuparea pentru buna organizare și desfășurare a audientelor.In informare se subliniază că secțiile C.C. al P.C.R., comitetele județene de partid, colegiile și comisiile de revizie ale partidului trebuie să efectueze un control sistematic asupra muncii cu scrisorile și audiențele în organizațiile de partid, în întreprinderi și instituții, să analizeze periodic modul cum se desfășoară această activitate.Perfecționarea continuă a muncii de examinare și rezolvare a propunerilor, sesizărilor și cererilor adresate organelor de partid și de stat este o îndatorire de prim ordin a cadrelor de conducere, a tuturor funcționarilor și activiștilor de partid, o sarcină importantă pentru bunul mers al muncii în toate sectoarele de activitate.

ruri de producție se vor obține si la 
alte sortimente. La filatura cardată, 
de pildă, plusul de producție de 
140 000 kg fire de lînă permite fabri
carea suplimentară a 350 000 metri 
pătrați țesături.

— După cum spuneam — a conti
nuat directorul general — mult do 
cîștigat am avut de pe urma îmbu
nătățirii programării, pregătirii și 
urmăririi operative a producției. 
Astfel, prin adoptarea unor procedee 
moderne de programare a producției 
la filatura pieptănată, a rezultat că 
utilizarea partizilor mici. între 
150—1 000 kg, nu asigura o folosire 
continuă și cit mai productivă a uti
lajelor, datorită numărului mare de 
staționări din diferite cauze. Lotizînd 
aceste partizi — pe cantități mai 
mari și optime — numărul întreru
perilor s-a redus la jumătate, ceea 
ce a înlesnit realizarea unei pro
ducții suplimentare de circa 2 000 kg 
semitort pe lună.

Repetăm, toate aceste sporuri can
titative nu au lezat cu nimic nive
lul calității țesăturilor. Dimpotrivă, 
prin modernizarea unor serii de uti
laje a crescut nu numai productivi
tatea muncii, dar s-a asigurat și re
gularitatea firelor, evitarea cutelor 
de pe țesături. Totodată, cu ajutorul 
unui aparat electronic au fost efec
tuate studii și s-au aplicat măsuri 
privind controlul statistic al cali
tății firelor din filatura pieptănată, 
în felul acesta, rebuturile s-au li
chidat, iar însușirile produselor au 
fost . îmbunătățite simțitor, apreciere 
certificată și de reducerea număru
lui de reclamații și sesizări din par
tea beneficiarilor. Productivitatea 
muncii a sporit și prin mai buna 
folosire a timpului de lucru și a for
ței de muncă. Rezervele depistate 
s-au referit la raționalizarea timpu
lui de lucru al lăcătușilor, folosirea 
rațională a acestuia în secția finisaj, 
îmbunătățirea zonei de deservire la 
războaie, care au permis consemna
rea unei economii la forță de mun
că de 134 salariați.

— Măsuri asemănătoare s-au apli
cat și în domeniul îmbunătățirii gra
dului de folosire a personalului teh- 
nico-administrativ — ne-a precizat 
tov. ing. Emil Croitoru, șeful servi
ciului producție. Ele s-au concen
trat spre comasarea unor servicii, 
cumularea diverselor atribuții, cen
tralizarea lor în vederea eliminării 
paralelismului, a risipei de timp și 
de muncă. In baza studiilor făcute, 
în acest an numărul personalului 
tehnico-administrativ se va reduce 
cu încă 87 oameni.

Pornind, de la aceste succese, de 
la măsurile aplicate în acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii — din care am amintit cî- 
teva — acum, inginerii, economiștii 
ți tehnicienii adîncesc studiile și Ie 
orientează spre alte probleme ale 
activității întreprinderii. Se cerce
tează, printre altele, aspecte legate 
de organizarea locurilor de muncă 
— optimizarea turațiilor mașinilor, 
stabilirea zonelor de deservire la 
toate utilajele, din secția preparație, 
perfecționarea normelor și normati
velor, amplasarea judicioasă a utila
jelor în secția apretură de bumbac, 
probleme privind îmbunătățirea sis
temului informațional. Toate vizează, 
în final, obținerea unor noi succese 
în creșterea producției șl îmbunătă
țirea calității țesăturilor, fără inves
tiții suplimentare.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii®
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12,15;

19.

serii) : COSMOS — 14,30;

agent secret 
MELODIA. — 
12,15; 15,30; 1

cinema

O Sînt și eu numai o femele : REPUBLICA (comple
tare Intre două bombardamente) — 9,30; 11,45; 14,15; 
16; 18,45; 21, CAPITOL (completare Reportaj prin
Țara Bîrsel) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 13,30; 20,45, la 
grădină — 19,30.
o El Dorado : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2359 — orele 17,15 și seria 2360 — orele 20,15), LU
CEAFĂRUL (completare Reportaj prin Țara Bîrsei) — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, BUCUREȘTI (completare 
Digul) — 8; 10,30; 13; 15,30; 18,15; 21, GRADINA
DOINA — 19,30.
0 Viața în doi : VICTORIA (completare Cînd frumo
sul e util) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
O Fragii sălbatici : CENTRAL (completare Cîntece în 
lemn) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Diavolul deșertului :
16,30.
0 Bela : LUMINA — 9;
0 Tom și Jerry : DOINA

0 Praștia de aur : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 20,30 (la ultimele două com
pletarea Intre două bombardamente).
0 Topkapî : FEROVIAR — 9; 11,30; 14; 17; 20,30, EX
CELSIOR — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, GLORIA — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15; GRĂDINA UNIREA — 19,30.
0 Sfîntul la pînclă : DACIA (completare Gura lumii)
— 8,45—17 în continuare; 19;. 21, MUNCA (completare
In Egiptul nou) — 14; 16 ‘
e o
15,30;

18,15; 20,30.
lume nebună, nebună, nebună : BUZEȘTI 

19; la grădină — 19,30, CRINGAȘI — 15,30;

O Răzbunarea haiducilor: PATRIA — 
14,30; 16,45; 19; 21,15.
• Eddie Chapman, 
12; 15,15; 18; 20,45, 
MODERN — 8,30;

0 Cu toată viteza, înainte ! : FLACĂRA (completare 
Flori șl Insecte) — 15,30; 18; 20,30.
O Leul african : VITAN (completare O după amlazl 
plină de peripeții) — 15,30; 18; 20,30.
0 Fernand Cowboy : GRĂDINA VITAN — 19,30.

«Noaptea nunții în ploaie : POPULAR (completare 
rlzont științific nr. 2/1968) — 15.30; 18; 20,30.

O Apă curativă : AURORA (completare Reportaj prin 
Țara Bîrsei) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
0 Tom Jones : GRĂDINA AURORA — 19,30. f
e Hocus-Pocus ; ARTA (completare Flori pentru lito
ral) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,30; 20,45; Ia grădină 
— 19,30. - .
0 Răpirea fecioarelor : MOȘILOR (completare 
pentru litoral) — 15,30; 18; 20,30, Ia grădină — 
VOI,GA (completare Cînd frumosul e util) — 9,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Spartacus (ambele
20,30.
0 Am întîlnit țigani 
tare Gustav știe mal
0 Capcana : RAHOVA (completare Mitică și formula 
lui de viață) — 15,30; 18; 20,30; la grădină — 19,30.
0 Blestemul rubinului negru : PROGRESUL (comple
tare Ritm) — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,30, 
PACEA — 10; 15,30; 13; 20,30.
0 Muzicantul : LIRA (completare Pilule II) — 15,30; 18.
0 Cum să furi un milion : LIRA — 20,30.
0 Eroii de la Telemark ; DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 
20, COTROCENI — 15; 17,45; 20,30.
«ț Neamul șolmăreștllor : VIITORUL (completare Io, 
Mircea Voievod) — 15,30: 19.

Flori 
19,30, 
11,45;

17,30;

Revoluția tehnico-științifică ce se 
desfășoară sub ochii noștri, marile 
transformări sociale contemporane 
au determinat o necontenită depla
sare și creștere a cadrului profesio
nal și spiritual al cetățeanului zile
lor noastre. Nevoia ca omul de azi 
și de mîine să fie mereu adaptat 
mediului în care va trăi și în care 
cunoștințele cîștigate în școală se vor 
perima tot mai repede impune so-' 
cietății moderne sarcina de a asigu
ra adultului condițiile unei educații 
permanente, atît pentru a și-o com
pleta cu elemente proaspete, spre 
a-și aduce la zi informația primită 
în școală,_ cît și spre a-i asigura for
mația șj informația în domenii care 
nici nu făceau parte din planurile de 
învățămînt, cînd acesta frecventa 
școala.

Nevoile de reconversiune profesio
nală, spre a permite transferul de 
specialiști și de mînă de lucru spre 
sectoarele în ascensiune ale econo
miei, care vor fi tot mai dese, nu 
vor putea fi acoperite fără o reorien
tate a scopurilor urmărite de învăță- 
mîntul nostru. Nevoia împrospătării 
cunoștințelor cîștigate în școală, spre 
a ține pasul cu evoluția cadrului pro
fesional, precum și sarcinile extra- 
profesionale care'vor fi tot mai dese 
în societatea noastră de mîine, cînd 
participarea directă a cetățenilor la 
viața colectivității va avea o amploa
re și mai mare decît astăzi, impun 
nu numai o largă dezvoltare a sis
temului de completare perpetuă a 
cunoștințelor șj deci transformarea 
vechii formări a omului (care era 
limitată Ia perioada de tinerețe) în
tr-o formare permanentă, dar îi cer 
cetățeanului și cunoștințe generale 
de economie, de conducere și, ade
seori, de gestiune și chiar de psiho
logie, pe care școala clasică nu a 
avut cînd să i le împărtășească — 
așa încît este nevoit să și le cîștige 
acum, ca adult.

Forme variate de învățămînt de 
specializare și perfecționare asigură, 
în țara noastră, completarea și adu
cerea la zi a cunoștințelor profesio
nale ale cetățeanului. Dar acesta 
lucrează tot mai des în echipe com
plexe, formate din oameni de profe
siuni diverse și adeseori și de nive
luri și orientări diferite, prin care 
intră în contact cu specialiști, cu 
creatori, cu oameni de cultură ro
mâni și străini. Spre a putea face 
față, trebuie deci ca omul zilelor 
noastre să aibă o cultură generală 
mult mai cuprinzătoare decît seme
nul său de acum cîteva decenii, iar 
adeseori să înțeleagă și să vorbeas
că și o limbă de circulație interna
țională. Universitățile noastre popu
lare au fost înființate tocmai spre a 
asigura acest tip nou de învățămînt. 
Prezentarea și răspîndirea metodelor 
și a cunoștințelor de știință și teh
nică, de literatură și artă, de etică, 
pe care universitățile populare o asi
gură în afara, sistemului clasic de în- 
vățămînt șțfllaf țjje dp.ci, în princi
pal, scopul' de a"'completa ctiltura
cursantului în afara specialității sale, 
de a-I orienta în domeniile politic și 
ideologic fără a urmări 
sau perfecționarea de 
deosebi în domeniile 
școala clasică.

Această trăsătură, 
as zice, apare și mai

acad. Remus Răduleț
rectorul Universității populare 

București

mai mult despre tot mai puțin", pe 
care l-aș interpreta mai curînd ca un 
înțelept semnal de alarmă pentru ti
nerii care, înainte de a-și fi găsit un 
făgaș propriu pentru desfășurarea 
aptitudinilor, sint tentați să se lanse
ze, fără discernămînt, în variate di
recții ale culturii, risipindu-și efortul 
de asimilare.

în urma acestor considerații apare 
legitimă întrebarea: Ce oferim pu
blicului la Universitățile populare? 
Răspunsul nostru nu poate fi consi
derat o soluție, chiar dacă el rezultă

puncte de vedere
ora

din experiența Universității populare 
bucureștene. Practica a dovedit că 
singura cale de stabilire realistă a 
programei cursurilor, ca și a celorlal
te activități este consultarea și an
chetarea specialiștilor și cursanților. 
Rezultatele acestui sondaj ne-au de
terminat ca în anul școlar prezent să 
grupăm cursurile în trei mari compar
timente: cursuri de informare genera
lă pentru glosarea problemelor în dis
cuție; cursuri de informare specială 
pentru îmbogățirea cunoștințelor de 
specialitate; cursuri de informare la 
xi, care au căpătat, pe parcurs, ca
racterul unor cicluri de expuneri 
menite să prezinte lucrurile prompt și 
operativ. De asemenea, au fost intro
duse unele cursuri noi pe care le con
siderăm utile pentru întregirea pro
filului general al Universității noas
tre populare și care, prin tematica

lor, răspund unor cerințe actuale de 
informare. Mă refer, îndeosebi la 
„Teoria culturii", „Sociologie con
cretă" sau „Știința conducerii și or
ganizării producției", înscris, de fapt, 
însă de anul trecut, în programa 
noastră analitică, dar căruia în acest 
an i-am înnoit tematica. Prin acest 
ultim curs vrem să înlesnim partici- 
panților cunoașterea unor probleme 
ale activității economice, bazată pe 
aplicarea legilor obiective ce acțioz 
nează în societate.

Aș vrea să subliniez că toate iniția
tivele, din BucUrești și provincie, se 
resimt în momentul de față de lipsa 
unei metodologii elaborate pe prin
cipii științifice cu privire la procesul 
de educație a adulților. Un colectiv 
constituit ad-hoc pentru dezbaterea 
acestor probleme nu va putea, cred, 
să ne dea ceea ce așteptăm în această 
privință. Ca să se ajungă la elabora
rea unei asemenea metodici complexe, 
este nevoie să existe posibilitatea 
unui schimb larg de opinii. De aceea, 
cred că a devenit necesară editarea 
unei publicații proprii a universită
ților populare, pe care as vedea-o nu 
ca pe o nouă revistă „Știință și teh
nică", ci mai degrabă ca pe un bu
letin al acestor universități.

Studiul atent al cerințelor audito
rilor, valorificarea experienței dobîn- 
dite în cursul celor șase ani de 
existență a universităților populare, 
menținerea și atragerea. în continua
re a intelectualilor în răspîndirea 
culturii, conlucrarea cu cît mai multe 
dintre organizațiile și instituțiile care 
prin activitatea lor pot să sprijine a- 
ceastă acțiune, sînt cîteva dintre pro
blemele care în viitorul apropiat pot 
oferi tot atîtea obiecte de studiu 
metodic. In prezent, munca de orga
nizare și desfășurare a răspîndirii 
culturii în mase trebuie să fie mai 
științifică în toate verigile, iar acti
vistul cultural trebuie să fie un spe
cialist sensibil la promovarea noului 
și la înlăturarea 
malului, receptiv 
ința și viața îi

CINEMATECA — 10; 12,30; fericiți : FERENTARI (comple- 
blne) — 15,30; 18; 20,30.

17,15;
Fuga

20,15.
Dușcăi) —

11,45; 14,30;
(completare

9; 10,30; 12; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Noul locatar ; UNION (completare 
—15,30; 20,30.
O Program de filme de animație : UNION — 13. 
O Acolo unde Carpațil Intîlnesc Dunărea — Prin 
muzeele Capitalei — Priveliști carpatine „Poiana Ur
șilor" — Nălcă șl veverița — La cel mal înalt nivel 
— Nuntă țărănească — Mlrceștil în pastel : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.

Flori șl insecte)

o 1tare Reportaj prin Țara Bîrsei) — 9; 11,15; 
18,15; 20,30.
0 Pentru cîțiva dolari în plus : BUCEGI — 9; 12; 
15; 18; 20,45, la grădină — 19,30, MIORIȚA — 9.30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.
0 Trei grăsuni ; UNIREA (completare Orizont știin
țific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
0 Eu, eu, eu... Șl ceilalți : TOMIS — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15; 20,30; la grădină — 19,30.

Cele trei nopți ale nnel Iubiri ; GRIVIȚA (comple-. ............................... - 13 30. lg;

teatre

în folclorulNastasla ;

Polo — 19,30. 
„I. L. Cara-

formarea 
specialiști, în- 
acoperite de

fundamentală, 
evidentă dacă 

ne gîndim la următorul fapt: nevoia 
ca cetățeanul de azi și de mîine să 
fie mereu adăntat mediului în curs 
de schimbare în care va trăi impune 
societății sarcina de a-i dezvolta și 
menține pentru mai tîrziu în primul 
rînd aptitudinea de a se adapta 
schimburilor rapide, aptitudinea de a 
cîștiga noi cunoștințe, de a fi recep
tiv fată de nou, mai degrabă decît 
aptitudinea de a cumula cunoștințe 
multe, o dată psntru totdeauna.

Ce consecințe trage universitate^» 
populară din această situație nouă, 
în care formația profesională nu mai 
este izolată nici de pregătirea indi
vidului pentru diferite roluri sociale 
și nici de cultura generală ?

Prima concluzie este că nu mai 
există o frontieră netă între forma
ția utilitară și formația dezinteresa
tă a omului, cum ar fi formația de 
cultură generală căreia i se acordă 
o atenție deosebită în universitatea 
populară.

Cea de a doua concluzie este că 
sarcina de a cultiva și păstra, dacă 
se poate pentru toată viața, recepti
vitatea față de nou a indi
vidului, îi conferă o mare mobilitate 
în alegerea materiilor de învățămînt 
— și deci posibilitatea de a se adap
ta mereu unor nevoi de informare 
ale momentului — pentru că . preo
cuparea cu diferitele domenii ale 
culturii, ca stiinta, literatura, artele, 
etica, se pretează. în egală măsură, 
pentru prelungirea perioadei de . re
ceptivitate a omului. Faptul prezintă 
importanță în special pentru univer
sitățile populare din orașele noastre 
de provincie, care-și pot îndeplini 
astfel rolul lor social fără să trebu
iască să acopere toate ramurile cul
turii în măsura în cave o poate face 
Universitatea populară din București.

Universitatea populară, reprezen
tând, așa cum am arătat, o formă de 
culturalizare ce se adresează celor 
care au depășit școlarizarea la dife-' 

” i organizeze 
în funcție de condițiile di- 
Jor de vîrsta, de nivel de 
de profesiune și aspirații

inutilului și 
la tot ceea 
pot oferi.

a for
ce ști-

0 Opera română 
Chopinlana — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : 
Secretul lui Marco ’n
0 Teatrul Național ..
glale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul do altădată — 19,30, (sala Stu
dio) : Părinții teribili — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică —20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini
— 20, (sala din str. Al. Sahla nr.
76 A) : Comedie pe întuneric
— 20.
O Teatrul „C. I. 
Magheru) : O casă 
19,30, (sala Studio) 
o albastră — 20. 
0 Teatrul Giuleștl 
trului evreiesc de 
credere în foișor — 19,30.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Cine l-a ucis pe Carol al IV-lea 7 
— 19,30. .
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
Î Teatrul „Ion Creangă" ; Năz- 

răvănlile lui Păcală — 16.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Viața e vis — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzia
na — 17, (sala din str. Acade
miei) : Tlgrișorul Petre — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C, Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30, (sala Victoria) : Varietăți 
•68 — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Cu pi
cioarele pe pămînt — 20.

Nottara" (sala 
onorabilă — 

i : Cînd luna
(în sala Tea- 
stat) : Neîn-

tate. însăși simpla înlănțuire a dife
ritelor momente din spectacol ni se 
pare revelatoare pentru concepția 
autorilor. A fost o realizare bine 
închegată, un întreg în care fiecare 
parte s-S susținut prin potențe pro
prii și s-a angrenat firesc cu cele
lalte. Nu o suită de cîntece și dan
suri cu care ne-au obișnuit pînă la 
saturație atîtea spectacole folclorice 
și nici o demonstrație tematică, ci o 
pagină de adevărată viață maramu
reșeană : sinceră, frumoasă și convin
gătoare. în loc de orice prolog „fă
cut", spectacolul a început în spiri
tul cuviinței ancestrale din Tăra 
Maramureșului, cu cîntecul cu care 
alaiul mirelui vine la casa miresei, 
interpretat cu gesturi de gingașă 
plasticitate de tînăra cîntăreață Ma
ria Năsui. A continuat apoi viu, pe 
ritmul viorii lui Gheorghe Covaci- 
Cioată, minunat muzicant popular, 
urmaș al unui întreg șir de vestiți 
„ceterași" maramureșeni, care i-a a- 
sigurat și sub aspectul orchestral (de 
cele mai multe ori, la spectacolele al
tor ansambluri, viciat de intervenții 
lăutărești eterogene) aceeași autenti
citate pe care au avut-o obiceiurile, 
cîntecele soliștilor, pline de senti
mente și gindiri profunde despre om 
și viață, dansurile în care vigoarea 
bărbaților se armoniza prin opoziție 
cu frumusețea femeilor.

Gradația a fost excelentă și savant 
gîndită. Pornind de la cîntecul din 
repertoriul de nuntă, a crescut în 
tumultoasa „Stînă maramureșeană", 
s-a odihnit liric pe cîntecele grupu
lui vocal de la Cuhea și a culminat 
în „Anotimpuri", titlu sugestiv care 
unește printr-o metaforă-simbol viața 
omului de mersul naturii. Aici Ga
vril 
tr-o 
rial 
sens___ _ ,__________________
temporaneității. El a selectat din obi
ceiurile ciclului vieții momentele e- 
sențiale : nașterea, copilăria, adoles
centa, nunta, maturitatea și moartea, 
și le-a punctat cu superioară discer
nere artistică, prin ceea ce aveau 
mai omenesc și mai convingător sce
nic. Aș vrea să subliniez îndeosebi 
legănatul, leagănele de lemn de brad 
purtate pe umăr cum le poartă în 
partea locului femeile cînd se duc 
îa lucru și își iau copii mici cu ele, 
suavul cînte'c de leagăn.

Spectacolul ansamblurilor maramu
reșene, convingător prin semnifica
țiile sale esențiale și emoționant prin 
simbolurile pe care ni le-au dezvă
luit, ar putea fi începutul unei noi 
etape în valorificarea folclorului nos
tru, în procesul complex de integrare 
a culturii noastre populare în cultu
ra societății socialiste de astăzi.

Unii dintre cei care l-au văzut 
și-au pus întrebarea cum de s-a pu
tut realiza la acest nivel, cu aceste 
virtuți, în Maramureș, de către niște 
modești lucrători în domeniul artei 
amatoare. Răspunsul trebuie căutat în 
conlucrarea mai multor factori. Pri
mul, și cred cel mai important, este 
că toți cei care au contribuit pe di
ferite planuri, la realizarea lui;' cu
nosc nu numai manifestările fol
clorice exterioare ci șl sensurile lut 
profunde' pe care le-au moștenit, o 
dată cu „omenia" locală. De aici 
derivă un respect ce nu le permite 
să-1 exhibeze pentru a obține succese 
ieftine, ci îi obligă să-1 arate lumii 
în așa fel încît s-o convingă de ade
văratele lui valori. Pe această teme
lie se situează toată activitatea de 
punere în valoare a creației popu
lare, pe care o desfășoară — în frun
te cu maestrul Vida Gheza — intelec
tualitatea locală. Problemele legate 
de arta populară șl de locul ei în 
cultura modernă sînt discutate mereu 
în cercul artiștilor și oamenilor de 
cultură din județul Maramureș. So
luțiile găsite de ei răbufnesc în rea
lizări ca aceea despre care vorbim. 
Firește că aceste dezbateri și aplica
rea rezultatelor lor atît în arta pro
fesională cît și în arta amatoare nu 
ar putea fi atît de rodnice dacă nu 
ar avea susținerea totală a organelor 
județene de partid și de stat, a fo
rurilor culturale locale.

Ține astăzi de tradiția nouă a aces
tui județ, așezată pe vechea înțelep
ciune locală, să se constate nu numai 
audiență pentru valorile autentice ale 
folclorului ci și entuziasm și grijă 
susținută pentru păstrarea Iui prin 
integrarea în rosturi corespunzătoa
re vieții noi.

în situația actuală a valorificării 
tradiției folclorice, spectacolul an
samblurilor maramureșene indică o 
cale nouă, neumblată încă. S-ar putea 
ca în viitor și alte ansambluri să o 
încerce. Dar pentru ca aceste încer
cări să nu ducă doar la imitații, ca 
de atîtea ori în trecut, ci să fie;să- 
mînța unor noi creații de înaltă va
loare umană, ar trebui ca această 
cale să fie analizată mai profund și 
dezbătută cu toți cei care se inspiră 
din folclor și doresc să-1 pună în va
loare nu numai pe planul mișcării de 
amatori ci și pe cel al creației pro
fesionale și mai cu seamă a celui 
intermediare, a ansamblurilor „fol
clorice profesioniste".

... - Prof. dr. Mihai POP. j

întrebare implică sfere mal largi, vi- 
zînd și o bună parte a activității 
ansamblurilor folclorice profesioniste, 
prelucrarea artizanală a artei popu
lare și chiar unele creații inspirate 
din folclor ale celor ce expun la 
Rondul Plastic icoane, ceramică, țe
sături etc. Pentru a-i putea da un 
răspuns ar fi necesar ca diferitele 
forme sub care se prelucrează astăzi 
folclorul si arta populară să fie cer
cetate științific și supuse unei dis
cuții care să se pronunțe asupra va
lorii lor în ranort cu sensurile ma
jore ale culturii contemporane.

Că noțiunea dș ansamblu folcloric 
încă implică în momentul de fată 
discuții amănunțite asupra a ceea 
ce ar trebui să însemne profilul său,' 
ne-au dovedit-o artiștii amatori din 
Maramureș. Constituind de fact mari 
formații sătești, ai cărot artiști a- 
matori n-au trebuit să învețe obi
ceiurile, cîntecele și dansurile de
oarece le știu „din moși-strămoși“, 
ei au prezentat fapte folclorice de 
mare și incontestabilă autenticitate. 
Oamenii aceștia au venit ne scenă cu 
tot ceea ce au acumulat de cînd s-au 
născut și au crescut: costumele lor 
străvechi atît de viu colorate, obiceiul 
constituirii st-înei prin asociere, obicei 
străvechi de gospodărie obștească, 
momentul solemn ce marca în viata 
satelor devalmașe urcarea oilor la 
munte, apoi momentele hotărîtoare 
din viata omului, a familiei, a nea
mului de care sînt atît de mîndre 
aceste sate ; legănatul copiilor, jocu- 

.Tile;.Tor, nunta, înmormîntarea. .Pu
nerea îp.scenă a acestor ob’ggțurjjș-a 
necesitat decît unele adaptări ia ros
tul lor nou, prin excelentă artistic. Nn 
s-a folosit butaforia, fiindcă recuzita 
spectacolului era formată din unel
tele si obiectele de uz casnic care 
se folosesc în chin curent *n v!ata 
cotidiană șl la sărbători. N-n fost 
nevoie ca artiștii amatori să fie 
învățat! să se miște ne scenă fiindcă 
s-au mișcat cu firescul comportării 
lor obișnuite, plină de demnitate, de 
solemnitate, atunci cînd este nevoie, 
și de exuberantă și haz atunci cînd 
se cere.

Lui Gavril Ghiur și lui Vasile Anan 
le revine marele merit de a fi știut să 
selecteze din bogăția folclorului local 
aceste momente pline de semnifica
ție și de a le fi prezentat pe scenă 
fără a le știrbi nimic din autentici-

I
Excelenta idee a Casei Centrale a 

creației populare și a Consiliului 
Central al U.G.S.R. de a reuni Ia 
București într-o serie de spectacole 
ceea ce juriul ultimului concurs al ar
tiștilor amatori a apreciat drept 
culmi ale artei noastre interpretative, 
ne-a prilejuit la începutul acestei luni 
reîntîlnirea cu cîteva apreciate an
sambluri folclorice. Programul, cu- 
prinzînd două părți distincte (an
samblul folcloric al sindicatelor din 
Sighișoara a prezentat montajul „La 
cules de vii pe Tîrnave" iar ansam
blurile din Vad și Vișeu — Mara
mureș, sub titlul „Stînă maramure
șeană" și „Anotimpurile", obiceiuri 
strămoșești, șl de familie din această 
zonă atît de bogată în folclor) nu a 
constituit o alăturare întâmplătoare 
de formații ci a ilustrat, cu un ma
terial faptic elocvent, tendințele 
principale ale momentului actual în- 
tr-un gen care capătă o răspîndire 
din ce în ce mai largă.

Cum trebuie alcătuit un ansamblu 
folcloric ? Cum poate el valorifica 
într-un mod superior materialul fol
cloric ? Iată întrebări la care am 
fost cu toții invitați să medităm.

Montajul ansamblului folcloric al 
Sindicatelor din Sighișoara, pe libre
tul lui Ironim Pascu și în regia ar
tistică a acestuia și a lui Ștefan A- 
lexandrescu a tins să înmănuncheze, 
sub pretextul culesului viilor, unele 
momente de muncă, cîntece și dan
suri. încercarea, obișnuită ca stil for
mațiilor sindicale, unde de cele mai 
multe ori artiștii amatori veniți din 
ținuturi diferite la locul-, lor de .mun
că trebuie să învețe cîntecele și dan
surile populare pe care le interpre
tează, poate fi considerată izbutită. 
Ansamblurile de acest gen nu pre
zintă un obicei folcloric autentic ci 
o punere în scenă tematică cu dan
suri și cîntece prelucrate. Valoarea 
reprezentației trebuie deci apreciată 
prin această perspectivă. întrebarea 
pe care o ridică este doar în ce mă
sură un astfel de spectacol este fol
cloric sau mai mult de estradă, de 
operetă, chiar dacă la baza lui stă 
un material folcloric ? în ce măsură 
astfel de spectacole tematice hibride 

■ pot să fie convingătoare și deci utile 
formării gustului public, potrivite 
pentru ceea ce am vrea să fie inte
grarea tradiției folclorice în cultura 
noastră contemporană ? Dar această

Mures (s
Viorel Comă-

această

SEMNĂRICON

Moment din spectacolul „Sînziana și Pepelea" de Vasile Alecsandri, 
în interpretarea colectivului Teatrului de Sfat din Tg. Mures (secția 
română). în fotografie : Ileana Dunăreanu (Sînziana) și 'z:— —-

nici (Pepelea)

cut aproape douăzeci de ani de 
l-am văzut prima oară, nu-mi 
să se fi schimbat: aceeași alură 

deloc expansivă și 
o umbră de sfială, 
siguranța și certitu- 
așteptam repetițiile

clud 
pare 
tine-

17,30 — Pentru cei mici : „Poly 
și secretul celor șapte stele". 
18,00 — La ordinea zilei. 18,30 — 
Curs de limba germană (lecția a 
13-a). 19,00 — Pentru ’ '
„Scrisoare pe portativ". 
Telejurnalul de seară. 19,50 
letinul meteorologic, 
tate. 20,00 — Film serial : Vikingii. 
20,30 — Mult e dulce șl frumoasă... 
Emisiune de limba română. 21,00 
— întrebări Ia care s-a răspuns, 
întrebări la care nu s-a răspuns 
încă. Emisiune de știință. 21,40 — 
Teleglob. Emisiune de călătorii 
geografice. 22,00 — Studioul mic : 
„Vizita" de Aurel Storin. 22,40 — 
Despre teatru, film șl muzică. 
23,05 — Telejurnalul de noapte. 
23,15 — închiderea emisiunii.

școlari :
19,30 —

Bu-
Publici-

Ghiur a izbutit să prezinte în- 
sinteză nouă străvechiul mate- 
folcloric, să-i reliefeze adîncul 
filozofic și să-1 redea astfel con

rite nivele, trebuie să-și 
acțiunile 
versității 
instruire, «<= •------
culturale, pe care trebuie să le cu
noască.

Pentru _____
tile populare trebuie să fie caracte
ristic contactul viu lector-auditor, 
ambii termeni trebuind să se ma
nifeste activ, pentru ca astfel prelua
rea cunoștințelor să se transforme 
în însușirea lor și să încadreze ac
tivitatea din aceste universități prin
tre formele organizate de modelare 
a conștiinței active, de educare în 
înțelesul actual al cuvîntului. Se 
exprimă uneori părerea că universi
tatea populară ar fi „locul unde se 
învață de toate, cît mai multe", dar 
din care nu rămîi cu mare lucru. 
Dacă la început va fi fost în parte și 
așa, măsurile înnoitoare din ultima 
vreme în activitatea acestor institu
ții au urmărit să schimbe lucrurile. 
Este adevărat că planurile'' variate 
de cursuri, de cicluri de conferințe, 
fără eficacitate din lipsa unei desti
nații precise, se adresau tuturor și 
nimănui. Dar această concepție des
pre răspîndirea culturii nu se mai 
bucură de adeziunea noastră șl cu 
atît mai puțin a publicului, care știe 
ce vrea.

Astăzi, cînd se afirmă că „Univer
sitatea populară e locul unde se în
vață de toate...", se vizează enciclo
pedismul cunoștințelor împărtășite 
aici, ceea ce nu se opune , adagiului 
conform căruia trebuie „să știi tot

activitatea din universită-

Cînd secretariatul filarmonicii din 
București mi-a trimis înștiințarea 
că Valentin Gheorghiu va interpreta 
(marți seara) un concert prilejuit de 
cea de-a 
primei sale apariții publice 
preună cu 
început am avut o ușoară strîngere 
de inimă. Un sfert de veac înseam
nă mult chiar pentru un interpret 
care a pornit devreme la drum. Dar 
înseamnă mult și pentru noi cei 
care, săptămînă de săptămînă, l-am 
întîlnit din fotoliul Ateneului și 
l-am rechemat de atîtea ori la ram
pă. Ce-a fost Valentin Gheor
ghiu pentru noi cei ce ne apropiem 
de vîrsta sa de astăzi ? Mai întâi un 
„copil minune", care a debutat sub 
bagheta prestigioasă a lui George 
Georgescu și a fost încurajat de 
George Enescu. Dar oricît s-ar pă
rea de ciudat, copiii minune nu sînt 
chiar atît de puțini. Si Valentin 
Gheorghiu a trecut „vîrsta critică" 
si a devenit pianistul tînăr pe care 
l-am auzit și noi întâia oară în tur
neele sale prin orașele de provincie 
în anii 1948—1949. Apoi nici nu i-am 
mai știut prea bine_vîrsta. Era „pia
nistul Valentin 
alte atribute, 
minări. Fapt 
creează obligații 
cînd de la o vîrsta fragedă 
să nu mai ai vîrsta si să nu ți se 
mai facă rabat. De aceea, de cîte 
ori îl privesc din sală, deși au tre-

25-a aniversare
această orchestră.

Gheorghiu" 
fără alte 

măgulitor, 
deosebite

a 
îm- 

la

fără 
deter- 

care 
atunci 
începi

rcască reținută, 
deloc explozivă, 
care nu exclude 
dinea. Studenți, 
de sîmbătă dimineața ale filarmonicii 
sau ne furișam seara prin mulți
mea celor „cu bilete", însetând vigi
lența cerberilor de la porțile Ateneu
lui. Și eram mîndri, într-un fel, că cel 
de pe podium nu este numai un ex
celent pianist, ci și un om apropiat 
de vîrsta noastră. Si așa, din reci
tal în recital, din concert în con
cert, au trecut aproape fără să știm 
douăzeci si cinci de ani. E mult ? 
E puțin ? E pianistul sărbătorit astă 
seară atît de bătrîn încît să-și mă
soare vîrsta cu subdiviziunile ma
jore ale veacului ? Fără îndoială, 
nu. Anii săi tineri au fost deopotri
vă ani ai maturității artistice, ai 
succesului, ai reputației. Timp în 
care Valentin Gheorghiu, muzician 
complet, deopotrivă compozitor, 
concertist și interpret de mu
zică de cameră (din păcate în a- 
ceastă postură în ultima vreme a 
apărut mai rar la noi) a făcut și în
conjurul lumii.

Anii artistului adevărat nu sînt 
cei înscriși în actul de naștere, ci 
cei marcați de evenimentele artis
tice pe care le-a declanșat. Anii ar
tistului se măsoară cu permanenta 
în viața țării lui. De aceea, aseară 
înaintea noastră a apărut un artist 

■ foarte tînăr, un artist care și-a săr
bătorit douăzeci și cinci de ani.

DONAȚIA
MARIUS

UNESCO
Dacă, așa cum s-a spus, o colecție 

de artă reprezintă imaginea sufle
tească a celui ce a alcătuit-o, o bi
bliotecă poate fi considerată sufle
tul însuși al celui ce a strîns laolal-

tă sute și mii de cărți. Pentru că fi
lele de cărți nu poartă numai viata 
celui ce le-a scris : ele împrumută a 
doua viată, aceea a. celui ce și-a a- 
plecat ochii minții și ai gîndului 
asupra lor. Biblioteca unui cărturar 
nu este numai o însumare de vo
lume, ci sursa însăsi a vieții acestuia. 
De. aceea, cînd în sălile de la intra
rea Muzeului de Artă din București 
am întîlnit cîteva vitrine de cărți 
cu inscripția Donația Marius Bu- 
nescu am fost emoționați. Știam că 
meșterul penelului, poetul Bucureș- 
tiului și al mării, este deopotrivă un 
intelectual. Știam că anii mulți ai 
vieții sale s-au petrecut nu numai 
în liniștea atelierului, ci și în forul 
public, că a fost unul din organiza
torii cei mai pricepuți și cei mai 
inimoși ai vieții noastre muzeistice, 
numele lui confundîndu-se deopotri
vă cu Muzeul Simu și cu Galeria 
Națională a Muzeului de Artă al 
Republicii. O spune în scrisoarea ce 
însoțește această donație, cu modes
tia caracteristică a firii sale: „în
treaga mea viată, pe lingă pictură, 
am consacrat-o muzeografiei". Sint 
în donația meșterului Bunescu 
1200 de titluri: monografii de artiști, 
istorii ale artei, cataloage de la dife
rite expoziții, cărți de filozofie, este
tică, beletristică etc. Bibliograful va 
fi pasionat de valoarea unor ediții sau 
cataloage rare sau de importanta pe 
care o prezintă anume colecții com
plete (de la periodice pînă la serii 
editoriale), ce vor îmbogăți fondul 
muzeultti si vor înlesni cercetătoru
lui accesul spre surse de primă im
portantă. Și faptul nu-i deloc negli
jabil.

Pentru creatorul tînăr de astăzi 
si de mîine întîlnirea cu aceste cărți 
prilejuiește meditații deloc lipsite 
de semnificație : faptul că opera de 
artă adevărată nu este și nu poate 
fi decît valorificarea talentului în- 
tr-o viziune intelectuală, într-o pers
pectivă culturală amplă. Și încunu- 
nîndu-le pe toate rămîne semnifica
ția gestului generos, pilda unei vieți 
trăite cu seriozitate, temeinicie, a 
unei vieți dăruite artei, dăruite oa
menilor.

Donația
zintă o nouă trăsătură de 
definirea unui autoportret 
tor prin ținuta morală și 
loarea lui exemplară.

BELGRÂDEAN

Marius Bunescu repre- 
penel la 
impună- 

prin1 va-

Vaieriu RAPEANU

Relativ tînăr. Teatrul 
„Atelier 212" din Bel
grad își urmează cu 
consecventă programul 
stabilit acum doispre
zece ani, la înființarea 
sa : de a reprezenta o- 
pere de notorietate ale 
teatrului contemporan. 
In cadrul acestui pro
gram dramaturgia 
goslavă ocupă un 
important, teatrul 
laborînd cu .un sir 
scriitori și lansînd 
tori noi. Unul dintre 
aceștia este Alexander 
Popovici, a cărui 
medie „Cariera 
Bora Schneider" am a- 
vut prilejul s-o vedem 
cu ocazia turneului în
treprins zilele trecute 
de „Atelierul" belgră- 
dean în țara noastră.

Satiră virulentă la 
adresa carierismului, a 
lichelismului și venali
tății, „Cariera lui Bora 
Schneider" se prezintă 
sub forma unor scene 
comice semnificative, 
menite a exprima pro
testul autorului fată de 
tare morale nocive. 
Piesa nu are un subiect 
bogat în peripeții, ac
țiunea fiind mai mult 
un pretext pentru un 
comentariu pamfletar și 
acid, scris într-un lim
baj direct, care nu oco
lește expresiile argotice 
și poantele cu efect 
imediat. Personajele 
sînt caricaturizate la 
extrem. semnificațiile 
lor vizînd mentalități 
șl deprinderi anacro
nice în socialism.

„Cariera lui Bora 
Schneider" ni s-a înfă
țișat ca o farsă grotescă 
realizată în stilul unui 
spectacol de 
satirico-muzical. 
rul-metaforă, 
de Radenko 
ne introducea 
ma clipă, cu 
șoc, într-un

iu- 
loc 
co
de 

au-

CO- 
lui

cabaret 
Deco- 
creat 

Mișeuici 
din pri- 
efecte de 

univers

un
o-

•pentru

haotic. eteroclit, 
talmes-balmeș de 
biecte și oameni, de o 
mare expresivitate. Din 
acest haos aparent se 
desprindeau treptat li- ■ 
niile directoare ale ac
țiunii, actorii mtșcîn- 
du-se cu dezinvoltură 
și siguranță, sub con
ducerea regizorului 
Branko Pleșa. dotat cu 
certe calități
scenele grotești, inter
pret totodată al rolului 
principal. Cîțiva actori 
s-au impus în chip de
osebit prin calitățile lor 
de comedieni: Dragu- 
țin Dobriceanin în ro
lul întreprinzătorului 
Spira, Rujița Sokici 
plină de temperament 
în rolul cochetei Ro- 
zika. Ielisaveta Sablici, 
actriță, de umor sec și 
reținut, fermecătoare 
în rolul ghinionistei 
Geta.

Am revăzut-o cu plă
cere în travesti, în ro
lul lui Bougrelas din 
„Ubu rege" de Alfred 
Jarry. Regizorul Liubo- 
mir Drașkici a compus 
spectacolul în stilul 
unui joc copilăresc și 
naiv, farmecul său iz- 
vorînd din candoare și 
simplitate. De 
marcabilă 
s-a părut a fi interpre
tarea rolului principal 
de către Zoran Radmi- 
lopici, cu o plastică a 
mișcărilor rar întâlnită, 
izbutind a crea un per
sonaj la limita dintre 
real și fantastic, cu un 
mers ' balansat. care 
pare să plutească pe 
niște arcuri invizibile, 
menținîndu-si un echi
libru miraculos cu e- 
fecte ilariante, și ex
primând totodată ames
tecul de șiretenie și 
imbecilitate al fabulo
sului personaj. Ală
turi de el evoluea
ză un ansamblu inegal 
ca valoare artistică, din 
care se desprind flgu-

o re- 
valoare ni

rile unor actori ca Ni
kola Milici, Milutin 
Butkovici, Bora Todo- 
rovici. unii dintre ei 
interpretând cîte două 
sau mai multe roluri.

In „Cine se teme de 
Virginia Woolf", de 
Edward Albee, pusă 
în scenă de regizoarea 
și directoarea teatrului, 
Mira Trailovici, Teatrul 
„Atelier 212" dezvăluie 
noi disponibilități. în
deosebi Slobodan Pero- 
vici în rolul lui George 
ne-a captat atenția și 
interesul printr-o inten
să trăire interioară, ex
primată cu mijloace 
sobre, cu infinite nu
anțe de intonație și 
gest, sugerînd un per
sonaj strivit în aspira
țiile lui de mediul și 
împrejurările sociale 
potrivnice. Tempera
mentala Rujița Sokici a 
manifestat o prezentă 
scenică activă și suges
tivă în rolul tinerei Ho
ney. Cu o intrare admi
rabil marcată și cîteva 
scene bune, dar inegal 
pe parcurs, Vladimir Po- 
povici s-a remarcat ca 
un partener corect în 
acest joc deșirant de-a 
viața și visul care e 
piesa lui Albee, în timp 
ce Liliana Krstici, in
terpreta rolului Mart
irei, dovedind sensibili
tate și certe calități 
pentru dramă, n-a iz
butit totuși să deter
mine tensiunea drama
tică subterană caracte
ristică piesei, și care 
emană în text din acest 
personaj principal.

Turneul Teatrului 
„Atelier 212" ne-a adus 
mesajul unui colectiv 
cu mari disponibilități, 
deocamdată cu inegali
tăți artistice, dar cu 
aspirația de a-și spune 
cuvîntul în concertul 
artei teatrale contem
porane.

Margareta BĂRBUȚA
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CONSItiOLOI DE STAT DE CĂTRE 
inslft iwijwi

Cuv întări le rostiteîn cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul Kuweitului a transmis președintelui Consiliului de Stat, din partea emirului Kuweitului, salutări și urări de bine, iar poporului României urări d? progres și prosperitate.„Relațiile bune dintre Statul Kuweit și Republica Socialistă România — a spus Faisal Al Saleh Al Mutawa — merg pe drumul dezvoltării fructuoase, în interesul celor două popoare prietene. Statul Kuweit și Republica Socialistă România își consacră eforturile spre binele păcii în Iunie"„Vă asigur — a continuat ambasadorul kuweitului — că voi depune toate eforturile pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor sincere și constructive dintre țările noastre în toate domeniile, politic, economic, comercial și cultural".Ambasadorul Kuweitului și-a exprimat convingerea că în exercitarea atribuțiilor misiunii sale se va bucura de bunăvoința și sprijinul Consiliului de Stat, și al guvernului Republicii Socialiste România.Salutind pe ambasadorul Kuweitului, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a declarat : •„împărtășesc întru totul aprecierea dv., domnule ambasador, că relațiile prietenești dintre Româ
TelegrameCu ocazia Zilei naționale a Siriei. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Măr.escu, a trimis ministrului afacerilor externe al Republicii Arabe Siriene, dr. Ibrahim Makhos, o telegramă prin- care i-a exprimat ■felicitări cordiale și urări de fericire și succes.In răspunsul său, ministrul de externe al Siriei a transmis ministrului de externe al României mulțumiri pentru felicitările adresate, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes.

-CIQUIL. t>.______ .1 uai’; >-■ *»-4
liî'rdinWr ' ' .■■; 3S ir-x-<■ im'

Numirea noului 
ambasador 

al Republicii 
Socialiste România 

in Republica TunisianăPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Sipoș, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Algeriană Democratică și Populară, a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România și în Republica Tunisiană, cu reședința la Alger.(Agerpres)

Ritm mai viu la lucrările 
de îmbunătățiri funciare
(Urmare din pag. I)

losirii lor eu randament maxim. în 
județele Bihor și Arad, după cum ne 
relata tov, ing. Eugen Moga de la 
D.I.F., utilajele din dotarea șantiere
lor nu sînt bine folosite. Din rapoar
tele săptămînale întocmite de Vasile 
Baltag, diriginte pe șantierul Ier, re
zultă ca, într-una ain zile, din 5 dra
gline lucrau 3, din 11 buldozere func
ționau 7. La Simian din 8 screpere 
lucrau de regulă 2—3, iar la Andrid 
din 13 screpere, în medie, 8 stau ne
folosite. Asemănător sună și raportul 
perioadei 1—6 aprilie 1968, jumătate 
din utilaje nu funcționează în toate 
punctele de lucru. „în 3 luni pe șan
tierele hidroameliorative din bazinul 
Ineu s-au mișcat peste 130 000 metri 
cubi pămînt prin lucrări de amenaja
re a canalului colector Gut și a altor 
canale principale sau secundare, ne 
relatează ing. Virgil Vătui, diriginte
le șantierului. Dar să știți că nu s-au 
folosit nici 60 la sută din utilajele 
existente și circa 50 la sută din ca
pacitatea de lucru a celor care func
ționează". Cauza o găsim în iraționa
la repartizare a utilajelor, în proasta 
aprovizionare cu piese de schimb, 
în calitatea slabă și neregularitatea 
depanărilor pe care le face întreprin
derea pentru mecanizarea transnor- 
tului la lucrări de îmbunătățiri fun
ciare Timișoara. Există utilaje care 
de săptămîni întregi stau părăsite pe 
cîmp fără să se ia măsuri operative 
în vederea reparării lor.

în județul Timiș, pentru realizarea 
sarcinilor din lunile următoare, uti
lajele existente sînt insuficiente. Se 
așteaptă un lot de screpere care sînt 
promise pentru sfîrșitul acestei luni, 
dar abia în mai sau iunie se va a- 

nia și Kuweit, pentru a căror dezvoltare și extindere există perspective favorabile, corespund intereselor ambelor noastre popoare, sînt în folosul păcii și securității internaționale.Mulțumind călduros pentru mesajul adresat mie și poporului român, folosesc acest prilej pentru a vă ruga să transmiteți Alteței Sale, Șeicul Sabah Al Salern Ăl Sabah, emirul Statului Kuweit, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului kuweitian prieten urări de pace și prosperitate".în încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului Kuweitului succes deplin în realizarea înaltei sale misiuni și l-a asigurat de tot sprijinul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al său personalîntre președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și ambasadorul Kuweitului, Faisal Al Saleh Al Mutawa a avut loc apoi, o convorbire cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretar al Consiliului de Stat, și George Macoveșcu, prim adjunct al. ministrului afacerilor externe.(Agerpres)
Cronica

zilei
Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătaiea a organizat miercuri o seară de filme, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., cu prilejul apropiatei Zile naționale a Japoniei.Printre cei prezenți se aflau Alecu Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.A fost de față Itaru Maruo, însărcinatul cu afaceri ad-interim al- Japoniei la București, membri ai ambasadei, atașați' culturali și de presă acreditați în țara noastră.

*După cele patru spectacole prezentate cu succes la București, în cadrul turneului pe care l-a întreprins'cu începere de la 18 aprilie, Compania italiană de teatru „Anna Proclemer — Giorgio Albertazzi" a părăsit miercuri după-amiază Capitala.
*CLUJ 24 (Agerpres). — Miercuri după-amiază a avut loc la Palatul Culturii din Cluj simpozionul „Școala ardeleană și ideea unității naționale la români". Cu acest prilej au vorbit lectorul universitar Pompiliu Teodor, de la Facultatea de istorie-filozofie a Universității „Babeș-Bolyai", și Ion Lungu, scriitor, redactor la revista de cultură „Tribuna". Au luat parte oameni de artă și cultură, studenți, un numeros public. Simpozionul face parte dintr-un ciclu intitulat: „Memoria pămîntuluiromânesc". (Agerpres)

junge la nivelul de vîrf în dotarea 
cu utilaje, cînd vor sosi 20 dragline, 
14 buldozere și alte utilaje. Desigur, 
întîrzierea dotării influențează asu
pra ritmului lucrărilor. însă și aci 
se ridică problema bunei folosiri a 
utilajelor existente. Cel mai mare 
șantier de hidroameliorații din jude
țul Timiș se află în zona Timișului 
Mort. Pentru lucrările din această 
zonă s-au alocat 38 milioane lei. Se 
vor excava 1 500 000 metri cubi de 
pămînt și se vor executa două stații 
de pompare. Lungimea canalelor să
pate va fi de circa 400 km. După cum 
arăta ing. loan Coman, șeful șantie
rului, planul pe primul trimestru a 
fost realizat. Dar se pare că rea
lizările primului trimestru din a- 
cest an sînt. „măsurate" prin prisma 
unor sarcini minore, stabilita astfel 
incit, în orice condiții, să poată fi 
îndeplinite. Pentru trimestrul I, pla
nul prevede lucrări în valoare de 
3 700 000 lei, în timp ce pentru tri
mestrul II s-a fixat o valoare de 
8 900 000 lei, pentru trimestrul 111 de 
14 100 000 lei. iar pentru ultimul tri
mestru — de 2 400 000 lei. Nimeni nu 
contestă greutățile care s-au întîmpi- 
nat în perioada de iarnă și în luna 
martie, cînd s-a lucrat mai mult în 
apă. Totuși, după trei luni, planul fi
zic realizat indică un ritm nesatisfă
cător. în trimestrul I s-au excavat 
mecanizat doar 180 900 mc de pămînt 
și 14 000 mc manual. Cum se explică 
acest ritm de lucru? Pentru imensul 
șantier de la Timișul Mort au fost a- 
fectate doar trei dragline. ’ Dar și a- 
cestea cu un grad avansat de uzură. 
Dacă se menține nivelul actual de 
dotare tehnică, lucrările nu vor fi 
terminate la sfîrșitul acestui an cum 
este prevăzut, ci mult mai tîrziu, 
poate nici la sfîrșitul anului viitor.

VOLEI

Steaua a ratat ultima șansă 

de a ajunge în finala C.C.E.
Multe si, la drept vorbind, înte

meiate speranțe au fost emise cu 
privire la calificarea în finala „Cu
pei campionilor europeni" la volei 
a echipei masculine Steaua. Aseară, 
în meciul retur din semifinala cu 
Spartak Brno, voleibaliștii noștri —• 
deși pierduseră cu 3—1 la Brno — 
aveau posibilitatea să se califice 
luptînd, serios, firește, pentru a cîș- 
tiga cu 3—0 sau în cel mai rău caz 
cu 3—1 (însă cu un anume punc
taj).

Din modul în care au evoluat 
lucrurile la început, totul părea po
sibil : Steaua și-a adjudecat setul 
cu 15—4, în al doilea, cehoslovacii 
au profitat de unele inexactități în 
apărare ale sportivilor noștri, luînd 
setul Ia 8. Din nou un joc bun al 
steliștilor, din nou set cîștigat net: 
15—5. Setul al patrulea, decisiv pen
tru Steaua, a produs numeroșilor 
spectatori prezenți în sala Floreas- 
ca o mare dezamăgire. Timorați ca 
niciodată, lipsiți total de vlagă, vo
leibaliștii au comis greșeli după gre
șeli. Singura lor „armă" (blocajul) 
s-a dereglat complet, adversarilor 
fiindu-le foarte ușor să obțină setul 
(15—6) — și astfel calificarea în fi
nală. Cel de-al cincilea set l-au 
cîștigat tot oaspeții (15—10).

„Steaua a avut aseară o cădere de 
neconceput pentru o echipă de clasă 
— remarca fostul international Mar
cel Rusescu. Este de observat că 
niciodată o formație de certă va
loare nu poate conta doar pe apă
rare, pe blocaj, cum încearcă să re
ziste Steaua. Voleiul înseamnă a-

S-AU ÎNCHEIAT

Campionatele europene
de tenis de

în semifinalele probei de dublu 
mixt, Dorin Giurgiucă și Maria Ale
xandru au învins cu 3—0 (21—19, 
21—18, 21—16) pe Grinberg. Amelin 
(U.R.S.S.). Ei vor întîlni în finală 
perechea R.udnova, Gomoskov 
(U.R.S.S.).

Iată rezultatele celorlalte . sejnifi- 
nale i rT- simplu masculin : m Borzesi 
(Ungaria)-Johansson (Suedia) ' 3—1 ; 
Surbek (Iugoslaviâ)-Alser (Suedia) 
3—0 ; simplu feminin : Vostova (Ce- 
hoslovacia)-Grinberg (U.R.S.S.) 3—2;

Actualitatea la
• ECHIPA PROBABILA PENTRU 

MECIUL CU AUSTRIA. — Aseară, 
pe Stadionul Republicii, lotul re
prezentativ de fotbal al țării noas
tre — care în ziua de 1 mai va întîl
ni Ia Linz selecționata Austriei — a 
susținut un ultim meci de verificare, 
în compania unei selecționate secun
de de tineret. Seniorii au învins cu 
6—3 (2—0). Au marcat : Ionescu (3), 
Dobrin, Grozea, Oblemenco — res
pectiv Radu (2) și Panici.

Echipa pentru meciul cu Austria ar 
urma să fie alcătuită astfel : Coman 
(Răducanu) — Ivăncescu (Sătmărea- 
nu), Barbu, Hălmăgeanu, Deleanu 
(Mocanu) — Grozea, Dinu (Gher- 
gheli) — Sasu (Oblemenco), Dobrin, 
I. Ionescu, Kallo. Toți acești jucători 
au evoluat în partida de aseară.

• IUGOSLAVIA-FRANȚA 5—1. 
La Belgrad, in meci retur pentru 
sferturile de finală ale campionatu
lui european de fotbal, Iugoslavia a 
învins cu 5—1 (4—1) selecționata

Iuuu.l II.RH

Paralel cu măsurile care se cer 
luate în vederea asigurării utilajelor 
necesare acestor șantiere, o mare a- 
tenție trebuie acordată și pregătirii 
corespunzătoare a oamenilor care să 
lucreze cu ele, pentru că în această 
privință se constată lipsuri serioase. 
Tov. ing. Marin Armășelu de la 
T.C.I.F. Oradea ne relata că pregăti
rea cadrelor pentru dragline, bul
dozere, screpere și alte utilaje în 
lucrările de hidroameliorații a fost 
neglijată în această parte a țării. A- 
cum — spunea ing. Armășelu — sîn- 
tem nevoiți să dăm pe mina unor 
tineri puțin pricepuți un utilaj nou și 
modern pe care nu-1 știu mînui co
rect și întreține cum trebuie. Ca ata
re îl și strică în scurt timp. S-a în
ființat o școală de calificare la Bucu
rești de unde ne-au sosit 40 de prac- 
ticanți. Dar asta nu-i suficient. Ne-ar 
trebui și oameni mai vechi, cu expe
riență, care să-i poată supraveghea 
și îndruma în muncă pe cei tineri. 
Asistența tehnică pe care o realizea
ză IMTLIF Timișoara este sub ni
velul cerințelor, dat fiind numărul 
mare de șantiere și împrăștierea a- 
cestora.

Ținîndu-se seama de importanța 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
pentru sporirea producției agricole 
în cîmpia din vestul tării, Departa
mentul de îmbunătățiri funciare 
este chemat să se ocupe cu cea mai 
mare răspundere de rezolvarea mul
tiplelor probleme care se ridică în 
legătură cu executarea acestor lu
crări, urmărindu-se realizarea la ter
menul stabilit a fiecărui obiectiv. în 
felul acesta, sute de mii de hectare 
de teren vor putea fi folosite în mod 
economic, asigurînd obținerea unor 
recolte mart

tac ; or, tocmai acest lucru lipsește 
campionilor noștri".

A doua finalistă o vom cunoaște 
duminică. La Varșovia are loc retu
rul meciului Dinamo București —
Legia Varșovia. Primul meci l-au 
cîștigat dinamoviștii cu 3—0. în mod 
normal, deci...

masa
Rudnova (U.R.S.S.)-Wright (Anglia) 
3—0 ; dublu femei : Rudnova, Grin
berg (U.R.S.S.)-Alexandru. Mihalca 
(România) 3—1 ; Luzova, Karlikova 
(Cehoslovacia)-Wright, Smith (An
glia) 3—2 ; dublu masculin : Stipan- 
cicj, Vecko (lugoslavia)-Beleznai, 
Jonyer (Ungaria) 3—1 ; Alser. Jo
hansson (Suedia)-Gomoskov. „-Amelin 

: (U.R.KȘ.) .3-0. I

Pînă la închiderea ediției, re
zultatele finalelor nu ne-au 
varvenit.

fotbal
Franței, prin punctele marcate de 
Betkovici (2), Musemici (2) și Giaici. 
Pentru francezi a înscris Di Nallo. 
în primul meci cele două echipe ter
minaseră la egalitate : 1—1. Fotba
liștii iugoslavi s-au calificat pentru 
semifinale.

e POLONIA-TURCIA 8—0. în- 
tr-un meci internațional amical de 
fotbal, desfășurat ieri Ia Chorzow, 
echipa Poloniei a surclasat cu sco
rul de 8—0 (2—0) echipa Turciei. Au 
marcat Faber (3), Lubanski (3) și 
Bula (2). Jocul a fost urmărit de 
peste 65 000 de spectatori.

O U.R.S.S.-BELGIA 1—0. Peste 
50 000 de>' spectatori au urmărit 
miercuri la Moscova meciul inter
national amical de fotbal dintre echi
pele U.R.S.S. și Belgiei. Fotbaliștii so
vietici au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0), prin punctul marcat 
în ultimul minut de joc de Sabo.

O R. D. GERMANA — BULGARIA
(OLIMPICI) 3—2. în meci retur, des
fășurat la Leipzig, în cadrul prelimi
nariilor turneului olimpic de fotbal, 
echipa R. D. Germane a învins cu 
3—2 (3—1) echipa Bulgariei. învingă
tori în primul joc cu 4—1, bulgarii 
s-au calificat pentru Ciudad de 
Mexico.

ARTICOLE 
PENTRU PESCUIT
Cirligele ancore „Argeșul" și 

„Dunărea", cirligele „Bistrița", 
„Lotrioara" „Mureșul", „Ol
tul" și „Someșul" produse de 
fabrica „FLAMURA ROȘIE" 
din Sibiu se bucură de o mare 
cerere. De asemenea, carabi
nierele, inelele, forfacurile, 
vîrtefurile, diversele momeli 
din material plastic sînt nece
sare pentru trusa pescarului a- 
mator. Toate aceste articole de 
pescuit se găsesc in magazine 
le de specialitate la prețuri 
larg accesibile.

De la ADAS
Administrația asigurărilor 

de stat anunță că tragerea de 
amortizare pe luna aprilie 
1968, a asigurărilor mixte de 
viață, are loc Ia 30 aprilie, în 
orașul București.

Pentru a participa la aceas
tă tragere este necesar ca 
asigurații să-și achite la ter
men ratele de primă.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
PRIMIT DE PREMIERUL 
CAMBODGIEIPNOM PENII 24 (Agerpres). •— Ambasadorul Republicii Socialiste România în Cambodgia, Vasile Gîndilă, a fost primit în audiență de președintele Consiliului de Miniștri al Cambodgiei, Penn Nouth, cu care a avut o convorbire cordială, prietenească.

Acord româno-olandez 
in domeniul 
transporturilorHAGA 24 (Agerpres). — La 23 aprilie a fost semnat, la Haga, Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Regatului Olandei privind transporturile internaționale rutiere de mărfuri.Acordul a fost semnat din partea română de George Elian, ambasadorul României ia Haga, iar din partea olandeză de J. Luns, ministrul afacerilor externe al O- landei.Acordul va contribui la dezvoltarea traficului rutier de mărfuri dintre cele două țări.

23 de ani de la eliberarea Italiei

MITINGUL DE LA ROMAI ROMA 24. — Corespondentul A- 
h gerpres, Giorgio Pastore, transnii- g te: In Piața Republicii din Roma 
h a avut loc un miting al forțelor || democratice și de stingă, cu pii- | lejul împlinirii a 23 de ani de la | eliberarea Italiei. In cursul mitin- | gului, la care au participat peste zece mii de persoane, au luai cu- vîntul Ferruccio Parri, senator, Ferdinando Schiavetti, președintele. grupului parlamentar al P.S.I.U.P., Gian Mario Albani, exponent al sindicatelor catolice, ți Giorgio Amendola, membru al Biroului Politic al P.C.I. Vorbitorii au subliniat că, după 23 de ani de la insurecția victorioasă impo-| trjvă fascismului, unitatea râaliza- | '•ra-rîn~-pmin5ătta"'ni1ijeării de ■ rezistență se ma'hffestă și astăzi în lupta forțelor de stînga pentru a- părarea intereselor maselor largi de oameni ai muncii, pentru progres și pentru pace.

♦

0 declarație adoptată 
de plenara C.C al P.C. 
din DanemarcaCOPENHAGA 24 (Agerpres), — Ziarul „Land ot> Folk" a dat publicității declarația adoptată de plenara C.C. al P.C. din Danemarca, care cheamă toate forțele de stingă ale țării să se unească și să intensifice lupta pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii, pentru ieșirea țării din NATO., pentru neutralitatea țăriiIn declarație se cere guvernului danez să se dezică necondiționat de războiul purtat de S.U.A. în Vietnam, să recunoască R D. Germană, adueîndu-și prin aceasta o contribuție activă la cauza asigurării securității europene.

Persistă misterul
© F.B.I. criticat pentru „încetineala" anchetei © Contra* 
dicții evidențiate de observatori ® încă o „destăinuire" a 

unui deținut care l-a cunoscut pe Ray

Ancheta F.B.I. (siguranța federală) 
în legătură cu asasinarea pastorului 
King continuă să bată pasul pe loc, 
iar misterul ce o înconjoară este în 
continuare la fel de impenetrabil ca in 
primele zile. După cum notează intr-o 
știre din New York agenția France 
Presse, Biroul federal de investigații 
„este acum supus criticilor datorită în
cetinelii sale în prinderea suspectului. 
De altminteri, identitatea ucigașului 
prezumat, James Earl Ray, alias Eric 
Starvo Galt, este foarte contestată de 
poliția din Memphis (unde, la 4 apri
lie, s-a comis asasinatul), ca șt de 
unii deținuți ai penitenciarului de 
stat din Missouri, de unde Ray a 
evadat în urmă cu un an".

Coroborînd comunicările asupra 
desfășurării anchetei și declarații pro
venind din surse polițienești, unii 
observatori evidențiază un șir de 
contradicții. Se pune, de pildă, între
barea : cum de a putut Ray, după 
evadare, să trăiască fără a fi muncit 
și să cheltuiască totuși sume enor
me P Dacă Ray și Gali sînt aceeași 
persoană, cum de a putut să dispună 
de 500 dolari pentru a lua „cursuri 
de dans" in California, de alți 2 000 
de dolari pentru a cumpăra cu bani 
peșin o mașină „Mustang" în Atlanta, 
și de alte sume mari pentru, a se 
deplasa, sub diferite identități, prin 
Statele Unite ? Aceste cheltuieli de- 
notînd venituri importante ar putea

HIROSIMA-NAGASAK119411: 
o peliculă zguduitoare 
înscrisă în memoria omenirii

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIU

Țara asupra căreia s-a experi
mentat bomba atomică și care a 
cunoscut urmările zguduitoare ale 
exploziei a retrăit, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, momentele bombar
damentului nuclear. De sîmbătă 
după amiază pînă duminică seara 
posturile de televiziune japoneze au 
transmis de cîteva ori filmele do
cumentare despre distrugerile pro
vocate la Iliroșima și Nagasaki de 
cele două bombe atomice aruncate 
asupra acestor orașe la 6 și, res
pectiv, 9 august 1945. Micul e- 
cran a dezvăluit pentru prima oară 
după 23 de ani, în imagini atît de 
elocvente, dezastrul provocat și ur
mările folosirii acestei arme de ni
micire în masă. Alcătuit din două 
filme separate despre Hiroșima și 
Nagasaki, documentarul a reținut, de 
fiecare dată, timp de aproximativ 
două ore și jumătate, în fața tele
vizoarelor milioane de oameni, de 
toate vîrstele și categoriile sociale, 
oriunde s-ar fi aflat ei — în lo
cuințe, instituții, magazine, gări și 
chiar pe străzi — și care au urmărit 
emisiunile într-o tăcere adîncă, pînă 
noaptea tîrziu.

Societatea cinematografică japone
ză „Nippon Eigasha" a început fil
mările pentru documentar în zilele 
imediat următoare bombardamente
lor. După șase luni de activitate, cu 
participarea unui grup numeros de 
oameni de știință japonezi și străini, 
filmul a fost terminat, dar și con
fiscat imediat, ca „material științific 
secret", de către autoritățile militare 
americane. De-abia în toamna tre
cută cîteva copii ale origina
lului au fost înapoiate Japo
niei, la cererile insistente ale opiniei 
publice și autorităților de la Tokio.

Filmul începe înfătișînd imaginea 
Hiroșimei înainte de bombardament. 
Era în dimineața primei zile a unei 
săptămîni. Un pompier privea li
niștit dintr-un turn, peste acoperișu
rile caselor. Pe cerul Hiroșimei apa
re apoi un nor alb, care amintește de 
ciuperca exploziei atomice. Obiecti- 
■uuLapaHrtuluL-de-'filmat este întțrep— - 
tat din nou asupra orașului, la ora 
8,15, așa cum arată acele încreme
nite ale unui ceas, dar din imaginea 
Hiroșimei nu mai rămăsese nimic. 
Totul se transformase în ruine mă
runt fărîmițate, îngrămădite pe lo
cul fostelor clădiri, în care au fost 
arși și îngropați 200 000 de oameni ; 
străzile ce se disting ca niște linii 
groase, albe, printre ruine, sînt sin
gurele semne ce mai amintesc că 
pe locul respectiv a existai un oraș. 
Undeva, mai departe de centrul ex
ploziei, obiectivul descoperă ici-colo 
cîte un perete singuratic de beton, 
un trunchi de copac ars sau schele
tele diforme ale gării, clădirii pre
fecturii și spitalului. Dacă în locali
tățile situate la 10—15 kilometri 
depărtare de epicentrul exploziei clă
dirile au doar geamurile sparte, în
tre 2 și 8 kilometri casele au fost 
distruse ca după un atac ma
siv cu bombe explozive, dar au 
scăpat de incendiu. Teritoriul avînd 
raza de doi kilometri în jurul epi
centrului reprezintă zona distruge
rii complete. Explozia a ars sau 
topit suprafața pietrelor, a be
tonului, a transformat în zgură 
pereții caselor. In raza distrugerii 
complete n-a mai rămas nici un fel 
de vegetație. Plantele care au apă
rut la cîteva luni de la bombarda
ment prezintă anomalii în dezvolta
rea lor, din cauza radiațiilor franze

în jurul asasinatului din Memphis

confirma acuzația de „complot" for
mulată împotriva lui Galt de către 
F.B.I., precum și teza potrivit căreia 
Ray ar fi putut beneficia de unele) 
complicități in penitenciar și în exte
riorul lui pentru a putea evada — 
relevă agenția citată.

De altfel, interogatoriile la care au 
fost supuși foști companioni de celu
lă ai lui Ray s-au izbit, după cum 
s-a anunțat, de un „zid de tăcere". 
Pe de altă parte, se relevă că de
scrierile în legătură cu Galt, alias 
Ray, nu concordă. Astfel: Galt ar fi 
urmat cursuri de dans în 1964 și 1965 
la New Orleans. în acel timp Ray 
se afla în penitenciarul din Missouri, 
ispășind o condamnare de 25 de ani. 
De asemenea, potrivit martorilor din 
Memphis, Galt ar avea un puternic 
accent sudic, pe care Ray nu îl are, 
după cum au spus deținuții cu care a 
stat în aceeași celulă. In sfîrșit, identi
tatea celor dai. întrunită într-un același 
personaj, este contestată de aceiași 
deținuți care au declarat că înfăți
șarea fizică a unuia nu corespunde 
deloc cu a celuilalt.

„Ray — a transmis France Presse 
— ar putea fi doar un țap ispășitor, 
încercîndu-se în prezent să fie dat 
drept asasinul pastorului King". După 
asasinat, autorul prezumat al acestuia 
a fost, rînd pe rînd, „semnalat" ha 
în Georgia, ba în Florida sau Cali
fornia, apoi în Mexic, iar marți s-a 

le unora și-au schimbat culoarea 
și forma obișnuită. La 300 de metri 
depărtare de epicentru a rezistat 
doar clădirea de beton cunoscută 
azi în toată lumea sub denumirea 
de „Ruinele domului atomic", care 
a fost păstrată pentru posteritate 
ca muzeu memorial, simbol al Hi
roșimei.

Printre ruine apar apoi, cu in
strumentele lor științifice și ruc
sacuri în spate, savanți și cercetă
tori luînd probe din diverse părți 
ale orașului, colectînd pămînt, zgu
ră, apă, pietre, pentru a determina 
intensitatea radiației.

Filmul despre Nagasaki prezintă 
același peisaj dezolant : scheletele 
unor uzine arse sau topite, stîlpii 
de înaltă tensiune încovoiați la pă
mînt, în grămezi de bare metalice 
contorsionate. La o jumătate de kilo
metru de epicentrul exploziei sînt 
surprinse, printre dărîmături, res
turi de schelete omenești.

Imaginea infernului ce s-a abă
tut asupra celor două orașe dis
truse în cîteva secunde este com
pletată cu aspecte de la posturile 
de prim-ajutor. Oameni arși, în a- 
gonie... E greu de redat in cuvinte 
aceste imagini.

Cu cîteva ore înainte de a fi 
transmise Ia televiziune, filmele au 
fost prezentate la Hiroșima în sala 
„Mima" pentru 1 000 de persoane, 
iar la Nagasaki, la Casa internațio
nală de cultură, pentru circa 500 de 
cetățeni ai orașului. La vizionarea 
de la Hiroșima a luat parte și Wal
ter Geiger, biochimist american, 
pacifist, stabilit anul trecut în acest 
oraș, care a apreciat că filmul nu 
înfățișează în întregime realitatea. 
Ichiro Moritoki, secretarul general 
al Asociației supraviețuitorilor ata
cului atomic, arată, la rîndul său, 
că filmul „nu prezintă complet dis
trugerile și mizeria cauzate oameni
lor de bomba atomică. Sîntem ne
mulțumiți că din film au fost tăiați 
140 de. metri de peliculă, care în- 
fățișează. cele mai înfiorătoare ima
gini ale suferințelor omului și, de 
aceea, organizația noastră cere ca 
filmul să fie prezentat în între
gime". Au fost scoase imaginile ce1 
înfățișează cele mai zguduitoare 
efecte ale bombardamentului în 
urma căruia au fost desfigurați, 
atîția oameni, care, chiar dacă au 
supraviețuit pentru moment, cu 
greu puteau fi identificați ca ființe 
umane. Primarul orașului Hiroșima, 
Shetsuo Yamăda, care a vizionat 
anterior întregul film, este de părere 
că 90 la sută din suferințele cetă
țenilor orașelor Hiroșima și Naga
saki au fost omise din peliculă.

Filmul a produs o puternică im
presie asupra opiniei publice. El 
constituie un mesaj, o chemare la 
luptă. Este larg răspîndită opinia 
că în urma prezentării filmului în 
Japonia va lua o și mai mare amploa
re lupta împotriva pericolului nu
clear, pentru evacuarea bazelor mi
litare americane, îndeosebi a ace
lora ce adăpostesc armament, pen
tru dejucarea planurilor agresive ale 
imperialismului și instaurarea unei 
păci trainice. Cu un îndemn la a- 
ceastă luptă se încheie și comenta
riul filmului r „Energia atomică a 
fost folosită pentru prima oară în 
război, ea trebuie să fie folosită 
pentru pace. Sperăm și credem in 
venirea unor astfel de zile".

pomenit și de prezența lui în Cana
da. In toate aceste cazuri nu a fost, 
vorba decît de „tulburătoare asemă
nări". După cum relevă France 
Presse, unele ziare americane „au 
acuzat F.B.l.-ul că a încurcat ur
mele".

O ultimă știre transmisă în cursul 
zilei de ieri face cunoscut că F.B.I.-ul 
a interogat un deținut din închisoa
rea din Dalton (Georgia), pe nume 
Curtis. El a mărturisit anchetatorilor 
că se afla în aceeași celulă cu miste
riosul Ray în ziua asasinării președin
telui Kennedy. în acel moment, prin
tre deținuți a circulat zvonul că un 
grup de oameni de afaceri din Sud, 
făcînd parte din Ku-Klux-Klan, ar 'fi 
oferit un milion de dolari celui care 
ar fi fost gata să-l ucidă pe pastorul 
King. în legătură cu aceasta, Ray ar 
fi destăinuit „numai" tovarășului său 
de celulă că el este gata să accepte 
această ofertă. Despre acest lucru 
cei doi au vorbit în mai multe rînduri.

★

Ministerul Justiției S.U.A. a anun
țat că up număr de 46 de persoane 
au fost ucise în cursul tulburărilor ce 
au urmat asasinării liderului popu
lației de culoare, pastorul Martin Lu
ther King. De asemenea, s-au înre
gistrat un număr de 2 561 răniți și 
28 271 arestări. Tulburările rasiale au 
izbucnit în peste 100 de orașe ameri
cane, dar statisticile se referă la ci
frele comunicate din numai 76 orașe. 
Cel mai mare număr de morți s-a 
înregistrat la Chicago — 12, Wa
shington — 11, Baltimore ți Kansat 
City — cîte 6,



NEW YORK 24. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu trans
mite : La Palatul Națiunilor Unite din New- York s-au deschis miercuri 
după-amiază (ora 22,28 — ora Bucureștiului), lucrările sesiunii reluate a 
Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Mauritius — a căruiO.N.U. a fost reco-Consiliul de Secu-lucrările plenare, pre-

în moderna și impunătoarea sală de ședințe a Adunării Generale erau prezente delegațiile celor 123 de state membre ale acestui înalt forum internațional, chemat să contribuie la consolidarea păcii și prieteniei între popoare, precum și reprezentanții celui mai tinăr stat din lume,— admitere în mandată de ritate.Deschizînd ședințele Adunării Generale, Cor- neliu Mănescu, și-a exprimat speranța că în cadrul dezbaterilor reluate vor fi „adoptate, grație e- forturilor tuturor, hotărîri echitabile care, conform eticii relațiilor dintre state, vor țiilor popoarelor teresele păcii și naționale".Președintele a „ .lor că în luna decembrie a anu-
răspunde aspirași vor servi insecurității inter-amintit delegați-

gerpres H. Liman transmite: Parti- 
cipanții la cea de-a 23-a sesiune a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa au început dezbaterile asupra 
activității generale a comisiei. In cu- 
v intui său, șeful delegației române, 
ambasadorul Vasile Dumitrescu, a 
în’Ceput prin a afirma că toate activi
tățile comisiei trebuie îndreptate spre 
acele domenii susceptibile să favori
zeze dezvoltarea cooperării între țări
le membre avînd sisteme economice 
și sociale diferite. Este aproape o 
axiomă — a spus vorbitorul — că a- 
tunci cînd relațiile între state se ba
zează pe respectarea strictă a suvera
nității și independenței, sistemele 
sociale diferite nu împiedică coope
rarea, nici circulația valorilor mate
riale și spirituale. Ambasadorul ro
mân a arătat că datorită intensifică
rii contactelor directe la nivelul fac
torilor responsabili din majoritatea 
țărilor europene a crescut sensibil 
volumul schimburilor comerciale, 
tehnice, științifice, culturale și au 
fost găsite noi forme de cooperare re
ciproc avantajoasă, de natură să pună 
în valoare resursele materiale, uma
ne și geniul creator inepuizabil al 
țărilor Europei, mari sau mici.

Vorbitorul a subliniat apoi contri
buția adusă de țările mici și mijlocii 
din Europa la dezvoltarea relațiilor 
do cooperare și coexistență între sta
te. El a relevat rolul României în 
procesul de lărgire a cooperării și in
teresul manifestat de guvernul ro
mân față de activitatea comisiei, 
enumerînd apoi o serie din realizările 
importante de pînă acum. Este însă 
cazul, a adăugat el, să ne preocu
păm de viitorul comisiei, de măsurile 
ce urmează a fi adoptate, astfel în
cît ea să poată facilita într-o mai 
mare măsură cooperarea între țările 
Europei. în primul rînd aș vrea să 
subliniez importanța și oportunitatea 
lărgirii preocupărilor comisiei în do
meniul cooperării științifice și tehno
logice. în acest sens, delegația noas- 
stră apreciază că o primă acțiune ar 
fi convocarea unei reuniuni de ex- 
perți guvernamentali care să exami
neze căile și mijloacele pentru dez
voltarea cooperării științifice și teh
nice între țările europene. Reuniunea 
va trebui să fixeze sarcinile concrete 
în acest domeniu, una dintre acestea 
fiind crearea unui organism perma
nent pentru cooperarea științifică și 
tehnologică. De asemenea, delegația 
română consideră că ar fi util ca 
programul de lucru pe termen lung în scopul

amerl-

Prăbușirea avionului „Boeing 707" pe aeroportul „J. G. Strijdom 
lingă Windhoek (Africa de sud-vest), considerată ca una din cele mai mari 
catastrofe aeriene din istoria aviației civile, a produs o vie emoție în în
treaga lume. Din cei 129 de pasageri aflați la bord numai 5 au supraviețuit, 
dar și aceștia sînt internați în spital în stare gravă. în fotografie: „Boeing 

707“ după prăbușire

lui trecut Adunarea Generală a hotărît, pe bază . de consensus, ca următoarele trei puncte de pe ordinea de zi să rămină în . continuare în atenția sa: punctul 28 (neproliferarea armelor nucleare), punctul 64 (problema Africii de sud-vest), și punctul 94 (situația din Orientul Apropiat).Adunarea Generală a hotărît a- tunci ca lucrările sesiunii să fie reluate după ce consultările de rigoare vor dovedi că sînt întrunite condițiile pentru examinarea nuia din punctele menționate.în urma consultărilor care avut loc ulterior — a declarat președintele Adunării Generale — s-a constatat de comun acord că condițiile fixate prin hotărîrile Adunării Generale pentru reluarea lucrărilor celei de-a 22-a sesiuni sînt întrunite și s-a hotărît ca lucrările sesiunii să fie reluate.După declarația președintelui, A-

u-au

cuprindă un capitol separat privitor 
la cooperarea științifică și tehnolo
gică. Șeful delegației române a insis
tat și asupra necesității de a se in
troduce în sfera de activitate a co
misiei problema cooperării indus
triale.

O altă problemă a cărei elaborare 
implică urgență, a spus vorbitorul, 
este aceea a propunerilor și recoman
dărilor cu privire la îndepărtarea 
obstacolelor, de mult perimate, eco
nomice, administrative și de politică 
comercială, ce se ridică în calea dez
voltării comerțului între țări avînd 
sisteme sociale și economice diferite.

în altă ordine de idei, comisia ar 
trebui să acorde interesul cuvenit 
utilizării metodelor moderne mate
matice și economice și a tehnicilor 
electronice de calcul, precum și ace
lor domenii de mare importanță pen
tru economia fiecărei țări, cum sînt 
energetica generală, inclusiv petro
lul, energia nucleară, chimia și pe
trochimia, tehnica 
ce a producției și

Șeful delegației 
încheiere că una 
aceste eforturi să 
succes o constituie lichidarea fenome
nelor neliniștitoare de agravare a în
cordării internaționale și a focarelor 
de război, care-și fac simțită influența 
și în sfera specifică de activitate a 
comisiei. în primul rînd, a spus el, 
am în vedere necesitatea încetării 
agresiunii Statelor Unite în Vietnam, 
agresiune care are implicații nefaste 
asupra ansamblului relațiilor inter
naționale. Trebuie respectat dreptul 
imprescriptibil al poporului vietna
mez de a-și hotărî singur propriul 
său destin. în același timp, comisia 
noastră trebuie să se adapteze rea
lităților ■ continentului european. 
Reafirmîndu-și o dată mai mult punc
tul de vedere în această problemă, 
delegația română își exprimă regre
tul că, în ciuda realităților, R. D. 
Germană — stat independent și su
veran — continuă să fie lipsită de 
calitatea de membru al comisiei, la 
a cărei activitate ar putea aduce o 
contribuție importantă. Sîntem con
vinși că grație eforturilor comune și 
pe baza consensului unanim și solemn' 
stabilit la sesiunea precedentă vom 
face ca rolul comisiei să crească, ast
fel încît ea să poată contribui mai 
mult la promovarea, în domeniile ce-i 
sînt proprii, a idealurilor și aspira
țiilor înscrise în Carta Națiunilor 
Unite. 

gestiunii științifi- 
a muncii.
române a spus în 
din condițiile ca 
fie încununate de
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dunarea. Generală a stabilit că, potrivit unei hotărîri anterioare, problema neproliferării armelor nucleare să fie dezbătută în Comitetul Politic, care „își va organiza lucrările în așa fel încît să supună punctul menționat unei examinări aprofundate".Apoi președintele Adunării Generale a comunicat delegațiilor că președintele grupului afro-asiatic, ambasadorul Pakistanului, Agha Shahi, l-a informat despre cererea țărilor membre ale grupului ca dezbaterile în legătură cu problema A- fricii de sud-vest să înceapă imediat și ca ședințele Adunării Generale consacrate' acestui punct și cele ale Comitetului Politic să nu aibă loc simultan. Pe baza consultărilor, a declarat Corneliu Mănescu, am ajuns la concluzia că există un consens să se discute a- ceste două probleme, dar nu în același timp.Adunarea generală a adoptat a- ceastă procedură. țDe asemenea, președintele Adunării Generale a informat că punctul 94, intitulat „situația din Orientul Apropiat", va continua să rămînă în atenția Adunării.în continuarea lucrărilor sale plenare, Adunarea Generală a O.N.U., a hotărît, prin aclamații, pe baza recomandării Consiliului de Securitate și a unei rezoluții prezentate de un grup de 28 de state, admiterea statului Mauritius în rîndul membrilor Organizației Națiunilor Unite. Salutînd acest eveniment, președintele Adunării Generale, Corneliu Mănescu, a adresat „guvernului și poporului acestei țări sincere felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și de succes deplin în realizarea aspirațiilor lor".Reprezentanții tînărului stat au fost felicitați, de asemenea, de la tribuna Adunării Generale, de reprezentanții Indiei, Republicii Mal- gașe și Franței, după care a luat cuvîntul, pentru a mulțumi, S. Ramgoolam, primul ministru al Insulelor Mauritius.
R. S. CEHOSLOVACĂ

Corespondentul transmi- la Praga sesiuni a S. Ceho- zi figu-
PRAGA 24.Agerpres Eugen Ionescu te : Miercuri au început lucrările celei de-a 23-a Adunării Naționale a R. slovace. Pe ordinea de rează Declarația guvernului cehoslovac și Proiectul de lege guvernamental cu privire la schimbările în organizarea și competența unor organe centrale.Oldrich Cernik, președintele guvernului cehoslovac, a prezentat în

Radu BOGDAN

exprimare si va redu- 
ziarelor știrbind astfel 
lor financiară.

GENEVA

PARIS 24 (Agerpres). — Dezba
terile din Adunarea Națională Fran
ceză pe marginea moțiunii de cen
zură a politicii guvernamentale în 
domeniul informațiilor, au fost do
minate miercuri de intervenția pri
mului ministru Georges Pompidou. 
El a susținut cu acest prilej planul 
guvernamental de introducere a pu
blicității . comerciale cu plată la te
leviziune. mentionînd că o parte a 
încasărilor provenite din această pu
blicitate, va fi afectată dezvoltării 
televiziunii, precum și creării unei 
agenții de tele publicitate pentru „a 
se pune capăt monopolurilor mari
lor agenții americane". Premierul

Pavilionul românesc 
Tîrgul internațional de ia 
Bruxelles a fost vizitat la 23 apri
lie de Alteța Sa Prințul Albert de 
Liege, care a fost întîmpinat de Ion 
Oancea, ambasadorul României la Bru
xelles, Ștefan Niță, șeful reprezen
tanței comerciale, și Mihai Popescu, 
directorul pavilionului. înaltul oas
pete și-a exprimat satisfacția pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre România 
și Belgia și s-a interesat de calitatea 
mașinilor și celorlalte exponate româ
nești.

Ministrul afacerilor externe 
al Pakistanului, Sharifuddin Pir- 
zada, și-a prezentat miercuri demisia 
din cabinetul pakistanez, relatează a- 
genția ’ Associated Press, citind surse 
oficiale din Rawalpindi. Portofoliul 
Ministerului Afacerilor Externe va fi 
preluat de Arshab Husainn, înaltul 
comisar al Pakistanului în India.

PARIS 24. — Trimisul special A- gerpres. Mircea Moarcăș, transmite : în cursul celei de-a treia zi a șederii lor în Franța, membrii delegației parlamentare a Republicii Socialiste România, în frunte cu acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al M.A.N., au fost oaspeții Nor- mandiei.Deputății români au fost salutați călduros la sosirea în orașul Le Hâvre, al doilea port maritim al Franței, de primarul orașului, Rene Cance, și de membri ai municipalității.A urmat vizitarea orașului și a portului. De la al VIII-lea etaj al administrației portului, de unde se deschide larg întreaga panoramă a estuarului Senei, a împrejurimilor și a mării, membrii delegației române primesc ample explicații privind dezvoltarea activității comerciale maritime a Franței.La amiază, deputății români au luat parte la un dejun oferit în o- rașul Le Hâvre de Regia Națională a Uzinei Renault. în timpul de- 

: locuitorii centrului industrial Essen protestează împotriva războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnam, expuhînd pe străzile orașului panouri prin 

care cer să se pună capăt agresiunii americane

W H ■

plenara Comitetului
c.

fața deputaților declarația guvernamentală elaborată pe baza noului program de acțiune al P.C.C, adoptat deCentral din aprilie a. c.în cadrul dezbaterilor pe marginea documentului prezentat, primul a luat cuvîntul Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C.Lucrările sesiunii Adunării Naționale continuă.

francez a subliniat că guvernul nu 
va accepta înființarea unui canal de 
televiziune pentru publicitatea par
ticulară. El a arătat că firmele străi
ne, în special cele din cadrul Pie
ței comune, vor beneficia în Franța 
de aceleași drepturi ca și cele fran
ceze si că publicitatea comercială 
pe micul ecran nu va duce la scă
derea nivelului programelor cultu
rale si de informații televizate.

Spre deosebire de guvern- opozi
ția susține că punerea în aplicare 
a unei astfel de măsuri va lovi în 
libertatea de 
ce veniturile 
independenta

O demonstrație de protest 
împotriva agresiunii ameri
cane în Vietnam a fost organi
zată marți în capitala Finlandei de 
către reprezentanții a diferite orga
nizații obștești și partide politice. De
monstrația s-a încheiat cu un miting 
la care au luat cuvîntul al doilea mi
nistru al finanțelor, Ele Alenius, se
cretarul general al P.C. din Finlan
da, Viile Pessi, secretarul general al 
Uniunii Democratice a Poporului 
Finlandez, Aimo Haapenen, și alte 
personalități politice.

Sesiunea Consiliului Minis
terial al C.E.N.T.O. a. luat sfîrșit 
la Londra. La dezbateri au luat parte 
reprezentanți ai Marii Britanii, Tur
ciei, Iranului, Pakistanului, precum 
și ai S.U.A. ca țară asociată. în ca
drul ultimei ședințe de miercuri a 
fost trecută în revistă actuala situa
ție internațională. 

junului, Andre Simon, directorul Uzinelor Renault — Le Hâvre — Sandouville, subprefectul Subpre- fecturii Le Hâvre, Douchene Maurul- laz și Cornel Mihulecea, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, au rostit toasturi.în cursul după-amiezii a fost vizitată Uzina de asamblare și montaj a autoturismelor „Renault-16“ de la Sandouville. întinsă pe o suprafață de 150 000 mp, uzina este deservită de 4 500 muncitori, 300 de tehnicieni și 20 de ingineri și asigură o producție zilnică de 480 autoturisme “Deputății înaltul grad matizare a producție.Seara, în drum spre Paris, membrii delegației române au vizitat catedrala de la Rouen, capitala Normandiei, important monument de arhitectură- din secolul al XIII-lea, expresie vie a ingeniozității și a puternicului spirit creator al poporului francez.

Renault-16.români au apreciat de mecanizare și auto- întregului proces de

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Politica tergiversării alegerii locului 
pentru stabilirea contactelor între 
reprezentanții Statelor Unite și R.D. 
Vietnam întîmpină o opoziție cres- 
cîndă chiar în cercurile conducă
toare de la Washington. Liderul ma
jorității democrate în Senatul ame
rican, Mike Mansfield, a cerut să se 
pună capăt acestor tergiversări. „A 
sosit timpul, a declarat vorbitorul, 
să fie rezolvată problema locului sta
bilirii contactelor pentru a se putea 
găsi calea și mijloacele încetării con
flictului din Vietnam".

TEHERAN 24. — Corespondentul 
Agerpres N. Popovici transmite: în 
capitala Iranului au continuat lucrările 
Conferinței internaționale a drepturilor 
omului. Directorul general al 
UNESCO, Rene Maheu, a expus par- 
ticipanților activitatea și inițiativele 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
educație, știință și cultură

O navă de război
cană a pătruns în apele teri
toriale ale R. P. Chineze 
într-o zonă din provincia Fuțzian în 
ziua de 23 aprilie anunță agenția 
China Nouă. în aceeași zi, un avion 
militar american a pătruns în spațiul 
aerian al R.P. Chineze în zona unor 
insule din provincia Guandun. Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe a fost autorizat să 
adreseze un avertisment în legătură 
cu aceste acțiuni provocatoare.

Ieri s-a deschis la Berlin al 
6-lea Congres al Uniunii 
Cooperativelor de Consum 
din R.D.G- Delegația română este 
condusă de Simion Bughici, președin
tele CENTROCOOP.

Cabinetul venezuelean a de
misionat în bloc, după ce parti
dul Uniunea republicană democratică 
s-a retras din coaliția guvernamen
tală.

în alegerile preliminare 
desfășurate marți în statul 
Pennsylvania (S.U.A.), senato
rul Eugene McCarthy, singurul care 
și-a prezentat în mod oficial candi- 

' datura, a obținut o victorie însem
nată.

Incepînd de astăzi, timp de patru zile, la Lido di Ostia, localitate situată la circa 35 kilometri de Roma, pe malul Mării Tireniene, își desfășoară lucrările „Conferința tineretului asupra securității europene”. Conferința își propune să facă un amplu schimb do păreri privind posibilitățile de acțiune în scopul dezvoltării spiritului de încredere între popoarele și țările europene, pentru lărgirea continuă a colaborării economice, culturale și științifice între toate țările continentului, ca bază a statornicirii unui climat de pace și securitate trainică.Au fost invitate să-și aducă contribuția la dezbaterea acestor probleme peste 50 de organizații de tineret din Europa, între care și România. Importanța conferinței este accentuată de faptul că, pentru prima oară, se vor întîlni în- tr-un asemenea cadru organizații de tineret cu orientări politice și ideologice diferite, interesate însă în reglementarea problemei majore care preocupă toate popoarele continentului — aceea a securității europene.în ultimii cîțiva ani — îmi declara, între altele, secretarul național al Federației Tineretului Socialist Italian, Roberto Cassola — s-au petrecut schimbări politice de mare importanță pe continentul nostru. Generația nouă este purtătoare a unor idei avansate, progresiste, ea nu dorește să fie prizoniera unei politici ostile destinderii. Există astăzi un larg curent de opinie care țintește spre forme de colaborare mai ample între tineretul din toate țările europene. Dar cum putem ajunge la aceasta dacă bariere artificiale — blocuri și concepții înguste — ne împiedică ? Noi apreciem că în prezent relațiile dintre țările europene ar trebui să se consolideze pe temelia de nădejde a securității europene, în folosul tuturor. Ceea ce dorim sincer este întărirea atmosferei de încredere și cooperare generala in-

ț

In cadrul unei conferințe de pre
să, care a avut loc la New York, 
senatorul democrat Eugene McCarthy 
a condamnat atitudinea Washingto
nului de a refuza capitala Poloniei 
ca loc de întîlnire. Poziția Statelor 
Unite în această problemă — a de
clarat el — infirmă declarațiile fă
cute de președintele Johnson în care 
el arăta că este gata să-și trimită re
prezentanții „oriunde și oricînd“ în 
vederea încetării conflictului 
Vietnam.

de a contribui la asigurarea respectu
lui universal al justiției, legii, dreptu
rilor omului și libertăților fundamen
tale pentru toți oamenii, fără deose
bire de rasă,. sex, limbă sau religie.

O serie de delegații și-au expus 
punctele de vedere în legătură cu 
progresele realizate, precum și cu ob
stacolele existente pe plan internațio
nal, regional și național de la adopta
rea și proclamarea Declarației univer
sale a drepturilor omului în 1948.

Președintele Comitetului special al 
O.N.U. însărcinat cu aplicarea Decla
rației privind acordarea independen
ței tuturor țărilor și popoarelor colo
niale a arătat, printre altele, că „tre
buie sporite eforturile pentru a lichida 
colonialismul sub toate formele sale, 
ca și alte forme brutale de asuprire, 
discriminare rasială, apartheid".

(Agerpres). Participanțil la cea de-a XXI-a Adunare a Federației mondiale a Asociațiilor peniru Națiunile Unite au aprobat în unanimitate modificările statutului organizației în spiritul principiului universalității. Pe baza noului statut, cele două state germane — R.D.G. și R.F.G. — vor fi membri asociați ai federației.

, tereuropeană, deschiderea definitivă și pentru totdeauna a căii spre o pace stabilă, stimularea factorilor pozitivi ce se afirmă tot mai activ în direcția realizării securității în Europa. Vom face a- cest lucru cu conștiința faptului că și noi avem o mare răspundere față de soarta omenirii, a păcii. In urma numeroaselor contacte pe care le-am avut cu organizațiile de tineret invitate la conferință — încheie Roberto Cassola — am constatat un larg consens în a- ceastă direcție. Desigur, păreri ar putea exista diferite privind metodele de a ne atinge scopul propus. De aceea nici nu ne propunem adoptarea vreunor rezoluții, sau documente. Vrem însă ca în- tîlnlrea noastră să fie un stimulent pentru noi inițiative în direcția realizării securității în Europa, ca tinăra generație să-și aducă o contribuție sporită la aceasta.Consfătuirea tineretului european relevă răspunderea pe care tînăra generație o simte fața de asigurarea pe continentul european a unui climat de pace și colaborare.

După ce i-a ținut sub tensiu
ne timp de trei zile pe parla
mentarii și ziariștii din Ottawa, 
noul premier canadian, Pierre 
Elliott Trudeau, a anunțat marți 
seara,, cu prilejul reluării sesiu
nii Camerei Comunelor, dizolva
rea parlamentului și organiza
rea de noi alegeri pentru data 
de 25 iunie. în capitala Canadei 
hotărîrea noului prim-ministru 
nu a surprins în mod deosebit. 
Lucru firesc dacă se ține sea
ma că încă în timpul crizei par
lamentare din februarie, liderii 
partidului liberal vorbeau des
pre posibilitatea organizării u- 
nei consultări electorale antici
pate după retragerea lui Lester 
Pearson. Observatorii., se între
bau doar dacă momentul luării 
unei asemenea decizii va coin
cide cu reluarea activității par
lamentare, sau proaspătul pre
mier va prefera, cel puțin pen
tru o perioadă de timp, să în
frunte opoziția conservatoare 
în condițiile existente pînă a- 
cum.

După cum s-a văzut, noul 
prim-ministru a optat pentru 
prima soluție. Și aceasta din 
mai multe motive. Primul dintre 
ele se referă la situația din 
parlament care, în actuala con
figurație îi dezavantajează net 
pe liberali. Din cele 265 de 
locuri ei nu dețin decît 130, a- 
cest număr scăzînd și mai mult 
prin demisia din parlament a 
doi miniștri. O astfel de situa
ție, în care guvernul liberal a 
fost minoritar în parlament, nu 
a putut să nu-și pună ampren
ta asupra activității desfășura
te timp de aproape cinci ani de 
cabinetul Pearson. Neputînd 
să-și înfăptuiască punctele din 
program datorită activității «sis
tematic negative» a opoziției, 
fostul cabinet a fost pus dese
ori în minoritate. în dorința de 
a evita înfruntarea opoziției în 
parlament, în condițiile în care 
guvernul continuă să rămînă 
minoritar, cît și pentru a obține 
un mandat național în scopul 
înfăptuirii unui program de re
forme pe termen lung — după 
cum a declarat el însuși — noul 
premier a preferat să adopte 
soluția arătată.

Un alt motiv — relevat de co
mentatori — vizează populari
tatea partidului liberal în țară. 
După cum se știe, în ultimele 
luni, ca urmare a politicii în 
domeniile finanțelor și impozi
telor, partidul liberal a pierdut 
teren serios, ceea ce s-a reflec
tat în rezultatele sondajelor de 
opinie care au început șă în
cline din ce în ce mai mult în 
favoarea opoziției conservatoa
re. Imediat după conferința 
partidului liberal, care l-a ales 
pe succesorul lui Pearson, si
tuația s-a schimbat oarecum. 
Ultimele sondaje de opinie, ci
tate miercuri de agenția „Reu
ter", arată că partidul liberal 
și-a sporit simțitor popularita
tea în fața principalului său o- 
ponent, partidul conservator.

Momentul pentru dizolvarea 
parlamentului și anunțarea de 
noi alegeri pare deci să-i favo
rizeze din toate punctele de ve
dere pe liberali, care speră ca 
în sfîrșit să devină majoritari 
în parlament. Trebuie remarcat 
însă că și conservatorii împăr
tășesc speranțe asemănătoare. 
Imediat după dizolvarea parla
mentului liderul acestora, Rb- 
bert Stanfield, a declarat: „sîn- 
tem1 pregătiți pentru alegeri... 
și o să ciștigăm".

Toate acestea arată, fără în
doială, că disputa electorală va 
fi cit se poate de vie.


