
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA INVĂȚĂMINTULUI SUPERIOR

I

Hotărîrile Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român stabilesc că unul din obiecti
vele importante ale politicii partidului și statu
lui nostru îl constituie dezvoltarea si perfecțio
narea continuă a invățămintului de toate 
gradele.

Pe baza indicațiilor conducerii de partid și 
de stat, Ministerul Invățămintului a întocmit un 
studiu privind dezvoltarea invățămintului su
perior in Republica Socialistă România. La ela
borarea lui a fost consultat un mere număr de 
cadre didactice, oameni de știință și alti specia-

liști, activiști de partid și de stat. Acest studiu 
se publică in numărul de față al ziarului nostru.

Potrivit Hotăririi Comitetului Executiv al C.C. 
al P.CX, studiul este supus dezbaterii publice. 
Definitivarea măsurilor cuprinse în materialul 
publicat și adoptarea hotăiirilor corespunză
toare se vor face după studierea sugestiilor și 
observațiilor primite.

„Scinteia tineretului" pune coloanele sale la 
dispoziția cititorilor, a tuturor celor care doresc 
să facă propuneri, observații și sugestii cu pri
vire la problemele ridicate în studiu.
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HAGA 19.— Trimisul spe
cial Ager pres. Mircea Moare ăs, 
transmite : Miercuri Ia amiază, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România. lor. Gheorghe 
Maurer, însoții de ministrul a- 
facerilor externe. Cornelia 
Mânescu. a fost primit de 
Maiestatea Sa Regina Juliana 
a Olandei. la Palatul regal de 
la Soestcr.k din apropierea 
Amsterdamului.

Ma^statea Sa Regina Olan- 
de- a reținut la dejun pe pre- 
sedietele Consiliului de Miniș
tri al României si pe ministrul 
afacerilor externe.

La or-mire si ia dejun, care 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră ord a^. au luat parte pri
mul ministru al Olandei. Piet 
de Jong s ministrul de exter
ne oiauoez. Joseph Luns.

♦
HAGA 19 — In cunul dimi- 

neyi de a«mr, președintele 
Khul- de ai Re-
Scii Socahse România, 
Gneorgne Maurer, minis- 
afoceri.or ex’.erz.e. Corne- 
Măne*:j celelalte per

uane og ; a_e române au ple
cat d:n OLandei spre
Amneriam.
Pni papas a tor. făcut le 

Moe națisoai din ma-

rele oraș olandez. Aici, oaspe
ții români au fost întâmpinați 
de primul ministru al Olan
dei, Piet de Jong, de P. Koeâs, 
marele primar al Amsterda
mului și de alte persoane ofi
ciale.

Premierul Maurer a depus 
o coroană de flori la monu
ment Ridicat în anul 1956, în 
piața din centrul Amsterda
mului, Monumentul ' național £ 
este închinat tuturor celor, 
dispăruți și constituie un oma
giu adus nepieritoarelor va
lori umane.

In continuare, se face o » 
plimbare cu vaporașul pe ca- ■ 
nalele Amsterdamului. Denu
mi: „Veneția nordului" dato
rită numeroaselor canale care L 
ii brăzdează (însumînd 120 de / 
kilometri), străjuite de 635 de 
poduri suspendate. Amsterda- , 
mul poartă și astăzi, prin nu-■' j 
meroasele construcții de o 
neasemuită valoare arhitecto
nică, amprenta puternică a 
trecutului său glorios, care în 
secolul al XVII-lea îl consa- 
c-â ca metropola comercială 
a Europei.

în timp ce micul și elegan
tul vas străbate citeva canale 
ce dau orașului imaginea unui 
enorm evantai desfășurat, gaz-

dele informează pe oaspeți
> despre reconstrucția edificii
lor distruse în timpul războiu
lui și care a dus la nașterea 
unui nou stil național de con
strucție, foarte personal, cu 
.'influențe scandinave și medi
teraneene. In ultimii 15 ani, 
/.Amsterdamul s-a dezvoltat 
I impetuos prin crearea unui 
i vast cartier care formează un 
- ansamblu modern și intere

sant din punct de vedere ar- 
Â hitectural și urbanistic. El este 
g cel mai important centru eco- 
f nomic, politic și cultural al 

■ ițării și unul din marile cen- 
’. fire comerciale și financiare 

»din vestul Europei.
/ Se vizitează Muzeul națio- 
£ nai din Amsterdam — Rijks- 

museum — unul dintre cele 
' /mai bogate din lume. Conduși 
/ de directorul general al mu- 

rjzeului, oaspeții români vizi- 
jftează sălile vaste care adăpos- 
fftesc colecții de o deosebită 
fi valoare artistică, intrate de 

mult în patrimoniul artei uni- 
jf vereale și care oferă posibili-

/ (Continuare in pag. a Vl-a)
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inovații
3 milioane

lei
economii
SUCEAVA (de 

la coresponden
tul nostru)

Mișcarea ino
vatorilor din în
treprinderile in
dustriale ale o- 
rașului Suceava 
a cunoscut, de 
la începutul anu
lui și pînă acum, 
rezultate deose
bit de valoroase. 
Cele peste 200 
de inovații apli
cate în această 
perioadă vor a- 
duce economii 
în valoare de 
aproape 3 mili
oane lei. Ponde
rea aparține 
combinatului din 
Lunca Sucevei, 
unde inventivi
tatea inovatori
lor s-a concreti
zat într-o serie 
de instalații și 
dispozitive care 
contribuie la 
micșorarea efor
tului fizic și la 
creșterea pro
ductivității mun
cii.

L LANURILE S-AU

•e

COPT ȘI RĂSCOPT,
NU AȘTEPTAȚI SĂ SE SCUTURE!

citate. La Ciuhoi. de exemplu, 
don cele 430 hectare cultivate cu 
gnu, se strinsese recolta de pe 
numai 5 hectare; la Diosig de 
pe 55 din 490 hectare, la Nojorid 
de pe 40 dia 805 hectare, la Leș 
de pe 47 hectare din 463 etc. A- 
ceastâ situație se... justifică atît 
prin faptul că unitățile agricole 
au început recoltatul cu mult 
după ce griul, pe anumite parcele 
ajunsese in raza optimă de coa
cere. dt și prin lipsurile ce se 
manifestă în organizarea muncii 
celor două stațiuni de mașini și 
tractoare din raion : Episcopia 
Bihor și Sînmartin. La coopera
tiva agricolă Drăgești, de pildă, 
doar 5 din cele 9 tractoare au

lucrat zilele acestea. Restul, în 
fiecare zi au stat pentru că au 
prezentat defecțiuni. Aceeași si
tuație o intîlnim și la cooperati
va agricolă Nojorid unde, din 
cele 805 hectare cultivate se re
coltase griul doar de pe 40.

Vizita făcută aici ne-a convins 
într-adevăr, că în mod curent 
din cinci combine existente, zil
nic două stau împotmolite.... în 
defecțiuni tehnice, deși abia au

BEJAN CRĂCIUN 
corespondentul 

„Scînteii 'tineretului* pentru 
regiunea Crișana* Centrala electrică de termo- 

ficare Grozăvești pe verticală

b Dobrogea

CAMPANIA

• pelerina DE RECOLTARE

SE APROPIE

DE SFÎRSIT

autocriticii
De cîte ori se vor

bește despre auto
critică, dintre nu

meroasele elemente ce 
vin să sprijine concret 
materializarea noțiunii 
se impune cu pregnan
ță, pentru mine, o în- 
tîmplare cunoscută cu 
cițiva ani în urmă Ia o 
adunare ce a avut Ioc la 
una din minele Văii Jiu
lui. Nu cred a avea im
portanță acum numele 
minei, al celor ce au 
luat cuvîntul. Era vorba 
de un miner cam intre 
două vîrste, om cu ne
vastă și copii, care nu-și 
făcea datoria, trăgea e- 
chipa înapoi, lucra de 
mîntuială. Tovarășii lui, 
care probabil îl ajutase
ră ți altădată, i-au spus 
atunci deschis, fără me
najamente, în vorbe ne
ocolite, că nu-1 vor mai 
tolera în colectiv, că 
prea multe clopote pen
tru o babă surdă n-au 
rost — păcat de bronz! 
Cel în cauză ridicase 
privirile mai întâi nedu
merit, întrebător, apoi 
sprinceana stingă înce
puse să zvâcnească scurt, 
ritmic, parcă numai ea 
era vizată de cuvintele 
celor din jur, în timp ce 
fața rămînea imobilă, ca 
sculptată în lemn întu-

(Continuare in pag. a V-a)

EDIȚIE ESTIVALĂ A „SClNTEII TINERETULUI"
CONSTANTA (de 1» 

corespondentul nostru).
în regiunea Dobrogea, 

campania de recoltare a 
griului se apropie de 
sfîrșit. Din cele aproape 

••• hectare cultivate 
ia anul acesta cu grîu, 
reeulta a fust strinsă de 
pe mai biae de 95 la sulă 
<ib suprafață. Zilele a- 
cestea a avat luc o ulti
mă mișcare a combinelor 
ia cooperativele agricole 
de producție, de pe urma 
căreia se așteaptă ca in 
citeva zile, campania de 
recoltare a griului să se 
încheie. Producția de grîu 
din acest an este, ca și 
in anii trecuți bună.

Concomitent cu recol
tatul și eliberatul terenu
lui de paie, se desfășoară 
din plin arăturile de vară.
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FLORILE NU POT DA VIAȚĂ 
UNOR PANOURI BANALE

MCOLAE DRAGOȘ

odăii e

/Continuare 
in pag. a V-a)

a- 
s»a 

cvin-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

ise

I
• ALCOOLUL — SURSĂ DE BUCURII ♦
• CINE S1NT NOVICIL MARII BACTORI. 

ALCOOLICII T
• ARMA SAC OTRAVA A INTELIGEN

ȚEI ȘI PUTERII ?

.travestiuri- 
zri-zboare) izbutea 

să 5e pe potriva ceior- 
Is pusese ordine 

B via-a uersonaiâ și re- 
•ase fs bcaâ parte la

desfășurat cu o- 
că ir,

na spartei, oferea periodic 
lăut al Hoților beți pentru 

tragă concluzii lucide. In ace
lași scop. ct.turuie, astăzi, folosind mijloace 
modeme. înfățișăm pe acest tînăr a- 
Cat ia pîin imperiu al lui Bachus. tînăr pe 
care e drept la noi nu-1 întilnești la tot pa
sul. de care insă, totuși, uneori. Ia unele ore. 
sau fa anume locuri, tot te lovești. Nâravu-i 
deci vechi de ciad lumea, ca și reprobarea 
lui. Este oare această reprobare doar înde
letnicirea plictisitoare a puritanilor și docto
rilor de specialitate, sau corespunde unei

• ALIMENT? REVIGORANT? CIT E ÎN
GĂDUIT SA BEA UN OM SĂNĂTOS ?

La toate aceste întrebări, ca și la altele, 
ZIARUL NOSTRU VA RĂSPUNDE CURTND, 
în cadrul unei ample anchete, rezervîndu-și 
totodată dreptul de a vă invita la :

— Un bar’sau o cafenea
— O clinică de psihiatrie
— Institutul de higiena
— Laboratorul de psihologie C.F.R.
— Direcția Generală a Miliției, serviciul 

circulație.
— Tribunalul raional V. I. Lenin.
— Secția dezalcoolizare a spitalului 

Marinescu.
...Iar în încheiere, la o cofetărie unde se 

găsește Pepsy-Cola.

Străveche operă de artă
— hșezările litoralului ro
mânesc au sedimentat și 
asimilat de-a lungul isto
riei ultimilor trei milenii 
straturile a nenumărate ci
vilizații. A vorbi despre o 
estetică a litoralului — 
vast teritoriu destinat o- 
dihnei activizate de mîn- 
gîierea soarelui și a mării
— este un fapt firesc și 
necesar. Istoria culturilor 
ce s-au succedat pe pă- 
mîntul dobrogean s-a ma
terializat în valoroase ves
tigii, unele păstrate în 
aer liber, sub privirile 
mîndre ale generațiilor, iar 
altele au fost scoase la 
iveală de arheologii a că
ror dinastie a ctitorit-o 
Vasile Pîrvan și o continuă 
azi, între Callatis, Tomis 
și Istria, vrednicul colectiv 
de cercetători conduși de 
academicianul Vasile Ca- 
narache. Valorificarea mu
zeistică a acestui tezaur 
constituie o profundă o- 
peră patriotică — între
gind frumusețea nouă a 
arhitecturii moderne în 
care volume și spații ri
guroase au devenit supra
fața urbană măsurată în

metri de beton și sticlă. 
Inițiative ca păstrarea în 
aer liber a unor piese a- 
parținînd culturilor trecu
tului alături de cele ale 
prezentului (parcul arheo
logic din centrul Constan
ței, mozaicul, relicvele ce, 
decorează atît de plastic 
Mangalia etc.) au contri
buit mult la ținuta esteti
că ridicată a litoralului ro
mânesc. Prezența unui mu
zeu de arheologie cu o bo
gată colecție, muzeul de 
artă’din Constanța cuprin- 
zind și el o valoroasă ga
lerie de artă plastică ro
mânească constituie tot 
atîtea puncte cardinale ale 
frumosului pe litoral. 
Puncte care sînt piloni de 
susținere a operei contem
porane, masivă ca propor
ții, dar suplă și elegantă 
ca formă, arhitectura lito
ralului. Tendințele ei înno
itoare, în cate predomină 
elementele unei linii suple 
și confortabile, de armoni
zare cu piesajul natural, 
au și prins contur în con
strucțiile mai noi din 
Mangalia și Mamaia. Es
tetica litoralului a avut și 
va avea și în vitor un ade-

vărat avanpost în noua 
arhitectură. Dar, se pune 
întrebarea: urmează cele
lalte componente ale es
teticii acest avanpost ?

Pentru a ne edifica, am 
pornit într-o lungă călă
torie de-a lungul litoralu
lui, însoțiți de Florica 
Postolache — director al 
muzeului de artă constăn- 
țean, graficiană Ethel Bă- 
iaș și pictorul Silviu Băiaș, 
membri ai secției Uniunii 
artiștilor plastici din 
brogea.

Dialogul pe care 
avut cu aceștia, face 
ectul rîndurilor ce 
mează.

...Ne aflăm pe șoseaua 
Mangalia-Constanța. Dru
mul e străjuit de o imen
să și dublă livadă cu 
piersici pîrguite. Din loc 
în loc, prin fața ochilor se 
perindă pentru cîțeva se
cunde panourile publici
tare.

AT. TOMA 
C. PRIESCU
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n anii aceștia de patos aproa- 
toted al dumitale și al dum- > 
lui, al său și al meu, al nos- ■ 
și al celorlalți, în anii aceștia, 

tinși, pe un orizont larg de 
runic are între toți cei care se ' 
duiesc, într-un fel sau altul, 
un punct mai înalt sau mai 
esibil al pămîntului nostru, în 
i aceștia de efort colectiv ne- 
Init, pe una din străzile Bucu- 
ilor, ale Brașovului, ale Ciu
li, vei găsi pe omul meu, căl- 
i apăsat și greoi, gemînd sub 
novară nevăzută, cocirjat asu- 
unei comori pe care o duce 

oate împrejurările cu el, ca un 
gur care-și protejează inesti- 
bilii fii.
',1 are un nume de circulație 
i, Vasile, Gheorghe), dar pen- 
a-l decupa mai bine din con- 

îi vom așeza pe spate nu
ni de concurs Robinson, Ro
ton Popescu, Robinson Iones- 
pentru a-l deosebi de Robin- 
Crusoe. Pînă într-un anumit 

,ct Robinson al meu seamănă 
Robinson Crusoe. Și el se 
într-o mare, și el a naufra- 

, și el și-a găsit o insulă pus- 
Aici încep deosebirile. Ro- 

wn al meu și-a înghițit insu- 
Fața lui surîde, ochii lui lă- 
zează. Pare vesel, pare co- 
ricativ. Dar, de fapt, Ro
ton e singur, foarte, foar- 
singur. Merge la serviciu, 
face treaba binișor, re- 

ă una alta, dar, de fapt, 
e gtndește tot timpul la insula 
insula lui particulară, pe care 
ivă fasole, pătlăgele, castra
și floarea-soarelui. Din cînd 

înd floarea-soarelui. Robinson 
udă zarzavaturile de pe insu- 
ui cu cîte o lacrimă mare, 
e de tot, lacrimă de crocodil, 
i pe dinafară, Robinson e un 
odil. Ca un crocodil înoată 
prin marea noastră cea de 
e zilele, ca un crocodil de 
unicare și de sinceritate. Dar 
intru, sprijinită pe coaste și 
l două-trei recolte pe zi insu- 
ui Robinson, pe care nici un 
c nu stă degeaba. Un petec 
l.ru zarzavaturi, un petec 
>ru plajă, un petec pentru 
irite domestice (găini, rațe, 
lici), un petec pentru orice 
dualitate. Robinson este un 
iodar desăvârșit. Nici o bucă- 
din el nu șomează. Să-l ase- 
ăm cu o pușculiță de mate- 
tare în care s-a introdus 

t-încet insula, dștigată eu e- 
iri susținute, fiindcă se por- 
de la lingură și furculiță și 

Ică moștenirea lăsată lui Ro
on de părinții lui era extrem 
nică ? Omul are calități mai 
i șl mai explicite decât o puș- 
lă elementară. El poate vorbi. 
» și face. Scoate cuvinte nu 
ori. Zice bună ziua, cu o 
9 precizie, își cere dreptul la 
i,ediu, în luna iulie, foarte 
iat, răspunde la telefon pro- 
ând unul după altul, fără 
-jpe, sunetele a, l,.o.
obinson doarme, Robinson se 
l pe față. Robinson deschi- 
ereastra casei și aerisește ca 
nd i-ar fi la îndemână Impo- 
ul. Se trezește la oră fixă, 
că la servici, eu hainele bine 
najate, își face trebușoara fără 
ticnească. Surâde, pe cuvântul 
de onoare, că uneori surâde, 

ze la filmele mexicane, tide 
ilmele româno-franceze cu

Adrian Pâunescu

1-r

lă și aruncată afară pe cale orală 
sub formă de surîs. Asta e I Nu' 
un surîs gol de conținut, ci un 
surîs fremătînd de seva buruienii 
materne. Iar înăuntru recoltele. 
Dese și ample. Coșuri de pătlă
gele roșii, ceaune cu fasole nu în- 
tîmplător țucără. Castraveți bu- 
boși, ceea ce înseamnă în ultimă 
instanță sănătate. Acesta e Ro
binson. Singuratecul nostru. Aces-

Atenție! Robinson
și-a înghițit

insula
mai multe sau mai puține ștren
gărite. Dar — și aici el este alt
fel decât noi l — lacrimile, de 
tristețe și de bucurie, el și le 
păstrează într-o batistă curată pe 
care, cind e singur, o stoarce 
peste semănăturile insulei din or
ganismul său. Ce înseamnă asta ? 
înseamnă că Robinson nu lasă 
nimic să se cheltuiască în gol, 
în sine și că folosește totul pen
tru un scop. Are o viață exteri
oară cu tendință. Un surîs al lui 
Robinson nu este numai un surîs, 
ci o buruiană albă plivită pe insu-

ta e Necomunicarea Sa, Robin
son, Tăcerea Sa Robinson. Poți 
să-i spui orice. Nu aude. Poți 
să vorbești de rău pe oricine. 
Nu se prinde. Poți să vorbești 
de bine pe cine vrei. Nu se 
prinde cu atit mai mult. îi spui: 
cutare a făcut un lucru grozav. 
Robinson ia totul ca și cind ar 
fi vorba despre pătlăgeaua-tru- 
fanda din grădina sa lăuntrică.

Robinson nu are păreri despre 
nimeni. Ce-i pasă lui de binele 
sau răul zilei ? Insula lui lucrea
ză în plin. Arde undeva P Poate 
să ardă. Insula lui Robinson e

închisă etanș înăuntrul individu
lui. Se rupe un dig cine știe 
unde ? îl privește. Robinson are 
un organism echilibrat. Are so
cietatea datoria de a-l răsplăti 
pe Robinson pentru trebușoara 
lui P Are. Robinson n-are nici o 
obligație. Robinson e un singu
ratec. O, nu, nu e singurătatea 
nobilă a fiecărui om care-și înțe
lege menirea. E singurătatea vre
jului de pătlăgele pe arac. Asta 
e I Și, vă veți întreba, ce ne 
privește pe noi asta ? Să fie să
nătos. Simplu de spus. Dar, pri- 
viți-l. Se scheletizează. Insula îi 
mănîncă snaga. Seamănă, cînd stă 
cu brațele întinse pe insula lui, 
cu o cruce de oase.

Cărămizile construcției merg 
din mînă-n mină. Robinson lasă 
cărămizile să i se prăvălească din 
mină. Ce-i trebuie lui obște ? 
Să-și vadă fiecare de treburi. Ba 
nu / Din cînd în cînd mai a- 
runcă pe șest cite o cărămidă pe 
insula lui interioară, că poate-i 
va trebui mîine sau poimîine.

Atenție, deci / Robinson și-a 
înghițit insula care e închisă er
metic în el. Nu fiți naivi! Marea 
noastră nu-i va putea atinge ni
ciodată țărmurile. La Robinson 
lonescu, Popescu, sau mai știu 
eu cum, circuitul social se în
trerupe. Pe tabloul de comandă, 
în dreptul inscripției Robinson, 
instalația semnalează scurtcircuit. 
Un scurtcircuit care, nereparaf 
la timp, riscă să devină lung 
circuit. Mai ales că anul ecesta 
pătlăgelele roșii au apărut tirziu, 
poziția Robinson poate face dis
cipoli. Și atunci, da, ar fi pătlă
gele în februarie, dar drumul 
construcției s-ar umple de cără
mizi lăsate din mină.
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TINEREȚEA UNEI
VECHI PREMIERE >

Cupa 
culturala 
de vară

CONSTANȚA (de Îs oorei- 
adentul nostru),
) pasionantă dispută cul- 
ală va avea, peste putină 
îme, drept parteneri ora- 
e Medgidia și Cernavodă. 
1 inițiativa comitetului 
onal pentru cultură și 
ă și a consiliului raional 
U.G.S.R. și în colaborare 
Comitetul raional Medgi- 

. al U.T.C. formațiile 
istice și sportive existen
ta cele două orașe, se vor 
rece în cadrul unui origi- 
I concurs de vară, care 
nează să fie dotat ou o 
9ă tradițională. Programul 
npetitiei se va desfășura 
două duminici, succesive, 
r-un oraș și în celălalt, 
scene și pe terenurile de 

»rt și va cuprinde specta- 
e culturale și demonstra- 
de canotaj, sărituri de la 
mbulină, înot, lupte, box 
. Pregătirile formațiilor 
rticipante se desfășoară 
i plin. Prima ediție a a- 
tei cupe culturale de vară 
avea Ioc la Cernavodă în 
ma duminică a lunii au- 
st, încadrîndu-se astfel în 
samblul de manifestări 
iicate zilei marinarilor.

tală

£1

viru-

Merită elogiată inițiativa Tea
trului Național din Iași de a pre
zenta în turneu o lucrare de va
loare, renunțând la banalul re
pertoriu pentru asemenea gen de 
acțiuni. Dincolo de condițiile di
ficile ale unui îndelungat turneu, 
spectacolul își păstrează frumu
sețea.

Scriitor de tradiție ibseniană, 
O’Neill accentuează pasiunea 
scandinavului de a utiliza diferi
te teorii pentru explicarea perso
najelor. Ceea ce era ereditatea 
pentru Ibsen, este refularea pen
tru O’Neill. în spectacolul Na
ționalului bucureștean, Al. Finți 
se menține la aparențele filozofi
ce ale piesei, pe care caută să le 
justifice, să le explice. Totul se 
desfășoară sub semnul monu
mentalului, uneori chiar al gran
dilocvenței. Personaje pline de 
energie discută despre patimile 
lor. La Iași, regizorul Crin Teo
dorescu renunță la discuții, pre
ferind limbajul mai expresiv al 
acțiunii. Prin intervențiile în 
text, transformă piesa dintr-o su
ită de monologuri într-una de 
acțiuni. Totul se consumă în fap
te. din ele singure se revelează 
sensul, fără îndelungi comenta
rii. Absența explicației dă acțiu
nilor o anume incertitudine, per
mite regizorului și spectatorului 
să le împrumute noi explicații. 
Amîndoi își recîștigă libertatea, 
iar piesa redevine ceea ce trebu
ie sâ fie, viața conceptualizată 
secret Leon Schiller vorbea des-

se utilizate de M. Tofan la 
București, li se răspijjylft prin 
unele care sînt doar urma unor 
glorii trecute. Aceste coloane de
capitate, acest templu construit 
din seînduri vechi, sînt expresie 
plastică discretă, dar exactă, a 
interpretării regizorale a textu
lui, căci Crin Teodorescu trans
formă „Electra" în spectacolul 
prăbușirii unei case, în specta
colul unor oameni epuizați, care 
nu mai rezistă bolii. Manonii au 
învins totdeauna, dar acum aces
tei contagiuni a maladiei ei nu-i 
mai răspund cu vitalitatea de o- 
dinioară. Bolii i se aliază și ex
periența războiului, care îi ac
centuează cursul. Regizorul su
gerează cu finețe aceasta prin 
menținerea monologului lui Orin 
care vede în război o sfîșietoare 
sinucidere.

Jocul actorilor, în general, re
fuză tonurile explozive, fiind 
conduși către exprimarea profun
delor tulburări interioare. Teofil 
Vîlcu în Ezra Manon compune 
chipul unei statui pe care însă 
războiul a pus-o în contact cu 
viața, pe care a făcut-o să-și 
dorească o existență nouă, adevă
rată. Adina Popa, cu excepția 
cîtorva momente lacrimogene, 
are melancolia femeii care se 
simte în pragul îmbătrînirii, dar 
și pasiunea de a se libera din 
lumea de gheață a Manonilor. 
Ea este o Clitemnestră obosită, 
care ucide un Agamemnon a că
rui schimbare nu a cunoscut-o.

Actrița sugerează pe parcursul 
întregului rol că pentru d-na 
Manon nu mai există salvare. 
Elena Bartok nu transformă pe 
Electra într-un personaj statuar, 
încremenit în ura sa, ci dimpo
trivă, are toată mobilitatea nece
sară luptei. Păstrînd copilăria, 
chiar nevinovăția eroinei, actrița 
le alătură nu o ură născută din 
instincte ciudate, ci o ură dato
rată răpirii de către mamă a sin
gurei posibilități de salvare, 
căpitanul Brand. în finalul fru
mos jucat, actrița ne arată o 
Electra care a încetat să spere, 
care a încetat să lupte, o Electră 
care se retrage înfrîntă, ex
clusă de la o viață pe care 
și-a dorit-o. La Ion Omescu. re
întoarcerea lui Orin, regăsirea 
mamei, incertitudinea vinovăției 
ei, sînt momente care îi izbutesc 
mai puțin decît ultima parte a 
rolului. Descifrînd dezechilibrul 
final, deruta, angoasele, obosea
la, actorul ajunge la aura pro
fund tragică, hamletiană, a ero
ului.

Este un spectacol rezultat din- 
tf-o nouă și adevărată recitire a 
textului, este spectacolul unei 
profunde meditații umane.

GEORGE BANU

SCANDAL

•) „Din jale se-ntrupează Elec
tra" de O’Neill la Teatrul Națio
nal din Iași

In jurul
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(Urmară din pag. I)

tele pe care le-a rostit 
nu aș avea mult de ză
bovit, fiindcă spusese 
puține, smulse greu si 
grele, împovărătoare, ca 
minereul. în felul lui, o- 
mul își făcuse autocri
tica.

O altă întâmplare (de 
dată relativ mai recen
tă) propune memoriei un 
alt tip. După ce i s-au 
arătat neajunsurile atît 
privitoare la organizarea 
muncii (răspundea de 
un colectiv) cît și unele 
privind atitudinea pe 
care o manifesta în dife
rite împrejurări, solici
tat să-și spună părerea 
a afirmat eă nu e pre
gătit să o facă pe loc. că 
va medita și... poate cu 
alt prilej. Desigur — a 
mai adăugat — cele 
spuse sînt adevărate, dar 
numai a recunoaște un 
asemenea 
ajuns.

Peste o 
de vreme,

lucru

bună 
cînd

nu-i de

bueatA 
deja în

treprinsese măsuri să 
îndrepte lucrurile și reu
șise în bună parte să o 
facă, a luat cu vin tul in
tr-o adunare demoris- 
trînd, eu argumente, că 
cele ce i se reproșaseră 
altădată, fiind adevăra
te, nu erau complete, că 
mult mai multe neajun
suri ar fi presupus mo
dul sum asționa pe a- 
tunei, iar acestea I se 
datorau, desigur, în ma
re parte. în același timp 
a numit și alte elemente 
eare nu depindeau ne
mijlocit de persoana sa. 
făcînd numeroase pro
puneri eonGrete de în
lăturare a consecințelor 
negative ale unei stări 
de fapt.

Iată cum o atitudine 
critică, intransigentă dar 
încărcată de valențele 
umanismului, poate de
termina nu o reacție de 
împotrivire îngust orgo
lioasă, ci o punere in 
valoare a resurselor
mane, silite dintr-un 
motiv sau altul să ago
nizeze, să se 
detrimentul 
personale a

| ?i, totodată
’ m.— *’ —

U-

irosească în 
afirmării 

individului 
al bunului 

" mers al muncii într-o 
■ colectivitate. Reacția la

I

pre ..prepararea dramatică a tex
tului”, aid am putea vorbi des
pre prepararea textului pentru 
actualitate. Și astfel, în viziunea 

“ ' Teodorescu, 
de

lui Paul 
imaginea 
case în

re 
.vxroe.*

a mai fi
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va fi la fel. Iar dacă
-r £ — S
— fi va adresa din i 
cuvinte critice, atunc: va 
hia o poză de om fră

a?.e r prilejuri. 
Câd oameni: ce aseme
nea fel s-au obișnuit să 
șrie că nu scapă de „pri
lejuri autocritice*. Vina 
esie poate și a celor ce 
nu urmăresc mai con
cret consecințele reale 
ale criricri, virtuțile e- 
•narrr ale autoenteii, câ
teodată meșteșugit res- 

Actul

BOEMA"

PELERINA

A UTOCRITICII
erederii în forț®-e proprii 
tronează descalificatoare, 
înlocuind-o cu o alta cu 
adevărat pe potriva 
demnității lui. Este su
ficient adesea pentru o 
asemenea mutație în 
modul de afirmare a 
personalității doar de un 
fin impuls inițial, se cer 
numite acele puncte sta
tice, rutinate ale resor
tului uman, se cere din 
partea colectivului, al
cătuit din individuali
tăți definibile, o gene
roasă intransigență, e 
fermitate a adevărului.

Procesul presupune, 
desigur, infinite nuan
țări în funcție de perso
nalitatea celui ce ur
mează să-l parcurgă, în- 
făptuindu-L Dar nu se 
întîmplă întotdeauna 
așa. Uneori unii trans
formă răspunsul la cri
tică într-un prilej de

băut o bere cu nevasta, 
lcîndu-i, printre 

altele, fără panică vir
tuală că l-a criticat șe
ful sau unul dintre ei) 
se va așeza tacticos la 
birou, va munci în ace
lași ritm, dăruindu-se cu 
o incredibilă bunăvoință 
acelorași inerții. Peste 
nu știu cîte luni iar va 
mai nota în carnet niște 
crititi similare, se va 
ridica sfios și umilit în 
picioare, va recunoaște 
că este adevărat, își va 
face, într-un cuvînt, 
autocritica și — se înțe
lege — se va angaja să 
fie mai receptiv la nou, 
să aibă mai multă iniția
tivă, să mai reflecteze a- 
supra căilor de sporire 
a competenței etc., etc...

Iată-1 și pe șeful unei 
secții importante a în
treprinderii X. E omul 
care tună și fulgera „la 
el acasă". Critica o trans
formă, de regulă, în ne
mulțumire spusă cu vo
ce înaltă, de parcă s-ar 
adresa unor abstracți-

erau:
mîntat, se va încrunta, 
poate chiar va transpira 
puțin, ori îl va privi se
nin, cu candoare pe cel 
care-i adresează cuvinte 
critice de parcă ar vrea 
să zică „uite, dom'le, așa 

.. cum de n-am obser
vat ?“. Ori va face apel 
cu orgoliu 
tenta sa și va considera 
totul o eroare întîmplă- 
toare etc. Mai multe 
chipuri de a-ți face au
tocritica ! Cert este că 
va trece cu greu la mă
suri menite să confirme 
recunoașterea adevărată 
a neajunsurilor.

Consider de aceea im
perios necesar ca asu
pra relației indisolubile 
care există intre critică 
și autocritică, asupra în
gemănării lor indestruc
tibile să se zăbovească 
nu numai în momentul 
manifestării imediate ci 
și după aceea. Pentru că 
acest minunat instru
ment de lucru, acest for
ceps gingaș și virulent 
în același timp, CRITICA

e...

la compe-

smulg vorba din gură 
cu imperturbabilele ex
presii : „Aveți dreptate^ 
Am reflectat și eu.„ Con
sider necesar să-mi fao 
o autocritică foarte se
veră în fața dumnea
voastră... etc, etc". Și 
dacă te mai afli din ta- 
tîmDlare pentru a doua 
oară în același loc omul 
— cunoscîndu-te — e 
gata ca în loc de „bi- 
nh-ai venit* să înceapă 
prin a-și face autocritica 
în același mod, asupra 
acelorași lucruri. Ase
menea situații trădează 
o mentalitate detestabi
lă. Cei ce le aleg, făcîn- 
du-și singuri cu ochiul 
în semn că au tras pe 
alții pe sfoară, se înșală 
amarnic. Ei au îmbră
cat o pelerină străină și 
incomodă — pelerina 
autocriticii false, pe su
prafața căreia cuvintele 
critice alunecă asemenea 
picăturilor de ploaie. Iar 
după ce toate s-au scurs 
în pămînt, își dezbracă

re a critici: m 
repîurile ei, de 
re completă a 
i trebuie făcut 
•nt și pretutin- 
ru a nu încura- 

ud un fel pe cei 
care diminuează — prin 
demons*.rarea temporară 
a triumfului excroche- 
r.ei lor — o formă de 
muncă de atîtea ori (cum 
am încercat să exempli
fic la început) utilă, ge
neratoare de transfor
mări fundamentale, cu 
implicații relevabile.

Purtătorii unor atari 
pelerine false, confec
ționate din ipocrizie și 
lipsă de demnitate, de 
respect pentru sine, din 
fraudularea bunei cre
dințe a altora trebuie 
dezbrăcați de ele fără 
menajamente protocola
re ; pentru că demago
gia, fie ea și subtilă, poa
te minimaliza, într-un 
loc sau altul, pe nedrept, 
eforturile noastre, sensu
rile lor. Comoda „pele
rină a autocriticii" pe 
care cîte unii încearcă 
să o transforme în vesti
mentație la modă tre
buie să devină practio 
incomodă, prin exigența 
celor mulți, a celor ce 
știu nu numai să de
teste pe cel ce îndrăz
nește să fure, chiar și 
numai pentru cîteva cli
pe încrederea cuiva, a- 
măgindu-1 cu vorbe în 
care nu crede, dar și să 
întreprindă măsuri fer
me de ecarisaj social, să 
așeze demagogia (și 
aceasta se acoperă 
mantia autocriticii) 
stîlpul ce i-a fost 
totdeauna destinat, 
tocritica, acest 
ment de lucru, care a- 
testă nu o inferioritate 
a individului ci o fațetă 
însemnată a demnității 
lui nu poate și nu tre
buie compromisă prin 
demagogie. Demagogia 
e o haină strimtă cu 
care dinamismul con
structiv al autocriticii 
virtuale, sincere nu tre
buie să aibă nici o po
sibilitate de comunicare.

Recent, Teatrul 
«atirie — mu
zical WC. Tăna- 

m* deschis sU- 
gbmea de vară ca 
spectacolul de revis
tă „Scandal la Boe
ma".

In ce constă ..scan
dalul" T Unui grup 
de fanatici discipoli 
ai zeului Somnus 
le este dată peste 
cap ora „stingerii" — 
adică ora 20 — de 
către alt grup, gălă
gios, optimist, pus pe 
glume, muzică și 
riann Confruntarea 
celor două tabere 
este de fapt fundalul 
pe cate se desfășoa
ră întreaga acțiune 
de pe scenă. Mihal 
Maximilian, autorul 
textului, pornind de 

„conflict"

mese mamă, mulțu
mesc tată* si sceneta 
„Stat nou născut" 
reprezintă două în
drăznețe modalități 
de a crea pe scena 
estradei momente cu 
adinei si emoționan
te ecouri etice. Un 
alt factor principal 
de care ține succesul 
unei reviste este mu
zica. Spectacolul a- 
cesta ne-a oferit o 
muzică frumoasă, 
melodioasă și antre
nantă (autori Vasile 
Veselovschi și Petri- 
că Mihăilescu). Pă
cat însă că atît prin 
așezarea sa, cît și 
prin calitatea execu
ției — mai ales — 
orchestra din Boe
ma (conducerea mu
zicală Sergiu Mala- 
gamba), pare o mo

I
De la stingă : 

Șerban, Cristian 
Călinescu, Horia

Bițu Fălticineanu, 
Popescu, M. Ciucă, 

_______ _ ____  Căciulescu, Nicu 
stantin, Al. Lulescu și Sergiu Malagamba
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vâzuți de NEAGU RĂDULESCU.
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prin procedeul te
mei cu variațiuni și 
printr-o schemă cla
sică de comperaj, 
leagă prin cîteva in- 
termezzouri, cuple
tele. scenetele, mo- 
nologurile, numerele 
muzicale și coregra
fice între ele. reali- 
zînd revista al cărei 
nume l-am amintit. 
După cum bine știm, 
succesul unui specta
col de revistă este 
în cea mai. mare par
te legat de textul pe 
care-1 are la dispo
ziție.

„Partitura" scrisă 
de Mihai Maximilian 
oferă, din acest 
punct de vedere, 
spectatorului mo
mente umoristice de 
bună calitate (vezi 
cupletul celor doi or
fani) dar și părți 
mai puțin reușite 
(cupletul „anticu- 
plet" al lui Ciucă, în 
care cu tot efortul 
actorului am zîmbit 
cu încetinitorul, sau 
sceneta „Cerere în 
căsătorie"). Dar să 
nu ocolim chixurile : 
sceneta „Angaja
ment la operă" sau 
cupletele muzicale 
ale Ioanei Matache, 
Zizi Șerban și Gică 
Petrescu sînt de-a 
drentul plictisitoare 
și fără haz. O notă 
bună pentru textier 
constă în încercarea 
de a scrie umor 
trist ; în acest sens 
monologul „Mulțu-

pro- 
mult 

ca-

destă fanfară 
vincială lăsînd 
de dorit la 
pitolul interpreta
re. Gustul amar pe 
eare mi l-a provocat 
ea timp de două ore 
și ceva ne-a fost din 
fericire înlăturat în 
final de formația 
Sincron. Excelentul 
sextet ne-a demon
strat încă o dată ce 
înseamnă în mpzică 
perseverența, serio
zitatea și mai ales 
talentul. Alături de 
ei, Anda Călugărea- 
nu și-a afirmat din 
noj temperamentul 
liric și noblețea de
osebită a glasului, 
închidem paranteza. 
Coregrafia este un 
alt punct nevralgic 
al revistei. Păcat că 
ideilor atît de în
drăznețe și frumoa
se ale Adrianei Du
mitrescu și Sandu 
Fayer, costumelor și 
decorurilor nu lip
site de fantezie, a- 
parținînd lui Puiu 
Ganea și interpretă
rii soliștilor Cornel 
si Doina Patrichi — 
incontestabil cei mai 
valoroși dansatori 
de estradă pe care-i 
avem — nu le co
respunde ca valoa
re ansamblul core
grafic. Știm că baza 
corpului de balet a 
teatrului ă fost ple
cată la Paris dar 
nu este admisibil ca 
toate ideile îndrăz
nețe ale baletului să 
cadă datorită lipsei

de unitate și de sin
cronizare de care 
dau dovadă dansa
torii și dansatoarele 
ta acest spectacol. în 
sfîrșit, nu trebuie să 
uităm că distribuția 
unei reviste repre
zintă o garanție pen
tru cel ce cumpără 
bilet să o vadă. Din 
acest punct de ve
dere, revista „Scan
dal la Boema“ părea 
a fi avantajată. Și 
dacă despre cuplul 
Nicu Constantin și 
Alexandru Lulescu 
nu avem decît cuvin
te foarte bune de 
spus, dacă Horia Că
ci ulescu se achită „o- 
menește" de rol (ca
lificativul ar putea 
să-i dea puțin de 
gîndit), dacă lui Mi
hai Ciucă, cu toate 
dificultățile textului 
i-am aplaudat la 
sfîrșit talentul, în 
sfîrșit dacă dintre 
cîntăreți Doina Ba
dea ne-a îneîntat cu 
emoționantul său 
timbru (o surpriză 
în numărul ei a fost 
abordarea unui cîn- 
tec din repertoriul 
Măriei Tănase), iar 
Cristian Popescu — 
mai puțin melodia cu 
tramvaie, rațe, găini 
și mașini — a cîntat 
ca de obicei foarte 
cald, nu aceleași cu
vinte le putem spu
ne despre ceilalți. O 
surpriză puțin plă
cută ne-a oferit-o 
Gică Petrescu. Eram 
obișnuiți să-i aplau
dăm tinuta artistică 
ireproșabilă și bunul 
gust artistic în ale
gerea repertoriului. 
Iată-1 însă prezent 
în acest spectacol cu 
un cuplet lung și 
plictisitor în care 
melodiile nu se lea
gă de loc între ele, 
fortat și de multe 
ori penibil (întîlnim 
astfel : și refrene de 
genul : Ibsen Sha
ke !), plus că din me
lodia „Păpușa pe 
sîrmă" pe care o 
cîntă, complet nepo
trivită pentru genul 
său de interpretare 
face pînă la sfîrșit 
un fel de cupletel 
comic. Dacă Zizi 
Șerban a fost și ea 
învinsă de „inefica
citatea" textului, o 
impresie total defa
vorabilă ne-a lăsat-o 
Puiu Călinescu : a 
avea stil nu înseam
nă a face comic ief
tin și de .gust îndo
ielnic smulgînd rîsul 
publicului printr-o 
mimică redusă de 
multe ori la cîteva 
ticuri stereotipe. Re
gizorul spectacolului, 
■R. Fălticineanu. ar 
fi trebuit să aibă în 
vedere acest lucru. 
Cam a$a stau lucru
rile în „orașul Boe
ma". Despre ceilalți 
locuitori ai săi nu 
avem nimic de spus, 
încheiem prin a su
blinia că de la in
tenție la faptă în ?- 
cest spectacol e cale 
lungă.

L. S. GALEA

l.ru


STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR

tn sistemul învățămîntului din 
țara noastră, școlii superioare îi 
revine rolul important de a pregăti 
specialiști de înaltă calificare pen
tru toate domeniile vieții sociale 
și, totodată, de a contribui la pro
gresul științei, tehnicii și culturii. 
Partidul și statul au manifestat o 
permanentă grijă pentru orienta
rea și îndrumarea, pentru dezvol
tarea și perfecționarea învățămin- 
tului superior.

Rețeaua instituțiilor de învăță- 
mînt superior s-a extins potrivit 
cerințelor societății noastre. în 
prezent, funcționează 46 instituții 
de învățămînt superior cu 181 fa
cultăți, față de 33 facultăți exis
tente în anul 1938. Centrele uni
versitare cu vechi și valoroase tra
diții, ca și cele mai noi, care au 
luat ființă în anii socialismului, 
sînt slujite cu pasiune și devota
ment de savanți cu renume mon
dial, de eminenți profesori, de ca
dre tinere cu o temeinică pregă
tire de specialitate. Astăzi, în in
stituțiile de învățămînt superior își 
desfășoară activitatea peste 13 000 
profesori, conferențiari, lectori, a- 
sistenți și preparatori, față de apro
ximativ 2 200 cadre didactice exis
tente în anul 1938.

Orînduirea socialistă a deschis

învățămîntul superior continui 
tradițiile înaintate ale scolii româ
nești, cunoscute și apreciate și peste 
hotare.

Primele începuturi ale școlii supe
rioare datează încă din secolul al 
XVII-lea. Instituțiile înființate în 
acea vreme au format cărturari care 
s-au afirmat pe planul științei și cul
turii. Ele au constituit focare de cul
tură și civilizație în întreg sud-estul 
european.

In decursul existenței României 
moderne, învățămîntul superior s-a 
extins, consolidîndu-se într-o rețea 
formată din universități, scoli poli
tehnice și academii de studii agricole, 
economice și de artă.

Prin activitatea entuziastă a unor 
mari înaintași, școala superioară din 
tara noastră a contribuit Ia îmbogă
țirea patrimoniului științific și cul
tural al poporului român. Din rîn- 
durile corpului didactic universitar 
s-au ridicat personalități proeminen
te, adevărați deschizători de drumuri 
și creatori de școli științifice de pres
tigiu, dintre care mulți și-au conti
nuat activitatea prodigioasă si după 
eliberare. .......

Deși a format multi specialiști de 
valoare, învățămîntul superior ro
mânesc din trecut era greu accesibil 
tinerilor proveniți din păturile mun
citoare din cauza condițiilor econo
mice grele în care trăiau masele 
populare și a politicii școlare pro
movate de clasele stăpînitoare.

După eliberare învățămîntul supe
rior din țara noastră a fost restruc
turat pentru a corespunde noilor 
condiții și cerințe economice, social- 
politice și culturale.

Un moment important în reorga
nizarea învățămîntului superior l-a 
constituit legea pentru reforma în- 
vățămîntului din 1948. Reforma a 
așezat învățămîntul superior pe baze 
democratice (prin asigurarea acce
sului larg al tineretului la studii, 
prin înlăturarea discriminărilor ra
siale și naționale), a orientat pregă
tirea studenților în spiritul marxism- 
leninismului. Ea a extins rețeaua in
stituțiilor de învățămînt. a pus la 
baza învățămîntului superior planuri 
și programe unitare elaborate cu par
ticiparea unui cerc larg de specialiști.

Elaborarea legii de reformă a în- 
vățămîntului nu s-a întemeiat insă 
pe un aprofundat studiu critic al 
dezvoltării școlii românești, pentru a 
se valorifica tot ceea ce ea a avut 
pozitiv. Au fost introduse unele struc
turi organizatorice șl metode inadec
vate condițiilor specifice tării noas
tre, nu s-a ținut seama de ansamblul 
experienței țărilor cu un învățămînt 
superior dezvoltat.

Toate acestea au făcut ca reforma 
învățămîntului din 1948 și măsurile 
luate pe baza ei să aibă unele limite 
și deficiente, care s-au reflecta: ne
gativ atît în organizarea, cit si in 
conținutul învățămîntului.

în multe sectoare, învățămîntul a 
fost fărîmitat în specialități înguste. 
Nu a existat o planificare de per
spectivă, științific fundamentată, a 
necesarului de cadre. Datorită ares
tul fapt, planul de școlarizare, în 
special în învățămîntul tehnic, a cu
noscut mari fluctuații. Aceasta a 
avut repercusiuni negative atit la 
asigurarea cu cadre a unor sectoare 
de activitate, cit și în dezvoltarea 
instituțiilor de învățămînt superior 
(personal didactic, baza materială), 
în această ordine de idei trebuie 
menționată și subaprecierea învăță- 
mîntului economic, care a dus la ac
tuala lipsă acută de cadre superioare 
în acest important sector.

în elaborarea planurilor și progra
melor de învățămînt, a cursurilor si 
manualelor s-au manifestat puter
nice tendințe de centralizare si rigi- 
ditate. Unele planuri si programe ea 
fost insuficient legate de problemele 
majore, practice ale economiei ai 
turii și, adeseori, nu au ținui seamă 
de progresele obținute pe plan mon
dial în domeniul științei și tehnicii. 
Multă vreme, informarea si docu
mentarea științifică a personalului 
didactic și a studenților au fost uni
laterale. s-a minimalizat în mod ar
tificial contribuția savantilor dm 
unele țări cu valoroasă tradiție știin
țifică și culturală. Aportul științei fi 
tehnicii românești a fost prezenta: 
incomplet.

A fost ignorată sau chiar contes
tată valoarea științifică a unor dis
cipline de mare actualitate și cu im
portante aplicații practice, ca ciber
netica, sociologia concretă, genetica, 
în institutele tehnice nu ș-a acordat 
suficientă atenție predării cunoștin
țelor de automatică ; în ce privește 
fizica, aceasta a fost orientată cu 
precădere spre domeniile clasice, 
subapreciindu-se cuceririle moderne 
legate direct de tehnica nouă: nu 
s-a dat atenție utilizării metodelor 
matematice moderne în pregătirea 
cadrelor pentru economie.

în predarea istoriei patriei s-au 
manifestat tendințe de subapreciere 
a forțelor interne ale poporului nos
tru, de prezentare neobiectivă a unor 
evenimente, de neluare în conside
rare a împrejurărilor concrete în 
care au avut loc. în cursurile de 

larg în fața tinerei generații por
țile învățămîntului superior. în a- 
nul universitar 1966/1967 studiază 
peste 133 000 studenți, ceea ce re
prezintă de circa 5 ori mai mult 
față de numărul studenților din 
1938/1939. Numai în perioada 1960- 
1965, învățămîntul superior a pre
gătit peste 77 000 specialiști pen
tru toate ramurile economiei, știin
ței și culturii. Un ritm rapid de 
dezvoltare a cunoscut învățămin- 
tul superior tehnic.

Pentru ca învățămîntul superior 
să corespundă sarcinilor actuale și 
de perspectivă ale economiei și 
culturii, s-a acordat o atenție deo
sebită îmbunătățirii continue a 
conținutului său. corespunzător 
progreselor înregistrate de știința 
și tehnica mondială.

A crescut an de an baza mate
rială a învățămîntului superior. 
Dezvoltarea și construirea a do: 
spații de învățămînt. înzestrarea 
laboratoarelor cu aparatură $i uti
laj modem asigură condiții tot nu: 
bune pentru desfășurarea proce
sului de învățămînt A spori: con
siderabil numărul căminelor fi 
cantinelor, astfel incit în prezen: 
circa 60 la sută din studenți lo
cuiesc în cămine și iau masa la 
cantine.

★

istoria literaturii, drept urmare a 
predominării unor metode de analiză 
care neglijau specificul creației ar
tistice. au fost interpretate riiapfist 
unele momente importante ale lite
raturii noastre, curente literare, viața 
si creația unor figuri de seamă ale 
literaturii române.

Prin Ho tăvi rea C.C. a! PCR. și a 
Consiliului de Miniștri din iulie 
1957 și printr-o serie de alte hotă- 
rîri ulterioare, învățămîntului su
perior i s-au adus îmbunătățiri de 
structură și de conținut adecvate 
cerințelor economiei și culturii na
ționale. S-au luat în ultimii ani. 
măsuri privind perfecționarea re
țelei de învățănunt (prin înființarea 
de noi institute și universități). îm
bunătățirea pregătirii inginerilor și 
economiștilor, a planurilor și pro
gramelor de învățămînt A crescut 
exigența în numirea și promovarea 
personalului didactic, s-au organi
zat forme de învățămînt postuniver
sitare pentru unele categorii de spe
cialiști (medici, cadre didactice din 
școala de cultură generală, specia
liști în domeniul relațiilor interna
ționale, ingineri economiști), s-a re
glementat sistemul de acordare a 
titlurilor științifice, a luat o mai 
mare dezvoltare cercetarea științi
fică. Tn sectorul medical a fost ge
neralizată practica sub forma de 
externat. în vederea perfecționării 
conținutului învățămîntului. s-au or
ganizat acțiuni variate de confrun
tare a opiniilor specialiștilor din 
învățămînt și producție, au fost a- 
nalizate în ansamblu sau pe unele 
discipline fundamentale, domeniile 
construcțiilor, hidrotehnicii, chimiei, 
agriculturii, medicinii veterinare, ge
neticii. dreptului. învățămîntului eco
nomic etc. Acțiunile întreprinse au 
urmărit întărirea ponderii discipline
lor moderne, valorificarea tradițiilor 
progresiste ale științei românești, eli
minarea paralelismelor și a noțiu
nilor învechite.

In lumina cercetărilor recente și 
ținînd seama de documentele de 
partid, au fost aduse, de asemenea, 
îmbunătățiri în predarea geografie: 
și istoriei patriei, a istoriei literatu
rii române, a științelor sociale. îm
bunătățiri care se cer dezvoltate 
în continuare.

Ca rezultat al tuturor acestor 
măsuri. învățămîntul superior a răs
puns din ce în ce mai bine func
ției sale sociale, cerințelor mereu 
crescinde ale societății noastre so
cialiste. Activitatea majorității ca
drelor noastre didactice justifică 
înalta prețuire de care se bucură 
din partea partiduluL a statului, a 
întregii societăți. Prin realizările 
științifice obținute, prin lucrările e- 
îa'porate în domeniile culturii, ști
inței si tehnicii, numeroase cadre 
didactice se bucură de un pres- 
tigiu binemeritat, de o bună aprecie
re in străinătate.

Tineretul nostru universitar în
vață cu conștiinciozitate. își însu
șește cu rival cuceririle științei și 
tehnic::, se pregătește cu răspunde
re pentru a-si aduce. în viitor, con
tribuția la edificarea noii societăți.

Cu toate rezultatele obținute, or
ganizarea si coa^sunul fnvățămîntu- 
hn ruperior prezintă importante 
deficiente.

Pregătirea cadreior de inaltă ca
lificare se faze iută pe profile în
guste. unele sperialiîăti se supra
pun partial, altele nz justifică o ca
lificare arin stixt-: suoe.-.oare.

Durata de școlarizare, la =area 
majoriute a facultătiJor. este de 
5 ani, ceea ce reptemtâ Turti ta su
perioară fată de situatia erioată 
pe plan mondial, tio la • disper
sare a eforturilor rrudenujcr si per- 
sc naiului didactic g la cbi 
plimentare nejuitificate-

Ptanarile de tnTătâ=Un: 
rură în toate 
ștr.otifică. intr-o 
spectrră și la 
modem.

loc

știu se vor in-
pitite si

i cura- 
specia-

discuțiilor

ind necesară în con 
al. îmbunătățirea c<

în urma ; 
care au avut 
ajuns la o sti

îii ani. s-a 
punzătoare 
agronomic.

învățămîntul superior

tile.

stractxr»;

Planul de școlarizare
înva fi

Modul actual de organizare a 
practicii în producție este încă de
fectuos. Nu s-au asigura: condiții 
corespunzătoare astfel ca studenții 
să lucreze în mod efectiv în vede
rea însușirii unor cunoștințe si de
prinderi practice temeinice: actua
la așezare calendaristică a o Tac
ticii produce o supraaglomerare a 
întreprinderilor. îngreunînd asigu
rarea unor locuri de muncă efecti-

tie

Perieetioearea invătâar-fitiuî «o- 
perioe coostihxe astăzfi întreaga 
133». oboert de rtnriu si de largt 
dobateri- Această sztoatie este de- 
temunată de faptiz! că tn epora 
noastră ^vătăm atul superior este 
pzs in fata unei nc: probiesnatiti 
științifice, a unor responsabilități 
sociale sporite, care cer o perfec
ționare a structurii sale, a toane
lor sale de activitate-

Unul fin factori: eseatiali care 
conditiooează această situație este 
revoluția științifică și tehnici ac- 
tualâ- caracterizată prin creșterea 
Intr-un ritm necunoscut In trecut 
a fondului de informații al ome
nirii.

In condițiile contemporane, știin
ța devine un factor tot mai activ 
al producției materiale. în același 
timp, unele ramuri ale științei (ma
tematica. fizica, chimia) capătă un 
rol de prim ordin, prin faptul că 
oferă metode noi de investigație.

Profilul pregătirii spe 
cialistului cu calificare

superioara
în condițiile progresului științei și 

tehnicii contemporane și ale dezvol
tării ample și în ritm accelerat a e- 
conomiei si culturii in țara noastră, 
problema definirii profilului pregăti
rii universitare capătă o importantă 
deosebită. Criteriile principale de 
care trebuie să se tină seama în sta
bilirea profilului specialistului de 
înaltă calificare sînt : necesitățile ac
tuale și de perspectivă ale economiei 
si culturii tării noastre, ritmul rapid 
si tendințele fundamentale de dez
voltare a științei, tehnicii si culturii 
pe plan mondial. în același timp. în 
orientarea scolii superioare este ne
cesar să se ia în considerare faptul 
ca natura funcțiilor pe care absol
ventul este chemat să le ocupe se 
schimbă si se diversifică tot mai ac
centuat. ceea ce are drept consecință 
fenomenul de mobilitate □ specialiș
tilor. caracteristic societății moderne.

Aceste criterii, care condiționează 
adaptarea continuă la progres a spe
cialistului. reclamă o pregătire de 
larg profil. înfăptuita în mod dife
rențiat. în toate sectoarele de învă- 
țămint superior. Tendința menționa
tă se manifestă în multe alte țări.

Profilul larg de pregătire trebuie 
să se îmbine judicios cu orientarea 
spre domeniile solicitate de econo
mie. știință si cultură, astfel încît 
absolventul să se poată încadra efi
cient Intr-un loc concret de 
tate socială.

Strins legată de stabilirea 
lului invătăntintului superior

activi-

profi- 
________ _________________este si 
fixarea curatei acestuia. Tinind sea
ma de experiența pe plan mondial 
si de fatrrfi că durata totală a învă- 
•i-:—j'.l--' general si liceal din tara 
noastră crește la 12 ani. in propune- 
rile care se fac se urmărește • redu
cere diferențiata a duratei iu viță- 
■unixlsi *a*erior. in funcție de do
meniul de rrezifire.

alimentare, se oroocne re
ducerea oe la lt la 4 soeciabtati 
(tehnologie mecanică în industria u- 
soară. tehnologie chimică în indus
tria ușoară, industrii alimentare, fri- 

aplicabile la cunoașterea în nume
roase alte domenii ale naturii, so
cietății și gindirii. Realizarea cal
culatoarelor electronice și utiliza
rea lor pe scară tot mai largă con
tribuie la dezvoltarea vertiginoasă 
a științei, accelerează progresul teh- 
nic. introducerea prin sistemele ci
bernetice a unor metode eficiente 
de organizare a muncii și a pro
ducției.

O trăsătură specifică a stadiului 
actual al cunoașterii umane o cons
tituie apariția a numeroase domenii 
științifice cu caracter interdiscipii- 
nar. de mare eficiență in explica
rea fenomenelor naturii și socie- 
tățiL

Folosirea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii moderne in 
producția bunurilor materiale de
termină schimbări esențiale în pre
gătirea specialiștilor de înaltă califi
care cu rol de conducere în in
dustrie si in alte ramuri ale eco
nomiei. aceștia trebuind să-si în
sușească. pe lîngă cunoașterea pro
fundă a proceselor tehnologice, și o 
perfectă stăpinire a metodelor or
ganizări: științifice a producției, o 
multilaterală pregătire economică.

Perfecționarea învătămintului su
perior reprezintă totodată o cerin
ță obiectivă si stringentă a dezvol
tării economie:, științei și culturii 
noastre socialiste. Obiectivul funda
mental a! acestei dezvoltări îl cons
tituie realizarea unei economii di
namice si modeme, orientată spre 
folosirea cele: mai înalte tehnici în 
toate domeniile. Procesul complex 
al desăvirsirii construcției socialiste 
rteces-tâ specialiști cu înaltă califi
care. corespunzător cu cerințele pe 
care le pan introducerea rapidă a 
realizărilor tehnicii modeme, creș
terea complexității economiei si. 
totodată. ridicarea nivelului de 
cultură si îmbogățirea vietii spiri
tuale a întregului popor.

Analiza stadiuhti actual de dez- 
voizare a invățămintului superior 
din țara noastră. în funcție de fac
torii a ratați și în lumina sarcinilor 
stabilite de cel de-aî IX-’ea Congres 
al P.C&. evidențiaz* necesHatea 
de a se elabora un complex de 
măsuri referitoare la profilul, or
ganizarea și conținutul învățămîn- 
tului superior, la asigurarea unui 
personal didactic de înalt nivel 
științific si a unei baze materiale 
corespunzătoare.

gotehnie) etc. Noul nomenclator cu
prinde specialități de baza în dome
nii clasice și actuale ale tehnicii, a 
căror importantă impune formarea 
de specialiști de înaltă calificare ; 
s-au comasat unele secții pentru a 
evita paralelismele în formarea in
ginerilor și pentru a asigura mobili
tatea utilizării lor. s-au eliminat u- 
nele specialități înguste.

în ceea ce privește durata învăță- 
mîntului tehnic superior, la un nu
măr de 13 specialități (mașini agri
cole. industrializarea lemnului, in
dustrii alimentare, instalații pentru 
construcții și altele) se propune re
ducerea ei Ia 4—4’/-» ani.

Pentru organizarea si conducerea 
proceselor de producție din diferite 
sectoare ale industriei, pentru exe
cutarea unor lucrări de proiectare 
de complexitate medie, nu este nece
sară și nici economică folosirea ca
drelor inginerești: în același timp, 
sarcinile de competența unor ast
fel de funcții depășesc posibilită
țile cadrelor tehnice mediu pregătite 
în școlile de maiștri sau în liceele 
de specialitate. Asemenea cadre cu 
pregătire intermediară — între mun
citori calificați maiștri si tehnicieni, 
pe de o parte si ingineri, pe de altă 
parte — au funcționat cu bune rezul
tate în trecut în tara noastră (subin- 
gineri, conductori tehnici) și se for
mează si

Tinind 
va trece 
tului de 
actualele____ ___________ _ __ __
în unele mari centre industriale. In
stitutele (facultățile) de conductori 
tehnici vor fi subordonate institute
lor de învățămînt tehnic superior. 
Experimental se vor organza 2—3 
institute de acest gen. incepînd cu 
anul universitar 1967 1963.

Durata tnvățăntizt-’.ui de conduc
tori tehnici va fi de 2 aaL

în prezent în alte țări, 
seama de cele arătate, se 
la organizarea învățămin- 
conductori tehnici, atit în 
centre universitare, cît si

învățămîntul superior 
agronomic

Școlarizarea. Rețeaua in
stitutelor de învățămînt

știi ;e:
in perspectivă, va fi stabilit 
functie de r.eceșitâtile economiei. 
___ ___  minării din țara noastră, 
asigxirindu-se atit o justă proporțio
nare intre diversele rienri și spe
cialități, cît și un raport eorespun- 

ființa facultăți de conductori agro
nomi (agricultură, horticulture, zoo
tehnie), cu durată de școlarizare de 
2 ani.

învățămîntul economic

va

In profilarea învățămîntului econo
mic s-a avut in vedere ca formarea 
economiștilor să se realizeze printr-o 
îmbinare mai bună decît în prezent 
a pregătiri: economice generale cu 
cea de specialitate, folosind în mai 
mare măsură tehnicile moderne de 
calcul si realizind o mai strinsă co
relare cu cerințele producției.

Nomenclatorul de specialități 
cuprinde direcții noi de pregătire (ci
bernetică economică, mecanizarea și 
automatizarea calculului economic).

Fată de actuala școlarizare de 5 
am. durata studiilor va fi diferenția
tă. după specificul specialităților : 
4 ani — economia generală, econo- 
aria industriei, economia agricultu
rii. contabilitate. finante-băncî. eco
noama comerțului interior, economia 
comerțului exterior, merceologie ; 4V« 
ani — statistică : 5 ani— mecanizarea 
rl automatizarea calculului econo
mic, cibernetica economică.

învățămîntul universitar
Universitățile au funcția socială 

complexă de a pregăti, pe lingă per
sonalul didactic pentru școlile de 
grad mediu, n cadrele necesare cer
cetării. producție;. învățămîntului 
superior, sectorului social-cultural, 
aparatului da

In actuala organizare, universită
țile sin: compartimentai ne secții 
de ororii îngust, fără să se tină sea
ma că majoritatea absolvenților sînt 
încadrați ca profesori in învățâmin- 
tul eeneraL liceal si pmfrrinaaL 
unde este necesar un orizont larg de 
informatic științifică si o bună in
formate pedagogică. Totodată. du
rata de școlarizare este stabilită in 
mod uniform la 5 ani.

Tinind seama de specificul activi
tăților îndeplinite de absolvenți, se 
impune o rezolvare diferențiată în 
ce privește profilul pregătirii, dura
ta. modalitățile de specializare. Ca 
urmare se propune ca durata învă
țămîntului universitar pentru pregă
tirea de cadre didactice (pentru cla
sele V—XII) să fie de 4 ani. Pentru 
pregătirea cercetătorilor științifici, 
studenții care doresc vor face după 
anul III, în urma selecției, încă lVs 
ani de studii (pentru această cate
gorie de cadre, durata totală de șco
larizare va fi de 4‘/2 ani).

învățămîntul pedagogic 
superior

O dată cu extinderea învătămîn- 
tului general de la 4 la 7 și apoi la 
8 ani. pentru acoperirea necesarului 
de personal didactic, care a crescut 
considerabil, a fost creat sistemul de 
institute pedagogice de 3 ani. Absol
venții acestor institute devin profe
sori la clasele V—VIII. Pe lîngă 
formarea de profesori, institutele 
pedagogice aduc o contribuție im
portantă la îmbogățirea vieții cultu
rale și științifice din regiunea în 
care funcționează.

înbrucît necesarul de cadre didac
tice pentru clasele V—VIII este încă 
mare, se justifică menținerea în con
tinuare a institutelor pedagogice. 
Unele institute pedagogice vor pre
lua si sarcini de perfecționare a 
personalului didactic din învătămîn- 
tul general.

învățămîntul medical
Profilul învățămîntului medical 

este. în general, corespunzător: el 
asigură un orizont larg de pregătire, 
specializarea în acest domeniu rea- 
lizîndu-se prin cursuri postuniversi
tare. Durata studiilor se va menține 
aceeași, cu excepția facultăților de 
stomatologie unde se va reduce de 
la 6 la 5 ani.

Învățămîntul superior 
artistic

Se va îmbunătăți profilul existent, 
în sensul reorganizării procesului 
de pregătire a cadrelor artistice (sis
temul de promovare, absolvire si 
perfecționare). Se va urmări creș
terea rolului Institutelor artistice 
(conservatoare si institute de arte 
plastice) în pregătirea profesorilor 
de specialitate pentru școala de cul
tură s unui prim
ciclude se

care
vor 

____________ .__ ___________ ciclu 
de studii. în vederea desăvârșirii mă
iestriei artistice. In același timp, se 
va examina posibilitatea trecerii la 
forme postuniversitare a unor spe
cialități care presupun o bază largă 
de pregătire și experiență în acti
vitatea artistică.

*

fi

Măsurile propuse privitoare la sta
bilirea profilului și duratei de studii 
asigură un cadru elastic pentru per
fecționarea de perspectivă a activi
tății de pregătire a tinerilor specia
liști.

Ca rezultat al acestor măsuri se a- 
juxuse la o așezare mai rațională a 
învățămîntului superior, ia creșterea 
eficientei sale.

zător între cadrele cu diferite nivele 
de pregătire. în prezent, din însăr
cinarea conducerii partidului, se ela
borează un studiu privind necesarul 
de cadre pină in anul I960.

Fixarea cifrelor de școlarizare pe 
instituții și facultăți se va face astfel 
incit să se realizeze o dezvoltare 
echilibrată, fără fluctuații, a tuturor 
secțiilor facultăților și instituțiilor 
de învățămînt superior. în vederea 
repartizării judicioase pe centre uni
versitare a studenților, se va reduce 
cifra de școlarizare la unele instituții 
de învățămînt superior din București, 
concomitent cu creșterea acesteia la 

instituțiile similare din alte centre, 
ținîndu-se seama și de baza materială 
existentă.

Pentru asigurarea economiei na
ționale cu cadre superioare tehnice 
se va avea în vedere o justă utilizare 
a inginerilor în diferite comparti
mente ale activității economice, în
cadrarea sectoarelor de concepție cu 
cadre de nivel corespunzător, reali
zarea unei structuri judicioase a 
personalului tehnic în totalitatea sa.

Intrucît raportul dintre numărul 
cadrelor medii tehnice și cel al in
ginerilor, pe ansamblul economiei, 
este nesatisfăcător, prin cifrele de 
școlarizare pentru învățămîntul su
perior tehnic se va urmări îmbu
nătățirea acestui raport, în vederea 
utilizării raționale a inginerilor.

în învățămîntul superior econo
mic se va realiza o creștere trep
tată a cifrelor de școlarizare, pen
tru a se acoperi deficitul de econo
miști.

In 'scopul acoperirii în perspectivă 
a posturilor din învățămîntul de cul
tură generală (inclusiv obiectele de 
cultură generală din liceele de spe
cialitate și învățămîntul profesional 
și tehnic) cu absolvenți din universi
tăți și institute pedagogice, se vor 
stabili cifrele de școlarizare, în așa 
fel ca în perioada cincinalului urmă
tor deficitul de cadre didactice să 
dispară.

In vederea formării profesorilor 
de la disciplinele de cultură tehnică 
din liceele de specialitate și din 
școlile profesionale și tehnice, se vor 
extinde și perfecționa cursurile 
facultative de pedagogie din cadrul 
institutelor de învățămînt superior 
tehnic și economic.

Pentru învățămîntul superior me
dical, artistic și juridic, cifrele de 
școlarizare se vor menține la nivelul 
actual.

Rețeaua institutelor 
de învățămint superior

cuprinde universități, politehnici, 
institute tehnice, agronomice, insti
tute de medicină și farmacie, de artă, 
pedagogice.

Stabilitatea rețelei unor institute de 
învățămînt superior a contribuit la 
întărirea și dezvoltarea acestora. în 
același timp însă, în dezvoltarea 
rețelei nu s-a ținut seama în su
ficientă măsură de necesitatea legării 
învățămîntului de producție, de a- 
propierea acestuia de marile centre 
industriale și agricole ale țării.

în concordanță cu măsurile pre
conizate în ceea ce privește profilul 
învățămîntului superior tehnid și 
agricol, o dată cu reglementarea 
funcționării învățămîntului de con
ductori tehnici, vor fi create insti
tuții pentru pregătirea unor ase
menea cadre în unele centre eco
nomice ca : Ploiești. Pitești. Ga
lați, Hunedoara, Reșița, Baia Mare, 
Bacău. în orașul Ploiești se va în
ființa un institut de învățămînt 
tehnic superior. Incepînd cu anul 
universitar 1967/1968 va funcționa o 
facultate de științe economice la Uni
versitatea din Timișoara ; se vor 
dezvolta actualele facultăți cu profil 
economic de la universitățile din 
Cluj, Craiova și Iași.

Tinînd seama de nevoile mari de 
stomatologi, se va înființa la Cra

Conținutul procesului de 
învățămînt

în condițiile actuale, cînd cunoaș
terea umană se dezvoltă furtunos, 
învățămîntul superior trebuie să ma
nifeste maximă receptivitate, mobili
tate și capacitate de adaptare rapidă 
la progresele științei și culturii, o 
■permanentă preocupare pentru per
fecționarea conținutului procesului 
didactic si educativ.

îmbunătățirea conținutului învăță- 
mîntului superior se realizează prin 
planurile de învătăimînt si progra
mele de studii, prin nivelul științific 
al cursurilor, al manualelor sî acti
vităților aplicative, prin introducerea 
metodelor^pedagogice avansate.

Perfecționarea în continuare a în- 
vățămintului superior, creșterea 
eficacității sale constituie o sarcină 
permanentă a organelor de conducere 
a învățămîntului și a personalului 
didactic.

Trăsăturile generale ale științei sî 
tehnicii contemporane si tendințele 
lor de dezvoltare, legarea tot mai 
strinsă a învățămîntului superior de 
cerințele construcției socialiste fac 
necesară o concepție de ansamblu 
asupra perfecționării conținutului în- 
vătămîntului. care să sintetizeze 
propria experiență și experiența 
altor țări. Pentru ca viitorul specia
list să se poată adapta continuu la 
noile cuceriri ale științei si tehnicii, 
învățămîntul superior trebuie să a- 
sigure o pregătire fundamentală so
lidă. Se va pune accentul. îndeosebi, 
ne ceea ce este esențial, pe aspectele 
de sinteză și. în același timp, pe 
elementele de concretizare ale do
meniului pe pregătire. Procesul de 
învățămînt va trebui să fie orientat 
spre formele care dezvoltă în cît 
mai mare măsură capacitatea de 
gîndire și de muncă individuală a 
studentului, spre realizarea unei mai 
bune legături cu realitățile econo
mice si sociale din tara noastră.

Planurile de învățămînt 
și programele cursurilor
Este necesar ca planurile de învă- 

tămint să reflecte în mai mare mă
sură stadiul actual al științei și cul
turii, să realizeze un raport mai ju
dicios între cursurile generale și cele 
de specialitate. între prelegeri și ac
tivități aplicative, o încărcare rațio
nală a studenților cu activități di
dactice și examene.

Asigurînd stabilitatea structurii 
fundamentale a planurilor de învă- 
țămînt modernizarea lor continuă se 
va înfăptui îndeosebi prin preve
derea unor grupe de discipline la 
alegere și facultative, a căror gamă 
va fi reînnoită după necesități. Se 

iova. începînd cu anul 1968/1969. a 
facultate de stomatologie.

învățămîntul seral 
și învățămîntul 
fără frecvență

Pentru ridicarea calității sale. în- 
vățămîntul fără frecventă va fi or
ganizat diferențiat, pe sectoare și 
specialități, numai la facultățile unde 
pregătirea prin această formă de în- 
vătămînt se dovedește eficientă. Se 
va examina mărirea duratei studiilor, 
în funcție de specificul diferitelor 
facultăți și pe baza experienței altor 
țări, în vederea unei temeinice pre
gătiri a studenților. Se vor lua, în 
același timp, măsuri de întărire a 
legăturii studenților cu facultatea, 
printr-o mai bună organizare a cen
trelor regionale de consultații și prin 
transmiterea unui material cores
punzător de îndrumare și studiu.

învățămîntul seral a fost dez
voltat, în special în sectorul teh
nic. Datorită programului zilnic 
încărcat (la întreprindere și la 
facultate), studenții întîmpină greu
tăți în obținerea de rezultate cores
punzătoare la studii. Pornind de la 
aceste constatări, învățămîntul su
perior tehnic seral se va organiza 
numai pentru pregătirea de con
ductori tehnici. In același timp, se 
va prevedea frecventa facultativă la 
unele ore de curs, urmînd ca orele 
de seminarii, lucrări practice și pro
iecte să fie obligatorii.

Învățămîntul 
postuniversitar

Experiența din țara noastră, ca și 
cea din alte țări, arată necesitatea 
dezvoltării unor forme de învățămînt 
postuniversitar cît mai variate. în, 
acest scop se vor organiza cursuri 
pentru reîmprospătarea periodică a 
cunoștințelor specialiștilor din dife
rite domenii, pentru pregătirea în 
ramuri moderne, de profil îngust, 
ale științei (în care nu se pregătesc 
specialiști în instituții de învățămînt 
superior) sau în domenii deficitare 
în prezent (energetica nucleară, pro
gramarea și utilizarea calculatoare
lor electronice ș.a.). pentru formarea 
de cadre specializate în conducerea 
și organizarea producției.

Cursurile postuniversitare vor fi 
diversificate, ca formă și durată, 
după scop și specialitate și vor func
ționa în cadrul institutelor de în
vățămînt superior sau al marilor în
treprinderi și institute de cercetare 
și proiectare. învățămîntul postuni
versitar se va organiza în colaborare 
cu organele centrale interesate.

O problemă căreia i se acordă 
importanță în toate țările cu eco
nomie avansată și care este, în ge
neral, soluționată prin forme post
universitare, este aceea a pregătirii 
cadrelor de conducere a unităților 
industriale și agricole. Forrparea 
specialiștilor pentru conducerea în
treprinderilor și organizarea produc
ției se va face în principal prin 
Centrul de pregătire înființat pe 
lîngă Comitetul de Stat pentru Pro
blemele Organizării Muncii și a Pro
ducției și ale Salarizării, precum și 
prin cursuri postuniversitare de 
scurtă durată, care vor funcționa pe 
lîngă institutele politehnice.

va «reduce numărul ’disciplinelor 
prea restrînse. introduse adesea în 
mod artificial: aceasta va atrage 
după sine si reducerea numărului de 
ore și de examene.

Noile planuri de învățămînt vor 
prevedea săptămînal un număr me
diu de 30 ore de activități didac
tice obligatorii, diferențiate după 
specificul diferitelor ramuri de ști
ință ; de asemenea, studenții vor 
putea participa la activități faculta
tive. cursuri speciale, cercetare ști
ințifică în cercuri sau pe lîngă ca
tedre.

Pentru a pune pe student în fata 
tmor probleme științifice pe care să 
le rezolve prin propria gîndire si 
îndemânare. în acțiunea de îmbună
tățire a planurilor de învățămînt se 
va asigura creșterea raportului acti
vităților aplicative (seminar, labora
tor, proiect), fată de orele de 'pre
dare, de cel puțin 1 î 1, îndeosebi 
pentru specialitățile cu profil tehnic 
sau experimental.

In vederea eliminării actualului 
6istem de excesivă centralizare, prin 
care planurile de învățămînt se sta
bilesc identic pentru aceleași secții 
de la diferite facultăți din tară, se 
vor lărgi atribuțiile, consiliilor știin
țifice care. în condițiile respectării 
cadrului general fixat de Ministerul 
învățămîntului. vor- avea dreptul să 
aducă modificări planurilor de în- 
vătămînt în funcție de profilul către 
care este orientată secția sau facul
tatea respectivă.

Disciplinele de marxism-leninism 
aduc o contribuție însemnată la 
formarea conștiinței socialiste a stu- 
dentimii. la însușirea politicii parti
dului nostru. In predarea lor s-a a- 
cumulat o experiență importantă.

Tinînd seama de problemele deo
sebite ce stau în fața școlii supe
rioare pe linia ridjeării nive
lului șl sporirii eficacității între
gului proces instructiv, se preconi
zează îmbunătățirea sistemului de 
predare a științelor sociale, urmă- 
rindu-se următoarele obiective: a- 
daptarea predării la profilul facul
tăților. sporirea drepturilor condu
cerilor de institute si facultăți în 
organizarea si stabilirea cursurilor 
de științe sociale la alegere, perfec
ționarea conținutului si a formelor 
de studiu, lărgirea problematicii si 
creșterea nivelului teoretic-știintific.

(Continuare In pag. a IV-a)
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în acest sens. în universități, insti
tute de medicină, institute de artă, 
disciplina de bază din domeniul ști
ințelor sociale va fi filozofia, iar 
pentru facultățile tehnice, agrono
mice și economice — economia poli
tică. La facultățile de filozofie, eco
nomie politică, istorie, drept, se vor 
studia toate cele trei discipline con
stitutive ale marxism-leniniămului — 
filozofia, economia politică, bazele 
științelor politice (socialismul științi
fic) — cu o structură adecvată spe
cificului facultăților. în afara disci
plinei de bază de științe sociale, in
stituțiile de învătămînt superior vor 
avea latitudinea să stabilească. în 
funcție de profilul facultăților. 1—2 
cursuri de științe sociale — la ale
gere (sociologie, istoria filozofiei, e- 
conomia politică a socialismului, 
probleme fundamentale ale epocii 
contemporane etc.).
. Durata cursului de bază ve fi de 
două semestre, iar a cursurilor la 
alegere de un semestru.
, La întocmirea programelor disci
plinelor de științe sociale trebuie 
avut în vedere că studenții si-au 
însușit noțiunile fundamentale de 
iilozofie, economie politică și socia
lism științific în cadrul învătămî-n- 
țului liceal, că întregul învătămînt 
superior se bazează pe concepția 
marxist-leninistă și. drept urmare, 
o serie de probleme ale disciplinelor 
de științe sociale sînt tratate în 
cursurile generale și de profil ale 
diferitelor facultăți. Totodată. în ela
borarea programelor și predarea ști
ințelor sociale este necesar să se 
urmărească. în mod deosebit, legarea 
lor de specialitatea studenților.

Se vor organiza dezbateri perio
dice pe temeile cele mai importante 
pe baza unor referate sl coreferate 
întocmite de studenți. Se va da o a- 
tenție deosebită lărgirii tematicii, 
prin abordarea celor mai noi proble
me din domeniul sociologiei, știin
țelor politice, metodologiei științelor 
naturii și al practicii economice, ur- 
mărindu-se creșterea aportului ști
ințelor sociale la pregătirea studen
ților în diferite specialități.

Predarea științelor sociale în 
Btrînsă legătură ou specificul facul
tăților va stimula interesul studen
ților pentru însușirea cunoștințelor 
filozofice, economice sl politice pe 
baza unui studiu individual profund 
Si. totodată, va duce la creșterea 
răspunderii conducerilor de facul
tăți și institute pentru buna desfă
șurare a studiului.

Pentru a răspunde într-o măsură 
eît mal largă intereselor și preocu
părilor variate ale studenților, pe 
baza consultării acestora, se vor or
ganiza în continuare în institutele 
de învătămînt superior de către 
U.T.C.. asociațiile studențești si 
conducerile facultăților, cicluri de 
expuneri si conferințe ținute de 
cadre cu munci de răspundere pe 
linie de partid șl de stat, precum 
pi de personalități universitare. în 
cadrufl acestor forme se vor aborda 
probleme de mare actualitate ale 
construcției socialismului șl ale po
liticii interne a partidului nostru, 
aspecte ale vieții internaționale, 
probleme de cultură, stiintă. învă
tămînt. artă etc.

Programele de curs se caracteri
zează. în comparație cu stabilitatea 
relativă a planurilor de învățămînt, 
printr-o mal mare mobilitate! ele 
trebuie să oglindească permanent 
cele miai nod șl importante cuceriri 
ale științei și tehnicii, rezultatele 
de bază, deschizătoare de drumuri, 
ale 'Cercetărilor efectuate pe 
national si mondial.

Se va continua acțiunea de 
'demizare a programelor de 
urmărlndu-ee orientarea lor 
cerințele economiei, științei si cultu
rii noastre ; eliminarea paralelisme
lor. a elementelor descriptive si is- 
torldste. pentru a face loc pro
blemelor actuale, concepțiilor, teo
riilor și ipotezelor noi. rezultatelor 
obținute în cercetarea științifică din 
țara noastră sl pe plan mondial ; 
dezvoltarea elementelor care con
tribuie la formarea sl perfecționa
rea . gîndirii creatoare a viitorilor 
specialiști, eliminarea datelor oare 
duc la solicitarea exagerată șl su
praîncărcarea inutilă a memoriei 
studenților: coordonarea judicioasă 
s cunoștințelor cuprinse la diferite 
discipline din același plan de în
vătămînt.

Manualele universitare 
Documentarea

Deprinderea studenților ou munca 
Individuală, independentă, este con
diționată, în primul rînd, de exis
tenta manualelor șl a unul bogat- 
material documentar: tratate, mo
nografii. periodice. științifice. Prin 
eforturile ber^on aiului didactic. în. 
perioada 1960Ț-19&5 s-au tipărit si 
litografiat la Editura didactică si 
pedagogică peste 1 000 de manuale 
și lucrări auxiliare, iar în institute 
s-au litografiat încă aproape 1.200 
lucrări. (Numai în ultimii doi ani s-au 
tipărit 430 de manuale si tratate si 
s-au litografiat 340 dursuri). Cu 
toate acestea, tipărirea de manuale 
si cursuri este sub nivelul necesi
tăților : sînt încă multe discipline 
importante pentru care nu există 
manuale si cursuri, iar tirajele celor 
editate sînt nesatisfăcătoare. Prin
cipalele cauze ale acestei situații 
sînt: lipsa unei planificări științi
fice. de perspectivă si a unei coor
donări unitare a editării manualelor 
ș! cursurilor: nerespectarea obliga
ției de redactare la timp a manua
lelor de către unele cadre didactice; 
capacitatea insuficientă de edit&re 
și. tipărire atît pe plan central cît 
și local: cantitatea redusă de. hîrtie 
repartizată pentru manuale.

Întrucît, așa cum arată practica , 
'din țara noastră si din alte țări, e- 
■ditarea cursurilor pentru discipline
le facultative si cele destinate unul 
număr foarte restrîns de student! 
nu se justifică, activitatea editorială 
se va concentra în viitor asupra 
tratatelor, manualelor de larg tiraj, 
culegerilor de probleme și îndrumă
toarelor de laborator. Totodată.s.e va 
stimula multiplicarea cu mijloace 
simple a prelegerilor personalului 
didactic.

Se vor lua măsuri astfeff ea În 
1971. să se alungă la publicarea a 
circa 700 manuale și cursuri pe an. 
Editura didactică si pedagogică va 
tipări în special tratate si manuale 
de mare tiraj ; pe plan local se vor 
poligrafia cursurile de jnai mică

invățămintului superior
extindere (ca volum si tiraj), cu
legeri de probleme și îndrumătoa
re de laborator.

Pentru îndeplinirea obiectivelor 
arătate. în cursul anului 1967 se va 
elabora un plan de editare, la nivel 
ceritrâl si local, eșalonat pînă în 
1971 în următorii doi ani se vor 
înzestra atelierele litografice ale 
instituțiilor de învățămînt superior 
cu utilajele necesare, spre a face 
față obligațiilor planului de editare 
de perspectivă. în cursul acestui an 
se vor întocmi actele normative pri
vind reglementarea multiplicării pe 
plan local șl asimilarea prețului de 
vînzare al manualelor universitare cu 
cel al lucrărilor de literatură științi
fică și tehnică de nivel superior. Tot
odată. se vor lua măsuri pentru 
sporirea tirajelor, astfel încît să se 
asigure manualele si cursurile strict 
necesare pregătirii în bune condiții 
a studenților.

Pentru ca manualele să cores
pundă nivelului științific cerut, este 
necesar ca toate cadrele didactice, 
catedrele, consiliile științifice să ma
nifeste o exigentă sporită fată de 
calitatea muncii pe care o desfă
șoară în această direcție.

Conținutul învățămîntulul depin
de în mod esențial de posibilitățile 
de documentare și informare ale ca
drelor didactice și ale studenților. 
Bibliografia științifică, română șl 
străină, dă cadrelor didactice posi
bilitatea de a se tine la curent cu 
ultimele descoperiri în specialitate. 
Pentru student!, folosirea biblio
grafiei este o necesitate în vederea 
lărgirii informațiilor căpătate la 
cursuri, a formării deprinderii de 
a munci independent, a ascuțirii 
spiritului oritic de analiză si in
terpretare.

în această privință vor fi luate 
măsuri pentru îmbogățirea fondului 
de cărți si periodice al biblioteci
lor si perfecționarea sistemului in
formațional în vederea unei efi
ciente utilizări a materialului bi
bliografic. șe vor aloca fonduri 
sporite pentru procurarea literaturii 
dq specialitate.

Practica în producție
Un factor important al procesului 

de învătămînt. care condiționează 
buna pregătire a cadrelor, este prac
tica în producție. Așa cum s-a 
arătat mal sus. practica în producție 
continuă să aibă în multe cazuri un 
caracter formal, nu se asigură parti
ciparea activă a studenților la di
ferite faze ale producției. La facul
tățile tehnice si agronomice sînt 
numai partial soluționate aspectele 
legate de durata si așezarea calen
daristică a practicii. Reglementări
le actuale stabilesc Insuficient de 
diferențiat obiectivele practici! în 
producție De facultăți șl neciaMtăti.

Pentru înlăturarea lipsurilor exis
tente în desfășurarea practicii în 
producție, se cer măguri substan
țiale de conținut si organizare. în 
acest an universitar se experimen
tează în diferite întreprinderi o formă 
de practică cu încadrarea efectivă 
a studenților în diverse locuri de 
muncă. Pe baza experimentului se 
vor lua măsuri de extindere a a- 
cestnri sistem de efectuare a prac
ticii.

Va fi revăzută durata practicii 
anuale, astfel încît să se folosească 
Integral și efectiv timpul de muncă 
în întreprinderi. De asemenea, se 
va îmbunătăți așezarea calendaristi
că a practicii, corespunzător cu spe
cificul fiecărei facultăți si pentru a 
evita supraaglomerarea întreprin
derilor.

în înv&t&mîntal tehnic, dat fiind 
că la terminarea anului II studen
ții nu au suficiente cunoștințe re
feritoare la procesul de producție, 
practica va începe cu anul in. în 
anul II se va realiza o documentare 
în diferite întreprinderi si institurii 
asupra procesului tehnologic.

Se vor aplica două modalități de 
așezare a practicii. în funcție de 
natura specialității: stagii de prac
tică în vacantele de vară ale ani
lor III și IV. sau concentrarea nrec- 
ticii intr-un singur semestru a’, a- 
pului III sau IV (fie pentru toți 
studenții cu întreruperea cursurilor 
fie pe serii, cu predarea alternati
vă a

în 
niza

cursurilor pentru fiecare șerie). 
sectorul economic se va orga- 
fie o practică compactă după 
III sau IV. fie o practică para- 
cu studiul în anumite perioade, 

cite 1/2 zi în producție.
în tnvătămîntul agronomic se vor 

realiza stagii de practică în anii 
II. III șl IV. astfel încît să se cu
prindă toate fazele procesului de 
producție. Existenta fermelor insti
tutelor agronomice oferă condiții 
mai bune pentru efectuarea unei 
practici corespunzătoare si o mai 
judicioasă eșalonare a ei.

In toate sectoarele de învătămînt 
se va prevedea. în ultimul an de 
studiu, o practică de pregătire a 
lucrării de diplomă, cu durata de 
cel mult 3 luni.

Pînă la 1 decembrie 1967, pe baza 
experimentărilor si măsurilor luate 
în acest an. se va elabora proiectul 
de act normativ referitor la prac
tica în producție. în vederea aplică
rii lui începînd din anul universitar 
1967/1968.

Experiența arată că în procesul 
de formare a specialiștilor se obțin 
rezultate educative dintre cele mai 
bune dacă studenții vin în contact 
direct cu munca fizică, dacă parti
cipă nemijlocit Ia activități produc
tive. în acest sens, pe lîngă îmbu
nătățirea practicii în producție, se 
va organiza și pe viitor munca pa
triotică a studenților.

Studenții vor fi antrenați. în pe
rioada vacantelor de vară sl în 
unele perioade ale anului universi
tar, la construcția spatiilor de în
vătămînt. a căminelor si cantinelor, 
la amenajarea terenurilor sportive 
și a spatiilor verzi, la efectuarea u- 
nor lucrări din agricultură și 
vicultură,

.De asemenea, studenții care 
resc vor putea presta o muncă 
munerată. în activități care cer 
anumit grad de calificare (cantabil, 
economist, ghid turistic, desenator, 
translator etc.), precum si în acti
vități care nu cer calificare, pe 
șantiere de construcții. în întreprin
deri industriale. în unităti comer
ciale etc.

sil-

do- 
re- 
un

Practica pedagogică
în prezent, practica pedagogică se 

desfășoară necorespunzător. Crește
rea considerabilă a numărului de 
studenți în universități si institute 

pedagogice și obligația de a încheia 
practica pedagogică (de observație si 
de probă) în timpul studiilor, ale 
drept consecință o mare aglomerare 
a școlilor la care se efectuează prac
tica. în aceste condiții practica pe
dagogică nu poate da rezultate, iar 
procesul de învătămînt din școlile 
de practică este perturbat.

într-o serie de țări calificarea pe
dagogică se realizează prin sisteme 
separate de universitate : absolvenții 
lucrează efectiv în procesul didactic, 
în general timp de un an. după care 
urmează o probă de verificare a ca
lificării pedagogice.

Pentru îmbunătățirea practicii pe
dagogice. ținînd seama de condițiile 
actuale și de experiența din alte țări 
o dată cu realizarea noului profil al 
învăt&mînbulul universitar si peda
gogic. viitorii profesori vor primi în 
timpul anilor de studii, pe lîngă pre
gătirea de specialitate, și pregătirea 
pedagogică teoretică, efectuînd în 
același timp practica pedagogică de 
observație. După examenul de stat 
și repartizarea ca stagiar în învăță- 
mîntul de cultură generală, în timp 
de 2-»-3 ani, absolventul va efectua 
restul practicii pedagogice (lecțiile de 
probă), sub îndrumarea centrului 
metodico-didactic regional, după care 
are 
nul

dreptul să se prezinte la exame- 
de titularizare în învătămînt.

în
Metodele pedagogice 
procesul de învățămînt

bibliografic «ufi- 
se mai justi- 

ales la anii ju- 
va trebui să se-

Gîndirea pedagogică, folosind mij
loace oferite de tehnica modernă, a 
dezvoltat o serie de metode care vin 
în sprijinul profesorului, al studen
tului. al studiului individual. Ele sint 
folosite încă cu timiditate, deși utili
tatea lor este incontestabilă. Apa
ratura audiovizuală este insuficient 
valorificată în procesul de învătă
mînt ; în viitor se va extinde raza el 
de aplicabilitate spre cît mai multe 
discipline teoretice sau tehnice, in- 
cluzînd filmul si televiziunea, cu 
sprijinul rețelelor naționale. Se va 
experimenta în mai mare măsură în- 
vătămîntul programat, ca auxiliar 
prețios în fixarea si verificarea de 
către student! a cunoștințelor știin
țifice.

în condițiile existenței manualelor 
și a unui material " " “
cient. eursal nu 
fică integral, mai 
periori : profesorul_ ________ __
lecteze pentru prelegeri auma! acele 
capitole care. în cadrul proeramuiuL 
prezintă interes formativ si creator, 
fie pentru că au intervenit eocerir! 
științifice noi. fie pentru el sînt în 
relație direct! cu rezultatele obtte-ț» 
de profesor ta cercetarea strintiScA. 
Aceasta va avee dreot eeeseetetâ si
mularea rtediri* rrrîteîre i jterirr- 
tuluL teteeren ta saetoda te eeree- 
tBM r. Btttld ■ Soi r< | i- 
rire a răsputerii ted~ craie peutra 
organizarea rațională a 
lu!.* In acest mod se vor elibera 
unele ore planificate pentru predare, 
în favoarea activității aplicative. Se 
va Dune un aceeet mai mare ne te
rilor? directă a erafe<erfJer ea sca
denții. prin cocftultatil. ore de ta- 
borator. antrenarea te cercetare* 
Științifică a catedre! : se va inîec- 
riftea activitatea efectivi a eorpcte! 
didarrie pentm orientarea anxS 
•tudentfior sore lirzirea eoctinuă a 
orizontului lor de eulmrl merali 
si de specialitate.

Se vor continua eforturile oeetm a 
fmboslti ean tin aval si aaetWtea ac
tivității de seminar ri *iWnfr. te- 
litarindn-«e nnfirti jecll-esr. 
de reluare merrr.ri i mate
rial predate la eur? Se n ex
tinde ststesrul de referate semtea- 
ri.aie. ta unul dm aid
tulul sore rr.ur.rl tedroee-decti In
dividual tea rea lucrlrilor de labora
tor si lirtrea terra tieti arer.ora ror 
ob’.iea oe student la ue ssodiu pre
alabil mai «dterit la nocerea in va
loare a eaxwr.tatif sale inventive st 
a îndemânării practice. Ttejlari’ 
cursurilor vor prelua obligații de 
conducere nemijlocită a unor semi- 
aa-f’ si luertri aplicative.

Frecvența obligatorie la toate for
mele proceeulu de tarititnlat i-a 
obișnuit pe student! cu tfiseioltea 
muncii, a contribuit ca procentul de 
promovare să fie mai ridica: derit !n 
multe alte Uri. Asigurarea unui timp 
suficient pentru munca Individuală a 
studentului se va realiza orintr-un 
raport mai judicios intre orele da 
prelegeri si activitățile a cifre Mie, 
prin creșterea numărului de cursuri 
la alegere si introducerea unor 
cursuri facultative, prin perfectiona
rea planurilor de fnvățămîu: si a 
metodelor pedagogice universitare.

Se vor îmbunătăți metodele de ve
rificare și apreciere a pregătirii stu
denților. în acest scop va creste 
ponderea examenului scris: exami
narea Drin probă orală va fi lăsată 
la aprecierea personalului didactie 
și a conducerii facultăților. Pentru 
stimularea studiului ritmic se vor 
folosi periodic lucrări de control sau 
alte forme de verificare, ce vor fi 
luate în considerare în mod obliga
toriu la acordarea notei finale. Nu
mărul de examene pe sesiuni si du
rata sesiunilor 9e vor stabili mai 
elastic, dună specificul facultăților 
si disciplinelor, astfel încît să nu se 
depășească 7 examene anual. Se vor

reluare

| Personalul didactic
Perfecționarea învățămîntulul su

perior este condiționată în mare mă
sură de activitatea personalului di
dactic. Corpul profesoral are datoria 
să asigure promovarea în institutele 
de învătămînt superior a celor mai 
noi cuceriri ale gîndirii și cunoașterii 
contemporane, să manifeste exigență 
față de propria pregătire științifică 
și pedagogică, să solicite din partea 
studenților eforturi tot mai mari 
pentru formarea unul stil universi
tar caracterizat prin pasiune pentru 
studiu și pentru investigația științi
fică creatoare. Cadrele didactice 
trebuie să aibă o înaltă conștiință 
a sensului social și etic al profesiunii 
lor, a responsabilității ce le revine 
pentru plămădirea personalității stu
denților.
Dată fiind misiunea de răspundere 

desființa colocviile ca forme de ve
rificare.

Se va definitiva regulamentul pen
tru activitatea profesională a studen
ților, stabilindu-se obligația de pro
movare a majorității examenelor în 
sesiunile de iarnă si vară, urmînd 
ca în toamnă să se poată susține cel 
mult trei examene. Reexaminarea se 
va da în cazuri cu totul excepționale, 
pentru un singur examen.

în ce privește examenul de stat 
din sectoarele universitar, medical, 
economic si agricol, ponderea lucrării 
de diplomă este în prezent micșorată 
prin prevederea unor probe orale, 
care repetă examene susținute pe 
parcursul anilor de studiu. în noua 
reglementare care se va aplica în- 
cepînd cu anul universitar 1967/1968 
examenul de stat se concentrează 
asupra elaborării si susținerii unei 
lucrări de diplomă, care să reflecte 
capacitatea absolventului de a se in
forma. a analiza si sintetiza, a ex
pune ori tic si a interpreta științific 
o anumită temă importantă din do
meniul specialității sale.

Admiterea in învățămîntul 
superior

în ultimii ani s-au adus modificări 
sistemului de admkere în învătă- 
mîntul superior. în ce privește nu
mărul probelor, calculul mediilor, 
așezarea calendaristică a concursu
lui. admiterea pe secții. în arest an. 
în mod experimental, concursul s-e 
ținut în luna iulie cu un număr fi
rn Itat de probe si a fost corelat cu 
examenul de bacalaureat Această 
formă de admitere a fost adoptată 
pe baza analize! experiențe! altor 
țări și a concifiilor scolii superioare 
din tara noastră. în lumina acestei 
experiențe, ta curaul anului univer
sitar 1967 1968. măsurile privind con
cursul de admr.ere vor fi definiti
vate. pentru a se alunga Ia un rls- 
tem îmbunătățit si stabil.

Problema selecționării viitorilor 
studenti nu poate fi Insă pe deplin 
rezolvată numai prin îmbunătățirea 
sistemului de admitere. Nevoile de 
cadre superioare, care sporesc în 
măsură considerabilă, impun exis
tenta unei bize larr! de selecție ca
litativ superioară. Aceasta nu poate 
fi realizată ferit Drin ridicarea ni
velului învățământului mediu, care 
va trebui să asizure un număr mai 
mare de tineri foarte bine pregătiți.

Repartizarea absolvenților

3S3'
tet m Ttata

« aeprtfivL ronizrvrije tesrmtefiZor 
de tevîtămtet superior mer beg coe- 
pelte didacfie. ta vederea îwB- 
zărfi sarrteilor trasate prte boiririLa 
de partid si de stat. va
colabora mai «trir.s cu U.TCL st t*o- 
riatfSe ftu^entesti neetru s-4 mobi
liza oe student! să oerrictee activ la 
viata universitară. deavo*tte*z-le te- 
tereso! pentru stadia pentru arteri
ta‘ea practică si cercetarea steteliftei, 
eulfirind în rîndurile lor trăsăciirija 
omului nou. animat de înaltă răspcR- 
dere fată de societate, purtător al 
eonce&fiî’or înaintate despre lume sl 
viată.

Va creste rolu! om niza fiilor U T C. 
si asociațiilor studer.tesfi te bona 
desfășurare a întregii acfivităti ex
tras coiare a studenților — culturală, 
sportivă, recreativă — în scopul lăr
girii orizonhriui cultural al acesrora. 
al întăririi sănătății k dezvoltării 
lor armonioase.

Măsurile adoptate pentru perfec
ționarea învătămîntulu! vor Influența 
Duțemlc întreaga activitate de edu
care a studenților. Cunoașterea mai 
bună a profesiuni! pentru eare se 
pregătesc, participarea mai activă ‘.a 
procesul de învătămînt accentul pus 
De studiul individual, mai buna le
gătură a cadrelor didactice cu stu
denții. perfecționarea practicii în 
producție, vor contribui la creșterea 
răspunderii studentului fată de pre
gătirea profesională și civică. Un rol 
important în educarea studenților îl 
va avea extinderea muncii patriotice. 
La dezvoltarea conștiinței socialiste 
a studenților va aduce o contribuție 

predăâlde seamă îmbunătățirea 
științelor sociale.

încredințată personalului 
pentru ridicarea continuă a 
învățămîntulul superior, se_____
o deosebită exigență la 'numirile șl 
promovările în învățămîntul supe
rior, precum și la îndeplinirea obli
gațiilor didactice, educative și știin
țifice.

didactic 
calității 
impune

încadrarea posturilor 
didactice

în. actualul an universitar, din to
talul posturilor didactice 75 la sută 
sînt ocupate de titulari; celelalte 
posturi sînt ocupate prin cumul sau 
plata cu ora, de persoane cu funcția 
de bază în învățămînt sau în pro-, 
ducție.

Pentru a asigura învățămîntul su
perior cu cadre proprii stabile, prin 
numiri și concursuri, se va restrînge 
treptat cumulul, îndeosebi pentru 
asistenți și șefi de lucrări (lectori), 
astfel încît în următorii 4—5 ani, 
cumulul să fie practic desființat pen
tru aceste posturi. în posturile de 
conferențiar și profesor, cumulul va 
fi menținut numai în cazuri bine 
justificate, cu scopul de a folosi ex
periența unor specialiști de înaltă 
competentă din producție, aparatul 
de stat și cercetarea științifică.

Consiliile științifice, conducerile 
facultăților și institutelor de învătă
mînt superior au sarcina de a ana
liza cu cea mai mare atenție activi
tatea cadrelor didactice, de a le cere 
cu toată rigurozitatea îndeplinirea 
exemplară a tuturor obligațiilor și 
de a propune măsuri adecvate în 
cazurile în care se constată o muncă 
necorespunzătoare nivelului univer
sitar.

Se va ridica exigenta în ce privește 
numirile «i promovările în învătă- 
mîntul superior, astfel încît toate ca
drele didactice să co-espundă cerin
țelor universitare, atît din punct de 
vedere al nivelului științific, cît și 
al modului în care își îndeplinesc 
obligațiile. Pentru reținerea în învă
țământul superior a celor mai bun! 
absolvenți, se va lua în considerare 
atît situația școlară, cît și aptitudi
nii» pentru cercetarea științifică și 
munca didactică. Prin concurs vor 
fi atrase elementele valoroase, cu 
perspectivă de dezvoltare ’științifică, 
în posturile de șefi de lucrări, confe
rențiari și profesori vor fi promo
vați sau atrași prin concurs specia
list! de înaltă pregătire, avînd titluri 
științifice sau o îndelungată și valo
roasă activitate didactică, de cerce
tare. de Droductie. Șefii de lucrări 
si asistenții vor fi verificați periodic 
în ce privește interesul depus pentru 
perfecționarea nivelului științific și 
activitatea didactică ; cel necores- 
punzători vor fi îndrumat! spre alte 
sectoare de muncă, potrivit aptitu
dinilor lor. Se va examina problema 
înlocuirii funcție! de preparator cu 
cea de asistent stagiar. precizîndu-«e 
mai bine obligațiile personalului di
dactic încadrat în asemenea funcții.

Normele
Normele de activitate didactică, ne 

baza eărora se stabilesc posturile din 
statele de funcțiuni ale catedrelor, 
rint comparabile eu eele din alte 
țări. în viitor. în scopul unei mal 
bune lezări a activității didactice de 
munca studenților. în norma confe
rențiarilor si profesorilor vor fi cu
prinse. alături de ore de predare, si 
ore de seminar, lucrări practice «i 
proiecte.

Pe bara reglementări! actuale, ne 
lîngă pregătirea prelegerilor, semî- 
nariilor $! a celorlalte activități di
dactice (care se realizează individual), 
personalul didactic trebuie să pres
teze o activitate de 8 ore pe zi la 
locul de muncă. în eare se îndepli
nesc sarcinile didactice, științifice si 
eultural-edueative. La multe dîn ca
tedrele din institutele de învătămînt 
runerior. aarrina de 6 ore este efec
tuată : ea însă nu a putut fi încă 
generalizată d!n lipsă de spațiu. în 
medal te catedrele fă-i laboratoare. 
Pe măs-n dezvoltări! «pafinîu! *n 
te—Itt—*rtel «pe**?r. se va exttede 
auf"r a ce «eeaae* ©fc"îxaterteăfiL

Caatande taeSKSer de ta?<- 
Hnfirt r>efitar wr h=a - iscfi. ea 
ShboI ffiafeCt pentru eeOvffltea la 
joci ăe seacă «ă fie folosit teterral 
te peraaaalu: ditecUc te vederea în- 
dep'tefirfi unei xunef profesionale de 
calitate : orice alte activități se vor 
ifrjfljnra ta afara acestui program.

Perfectionarea 
personalului didactic

Prterteala cale de perfecționare a 
perseeatalu! didactic este doctoratul. 
Neoa reglementare a stimulat inte
resul tinerelor cadre pentru ridicarea 
calificării lor științifice; în ultimii 
del an: s-au înscris la doctorat 
peste <••• persoane. Perfecționarea 
se realizează și ne calea specializării 
șt daeor-întări! te tară si străină
tate pe finei cele mai competente 
catedre, unităti de producție, cerce
tară |l proiectare. în anii universitari 
temători sa va îmbunătăți si lărgi 
tasteasol de specializare si documen
tara te tară. Va fi stimulată partici
parea ta manifestări științifice inter- 
■atfaeale a personalului didactic, se 
vor hia totodată măsuri pentru faci- 
I:t?rea deplasărilor în străinătate pe 
cont personal.

în vederea unei mal bune organl- 
lări a activității didactice, științifice 
«i educative, se va elabora un statut 
care va stabili drepturile și îndato- 
ririle membrilor corpului didactic 
universitar.

Organele de conducere 
în instituțiile 

de învățămînt superior
Pentru a îmbunătăți conducerea 

învățămîntulul. este necesară o des
centralizare hotărîtă, înlăturîndu-se 
tendința de a rezolva dș la centru 
toate problemele. Prin aceasta se va 
întări autoritatea si răspunderea or
ganelor de conducere din Institute 
si facultăți, se vor pune în valoare 
în mod corespunzător experiența, 
competenta și capacitatea persona
lului didactic.

Rectoratele, decanatele, consiliile 
științifice vor primi atribuții sporite 
în ceea ce privește rezolvarea situa
țiilor studențești, organizarea și con
ținutul procesului instructiv-educativ 
(elaborarea planurilor de învătămînt, 
aprobarea programelor de curs), ori
entarea și valorificarea cercetării 
științifice, perfecționarea șl promo
varea personalului didactic. în aceste 
condiții, ministerul se va putea con
centra asupra soluționării aspectelor 
fundamentale, de concepție și orien
tare, ale învățămîntulul superior.

Actualul sistem de numire pe timp 
nedeterminat a rectorilor șl decani
lor nu este conform cu tradițiile 
țării noastre, nici cu practica din 
multe țări. în unele cazuri, acest 
sistem a dus la rutină sau s-a răs- 
frînt negativ asupra activității di
dactice și științifice a persoanelor 
respective. Se propune ca în viitor, 
numirea în aceste funcții să se facă 
pe o perioadă determinată.

Prorectorii și prodecanii vor fi nu
miți de asemenea pe un timp deter
minat și în asa fel. încît să se asi
gure o continuitate în munca de con
ducere (să nu fie schimbați în același 
timp cu rectorii sau decanii).

în actuala reglementare, consiliile 
ttiințifice de facultate și Institut, ca 

organe colective cu sarcini consul
tative și deliberative, nu .funcționea
ză cu suficientă operativitate și efi
ciență. Se vor emite instrucțiuni care 
să ducă la întărirea și lărgirea atri
buțiilor consiliilor de facultate și a

Cercetarea științifică în 

invățămintul superior
Realizarea programului de pro

pășire economică a patriei este in
disolubil legată de intensificarea 
cercetării științifice, de introducerea 
pe scară largă în producție a cuce
ririlor științei si tehnicii contempo
rane.

în ansamblul preocupărilor pentru 
realizarea acestor înalte cerințe, un 
rol deosebit revine scolii noastre su
perioare. care este principalul izvor 
de cadre pentru toate domeniile de 
cercetare, reprezentînd în același 
timp o vastă instituție de creație 
științifică, ce cuprinde toate ramu
rile științei, tehnicii și culturii.

în învățămîntul superior din tara 
noastră activitatea de cercetare 
științifică a dobîndit un caracter or
ganizat. desfășurindu-se pe bază de 
planuri anuale *i de perspectivă : ea 
reprezintă o activitate obligatorie 
pentru cadrele didactice si un cri
teriu esențial în promovarea lor.

S-au creat si s-au dezvoltat scoli 
științifice care contribuie la progre
sul științei românești si la afirmarea 
ei De plan mondial. Savanti de înalt 
prestigiu, apartinînd corpului didac
tic universitar, au adus contribuții 
de reală valoare științifică în do
menii ale matematicii, chimiei, me- 
dicinei. lingvisticii, istoriei, mecani
cii fluidelor, sistemelor automate, 
energeticii, fizicii corpului solid, 
structurii materiei, calculului eco
nomic, ciberneticii economice etc. S-a 
practicat cu bune rezultate în învă- 
tămîntul superior colaborarea dintre 
catedre și întreprinderi prin con
tracte sl convenții. în cadrul cărora 
au fost rezolvate teme de mare im
portanță pentru unitățile productive.

Ministerul învățămîntulul. cu spri
jinul Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, va lua măsuri pen
tru legarea tot mai strînsă a tema
ticii științifice de problemele eco
nomiei și culturii noastre socialiste. 
Totodată, este necesar să se intensi
fice In institute de învătămînt, și mai 
ales în universități, cercetarea fun
damentală, care deschide noi orizon
turi științei și tehnicii.

în prezent există unele parale
lisme nejustificate sl costisitoare în 
cercetare. Un număr important de 
cadre didactice (îndeosebi profesori 
și conferențiari) sînt în același timp 
și cadre de bază ale unor institute 
de cercetare. Aceasta face ca în 
multe cazuri problemele sau temele 
abordate la institutele de cercetare 
să fie aceleași cu cele pe care le 
rezolvă sau le-ar putea rezolva^ cu 
deplin succes catedrele din învătă- 
mîntul superior.

Pentru a se evita pe viitor dis
persarea forțelor și paralelismele 
inutile, precum sl pentru a valori
fica ma! bine potențialul stHntific de 
care dispun instituțiile de învătămînt 
superior. Ministerul învătămintului 
va crea eentre de cercetare ne Hngă 
catedrele cu activitate «tfintifiră re- 
n- -<-rta ■ite toate or*se?e jnlversi- 
tare. O aseenen-ea stasuta erta ta

Baza materială a invă

țămintului superior
Pondurile alocate pentru consoli

darea si dezvoltarea bazei materiale 
a învătămintului superior au permis 
realizarea unor construcții impor
tante. necesare procesului de învă
tămînt si vieții studenților, au con
tribuit la dotarea laboratoarelor, la 
modernizarea invățămintului nostru.

Investiții-construcțiI

Pentru a face față creșterii numă
rului de studenți. în cursul planului 
de șase ani s-au construit spatii de 
școlarizare în suprafață desfășu
rată de 103 000 mp. Cu toate acestea, 
în unele instituții de învătămînt su
perior indicele de utilizare a spațiu
lui de școlarizare este ridicat (10—12 
ore zilnic) si se folosesc încă încă
peri improprii pentru procesul de 
învătămînt.

în prezent, aproximativ 60 000 de 
studenți locuiesc în cămine și iau 
masa la cantine. în perioada 
1960—1965 s-au construit cămine si 
cantine cu peste 25 000 locuri.

Investițiile prevăzute în actualul 
cincinal sînt orientate în principal 
pentru asigurarea spațiului de învă
tămînt și cazare. Repartizarea fon
durilor a fost stabilită tinîndu-se 
seama de spațiile existente în fiecare 
instituție de învătămînt si urmărin- 
du-se corelarea acestora cu sarcinile 
de școlarizare în perspectivă.

Capacitățile prevăzute asigură ex
tinderea spatiilor de învătămînt cp 
o suprafață utilă totală de circa 
140 000 mp., ceea ce va duce la îmbu
nătățirea indicilor de suprafață utilă 
pe student. îmbunătățiri mai im
portante ale situației spațiului de în
vătămînt vor avea loc. în urma rea
lizării investițiilor prevăzute, la 
Institutul de Științe Economice 
București. Institutul politehnic Bucu
rești. Universitatea din București. 
Institutul politehnic din Iași, institu
tele agronomice din Cluj si Iasi etc.

în olanul de stat pe perioada 
1966—1970 este prevăzută construirea 
unor cămine studentesti cu o capa
citate totală de peste 18 000 locuri.

Construcțiile de spații de învătă
mînt se vor înfăptui pe baza unor 
soluții tehnice mai puțin costisitoare, 
etît la proiectare cît și pe parcursul 
executării lor. Pentru noile cămine 
care se vor construi se va adopta 
soluția eu camere de 4 pături. Toate 
acestea vor conduce la obținerea u- 
nor economii, care vor permite rea
lizarea altor obiective absolut nece
sare dezvoltării învățămîntulul.

Dotare
Mijloacele materiale puse la dis

poziție pînă în prezent si cele apro
bate în actualul cincinal vor contri
bui în mare măsură la îmbunătățirea 
dotării laboratoarelor instituțiilor de 
învățămîntul superior. Se va acorda 
prioritate înființării si înzestrării u- 
nor laboratoare din domenii impor
tante ale tehnicii si științelor naturii, 
utilării laboratoarelor cu aparatură 
de măsură și control si cu mașini de 
calcul.

în folosirea bazei materiale există 
în prezent numeroase deficiente 
din cauza repartizării nerationale a 
aparaturii sau a spiritului individua
list manifestat de unii membri al 
corpului didactic. 

celor de institute ; acestea din urmă 
vor relua denumirea tradițională de 
senate universitare, alcătuite din rec
tor și decani și, prin alegere, din- 
tr-un număr de profesori din fiecare 
facultate.

concordantă cu experiența din tre
cut a învățămîntului superior din 
țara noastră precum si cu situația 
din, alte țări, unde cercetarea știin
țifică este concentrată în instituțiile 
de învătămînt superior.

Pentru a înlătura actuala disper
sare a forțelor și mijloacelor de cer
cetare din învățămîntul superior, nu
mărul temelor abordate la catedre 
va fi restrîns, astfel încît să se reali
zeze o concentrare spre probleme 
majore ale științei și spre aplicarea 
în practică a rezultatelor obținute.

O mai mare preocupare va exista 
pentru studierea problemelor pe 
care le ridică perfecționarea con
ducerii și a organizării științifice a 
producției si a muncii în diferitele 
ramuri ale industriei, construcțiilor 
si agriculturii. De asemenea, cerce
tarea în domeniile- calculatoarelor 
electronice. energeticii nucleare, 
automaticii, ciberneticii economice, 
în unele domenii ale electronicii și 
construcției de mașini, chimiei, com
pușilor macromolecular!, în fizica 
energiilor înalte, biofizică, biochimie, 
genetică și altele, trebuie să-și gă
sească un loc mai larg în proble
matica abordată.

Prin specificul său. învățămîntul 
superior oferă largi posibilități pen
tru orientarea cercetării spre o ac
tivitate complexă interdisciplinary, 
spre rezolvarea unor probleme știin
țifice în domeniile cele mai produc
tive. cum sînt acelea ale disciplinelor 
de graniță.

Pentru întărirea legăturii cu pro
ducția. pentru asigurarea unei re
ceptivități sporite față de cerințele 
economiei si ale culturii, cadrele 
didactice din învățămîntul superior 
trebuie să conlucreze mai strîns cu 
institutele departamentale si labora
toarele uzinale. în cadrul acestei ac
tivități trebuie intensificată preocu
parea de a încheia convenții si con
tracte de colaborare tehnico-știinti- 
fică. în acest scop. Comitetul de 
Stat al Planificării. Comitetul de 
Stat pentru Problemele Organizării 
Muncii si Producției și ale Salarizării 
și Ministerul învățămîntului vor 
face propuneri de îmbunătățire a 
legislației privind convențiile de 
colaborare științifică între catedre si 
unități productive.

Pentru temele de importantă re
publicană, numărul posturilor eu 
sarcini de cereetare științifică d<n 
învățămîntul superior va fi sporit. 
Conducerile institutelor vor acorda 
o deosebită atenție folosirii rationale- 
și continue a timpului de cercetare.

în viitor, se va pune accent De 
organizarea de sesiuni științifice re
publicane pe ramuri de stiintă. spe
cialități sau teme. Se va perfecționa, 
în același timn. rețeaua de publicații 
a institutelor de învătămînt superior, 
care vor fi profilate pe specialități si 
vor publica studii atît !n limba ro
mână eît si te limbi de largă 
circulație.

Pentru o mai judicioasă folosire 
a bazei materiale se vor lua măsuri 
de concentrare a aparatelor și insta
lațiilor în laboratoare bine profila+e. 
care să fie folosite în comun de 
personalul didactic de la diferite 
catedre și facultăți. Atelierele teh
nice de pe lîngă institutele de în
vătămînt superior vor fi reorgani
zate spre a executa, pe baza pro
iectelor întocmite de personalul di
dactic, aparatele care se pot cons
trui în țară: ca urmare fondurile 
valutare vor putea fi folosite mai 
judicios. Se va dezvolta colabora
rea între catedre și alte instituții și 
întreprinderi, astfel încît aparatura 
să fie folosită în interesul comun 
al învățămîntului si al cercetării.

O dată cu desfășurarea lucrărilor 
de elaborare a planului cincinal 
pentru perioada 1971—1975, Minis
terul învățămîntului, în colaborare 
cu Consiliul Național al Cercetării 
Științifice și alte foruri centrale, va 
efectua un studiu special privind 
dotarea instituțiilor de învățămînt 
superior, atît pentru desfășurarea 
procesului de învătămînt, cît și pen
tru activitatea de cercetare știin
țifică.

Cheltuieli bugetare
în afara fondurilor de investiții 

alocate prin planul de stat pentru 
dezvoltarea bazei materiale, s-au 
cheltuit anual de la bugetul de stat, 
sume importante, destinate acope
ririi nevoilor învățămîntulul supe
rior. Pe ansamblul învățămîntului 
superior se cheltuiesc pe9te 10 000 lei 
anual pentru pregătirea unui stu
dent.

în vederea utilizării cît mai efi
ciente a fondurilor acordate învă- 
țămîntului superior prin bugetul de 
stat, au fost stabilite norme finan
ciare și materiale pentru cheltuie
lile de școlarizare și pentru cheltuie
lile administrativo-gospodărești. s-au 
elaborat normative de raționalizare 
a posturilor de personal didactic și 
administrativ-gospodăresc. O durată 
mai rațională de școlarizare, alcă
tuirea mai corespunzătoare a gru
pelor de studenți, reducerea postu
rilor inutile vor duce, de asemenea, 
la creșterea economicității învătă- 
mîntului superior.

începînd cu anul universitar 
1967—1968 se va îmbunătăți siste
mul de burse din învățămîntul su
perior, instituiiidu-se, pe lîngă bur
sele integrale, burse parțiale de 75 
la sută și 50 la sută din valoarea 
integrală, diferențiat după situația 
școlară și după veniturile părinți
lor.

★
Măsurile preconizate pentru per

fecționarea profilului, organizării si 
conținutului învățămîntului. crește
rea nivelului de perfecționare știin
țifică și pedagogică a personalului 
didactic, promovarea unei activități 
de creație științifică valoroase, le
gate de necesitățile economiei și cul
turii socialiste, sînt menite să asigure 
ridicarea calității învățămîntului su
perior pe o treaptă și mai înaltă, 
corespunzătoare cerințelor actuale si 
de perspectivă^ ale societății, noastre 
socialiste.
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OASPEȚII ITALIENI ÎN VIZITĂ 

ÎN REGIUNEA DOBROGEA
Delegația Federației Tineretului Socialist Italian al Unității 

Proletare, condusă de Leonetti Francisco, membru al Direcțiunii, 
care la invitația C.C. al U.T.C. se află în țara noastră a vizitat Mu
zeul regional de arheologie și Acvariul din Constanța, litoralul ro- 
mînesc, tabăra studențească de la Costinești, precum și Stațiunea ex
perimentală de cercetări agricole „Dobrogea” din raionul Medgidia.

Delegația își continuă vizita în țara noastră.

Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării poporului 
polonez de sub jugul fascist, posturile noastre de radio transmit 
o Săptămînă a muzicii poloneze. Incepînd de la 21 iulie vor fi 
difuzate zilnic emisiuni cuprinzînd lucrări simfonice și vocal-sim- 
fonice ale unor compozitori polonezi clasici și contemporani, 
muzică populară, ușoară și de dans, recitaluri ale unor artiști 
polonezi etc.

La invitația Consiliului Național al Femeilor din Republica 
Socialistă România joi a sosit în Capitală o delegație a Confe
rinței pentru activități sociale ale femeii din Iugoslavia, condusă 
de Mirjana Krstinic, președinta Conferinței, locțiitor al președin
telui Consiliului federal pentru învățămînt și cultură.

în aceeași zi delegația a fost primită la Consiliul Național al 
Femeilor de către Suzana Gâdea, președinta Consiliului și 
membre ale Comitetului executiv al Consiliului Național al 
Femeilor.

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Fede
rale a Germaniei în Republica Socialistă România Erich Striding, a 
depus joi la amiază o coroană de flori la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Poporului și a patriei pentru Socialism.

Excursie de studiu U Cheile Bicezului 
Foto: SORIN DAN

Ochiul specialiștilor, sen
sibil la frumos, scînteiază 
în fața simulacrului la care 
este supusă latura estetică 
importantă a litoralului — 
afișul publicitar. Nu ne-am 
putut da seama, (panourile 
nefiind date) dacă e vor
ba de o îmbătrînire a afi
șului — caz în care ele 
ar trebui evident schim
bate la anumite intervale 
— sau este vorba de o
concepție de mult depă
șită a acestui gen foarte 
important al esteticii vi
zuale. Credem că este vor

Turneu international de 
handbal.»

La Gdansk a început tur
neul internațional masculin 
de handbal dotat cu „Cupa 
Mării Baltice". La întreceri 
iau parte echipele U.R.S.S., 
Ungariei, Poloniei, selecțio
nata secundă a României și 
echipa de tineret a Poloniei.

In primul meci handbaliș- 
tii români au întîlnit echipa 
U.R.S.S. pe care au învins-o 
cu scorul de 11—7 (5—2), iar 
în cel de al doilea au termi
nat la egalitate : 9—9 (5—3) 
cu reprezentativa Ungariei. 
In aceste două întîlniri în 
echipa română s-au remar
cat Guneș, Samungi, Nego- 
van, Paraschiv, Stoica.

Alte rezultate : Polonia— 
Polonia (tineret) 17—12 (7— 
5); Polonia—U.R.S.S. 12—11 
(5—4).

...Și cel de baschet de la 
Messina

Turneul Internațional fe
minin de baschet de la Mes
sina a fost cîștigat de echipa 
Ungariei care a totalizat 6 
puncte. Pe locurile următoa
re s-an clasat selecționatele 
Iugoslaviei, Italiei, Franței 
și României.

In ultima zi a turneului, 
echipa României a întîlnit 
pe cîștigătoarea competiției, 
reprezentativa Ungariei. Ju- 
cînd mai bine decît în parti
dele precedente baschetbalis
tele românce au terminat 
învingătoare cu scorul de 
63—55 (26—29). Cele mai
multe puncte au fost înscri
se de Hanelore Spiridon (16).

In cel de al doilea joc, 
Italia a întrecut Iugoslavia 
cu 55—47 (25—30).

Frazier l-a învins prin 
KO pe Chuvalo

La Madison Square Gar
den din New York boxerul 
american de culoare Joe 
Frazier (campion olimpic 
la Tokio) l-a învins prin KO 
tehnic în repriza a 4-a pe 
canadianul George Chuvalo. 
După cum se știe, Frazier 
și Chuvalo se numără prin
tre cei 8 boxeri selecționați 
de W.B.A. să-șl dispute 
succesiunea lui Cassius Clay 
la titlul mondial.

La umbră, 
sub geană de codru

A apărut;

LUPTA DE CLASĂ

Așadar, ești ta 
concediu, tinere 
prieten. Și, ca-n fie
care an, pornești la 
drum. în autocar, 
cu trenul sau, de ce 
nu, în autoturismul 
propriu, ți-ai propus 
să mergi din nou pe 
urmele istoriei, la 
întîlnire cu arta si 
cultura, să parcurgi, 
desfătîndu-te, alte 
trasee pline de fru
musețe din geogra
fia țării.

A sosit ora mesei. 
Și n-ar fi rău daci 
măcar aici ai renun
ța la meniul clasic. 
Ce-ai zice de exem
plu, de-o masă tra
dițională în partea 
locului ? Hai cu 
mine și n-o să-ți 
pară rău !

Nu-ți recomand să 
treci prin Banat fări 
să guști faimoasa 
„gaicana* bănățea
nă. Intr-un decor ce 
împrumută interio
rul unei case țără
nești din jur, ai oca
zia s-o savurezi la 
Șag-Timișeni, în a- 
propiere de Timișoa
ra. Nu departe de 
aici, se află bufetul 
Denta (raionul Deta). 
Pui la frigare și slă
nină friptă la cup
tor — iată ce-ți ofe
ră maistrul bucătar. 
Aceleași mîncăruri, 
cu pîine de Pecica, 
coaptă în cuptorul 
din incinta unității 
le poți stropi cu vi
nul casei în pivnița 
bufetului Salaș Ciar- 
da (pe șoseaua Arad 
—Pecica).

Poate drumul te 
duce prin Salonta. 
Pentru o masă arde
lenească merită să 
te oprești la restau
rantul Crișana. Și 
nu uita să ceri „gu
lașul bihorean* 1

La Dobrogea, tea
mă mi-e că nu vei ști 
unde să te-mparți. 
Te-aș sfătui să le iei 
la rînd. Poți începe 
cu crama Carsium 
de la Hîrșova. între 
pereții cu lambriuri, 
din plăci de parchet 
în formă de mozaic 
pe motive populare, 
al la îndemînă che- 
bab și batal la pro
țap Iar Ia sfîrșit vi
nul. apreciatul vin 
din podgoriile do
brogene. La Mur- 
fatlar sub geana pă

durii exiT-ă un bu
fet. Pe mese lungi 
de lemn martv, în 
timp ce puiul «firide 
în frigare ri taraful 
ctată. ai ia dispoziție 
pentru degustare 
5—6 feluri de vinuri 
din vestitul Mar
fa tlar.
' ȘL ta trecere zpre 
Tulcea. încetinește 
7 = ta
de Babadag. La 3 km 
de oraș, ta pădurea

simți de la distantă 
mirosul de cîrnă- 
ciori dobrogeni. 
Semn că te afli Un
gă colibele ..La doi 
iepurași*. Exact așa! 
Colibe acoperite cu 
stuf ta care vei pu
tea servi delicioase
le gustări.

..Popas Hanu Co- 
nachi* se numește 
grădina cu mese din 
butuci de lemn, mă
suțele rotunde joase, 
cu scăunele, de pe 
șoseaua Galați—Te
cuci. Te poți pregăti 
pentru vinul din re
giune (nu uita că te 
afli aproape de Pan- 
ciu, Odobești, Co- 
tești), delectîndu-te 
cu preparatele din 
pește ce ți se servesc 
aici.

Țara Hațegului. Ai 
de ales. Crama „Ha- 
țegana*, iluminată 
de lămpi țărănești, 
te-așteaptă cu „sar
male a la Sarmize- 
getusa*, servite de 
ospătari îmbrăcați 
în costumele portu
lui hațegan. Miel, 
ied și berbec la fri
gare vei găsi la Ca
bana Sarmizegetusa.

Sîntimbru e așezat 
între două localități 
renumite și unul și 
altul prin vinurile 
lor: Aiud și Alba 
Iulia. Crama situată 
între vii are barul 
în formă de butoi. 
Puiul la frigare în 
mujdei de usturoi, 
se vinde de minune 
cu vinul din partea 
locului, servit în 
bărdace.

Ai auzit desigur 
de vestita „Sîmbra 
Oii". Hanul ..La 
Sîmbra Oii" e clădit 
după specificul case
lor oșenești, decorat 
în interior cu obi
ecte de artă mara
mureșeană. Berbecul 
la proțap se prepară

chiar ta fața— bene- 
fdtaaritar. O altă 
F-rpnză plăcută: 
bufetul „Stejarul*, 
pe șoseaua Șccaru- 
ta—Baia Mare Pe 
terasa constracției 
în formă de trei 
trunchiuri de pom. 
folosind mobilierul 
rustic tip buturugă, 
ai la indemtaă plă
cinta de creier și 
plăcinta la Valea 
Chioarului*.

Nu e bine, cred, <ă 
neglijezi oltenii. 
Prietenii din aceas
tă zonă te-au și pus 
cred la curent ce te 
așteaptă la Coțofeni. 
(raionul Craiova), ta 
camerele cu pardo
seala acoperită de 
rogojini, cu scoarțe 
oltenești pe pereți ai 
prilejul să deguști 
mîncărurile oltenești 
pregătite haîcucește.

Popasul Mereu pa 
șoseaua Mizil—Bu
zău. în casa cu cear
dac. nici n-ai nevoie 
de poftă. Vine sin
gură la adulmecarea 
cîrnăciorilor de Mi- 
zil și PleșcoL

Ilișeștii — așezare 
pe șoseaua Suceava 
— Gura Humor. Dru
murile te vor duce 
singure încoace. Un 
popas la stina Ili- 
șești este unic. în 
vase de ceramică lo
cală, vei face cunoș
tință cu preparatele 
acestei stîne auten
tice : balmuș, cocîr- 
tiță. jintită. urs de 
mămăligă cu brînză, 
sărbușcă, miel la 
proțap... Ei ? Mai că 
nu te-nduri să pleci...

Specialități culi
nare și vinul casei 
le găsești și la res
taurantul Săftica de 
lingă București. Dar 
ce îți va place cel 
mai mult va fi, desi
gur, cafeaua neagră 
la nisip fierbinte. Ca
fea turcească, pre
gătită de turci veri
tabili.

N-am epuizat to
tul. dar mă opresc 
aci. Cooperația de 
consum care a a- 
menajat aceste uni
tăți pregătește pen
tru viitor noi sur
prize. Ti le voi co
munica pe măsură 
ce am să le aflu 
și eu.

N. UDROIU

Mr. T/ISCT

DIN SUMAR

ba în cele din urmă 
despre îmbinarea -— evi
dent nefericită — a ce
lor două aspecte. Altfel nu 
se explică cum este posi
bil să întâlnești pe o por
țiune de circa 45 km pe 
un traseu turistic interna
țional, un afișai publicitar 
fără conținut, general — 
valabil aici ca și oriunde 
— submediocru ca grafică 
și reclamă. Ce află turistul 
străin sau român par- 
curcînd acest traseu ? Află 
că trebuie să-și cumpere 
îmbrăcăminte de vară (fără 
a fi măcar menționate ma
gazinele specializate); a- 
flă că trebuie să-și depună 
bani la C.E.C. pentru a-și 
cumpăra mașină (ca și 
cum mașina ar fi singura 
rațiune a economisirii ba
nilor) ; află că trebuie să-și 
cumpere discuri — în
demn pe care i-l face un 
afiș mai mult decît banal; 
află că trebuie să-și încer
ce norocul la „loz în plic", 
„Pronoexpres" și „Prono
sport" — afiș a cărui pre
zență terorizează pur și 
simplu privirile pînă și în 
niște locuri atât de lirice și 
atât de predispuse frumo
sului ; află că trebuie să 
bea vin spumos (reclamă 
pe care n-o găsește în in
teriorul nici unui restauISO DE ANI DE LA AP A Bl- 

ȚIA .CAPTTALULlr LUI 
KABL MARX

BĂRBI ZAHARESCT.’: .Ca
pitalul* si iuznea co--e~.po- 

' ra.-A ;
MIHAI DULXA : Receptivi

tatea gfcxkru eccr.trr ce tnar-
' xzs'.e ;

CONSTANTIN BORC-EANU: 
i CooceptLa ^‘1 in .Capi

ului-.
V. FV nai an Șiitațâ și 

țtetaâ pcbjrââc*;
RADU PANT AZI: Retee- 

I tarea ideCor .Capra Ailui* în 
presa «octaitstâ fc: România 
la rftautu. aecoiulta al 
XIX-'.ea;

PETRU LUCACIU: -Capi- 
! Catul- ta gtadtaea roenârreaseă 
I dtatre ceje prrrâ râibcaie

. MIHAIL LXVlXn: Co- 
I tateresare. comportare R e£- 

cter. tâ ta corner*.:
ION RATOI: Timpc. Si 

eficiența economid a Ei» 
stițiilor;

ION PASCADI: Greva pro- 
bleme de teorie a critici ;

A OPREA: Petrolul rc~A- 
nesc. obiect de :-fu-r.tare ta- 
tre monopolurile ;r.tema-.>- 
oale (1929—1933).

rant), că trebuie să cum
pere parfumuri și brînză 
(fericită alăturare I) și, în 
sfîrșit, ne oprim aici.

Pe o șosea turistică, în 
drum spre mărețe vestigii 
ale civilizațiilor trecute ca 
și spre „perlele" Mării Ne
gre, afișul publicitar refuză 
cu încăpățînare să înde
plinească, cu limbajul ar
tei, o misiune utilă: de a 
informa în mod inteligent 
fi atrăgător pe turist, de 
a face propagandă, de a fi 
estetic la privire. Turistul 
venit de la Vama Veche
tau de la Constanța spre 
litoral ar trebui să aibă in 
ariful pvMctter primul 
ghid al popasului său pe 
riviere Măr» Negre. Ac
riul afiș, pe Ungi că nu

1 
îndeplinește o funcție uti
litară, sfidează pe deasu
pra și bunul gust prin im
provizație și banal.

— Ceea ce a înfrumuse
țat cel mai mult litoralul 
cu noua lui formulă ver
ticală și orizontală sînt 
spațiile verzi, florile — 
spune Ethel Băiaș — și, cu 
toată părerea de rău, tre
buie să recunosc că inter
venția artiștilor plastici nu 
este la înălțimea horticul
torilor.

— Intr-adevăr — adau
gă Florica Postolache — 
3iațile verzi sînt bine gin

ite, aranjate într-o com
poziție de culori și nuan
țe, realitate care îi conferă 
litoralului românesc un 
farmec aparte. Tocmai de 
aceea nu înțeleg invazia 
de flori artificiale în ma
gazine, în holurile și ca
merele hotelurilor. In an
samblul de grădină al te
ritoriului cuprins între 
Mangalia și Mamaia, flo
rile acestea artificiale sînt 
adevărate orori. Ar trebui 
oprită fabricarea lor.

Continuăm invetigațiile 
în fața vitrinelor. în cele 
mai multe (mai ales la 
Eforie) marfa este pur și 
simplu depozitată în vitri
ne. Notăm în carnetul de 
reportai cîteva sugestii: 
comerțul ar trebui să cola
boreze cu artiști plastici 
competenți (există în lume 
adevărate școli ale artei 
vttriniere de la care s-ar 
putea eventual învăța). La 
estetica litoralului ar putea 
contribui mai mult vânză
toarele din magazine. Cu 
o ținută vestimentară mai 
îngrijită, cu o preocupare 
mai feminină pentru înfă
țișare și o comportare mai 
atentă față de cumpărător 
s-ar putea aduce un apre
ciabil plus de frumusețe 
spațiilor comerciale.

„.S-a înserat, s-au aprins

luminile și firmele lumi
noase. Pe toată șoseaua 
sîntem însă martorii mono
toniei culorilor, ai caracte
relor de literă.

Am ajuns la Mamaia. 
Cu cîteva minute mai îna
inte admirasem decorația 
de pe parapetul portului 
Tomis; acum ne aflăm în 
fața unor grațioase sculp
turi aflate pe faleza ma- 
maiană aparținînd lui Me- 
drea („Maternitate", „Fata 
în soare"). Discutând de
corația în ansamblu a li
toralului, interlocutorii sînt 
de părere că mult discuta
tul acord prealabil între 
arhitecți și plasticieni tre
buie în fine realizat, pen
tru crearea unor asambluri 
unitare. De multe ori în 
situația actuală se proce
dează cam așa : ‘ „arhitecții 
proiectează, constructorii 
realizează, iar la urmă, 
cînd totul e gata, sînt che
mați artiștii plastici cărora 
li se spune: uite, aici este 
un perete gol, desenați 
ceva pe el. Dincoace este 
o pajiște, hai să-i punem 
o statuieDupă efectua
rea raidului nostru, ne-am 
gîndit să așternem cîteva 
propuneri într-o eventuală 
carte de sugestii a litora
lului :

• Organizarea pe litoral 
a unui muzeu de artă 
populară. Mulți vizitatori 
de peste hotare pleacă de 
pe litoral în cursă directă 
cu avionul și nu au posi
bilitatea contactului cu 
marile valori culturale ale 
poporului român.

• Organizarea în fiecare 
stagiune estivală a unor 
expoziții de artă plastică 
românească, cu vînzare.

• Studierea unui stil 
propriu al vitrinelor maga
zinelor de pe litoral, care 
să cultive o atmosferă de

exuberanță proprie vacan
ței și țărmurilor scăldate 
în soare.

• Holurile hotelurilor și 
camerele să fie decorate

cu tablouri autentice (fie 
din cele deja achiziționate 
care zac în depozite, fie 
printr-o colaborare directă 
cu artiștii plastici.

De la Neptun 
și Apollo adunate

• „MARELE ABSENT" TACE'. Viața pe 
litoral a început din luna mai, de aproape 3 
luni. Au venit aici, între timp toți cei chemați 
să întrețină o ambianță plăcută. „Marele ab
sent" continuă să fie Navrom-ul. Acesta promite 
în fiecare an numeroase surprize. Promite 
bărci cu motor pentru curse în viteză pe 
lacuri, promite vase ușoare pentru croazieră 
pe mare, promite curse zilnice de agrement. 
Dar de văzut nu se vede pe litoral. Stă cu 
capul în nisip.

• REȚETA LUI GHIȚULESCU. Ieri l-am 
întîlnit pe plaja de la Mamaia cu nelipsitul mi
crofon în mînă pe Ion Ghițulescu, crainicul spor
tiv al radioteleviziunii.

— Transmiți meciurile de fotbal de pe plaje, 
tovarășe Ghițulescu ?

— îmi plac „miuțele" de pe nisip, dar mă 
ocup de altceva. Iau interviuri oaspeților stră
ini pentru postul nostru Radio-vacanța.

— Ce zici, acum, *e redresează fotbalul no«- 
tru ?

— Da, cu o condiție. Atunci cînd jucătorii 
noștri vor năduși la antrenamente și meciuri 
așa cum nădușim noi aici pe nisip.

Antrenori, încercați și rețeta lui Ghițulescu !
• S-A PIERDUT O VERIGHETĂ. La biroul 

obiectelor pierdute pe plaja de la Eforie-Nord 
a fost depusă și o verighetă de aur cu urmă
toarea inscripție gravată cursiv; „Liliana 
1967". Păgubașul este rugat s-o ridice grabnic, 
altminteri toți soții aflați singuri pe litoral le 
vor pricinui bătăi de inimă Lilianelor rămase 
acasă.

• ULTIMA AMPRENTA... Actorul Emanoil 
Petruț a fost prezent ieri pe litoral cu prile
jul premierii filmului românesc de aventuri 
„Ultima amprentă". Modest, cum l-am știut din 
totdeauna, Emanoil Petruț le explica admirato
rilor cărora le oferea autografe că nu are în 
acest film un rol prea mare. Și totuși, să fim 
drepți. Emanoil Petruț a lăsat aici la Mamaia 
două „amprente" de care iubitorii filmului își 
amintesc cu plăcere : cucerirea marelui premiu 
al „Pelicanului alb" pentru interpretare mascu
lină în 1964 și autografele pe care le-a dat ieri.

T. ATANASIE 
P. CONSTANTIN

LANURILE S AU COPT Șl RĂSCOPT, 
NU AȘTEPTAȚI SĂ SE SCUTURE !

peg. I)

ea tractor ui r ? ș: acera se mai 
ochhaea puțintel Ce vreți, mimă 
grijube— Gnțubu numai cu ei 
insă, au și cu recohele coopera
tivei agricole. Mercad spre dmp. 
m ziarara sare, fi intfiadm pe tî- 
oârul mera arzător. Dumitru Me
sei ee veses spre sediul brigă
zii după__ .unele scule necesare 
reparări combuK ce i se defec
tase’’. De ce n-au fost aduse scu
lele, de (Lmtaeață, ta dmp pen
tru a nu se mai pierde vremea cu 
diurnul după ele ?
Deși am dorit un răspuns, direct 

de la șeful brigăzii, n-am putut 
să-l aflam deoarece, în afara lui 
Meze: și a— unui contabil de la 
S.M.T„ n-am mai întîlnit pe ni
meni. (Era mult mai potrivit 
daci ta locul contabilului s-ar fi 
aflat aid cițiva mecanici sau alt-

doeva care să asigure urgent și 
operativ îndrumarea tehnică ne
cesară. Că. de. socoteala de aca
să nu se potrivește cu cea din 
tirg. iar calitatea reparațiilor, se 
\ede, nu se verifica de comisie 
d de teren}. Aid am putea spune 
uncie lucruri și despre organi
zata U.T.C a S.M.T.-ului. Nor
mal ar fi ca fiecare tinăr să știe 
ce are de făcut, să cunoască pla
nul de muncă, dt îi revine zil
nic. să știe cum să-și dozeze efor
turile ta vederea realizării sale 
integrale. Ia realitate nu se în- 
timplâ așa. La toate brigăzile pe 
unde am mers, am constatat că 
se muncește haotic, în fiecare zi 
aproape mecanizatorii sînt schim
bați ae la lucrări cu scopul „să 
dștige toți un salariu corespun
zător”. în acest fel, eficacitatea 
muncii nu este cea scontată.

Exemplele ar putea Fi în
mulțite de la ambele S.M.T.-uri 
din raionul Oradea. Toate, adu
nate la lipsurile ce se manifestă 
din partea cooperativelor agri
cole de producție, la timiditatea

în aplicarea unor măsuri impuse 
de consiliul agricol raional (aceea 
a cuplării preselor mecanice cu 
sânii care să transporte paiele 
balotate etc.) fac să nu fie atins 
ritmul de recoltare programat 
inițial de 700 de hectare pe zi, 
deși, drepți să fim, timpul de lu
cru pentru secerat a fost foarte 
bun în aceste ultime zile. Dacă 
mai adăugăm și faptul că din 
cele 1300 hectare teren eliberat 
au fost arate doar 818 vedem că 
atît din partea consiliilor de con
ducere ale cooperativelor agricole 
de producție dt și din partea șe
filor de brigăzi și conducerea 
S.M.T.-urilor, rămîn de făcut 
pași hotărîți spre o organizare 
mai energică care să înlăture 
deficiențele semnalate și să per
mită realizarea ritmului de lu
cru planificat. Organizațiilor 
U.T.C. din cele două unități 
S.M.T., tinerilor uteciști din ra
ion —mecanizatori ori țărani 
cooperatori — li se cere, de ase
menea, ca în aceste zile să de
pună un efort în plus, să asigure 
o participare mai largă decît pînă 
acum la efectuarea muncilor a- 
gricole de sezon.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
mrnT]

SPABTACUS
rulează la Patria orele 8; 12,48;
16.30 ; 20,15).
COMISARUL X
rulează la Republica (orele 9,18;
11.30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21.30)
București (orele 9 ; 11,15 ; 13,30;
16.45 ; 19 ; 21,15).
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Luceaiărul (orele
10.15 ; 12,30 ; 15,30 ; 17,45 ; 21).
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21). Feroviar (orele
8.45 ; 11; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) 
Excelsior (orele 10 ; 12,15 ; 14,30;
16.45 ; 19,15 ; 21,30) Modern (ore
le 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19;
21,15).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 16,15 ; 18,30 ; 21) Gri- 
vița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) Gloria (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) Melodia
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.45 ; 21).
CRĂCIUN INS1NGERAT 
rulează la Victoria (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45)
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
rulează la Lumina (orele 8,45;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 : 18,15 ; 20,45)
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

15,48 ; 18) Arta (orale •; 11,48 ; 
14,30 ; 17,15 ; 20).
DENUNȚĂTORUL 
rulează la Union (orele 15,80 ;
18 ; 20,30).
STRĂINĂ 
rulează la Doine (orele 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
ALO, JAPONIA — RASPIN- 
DIREA FRUCTELOR ȘI SE- 
MINȚELOR — GUSTAV 
FACE CURA DE SLĂBIRE 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).
MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Giulești (orele 15,30;

G R A

18 ; 20,30) Floreasca (orele 8 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) 
PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
rulează la Dacia (orele 8,15—21 
ta continuare) Tomis (orele 8;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30).
ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Buzești (orele 15,30 ;
18) Lira (orele 15 ; 17,30 ; 20).
LOCOTENENT CRISTINA
rulează la Cringași (orele 15 ;
18 ; 20,30)

DINI
COMISARUL X rulează la Stadionul Dinamo (orele 20,15) Re

publicii (orele 20,15) ; Arenele Libertății (orele 20,30).
ZODIA FECIOAREI rulează la Doina (orele 20.30) Festival 

(orele 20.30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Capitol (orele 

20,30). Bucegi (orele 20.15).
WARLOCK rulează la Unirea (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPPE rulează la Expoziție (orele 20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Tomis (orele

20.30) .
DENUNȚĂTORUL, A FOST ClNDVA HOȚ rulează Ia Vitan 

(orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE rulează la Buzești (orele 20,30)
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ rulează la Arta (orele

20.30) Aurora (orele 20,30).
FOTO HABER rulează la Colentina (orele 20,30).
JUANA GALLO rulează la Moșilor (orele 20,15),
TUDOR rulează la Progresul (orele 20,15).
DILIGENTA rulează la Lira (orele 20,30).
FRENCH—CANCAN rulează la Rahova (orele 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GABIN
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 : 16 ; 18,15 ; 20,45).
TIMIDUL
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).
LADY MACHBETH DIN SIBE
RIA
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).
FERNAND COW-BOY
rulează la Vitan (orele 15,30 ;
18).
PRINTRE VULTURI
rulează la Miorița (orele 15,30 ;
18 ; 20,30) Volga (orele 8,30 ; 11; 
13 30 ; 16 ; 18,30).
RIO CONCHOS
rulează Ia Popular (orele 15,30 |
18 ; 20,30).
BANDA DE LAȘI
rulează la Munca (orele 15 ; 17 |
19 ; 21).
JUANA GALLO
rulează la Moșilor (orele 15,30 |
18).
JOE LIMONADA
rulează la Cosmos (orele 15,30 | 
18 ; 20,30).
MONTPARNASSE 19
rulează la Viitorul (orele 15,30 ;
18 ; 20,30). Cotroceni orele 15,30 
18 ; 20,30).
SPIONUL
rulează la Colentina (orele 15,30;
17,45).
IERBURI AMARE
rulează la Rahova (orele 15,30 ;
18 ; 20,15).
DOAMNA DE PE ȘINE 
rulează la Progresul (orei» 

115,30; 18; 20.15),

VINERI 21 IULIE 
PROGRAMUL I

14.15 Dumbrava minunată (e- 
misiune pentru școlarii din cla
sele I—IV). „Aici Rița, poștări- 
ța ! ; 15,05 Cărți rare vă așteap
tă. • I. M. Rașcu : „Amintiri și 
medalioane literare • Mircea 
Micu : „Frumusețile zilnice" • 
Doamna de Stael : „Scrieri ale
se ; 15.20 Personaje din opere 
românești: Spiridon și Zița din 
„O noapte furtunoasă" de Paul 
Constantinescu ; 16.30 Concurs 
cu public (reluarea emisiunii 
din 16 iulie) : 17,00 Ansambluri 
artistice de tineret; 18.40 Ante
na tineretului : „Procesul mini
mei rezistențe". Radio-anchetă 
de Eugenia Grosu ; 19.30 Sport; 
21.05 Pagini de mare populari
tate din creația clasicilor noștri: 
Ion Creangă — „Amintiri din 
copilărie" ; 22.45 Moment poetic. 
Ritmuri folclorice în lectura Iul 
Ștefan Ciubotărașu.

PROGRAMUL II
10.15 Teatru radiofonic. Chiri- 

ța în provincie. Comedie cu 
cîntece de Vasile Alecsandri. A- 
daptare radiofonică de Mihaî 
Zirra. Regia artistică : Victor 
Bumbești și Mihai Zirra ;15.30 
Teatru serial „Douăsprezece 
scaune* de Ilf și Petrov; 18 35

Cadran cultural ; 19,40 Itinerar 
turistic românesc : • Din istori
cul turismului românesc. Pre
zintă prof. univ. Mihai Iancu 
• Ritmul ' călușarilor — frag
mente de poem de Florența 
Albu • Petru Comarnescu — 
despre dansul românesc • Po
pas pentru un moment de poe
zie : Veronica Micle la Văratic. 
Prezintă Victoria Ana Tăușan ; 
22.15 Carnet Plastic : • Evolu
ția portretului în istoria artelor 
plastice • Artiști plastici con- 
stănțeni : Ethel Lucaci Băiaș, 
Constantin Georgescu și Mircea 
Vărzaru. Prezintă Ruxandra 
Nădejde.

VINERI 21 IULIE
18.00 : Drumuri șl popasuri — 

emisiune turistică. 18.30 : Pen
tru copii: filmele : „Caietul de 
nisip". Aventuri pe malul apei, 
Roșu și negru ; 19,01 ; Pentru 
tineretul școlar. Eroi și statui ; 
19,30 : Telejurnalul de seară ; 
19,50 : Buletinul meteorologic. 
Publicitate ; 20,00 : „Pe sub flori 
mă legănai" ; 20,30 : Reportaj 
’67 : Litoral ; 21,00 : Reflector ; 
21,15 : Film artistic : „Destry 
călărește din nou" ; 22,45 : Pano
ramic ; 23,10 : Telejurnalul de 
noapte ; 23,20 : închiderea emi
siunii.

Ciclu

de conferințe 

pentru

tineret
GALAȚI (de la borespondefc- 

tul nostru)

Comitetul orășenesc Tecuci ăl 
U.T.C. în colaborare cu Casa 
raională de cultură a organizat 
un interesant ciclu de conferința 
pentru tineret pe tema „Tineret, 
atenție la tinerețe". In acest ca
dru, zilele trecute, aproape 500 
de tineri din întreprinderea de 
reparații auto, școli și instituții 
s-au întîlnit în sala de spectacole 
a cinematografului „Popular” din 
localitate unde le-a fost prezen
tată expunerea : „Ce înseamnă a 
trăi frumos și util". Directoarei 
liceului nr. 1 din Tecuci, tovarășa 
Iulia Gheorghiu, le-a amintit ce
lor prezenți cîteva din imperati
vele comportării civilizate a ti
neretului în societate, elemente 
ale frumosului obiectiv și subiec
tiv, necesitatea unei ținute vesti
mentare corecte etc. etc.

PENTRU

MACHETE 
GRAFICE,NECESARE
ILUSTRĂRII 
FELICITĂRIIOR
DE IARNA

CONDIȚIILE DEJ 
CONCURS j 
SE POT S
OBȚINE DE lA| 
OFICIU! 1
SPECIAL DE 
DlSIRIBUiRt A 
timbrelor

oncu rs
HHHF orllamzat
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(Urmare din pag. I)

tatea de a studia arta Olandei 
de la 
noastre.
picturii de șevalet, de Frans 
Hals, caracterizate printr-o 
reprezentare realistă a unor 
subiecte luate din viața coti
diană, lucrări cunoscute ale 
lui Verneer, peisajele lui Van 
Goyen sau Van Ruysdael, 
străbătute de calmul priveliș
tilor olandeze, determină nu
meroase popasuri ale oaspeți
lor. Din bogatul tezaur al 
muzeului se desprinde perso
nalitatea lui Rembrandt, ex
cepțională prin multilaterali
tatea genurilor abordate, prin 
înaltul umanism al artei sale, 
prin forța de înțelegere și in
vestigație a psihologiei umane. 
Oaspeții români poposesc în
delung în fața celebrelor 
tablouri „Rondul de noap
te", „Sindicatul postăvarilor", 
„Lecția de anatomie a profe
sorului Deyman“ etc. Premie
rul Maurer felicită călduros 
conducerea muzeului pentru 
marea grijă acordată conser
vării și prezentării acestor ca
podopere ale artei universale.

în cursul după-amiezii, la 
Amsterdam, președintele Con
siliului de Miniștri, al Româ
niei și celelalte persoane ofi
ciale române au 
conducerii celui 
concern olandez

origini pînă în zilele 
Lucrări a părtinind

fost oaspeții 
maj mare 

de construc-

ții de mașini — „Vereinigde 
Machinefabrieken Stork — 
Werksoor".

Ministrul pentru problemele 
economice al Olandei, Leo de 
Block, îi salută călduros pe 
oaspeții români. în salonul de 
recepție al întreprinderilor are 
loc o întîlnire cu conducătorii 
concernului. Președintele Con
siliului de administrație, dr. H. 
Frowein, adresîndu-se oaspe
ților, subliniază importanța 
vizitei premierului român și 
își exprimă speranța că ea va 
contribui la dezvoltarea rela
țiilor economice între Olanda 
și România.

Referindu-se apoi la cuvîn- 
tarea rostită la începutul aces
tui an de ministrul afacerilor 
externe român, C o r n e 1 i u 
Mănescu, la Institutul Regal 
de Relații Internationale de la 
Bruxelles, cu privire la pro
bleme interesînd toate țările 

europene, vorbitorul a declarat 
că a reținut în mod deosebit 
cuvintele citate cu acest prilej, 
ale secretarului genere! al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Nicol ae 
Ceaușescu, „care sînt, fără în
doială, de mare importanță, 
deoarece ele conțin adevărul 
că bunele relații între țările 
europene nu se pot menține 
decît prin respect reciproc. A- 
ceastă axiomă — a continuat 
vorbitorul — este cu siguranță 
și a noastră și noi avem expe
riența că, ținînd seamă de a-

cest principiu, vom putea rea
liza legături importante".

După o amplă prezentare a 
concernului, au fost vizitate 
unele sectoare de producție. 
Marea firmă industrială olan
deză, însumind 17 uzine cu 
23 000 de salariați, are în 
programul său de producție li
vrări de instalații și fabrici 
complete pentru industria chi
mică. petiochimică, foraje, 
rafinării, industria alimentară, 
textilă, 
vrări de 
călători, 
motoare 
marine, echipamente, utilaje și 
aparatură pentru industria 
construcțiilor de mașini.

La plecare, președintele Con
siliului de Miniștri a mulțumit 
cordial gazdelor pentru primi
rea făcută.

Seara, oaspeții români s-au 
înapoiat la Haga.

industria hîrtiei, li- 
vagoane de marfă și 

locomotive Diesel, 
Diesel industriale și

Saigon

Rivalii au fost
înlăturați...

în | cursul unei sesiuni 
maraton, încheiată miercuri 
dimineața, „adunarea națio
nală" de la Saigon a elimina: 
pe cei șapte candidați civili 
la „președinția" Vietnamu
lui de sud, aprobînd numai 
candidatura generalului Ngu
yen Van Thieu — actualmen
te „șef de stat" la Saigon — 
împreună cu care candidea
ză la vicepreședinție genera
lul Nguyen Cao Ky. șeful 
juntei militare saigoneze.

Unul dintre civilii elimi
nați de pe lista electorală, 
fostul ministru Truong 
Thanh, a declarat că hotărî- 
rile pretinsei ..adunări na
ționale" demonstrează că 
viitoarele „alegeri nu pot să 
fie libere și cinstite deoare
ce presiunea exercitată de 
administrația militară afec
tează prea puternic toate de
ciziile acesteia*. Thanh a fost 
acuzat de „adunarea națio
nală" că are „înclinații pro- 
comuniste44.

în urmă cu cîteva săptămîni, pe adresa pri
măriei micului orășel din Apenini, Marza
botto sosea o scrisoare. Scrisoarea fusese ex
pediată din închisoarea militară Gelta, si
tuată în apropierea Romei. Semnatarul: 
unul din ultimii doi criminali de război na
ziști deținuți în Italia — fostul maior S.S. 
Walter Reder. Adresîndu-se „mult stimatului 
primar al orașului Marzabotto", Reder cerea 
..iertare pentru sîngele vărsat și pentru su
ferințele pricinuite locuitorilor acestei locali
tăți martire".
Acest pios „vă rog să 

mă iertați !“ sună ca un 
cel puțin indolent dacă 
facem chiar și o sumară 
incursiune in isprăvile și 
fizionomia morală a maio
rului SS. în vara Iui 1944 
Reder a patronat un veri
tabil masacru în rîndul 
populației chile din mica 
localitate de munte ita
liană. Sub pretextul „cer
cetărilor" pentru descope
rirea unei unități de 
partizani, populația din 
Marzabotto a fost scoasă 
cu forța din 
O parte din 
in special femei 
au fost împinși ....
loc viran unde au nimerit 
sub focul mitralierelor 
..detașamentului special 
SS". Bărbații au fost în
chiși în niște mp.gazii ca-

locuințe, 
locuitori, 
și copii, 
spre un

coșmar din iunie 1944, un 
document de-a dreptul cu
tremurător. E vorba de o- 
riginalul unei note expe
diate de acuzat comanda
mentului trupelor SS din 
Italia. La numai cîteva 
ore după „acțiunea de 
la Marzabotto" sturmbann- 
fuhrerul Walter Reder ra
porta : „Am împușcat fără 
milă și aproape că n-a ră
mas nimeni viu din cei pe 
care i-am găsit. Italienii 
mă vor tine minte". Și a- 
tunci cînd președintele tri
bunalului i-a pus întreba-

Iată însă că, după 16 ani 
de închisoare, cinismul și 
aroganța stiirmbannfuhre- 
rului S.S. au luat o turnu
ră inedită. Walter Reder 
s-a adresat oficialităților 
din Marzabotto cu o soli
citare care frizează imper
tinența. Cerîndu-șî „ier
tare" el pretindea, în sub
sidiar, ca municipalitatea 
localității martire să-i spri
jine petiția de grațiere a- 
dresată președintelui 
publicii Italiene. Nici 
mult, nici mai puțin.

rora li s-au dat foc. 1 830 
de oameni nevinovați au 
fost astfel asasinați în nu
mai cîteva ore.

Șapte ani mai tîrziu, în 
octombrie 1951, un tribu
nal militar din Bologna îl 
judeca pe organizatorul a- 
sasinatului în masă de la 
Marzabotto. In dosarul a- 
cuzării figura, printre ze
cile de mărturii zguduitoa
re despre ziua de sînge și

rea : „Regreți crima dumi- 
tale ?“ maiorul SS răspun
dea : „N-am ce regreta. 
Era război. Era natural". 
Bruta, căreia i se părea 
„natural" să ucidă 1 830 
de civili nevinovați în cî
teva ore, și-a primit pe
deapsa. A fost condamnat 
la închisoare pe viață.

Reacția locuitorilor din 
Marzabotto — fiii, frații, 
nepoții celor asasinați în 
urmă cu două decenii — 
a fost demnă, viguroasă. 
In sala cinematografului 
„Moderno" din mica loca
litate s-a desfășurat un ve
ritabil referendum. S-a dat 
citire scrisorii lui Reder.

Răspunsul a fost răspicat: 
„Nici un fel de iertare. 
Soarta lui Reder trebuie să 
fie un exemplu și un aver
tisment !". Din totalul de 
288 voturi exprimate. 282 
persoane au răspuns NU și 
doar 4 au spus da cererii 
maiorului S.S. Un buletin 
a fost prezentat în alb iar 
un altul a fost anulat. O 
delegație a locuitorilor din 
Marzabotto va duce pre
ședintelui Saragat docu
mentele privind referen
dumul inedit. „Verdictul 
nostru — se spune în de
clarația consiliului muni
cipal al micii localități — 
este definitiv și nu-1 pri
vește numai pe Reder. El 
privește, de asemenea, na
zismul, fascismul, războiul, 
violența, intoleranța, rasis
mul, ura față de alte po
poare tot ceea ce împiedi
că drumul spre pace și 
spre coexistența pașnică 
între toate popoarele..."

„Italienii nu mă vor 
uita" raporta stiirmbann- 
fuhrerul S.S. după masa
crul din vara lui 1944. Cei 
din Marzabotto n-au uitat 
nimic...

Tratative economice româno-algeriene
ALGER — 20 

tul Agerpres, C. w 
mițe : La Alger, au avut loc trata
tivele între o delegație de cx- 
perți români, condusă de Iosif 
Pop, director în Ministerul Co
merțului Exterior, și o delegație 
; Igeriană, condusă de Idriz Djaz- 
iri, șeful Diviziei afaceri econo
mice din Ministerul de Externe 
algerian. Tratativele s-au înche
iat prin semnarea unui document 
care menționează între altele 
existența unor largi posibilități 
de colaborare economică intre

Coresponden- 
Benga, trans-

Corespondentă

din Moscova

E. R.

guverna- 
Lagos au 
în regiu-

„Misiune specială

IN URMA ACCIDENTULUI 
avionului DC-4, care aparținea 
companiei „Air Madagascar", 38 
de persoane și-au pierdut viața. 
Printre victime a fost identifi-

S.UJ4 
fila i 
tare din New Yetfe

poama ti
w ia V:e-

UN TRIBUNAL din orașul 
Jacksen a condamnat la cinci 
yă^nchiware pe John Sibrall. 
militant.al mișcării pentru drep- 
tur.’e cri Jc alin S.U.A deoarece

cele două țări, obiectivele indu
striale ce vor fi construite de 
țara noastră în Algeria în cadrul 
acestei colaborări și contrapar
tida de mărfuri algeriene. Se 
menționează de asemenea conti
nuarea intr-un viitor apropiat a 
convorbirilor româno-algenene 
în acest domeniu.

Ziarul ..EL MOUDJAHW 
menționează câ tratativele, «MU 
cate ca ..foarte utile- au permis 
desprinderea unor xaste poc 
tați pentru dezvoltarea coop 
economice alger, ano-române.

Pe ecranul
festivalului

A doua săptămînă a festiva
lului a început promițător cu 
un film de înalt nivel intelec- 
tual» prezentat de Anglia. „Un 
om pentru toate timpurile*4. 
Filmul lui Fred Inneman este 
o ecranizare a unei celebre pie
se a lui Robert Bolt cu Paul 
Scofield în rolul principal. Fil
mul polonez „Westerplatte" 
este realizat de Stanislaw Ro- 
zeviez. „Westerplatte" este nu
mele unei localități de lingă 
Cracovia unde în 1939 ultimele 
detașamente ale armatei polo
neze au opus o rezistentă eroi
că hitleriștilor. îmbinînd reali
zarea cu eroismul soldaților po
lonezi, Rozevicz a avut de lu
crat însă pe un scenariu foar
te slab, lipsit de acțiune și mai 
ales profunzime psihologică a 
personajelor. Reprezentînd în 
competiție Republica Democra
tă Vietnam filmul lui Hguen 
Van Cioi, a cules de multe ori a- 
olauze la scenă deschisă pentru 
calitățile sale artistice și pen
tru căldura cu care sînt înfăți
șați eroii acestei piese merito
rii. Pînă acum laurii prețuirii 
generale par să revină peliculei 
tînărului regizor maghiar Ist
van Szabo autorul filmului „Ta
tăl".

Cu Miklos Gabor și Andraș

Balint în rolurile 
filmul lui Istvan Sz 
din crimpeie de i 
rate dar abil legate 
punct de vedere fo 
vator dintre cele 
sânte din cite s-au 
Marea majoritate a 
din acest festival. a 
problemele generațiile 
re de după război și 
mai virstnice care ai 
să-și schimbe modul 
și de gindire. ..Pline și 
dafiri“ realizat dc 
Brandt (R. D. Germa 
cadrează în această 
Deși tema era 
după un început
filmul se împiedică. din păca
te. într-un lung sir de situa-
tiî schematice. care diluea-
ză interesul ’a. competiție

: cu taiere*, fum
UBTERANUL a

Situația din Nigeria
• COMUNICATE CONTRADICTORII • ACTE DE SABOTAJ 

ÎN LAGOS

«t, w 1

Autoritățile 
mentale de la 
comunicat că 
nile provinciei de est, 
eliberate de armata fe
derală, a fost reinstau- 
rată administrația.

„Conducerea federală a fost 
restabilită în orașul Ogoja, 
precum și în alte părți din pro
vincia de est, eliberate de tru
pele guvernului de la Lagos" 
confirmă agenția U.P.I. Refe- 
rindu-se la situația militară, 
autoritățile centrale afirmă că

Elucidarea mitului
Atlantide/’ ?

GUVERNIL CIPRIOT 
xi dte *e« xtegerile 
aerate fi part»raeatare 
aa< «ă uti tec ia acest an.

Atest faerw a fast anunț de 
cercările infernale cipriote. 
Aapâ o ședință specială de ca
binei prezidată de președintele 
Makarios. Cabinetul a ajuns la 
concluzia că condițiile actuale 
nu permit ținerea unor alegeri. 
S-a hotărit. in schimb, elabora
rea unui proiect de lege cu pri
vire la prelungirea încă un an a 
mandatelor președintelui Maka
rios și membrilor Camerei Re
prezentanților. Termenul inițial 
al acestor mandate expira la 16 
august 1965.

BIROUL DE RECENSAMlNT 
din S.U.A. a anunțat câ popu
lația Statelor Unite era la 1 iu
nie de 198 920 000 locuitori. Se 
așteaptă ca la sfirșitul anului 
1967 sau începutul lui 1968 popu
lația S.U.A. să fie de 200 milioa
ne locuitori.

în regiunea localității Nsukka, 
cucerită de federaliști „armata 
și-a consolidat pozițiile" și că 
în cursul luptelor cu rebelii 
„rezistența a fost relativ 
slabă". La rîndul lor. autori
tățile din Enugu, capitala „Bi- 
afrei", pretind că „au întrerupt 
comunicațiile armatei fede
rale prin acțiunea avioanelor". 
Postul de radio Enugu a difu
zat un comunicat în care se 
spune că „situația rămine ne
schimbată", anunț care este 
interpretat în capitalele afri
cane ca o recunoaștere voala
tă a insucceselor înregistrate 
de armata rebelă.

Pe de altă parte, din Lagos 
se anunță că actele de sabotaj 
continuă pe teritoriul federa
ției. In capitala țării o bombă 
aruncată dintr-un camion in 
mers a provocat un puternic 
incendiu într-unul din cele 
mai populate cartiere. Citind 
surse din Lagos, agenția Reuter 
comunică că 11 persoane au 
fost ucise, iar alte 32 rănite în. 
urma exploziei de bombe.

am avut surori? 
un film cam 
de prințul 
care Drezintă 
artistică și traditi 
cambodgian. „Hoț 
Malle este pov 
a unui tînăr care 
șitul ' secolului tre 
ne hoț de mare clasî 
dă față de societate. Tn 
principal : Jean Paul Belmon
do. Spania a prezentat un fel

lm

r>- 

zestarea
:a Virzii 

Dane. 
Mijea Ghru- 
artate după 
oameni de

Reprezentantul permanent 
al Cambodgiei la O.N.U., 
Sambath, a adresat o scri
soare președintelui Consi
liului de Securitate in care 
atrage atenția asupra unor 
noi acte agresive comise îm
potriva țării sale de către tru
pele americano-saigoneze. In 
scrisoare se dau numeroase 
exemple de violare a spațiului 
aerian al Cambodgiei de către 
avioane și elicoptere sud-viet- 
nameze și americane, subli- 
niindu-se că în perioada din
tre 7 și 14 iulie populația 
pașnică din localitățile de 
graniță a fost supusă focului 
artileriei, ceea ce a provocat 
numeroase victime. Guvernul 
Cambodgiei exprimă un pro
test hotărit împotriva unor a- 
semenea acte agresive'și cere 
încetarea lor imediată. BELGIA. Vedere din Liege

R.P. BULGARIA. Pe șantierul de construcții a termocentra
lei „Varna"

IN ORAȘUL britanic Bris
bane a sosit un transport ne
obișnuit de 8 tone de plăci de 
sticlă, pen tiu instalarea celui 
mai mare acvariu din lume 
pentru balene. Sticla, laminată 
in Anglia și prelucrată în Aus
tralia, avînd o grosime de 3 
centimetri, va forma pereții 
unui acvariu special cu lungi
mea de 25 metri și lățimea de 
12 metri. Balena — sau bale
nele — care urmează să fie ex
puse in acest acvariu nu au fost 
insă prinse pînă în momentul 
de față.

"fc-nl

Președintele Johnson l-a însărcinat pe Maxwell Taylor, fos
tul ambasador al Statelor Unite la Saigon, cu o misiune specială 
pe Ungi guvernele țărilor care participă cu trupe alături de 
&-L A- Îs războiul din Vietnam, anunță agenția Reuter citind 

om atice din Washington. Generalul Taylor, care ur- 
medA să părăsească Washingtonul la sfîrșitul acestei săptămîni, 
va avea întrevede.-; cu personalități guvernamentale din Aus- 

andă, Tailanda. Filipine și Coreea de sud adu- 
c.ndu-le Ia cunoștință recomandările făcute de ministrul apără
rii S.UA McNamara la întoarcerea sa din Vietnamul de Sud. 
In raportul prezentat președintelui Johnson. McNamara a re
comandat sporirea efectivelor americane în Vietnam.

A serie la Preto
ria, Johannesburg, 
sau Capetown îm
potriva segregației 
rasiale reprezintă 
mai mult decît un 
act de curaj. Este o 
înfruntare directă a 
puternicului aparat 
de represiune rasist 
gata să reducă la tă
cere pe orice teme
rar. In această at
mosferă, cutezanța 
ziarului ..RAND DA
ILY MAIL" de a lua 
atitudine contra a- 
partheidului a fost 
urmărită cu un sen
timent de solidarita
te de toți adversarii 
discriminării rasiale. 
Preocuparea directo
rului ziarului, Lau
rence Gandar ca ar
ticolele publicate să 
nu constituie o în
călcare formală a 11- 
teriî legilor rasiale 
l-au scutit pînă deu
năzi de intentarea 
unui proces...

O acțiune represi
vă deschisă, brutală,

nu a fost întreprin
să In cazul ziarului 
..Rand Daily Mail" 
de către autoritățile 
sud-africane. Expli
cația este simplă : 
pe de o parte, auto
ritățile dispun de 
legi suficient de as
pre pentru a acționa 
ori de cite ori o per

tăcere în condițiile 
„legale". Momentul 
oportun a venit : o 
serie de articole sem
nate de Benjamin 
Pogrond despre con
dițiile inumane din 
închisorile sud-afri
cane a constituit 
pretextul pentru 
deschiderea focului.

preludiul pentru de
clanșarea unui pro
ces de defăimare a 
autorităților. Acțiu
nea a fost minuțios 
pregătită și doi paz
nici de pușcărie, 
considerați ca infor
matori principali ai 
redactorului, au fost 
dați în judecată

blic vinovăția, ceea 
ce însă nu le-a adus 
clemența așteptată ; 
ei au fost aspru con
damnați pentru 
sperjur, deoarece ini
țial juraseră că da
tele furnizate redac
torului erau întru- 
totul conforme rea
lității. Un alt paznic

„Delict" sud-african
soană nu le este pe 
plac, iar pe de altă 
parte, o acțiune fără 
un pretext „legal" 
ar fi confirmat încă 
o dată caracterul a- 
buziv al rînduielilor 
din statul sud-afri- 
can. Deci, s-a hotă- 
rît ca „Rand Daily 
Mail44 să fie redus la

După cum scria săp- 
tamînalul londonez 
„ECONOMIST", gu
vernul a întrezărit 
prilejul unei răfuieli.

Autoritățile au a- 
cuzat pe autorul ar
ticolelor și ansam
blul redacției că nu 
au spus adevărul, 
ceea ce a constituit

pentru „furnizarea 
de date mincinoase 
presei". Cercul în 
jurul curajoșilor re
dactori de la „Rând 
Daily Mail" se strîn- 
ge. Paznicii respec
tivi — fie că au fost 
corupți, fie că au 
fost intimidați — 
și-au recunoscut pu

presupus de fi furni
zat informații ziaru
lui, a fost întemnițat 
fără să i se comuni
ce măcar motivul, 
așa cum se întîmplă 
atît de des în Repu
blica Sud-Africană.

Fiind conștiente 
că nu se pot bucura 
de simpatia opiniei

publice, autoritățile 
nu au acționat cu 
repeziciune, ci, dim
potrivă, au tărăgă
nat lucrurile ; în fe
lul acesta au dat și 
o lovitură financiară 
ziarului care s-a vă
zut obligat să ia 
partea acuzaților în 
proces. Atunci, auto
ritățile au trecut la 
un atac frontal : di
rectorul Laurence 
Gardner, redactorul 
Benjamin Pogrond 
și alti redactori ai 
ziarului au fost acu
zați că au publicat 
informații false des
pre situația existen
tă în pușcăriile sud- 
africane și nu au 
luat măsuri cores
punzătoare pentru 
verificarea lor.

Procesul este în 
curs. „Rand Daily 
Mail" este rănit, dar 
nu se predă.

Z. FLOREA
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