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STUDIU
MÎNTULUI DE CUL

Salutări studențești din „Trenul Vacanței"In continuarea măsurilor privind perfecți
onarea învățămîntului de toate gradele, co
respunzător Hotărîrilor Congresului al IX- 
lea al Partidului Comunist Român, Ministe
rul învățămîntului a elaborat — pe baza in
dicațiilor conducerii de partid și de stat — 
Studiul privind dezvoltarea învățămîntului 
de cultură generală. La întocmirea lui a fost 
consultat un mare număr de cadre didactice, 
oameni de știință și alți specialiști, activiști 
de partid și de stat.

Potrivit Hotărîrii Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., acest Studiu — ca și cel pri
vitor la dezvoltarea învățămîntului superior, 
publicat în ziarul nostru din 20 iulie 1967 — 
este supus dezbaterii publice, definitivarea 
măsurilor prevăzute și adoptarea hotărîrilor 
corespunzătoare urmînd să se facă după stu
dierea sugestiilor și observațiilor ce se vor 
formula.

Ziarul nostru pune coloanele sale la dispo
ziția cititorilor, tuturor celor care doresc să 
facă propuneri, observații și sugestii în legă- 
tură cu problemele cuprinse în acest Studiu

• UN COLAC 
DE SALVARE

Dar semnele 
de întrebare 
rămin !
știri, informații
SPORTIVE

Pista de patinaj viteză

Am mers acolo de unde va 
scăpăra pe sîrmă jocul halu
cinant al kilowaților — Ciun
get.

Ne-a pîndit neșansa să-l gă
sim în birou; în biroul rezer
vat șefului șantierului Uzină 
— Ciunget, adăpostit într-una 
din vilele ce dau așezării un 
parfum de modernism sălba
tic. Preferam să-l urmărim 
din umbră la fața locului, în 
năvodul de probleme între
țesut în dubloul munte-om.

Discuția se desfășoară în
cadrată de ceaiul sorbit cu 
intermitentă dintr-o ceașcă și 
de harta din perete care ne a- 
țintește privirea la fiecare a- 
mănunt.

Stiloul șovăie în fața cas
cadei de date și cifre care în
soțesc ruperea din calendar a 
unei perioade mai mari sau 
mai restrînse de timp. Cota 
821 — galeria de acces — a 
ajuns în axul conductei for

gătura cu restul lumii numai 
prin radio și de curînd tele
vizor — ca receptor stimulînd 
bunele aprecieri prin propriile 
fapte — ca emitor depășește 
sfera noțiunii de laudă.

— E mult mai ușor decît 
se crede, răspunde gîndurilor 
interlocutorul nostru. Sînt 
oameni predestinați să lucreze 
în locuri de muncă mai u- 
șoare, alții în condiții mai 
grele. Noi facem parte din 
această ultimă categorie, de
legați aici să organizăm viața 
a mii de oameni.

La tîmple i s-a așezat în
dărătnică, pulbere de colilie. 
Descifrăm în spusele celui ce 
ne vorbește, ing. Alexandru 
Simionescu, convingerea de a 
întreține această certitudine 
prin atitudinea proprie. În
țelegem că întreaga sa exis
tență pe șantier este în fapt 
guvernată de principiul ce-l 
enunță și reprezintă o confir-

Luni, a avut loc ședința de 
constituire a Comitetului Na
țional de pregătire a celui 
de-al IX-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților, 
care se va desfășura la Sofia 
între 28 iulie — 6 august 1968.

Comitetul Național de pre
gătire a celui de-al IX-lea Fes
tival este format din reprezen
tanți ai unor organizații ob
ștești și instituții centrale, per
sonalități ale vieții științifice 
și culturale, tineri din diferi
te domenii de activitate.

Din Comitetul Național fac 
parte :

Alecu Costică — vicepre
ședinte al I.R.R.C.S. ; Angeles- 
cu Mircea — secretar al C.C. 
al U.T.C., președinte al 
U.A.S.R. ; Bîrjega Marin — 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. ; 
Blandiana Ana — poetă ; Dali

Alexandru — redactor șef la 
„Ifjumunkas" ; Dragoș Nicolae 
— membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., redactor șef al ziarului 
„Scînteia tineretului" ; Dumi
trescu Ion — președinte al U- 
niunii Compozitorilor ; Găle- 
teanu Ion — director general 
adjunct al AGERPRES ; 
Gheorghiu Dumitru — vicepre
ședinte al U.G.S.R. ; Gheorghi- 
șan Dumitru — prim secretar 
al Comitetului orășenesc 
București al U.T.C. ; Grigorescu 
Ion — vicepreședinte al Comi
tetului pentru radio și televi
ziune ; Iliescu Ileana — prim 
balerină a Teatrului de Operă 
și Balet ; Iliescu Ion — prim 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului ; Jalea Ion — președin
te al Uniunii Artiștilor Plas
tici ; Livescu Jean — adjunct

I

Incepusem, nu demult, o dis
cuție cu un profesor de liceu. 
Despre adolescenți, despre deo
sebirile între generații, despre 
tendințe de dezvoltare observa
te la cei tineri...

— Elevii mei, spunea el, 
nu-mi par deloc romantici, vi
sători... Tehnicismul tot mai ac
centuat în ultimii ani le-a im
primat și lor un mod foarte pre
cis, foarte concret de gîndire. 
Asta n-ar fi rău, dacă nu 
îndepărta de la un ideal 
înalt, care presupune

tori, ml-amlntesc de entuzias
mul cu care fiecare dintre noi 
ar fi pornit, acum 20 de ani, pe 
marile șantiere ale țării, Bum- 
bești-Livezeni, Agnita-Botorca, 
Bicaz...

N-am putut continua discuția, 
dar cîteva observații deveniseră 
clare, mai ales că ne aminteau

și necesară o- 
răspuns acad, 
șeful catedrei 
la Universita

ea este specifică 
mulul — ne-a 
MIHAI BENIUC, 
de psihologie de 
te. — Este evident că fiecare e-
pocă, fiecare generație își are 
visurile ei, aspirațiile ei, con
forme cu atmosfera socială, cu 
posibilitățile de realizare a a-

— Se reproșează, uneori, ce
lor foarte tineri că nu mai știu 
să viseze...

—. Tocmai lor, care au, prin 
definiție, această trăsătură... 
Generația mea îșl îndrepta toa
te visurile spre realizarea unul 
Ideal social, doream și luptam 
pentru o nouă orînduire. Tinerii 
de astăzi nu mal pot să-și pună 
aceleași probleme, socialismul 
este o realitate și condițiile po- 
litico-sociale ale țării noastre 
permit alte visuri, alte aspira
ții. Sufletește, ne deosebim, en
tuziasmul lor se canalizează spre 
alte căi, astăzi epoca nu mai 
cere aceleași sacrificii. Am im
presia că generația tînără vede 
lumea mai realist, mai obiectiv,

ai ministrului învățămîntului ; 
Marin Constantin — compozi
tor ; Moraru Ion — vicepreșe
dinte al C.S.C.A. ; Mureșan A- 
lexandru — activist al C.C. al 
U.T.cT ; Nicolcioîu Vâsile — 
secretar al C.C. al U.T.C. ; Pă
curarii Lia Maria — vicepreșe
dinte al U.A.S.R. ; Popescu 
Mircea — critic de artă ; Ran- 
gheț Sanda — secretar al Co
mitetului Național pentru A- 
părarea I’ăcii ; — Radulescu 
Mircea — vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor ; Săhleanu 
Victor — conferențiar univer
sitar ; Stoian Nicolae — mem
bru al Biroului C.C. al 
redactor șef al revistei „Viața 
studențească" ; Storch Frantz 
— scriitor ; Szeles Ana 
triță ; Trofin Petrachi — vice
președinte al O.N.T. ; Țițeica 
Șerban — academician ; Un- 
gureanu Nicolae — membru al 
Biroului C.C. al U.T.C. ; Zaha- 
ria Stancu — președinte al U- 
niunii Scriitorilor; Zăinescu 
Aurel — membru al C.C. al 
U.T.C.

Președinte al Comitetului a 
fost desemnat tovarășul ION 
ILIESCU, vicepreședinte tova
rășul JEAN LIVESCU, secre
tar tovarășul VASILE NICOL- 
CIOIU.

Cu prilejul ședinței de con
stituire, a fost prezentată o 
informare cu privire la pro
gramul general al Festivalului 
și la pregătirea delegației ti
neretului și studenților din 
țara noastră oare va participa 
la cei de-al IX-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților.

tatea ca oamenii să viseze pen
tru el, să-și individualizeze as
pirațiile. Tendința spre multila
teralitate, spre o informare bo
gată în toate domeniile este 
specifică acestor vremuri, și este 
firesc ca cei tineri să se înca
dreze căutărilor febrile din ști-

1EU

LOTRU
țațe încă de la 17 noiembrie 
deși termenul planificat su
nase rotund 31 decembrie 
(Paranteza reține amănuntul 
că șeful de lot, Sandu Con
stantin aici și-a început me
seria de inginer, făcînd parte 
din primul lot sosit pe șantier 
în primăvara lui 1966). Cu 
10 zile mai înainte s-a dat în 
funcțiune puțul orb de la ac
cesul secundar în centrală 
(Din nou paranteză: șeful de 
lot — maistrul principal Ion 
Ștefănescu care în 17 ani de 
minerit și-a lăsat amprenta 
priceperii sale la Sărmășag, 
Ghelar, Argeș).

Evident aflat între construc
torii hidrocentralei ești în
demnat la reflecții. Unde să 
cauți geneza acestor stări de 
lucruri nu neapărat surprinză
toare — dată fiind notorieta
tea autorilor — dar întotdea
una stîrnind admirație ? Căci 
a veni pe șantier, păstrînd le-

mare a sa. începutul a fost 
— bănuiți desigur — sub 
tîmpla Ceahlăului unde proas
pătul absolvent avea să acu
muleze preventiv experiența 
pentru ce avea să urmeze. In
giner șef la galeria de fugă a 
hidrocentralei de pe Argeș, din 
august 1966 s-a instalat șef de 
șantier la Ciunget. A plecat 
singur pe șantier. Acum, chiar 
în vila de vizavi, în catalogul 
clasei a Il-a figurează un alt 
Simionescu Alexandru (nume 
aflat la a patra generație...) 
surioara sa, Anca, fiind la 
grădiniță. Aerul tare al șantie
rului le-a fixat tuturor locul 
acolo unde lucrurile cresc o- 
dată cu oamenii, supunîndu-și 
reciproc destinul.

Iată cuvîntul care pe șan
tier capătă sensuri multiple :

Prima escală în drum sț 
Grenoble — normal — F 
risul. Un cer fumegos, vec 
un fel de acoperiș deșelat, 
o zăpadă bolnavă, foarte p 
lidă, ca o vinovăție ce se dc 
tramă. Este o iarnă urne, 
— parizienii n-o iubesc — 
ninge frumos doar în spect 
colele transmise de televizi 
ne și în sutele de reporta 
telefonate din orașul Olimpi 
dei albe. Pe marile bulevar, 
violent iluminate în aceas 
perioadă și ziua și noapte 
locul îndrăgostiților, sărutî: 
du-se pătimaș l-au luat vînz 
torii de castane prăjite. Sol: 
țe de tuci în care jarul spui 
povești de Andersen, împră 
tie un miros de sărbătoar 
plăcut amărui. Unde, în < 
vis i-am mai întîlnit pe ace.; 
bătrîni negustori ce-ți întir 
cornetul cu castane, surizăto 
și îngreuiați de repetate rugi 
ciuni ? In preajma lor, c 
mîinile adînc vîrîte în buzi 
nanii șorțurilor (imagine ce i 
compune și la București la îr 
ceputul lui martie) florăre; 
guralive te cheamă să le cei 
cetezi coșurile încărcate c 
lalele și cu violete de Pai 
ma. Un cîntec frumos îți urc 
în suflet și simți cum ți s 
strecoară. în inimă un dor dir 
ti-o țară de primăvară. Su 
felinare în legături de fier, p 
Avenue de l’Opera, lîng 
Cafe de la Paix, prin noapte 
căzută mult prea devreme 
trec umbre mărețe spre ba 
luri de demult. Pe cheiul Se 
nei, vîntul întoarce foi dii 
manuscrise celebre, în cartie 
rul latin, grupuri de student 
mărșăluiesc acoperind străz 
și trotuare — și ninsoare: 
plumburie se cerne des pești 
orașul uriaș care nu doarmi 
de 2 000 de.ani.

Este seară tîrziu, peste doui 
ore, un tren pornind din Gări 
de Lyon mă va lăsa, în ceasu 
cînd erup zorile, la Grenoble 
Cei aproape

(Continuare in pag. a V-a,

că încrederea lui în o 
meni era legată și de 
cinste care dovedea nev 
ia Iui de a trece peste co: 
veniențe, de a comuni 
sincer și deschis cu cei d 
jurul său.

NEAGU UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)

H
înseamnă să visezi, dar eu îmi 
doresc multe... îmi plac călăto
riile, mă ocup mult de 
fie, am acasă o lume 
surprinsă pe peliculă.

Visez ca oamenii să 
leagă între ei, să am un prieten 
adevărat. Tatăl meu îmi spune

fotogra- 
întreagă
se înțe

i-ar 
mai 
mai 

multă visare, dar și mai multe 
eforturi pentru realizarea lui.

Cer explicații.
— Ei știu ce vor face în viață 

cu certitudine, nu vor nimic 
irealizabil, urmăresc avantajele. 
Noi eram o generație de visă-

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
cîteva replici ale altor oameni 
maturi, înscrise aceleiași idei : 
această tînără generație nevi
sătoare...

— ..Visarea nu este caracte
ristică uneia sau altei generații.

te- 
o- 

oa- 
care

cestor visuri... Din vastul 
ren de explorare al mintii 
menești, care este visarea, 
menii aleg o parte, aceea 
cred el că poate fi explorată, pe 
care o simt necesară 
plinirea lor...

penim îm-

are în fată sarcini nu mal ușoa
re, dar care o obligă să viseze 
la dimensiuni mult mai bine 
măsurate și mensurabile. Evo
luția socială a permis ca visul 
colectiv al generației mele, o 
dată realizat, să ofere posiblli-

ință, din artă, să se viseze oa
meni bine pregătiți, cu posibili
tăți multidimensionale".
ÎN cAutarea prieteniei

uneori să nu cred în prieteni. 
Dar eu simt nevoia să am în
credere în oameni, să-1 înțeleg, 
să mă înțeleagă. (Ionel Băr- 
bieru).

De fapt, nu știu prea bine ce Cineva din blocul In care

locuiește Ionel ne povesteș
te o întîmplare :

— Mi s-a adresat într-o 
zi cu o rugăminte, și ceea 
ce este uimitor, fără mă
car să știe cum mă chea
mă, mă văzuse de cîteva 
ori în holul blocului. M-a 
rugat să-i împrumut niște 
bani pentru că unui prie
ten de-al lui i se furase 
bursa, și tatăl său l-ar fi 
bătut dacă ar fi aflat. Co
menta, ca un matur, încli
nația spre violență a tată
lui prietenului. Mi-a măr
turisit că era neapărat ne
voie să-1 ajutăm și ml s-a 
adresat convins că nu-1 
voi refuza. Mi-a înapoiat 
banii treptat șl am simțit

MARIANA — 17 ani ANGELA — 17 ani FLORIAN A — 18 ani VLAD — 17 ani PRISCILA — 18 ani ADINA — 17 ani RODICA — 17 ard

Nu cred în visuri de neatin 
Sînt, de altfel, foarte optimii 
și visurile mele sînt o manife 
tare a acestui optimism. Am t 
prieten care e foarte scepti 
blazat, nu-și dorește aproaj 
nimic. Eu cred că nu îndrăzne: 
te să viseze, că nu are încredi 
re în el și nici în cei din juri 
lui. încerc să-1 schimb, să-i t

GALINA BADULESCU 
VICTOR CONSTANTINESC

în pag. a Il-a)(Continuare

IONEL — 18 ani

LUCIA — 18 ani



Librăria centrală din Iași

UN NOU LICEU
ÎN CONSTRUCȚIE

ORADEA (D» la cores
pondentul nostru).

Peisajul cultural al ora
șului dr. Petru Groza se va 
îmbogăți cu un nou edifi
ciu : un liceu modern. Con
strucția, alt cărei lucrări de 
fundație au fost atacate, va 
dispune de 16 săli de cla
să, ateliere, utilaje cu in
strucțiunile necesare, săli 
de bibliotecă, laboratoare 
dotate cu aparatură mo
dernă, magazii pentru ma
terial didactic etc. Proiectul 
noii școli prezintă impor- 
ta/nte îmbunătățiri față de 
cele anterioare ; fapt care 
îi va aduce calități în plus 
în ce privește distribuția 
spațiului. Pentru noua clă
dire au fost alocate din fon
durile statului 3 200 000 lei.

Printre imperativele actu
ale ale pedagogiei universi
tare figurează, am spune chiar 
în centrul acestora, interesul 
pentru dezvoltarea gîndirii in
dependente a studentului și a 
caracterului ei creator. Prin
cipalul mijloc îl constituie, 
desigur, prelucrarea de către 
student a informației generale 
și speciale existentă în socie
tate și adusă la cunoștința sa 
prin recomandările corpului 
didactic și pe căi personale 
de investigație.

Așa cura s-a mal remarcat 
cu atîtea alte ocazii, docu
mentarea și deprinderea de a 
o exercita conferă studentului 
acea autonomie în descoperi
rea izvoarelor, în aprecierea 
critică a valorii lor, în abor
darea literaturii de speciali
tate, prelungire firească a cu
riozității științifice provocată 
de curs și de măiestria peda
gogului.

Vom considera, din capul 
locului, neîntemeiată ideea 
după care studentul învață de 
la sine sau prin sugestii în- 
tîmplătoare principiile docu
mentării științifice. Pentru a 
elimina din cadrul universitar 
asemenea prejudecăți ar fi 
bine venit ca personalul cali
ficat al bibliotecilor din învă- 
țămîntul superior să fie spri
jinit de rectorate și decanate 
pentru organizarea unor lecții 
de inițiere a studenților în 
informarea științifică. Din- 
tr-o experiență anterior efec
tuată timp de 3 ani la Insti
tutul de arhitectură „Ion Min- 
cu“ și care, din păcate, a fost 
abandonată, am desprins con
statarea că aceste lecții pot și 

>rezentate 
ilor la începu- 
universitar (nu

documentare, pe care l-ar pu
tea crea un studio de filme 
documentare, din inițiativa 
Ministerului Învățămîntului; 
se pot folosi eventual diapozi
tive confecționate în laborato
rul foto al fiecărui institut. 
Am sugera, de asemenea, ca 
studenții să poată primi ghi-

ipaterlale pentru realizarea a- 
cestor deziderate. Universită
țile, prin serviciile de docu
mentare, se pot îngriji de ela
borarea și editarea unor ghi- 
duri pe discipline sau ra
muri de cunoștințe care să cu
prindă atît aspectele de con
ținut tratate modem cît și a- 
paratul bibliografic. Un exem
plu îl constituie „Guide de 
l’âtudiant en litterature fran- 
țaise" editat de Presse Uni
versitare de France. Astfel 
de instrumente alo muncii in
telectuale devin extrem de u- 
tile tuturor studenților, inclu-

ȘTIINȚA
D O C U
mentArii

este necesar a fi pi 
tuturor studenților la 
tul fiecărui an t__ _
numai începătorilor).

Lecțiile ar urma să fie gra
dat și diferențiat elaborate, 
pentru fiecare an școlar (in
clusiv familiarizarea cu bi
bliografia ce va fi cercetată 
în cursul anului respectiv). 
Studenții vor cunoaște, astfel, 
fondurile bibliotecii, instru
mentele de orientare, publica
țiile cu caracter de semnalare 
și bibliografiile de specialitate. 
Vor deprinde totodată și teh
nica cercetării documentare 
didactice și principiile muncii 
intelectuale, care să le înles
nească studiul, cu economie 
maximă de timp și de energie. 
Este nu mai puțin indicat 
aceste lecții să fie ilustrate 
un film despre operațiile de

dul bibliotecii, editat sub for
mă de broșură sau pliant, u- 
șor de folosit și multiplicat cu 
mijloace locale. Totodată, stu
dentul ar trebui să intre și în 
posesia bibliografiei obliga
torii și facultative, multipli
cată, așa cum procedează In
stitutul de construcții din 
București. Putem mărturisi 
convingerea că rețeaua uni
versitară posedă mijloacele

siv celor ce urmează cursurile 
fără frecvență.

Studenților din ultimul an 
ar urma să li se prezinte, în 
cadrul lecției de inițiere, în
tregul itinerar de efectuare a 
documentării științifice, indi- 
cîndu-se bineînțeles și surse 
extrauniversitare și chiar in
ternaționale, mijlocindu-li-se 
și contacte directe cu servi
ciile de documentare din pro-

ducțfe. O altă sugestie pe cart 
doresc să o fac este aceea de 
a fi sprijinită activ cercetarea 
științifică a studenților prin 
intermediul documentării. în 
această ordine de idei aș pro
pune ca, după stabilirea te
maticii cercurilor și alegerea 
subiectelor de către studenți, 
să se prezinte membrilor 
cercurilor, o lecție specială de 
documentare, relevînd parti
cularitățile pe care le implică 
informarea destinată cerce
tării științifice, față de cea 
didactică.

Trebuie găzite posibilități 
de a stabili contacte perma
nente între membrii cercuri
lor și serviciul de documen
tare al bibliotecii.

Dacă s-ar lua măsura să se 
tipărească fișe perforate pen
tru sistemul de înregistrare a 
informațiilor bibliografice, stu
denții ar putea să-și însușea
scă chiar din timpul anilor de 
studiu această metodă avan
sată, dobîndind totodată o- 
bișnuința pentru utilizarea co- 
dificărilor, a clasificării siste
matice, a regăsirii informații
lor într-un sistem modem.

Desigur că toate aceste ini
țiative pot contribui în mare 
măsură la formarea unei gîn- 
diri și a unui stil de muncă 
independent, cu condiția ca 
ele să fie susținute de îndem
nul cadrelor didactice, fie 
prin exemplul personal, fie 
prin sprijin efectiv, ce trebuie 
dat studenților în această di
recție în cadrul lecțiilor și al 
lucrărilor de laborator. Pre- 
tinzînd studenților un baga) 
de cunoștințe suplimentar și 
ictual, peste limitele cursului, 
s-ar acorda prestigiul cuvenit 
muncii sistematice de docu
mentare și, indirect, s-ar îm
plini principiul formativ al 
pedagogiei modeme.

PAUL CARAVIA 
documentarist la Institutul 

de arhitectură „Ion Mincu“- 
București

EXPOZIȚIA

DE PICTURĂ
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IBREVIARUL:
ITINERARIUL]

IUNEI PASIUNI

SCULPTURĂ

Organizată Ia Casa Zia
riștilor (Calea Victoriei 
nr. 169) sub auspiciile 
„Scînteii tineretului- 
poate fi Ezitată în conti
nuare zilnic între orele
11—19.

• Un popa» în stația 
nr. 13. însoțitor îmi 
este Nlcolae Moga, 
de profesie tehnician 
la întreprinderea de 
transporturi Timișoa
ra. Intr-o stație, în 
așteptarea unui ve
hicul car» să t» 
transporte spre des
tinație, îți poți per
mite să discuți cu o- 
mul de lingă tine 
chiar și în prezența 
unor ochi străini. De 
data aceasta, cel ca-

■ re ne privește, fiind 
singurul martor „o- 
cular", e ochiul ma
gic al aparatului e- 
lectronic de verifica
rea circulației tram
vaiului în anumite 
puncte din oraș, una 
din realizările omu
lui cu care am in
trat în vorbă.

Ridicînd metafora 
Ia dimensiunea rea
lului, aparatul e 
tocmai stat.ia 13 
din itinerariul paslu-

nilor materializate 
de Nieolae Moga. E 
al 13-lea certificat 
de INVENȚIE pe 
care omul abia tre
cut de hotarul celor 
30 de ani l-a obținut 
anul trecut. înainte 
de a „călători" pe 
drumul deja par
curs, cîteva explica
ții „în linii mari* ne 
sînt necesare. E vor
ba de un aparat ce 
funcționează p» baza 
unor emițătoare de 
frecvență aflate în 
diferite puncte ale 
orașului, recepționate 
de el în momentul în 
care tramvaiul se a- 
flă în acel punct. 
Valoarea . utilitară 
constă în aceea că 
se poate urmări rit
micitatea circulației.

Refacem în 
nuare cîteva 
momentele de 
pe itinerariul 
iași pasiuni. Ne 
prim, în fine,

conti- 
din 

popas 
acele- 

o- 
la

cîteva din celelalte 
12 stații născut» din 
fantezie și dăruire șl 
care pot fi întîlnite 
pe străzile orașului 
sau în alte părți ale 
țării.

în laboratorul pe 
care îl conduce se 
află în prezent un 
complex de dispoziti
ve bazat tot pe des
coperirile electroni
ce. a cărui uzanță 
constă în posibilita
tea urmăririi de la 
un punct de coman
dă a întregului sis
tem de transport în 
comun pe baza unei 
hărți luminoase a re
țelei de transport. 
Mirajul aceleiași pa
siuni anunță o nouă 
realizare : un labo
rator pslho-tehnic 
pentru verificarea 
reflexelor conducă
torilor de vehicule 
va fl stația cu nr. 14.

ION DANCEA
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uzele estradei" I
n u m a e inspiră 8

Expun : Dan Cristian, 
Ion Grigore, Gabriela Pă- 
tulea-Drăguț, Georgeta 
Năpăruș-Grigorescu, Oc
tavian Vișan — pictură; 
Gh. Iliescu-Călinești 
sculptură.

„ACEASTĂ. TINĂ

RĂ genera tie
(Urmare din vagina I)

Nume de rezonanță pînă dincolo de Coțofenii de Jos, titluri 
uriașe, poze — și ce poze ! cu dansatori „moderni** — culori vii de 
covoare oltenești... Admirînd un asemenea afiș la Craiova, lași 
de o parte „Un bărbat și (sau) o femeie" și intri în sala de spec
tacole a Casei de cultură a sindicatelor. „Muzele estradei" își fao, 
în sfîrșit, apariția după al 17-lea „gong" al publicului și 45 de mi
nute întîrziere (vedetele se respectă întotdeauna).

începe programul ...estradei. Dar vorba celui de la menajeria 
circului din bîlciurile de altădată : „Afară este numai gardul, 
înăuntru elefantul ! Veniți, vedeți, admirați".

Și acum... păzea domnule Bănică I Dacă regizorii Varietăților 
televiziunii trec prin Craiova ți-ai pierdut pîinea. De Besoiu nici 
nu mai discutăm. Prezentatorii „revistei-concert" craiovene nu au 
egal și nici rivali. Petre Ștefanovici și Mihai Istrate (cunoscuți pu
blicului de la barul „Perinița" din localitate au cele mai bune 
glume din 916 încoace... adică fără încoace, și un joc de scenă de 
te ridică de pe scaun — poate de aceea mulți spectatori părăsesc 
sala la prima pauză (bine că este numai una că ar rămîne sala 
goală). La Craiova orchestra „Sincron" se numește... „Dacii" — 
chitare electrice etc.

De cele 8 frumuseți din dansul modem prezentat într-o suges
tivă fotografie pe afiș nu pot spune nimic — regret — pentru că 
de fapt apar... numai pe afiș. Pe scenă nu le-am văzut.

Soliștii de muzică ușoară reușesc să interpreteze creații proprii 
care din păcate seamănă pe undeva cu ....Te-așteaptă un om",
„Prieten drag" etc.

Așadar, vizitați „Muzele estradei" la Craiova.
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M. DUMITRESCU

răt că sînt mii de lucruri care-țl 
pot stîrni curiozitatea, care te 
pot îmbogăți. Mie-ml plac fil
mele documentare, cred că 
vreau să descopăr ceva, nu știu 
încă în ce domeniu, dar știu că 
ai nevoie de cunoștințe bogate, 
de o viziune foarte largă asu
pra lumii... Visele se nasc unul 
din altul și devin din ce în ce 
mal realizabile... Mulți colegi 
de-al mei doresc să călătorească, 
și ei cred că nu vor reuși din 
diverse motive. Eu am citit un
deva despre un tînăr care și-a 
realizat această dorință fără a 
avea cine știe ce condiții deo
sebite. S-a bazat pe ospitalita
tea oamenilor, pe prietenia lor...

Vlad Ionescn este un a- 
dolescent înalț, cu un zîm- 
bet ironic, 
continuu 
mentarlul 
riu.
O vreme.

Și-a întrerupt 
colegii, 
său

cu co
con tra die lo-

visat să de- 
locuiam la

vi- 
con- 
care

daci

ne-mi garantează 7 Prefer 
suri realizabile, vizibile, 
crete. Nu-mi plac cele 
comportă riscuri.

Unii s-au întrebat
Vlad gîndește într-adevăr 
așa, dacă nu cumva, din 

spirit de frondă, vrea 
să pară altfel decît este în 
realitate, alții, crezîndu-1, 
s-au întrebat cine l-a im
primat acest spirit practic 
exagerat, această fugă din 
fața greutăților pe care le 
implică realizarea inul vis. 
Să fie o lașitate 7 Teama 
că nu e destul de puternic 
să învingă piedicii» 7 Sau,

îți îngăduie să vlseii.
— Cine-mi garantează, se în

treba Vlad. că mă voi ooupa in
tr-adevăr de arheologie 7 Ca 
inginer, nu pot face altceva de
cît inginerie. Șl apoi, cred că 
pasiunile se creează pe parcurs, 
s-ar putea să-mi leg visurile de 
construirea unor utilaje noi, de 
îmbunătățirea unor metode...

Ne povestea că, uneori, 
visarea lui se aseamănă cu 
cea a lui Billy mincinosul, 
din recentul film al Iul 
Schlesinger. Și de ce te-ai 
mîndri cu o astfel de vi
sare neroditoare, utopică, 
care te întoarce nu numai

am 
vin arheolog. Cind
Mediaș, plecam cu prietenii mei 
prin împrejurimi, să cercetăm 
vestigiile unor cetăți. Nu des
copeream nimic, dar căutam ur
me, ne închipuiam ce ar fi da
că am da deodată peste un te
zaur sau peste ziduri vechi de 
sute de ani... Acum am hotărît 
să devin inginer, cu toate că 
nu-mi place matematica. Dar 
am calculat precis ce șanse am 
dacă continui să mă visez arhe
olog. E cam greu, muncă mul
tă, și n-am nici o garanție că 
voi face ceea ce vreau. Decît 
un oarecare profesor de istorie 
într-un sat, mai bine inginer ; 
cîștig bine, rămîn în București... 
Și m-am apucat de matematică. 
Nu-mi plac lucrurile nesigure. 
Din cind in cind, mai visez și 
la arheologie. Am citit despre o 
cetate din sudul Moldovei, de 
acum 700 de ani. despre care nu 
se știe mare lucru. Mi-ar fi plă
cut să mă ocup de ea. Dar cl-

CARNAVALUL
în bar și ne-a

sa

Poveste

O noua știinfâ:

de Kippling...

„telegindirea"

CEAHLĂULUI

să

na

AȘ DORI SA FIU...

devin 
nlace 

precis

GALINA BADULESCU 
VICTOR CONSTANTINESCU

te 
să 

fiu 
nu

înțe- 
ac-

puternic. Mă Interesează oa
menii, aș vrea să cunosc cum 
gîndesc și cum trăiesc și pe al
te meridiane. (Ion Panait).

Continuînd seria carnava
lurilor, Agenția centrală O.N.T. 
—„Carpați** a organizat sîm- 
băta trecută o reușită petre
cere camavalescă în incinta 
hotelului „Pietricica" din Pia
tra Neamț. Sugestiv intitulat, 
carnavalul Ceahlăului a 
pe potriva așteptărilor 
șind să lase o amintire 
cută tinerilor veniți 
București, Iași, Bacău și 
alte localități din țară. Nota 
originală a carnavalului, ți- 
nînd cont de sugestiile noas
tre, au dat-o măștile artistu
lui țăran din Tîrpești, Nico- 
lae Popa, asupra căruia vom 
reveni cu amănunte într-un 
număr viitor. Atmosfera a 
fost animată și de colectivul 
de actori al teatrului din lo
calitate care împreună cu 
popularul cîntăreț Gioni Du- 
mitriu, nelipsit în ultimul 
timp de la carnavalurile ti
nerilor, (De acest amănunt 
ar trebui să țină seama și cei
lalți cîntăreți de muzică ușoa
ră, care bat mai mult drumu
rile Electrecordului ambițioși 
să rămînă imortalizați) a 
reușit să creeze un plăcut 
antren, neobosiți, de seara 
ptnă dimineața. A doua zi, 
Oficiul de Turism nu ne-a lă-

HENRY MOORE
LA BUCUREȘTI

La Muzeul de artă al Republicii Socialiste Ro
mânia s-a făcut in ultimul timp o importantă achi
ziție, este vorba de „încleștarea** lucrare in bronz 
de Henry Moore.

Această sculptură a fost achiziționată cu oca
zia expoziției „Moore" deschisă la Sala Dalles în 
I960. Este unica lucrare în acest gen de H. Moore, 
aflată în țară, și caracterizează psihologia artistu
lui — un dinamic, un încleștat cuprins de pasiune. 
Singurul, spațiul gol din mijloc adaugă sculpturii 
□n plus de echilibru. Bronzul este șlefuit, instalat 
pe un soclu rotativ îneît poate fi privit din di
verse unghiuri, lumina punînd in valoare și alte 
sensuri. Alte noutăți au fost oferite muzeului din 
partea doamnei Salabere — pariziană, de origină 
română, directoarea unei faimoase case de edituri 
franceze — două admirabile tablouri de Th. Pa- 
ladi, Un nud culcat și „Femeie pe ginduri". Prin 
intermediul muzeului din Miami s-a obținut de la 
sora sculptorului român Arămescu Constantin din 
S.U.A. două sculpturi modeme: „Sfîntul** și 
„Roata" expuse în galeria de artă modernă. în 
muzeu va mai fi instalată o colecție de cîteva 
sute de desene, ale lui Th. Paladi.

sat să lîncezim
dus într-o scurtă excursie pe 
la monumentele istorice în 
jur însoțiți de cel mai pri
ceput ghid al O.N.T. — în- 
flăcăratul și „tînărul" Mircea 
Ciobanu. Menționăm toate 
aceste amănunte pentru că, în

D. RADULIAN

ultimul timp Agenția de tu
rism organizînd cu sfințenie 
zilele de călătorie și petrece
re de la sfîrșitul săptămînii 
a reușit să devină ceea ce 
i se recomanda de mult să 
fie — instituție de cunoaște
re și agrement.

Emancipatul

Recent, s-a anunțat des
coperirea, în jungla orien
tală a Indiei, a unui copii 
de 10 ani, trăind în deplină 
stare sălbatică în tovărășia 
unei lupoaice, ce n-a putut 
fi prinsă, în timp ce copilul 
a fost cules și adăpostit

Copilul stă in patru labe, 
are o fizionomie îngrozitor 
de bestială, refuză la în
ceput să mănînce, apoi se 
repede asupra cărnii crude 
sau chiar vii. Iși ține prada 
cu unghiile și o rupe

dinții. I s-a dat ca tovarășă 
o cățea care după cîteva 
greutăți, l-a adoptat, a mîn- 
cat și a stat lîngă el. Și în 
alte asemenea cazuri acești 
copii nu s-au obișnuit nici
odată să suporte vreun 
vestmînt, nici să stea în pi
cioare.

Prot Edmond Dewan, de 
la Centrul de Cercetări din 
Bradford (Massachussetts), 
a dictat gindul său unui 
ordinator" electronic, fără

intermediul vorbirii 
al scrisului. Această trans
mitere de informații de la 
om la mașină, ce deschide 
un domeniu fantastic în 
cibernetică, era asigurată de 
către electrozii fixați pe 
craniul omului.

„Dictarea" e lungă : 35 de 
secunde pentru o literă. Dar 
acesta e abia începutul co
municației directe între om 
și mașină. Pasul următor 
va consta fără îndoială in 
a ne servi de transmisiunea 
fără fir. Apoi, vom ajunge 
fără indoialft la scene „mar- 
țlene".

Dr. VALER MUREȘ AN

Aș fl vrut să descopăr ținuturi 
noi, să călătoresc... Mi-au luat-o 
alții înainte...

Am vrut mereu alte și alte 
visuri. Pe mine, un vis mă fa
ce să mi-1 creleze imediat pe 
următorul, și rămin totdeauna 
cu cite ceva. (Mariana Marin).

— Mulți dintre noi doresc să 
devină oameni celebri. Eu aș 
vrea doar să fin util oamenilor 
din jurul meu. Visurile mele 
se leagă de meseria pe care 
mi-o voi alege dar și de per
sonalitatea mea. Cred că nebu
la să lupți pentru a-ți realiza 
visurile, și astfel să devii mai

NEVISĂTOARE?“

Adina Ionescu : „Deseori mă 
visez ca actrița Irina Petrescu. 
Aș vrea să fiu în viată o ase
menea ființă frumoasă și sen
sibilă, capabilă să transmită ce
lorlalți ginduri și sentimente. 
Bineînțeles. este un vis, nu 
m-am gîndit la profesiunea 
mea. Dar, oricum, visurile sînt 
frumoase și merită să lupți pen
tru ele".

Floriana Gheorghe : „Visam 
de mică să joc diverse ro
luri. îmi plăcea teatrul, ascul
tam toate piesele și îmi închi
puiam continuarea acțiunilor 
chiar după ce gongul batea fi
nalul. Cu prietenele mele in
ventam scenete, povesteam bas
me și ne repartizam rolurile 
Am dat și un spectacol, cu re
plici spontane, nepregătite. A 
fost un succes printre copii. De 
atunci, visez mereu să 
actriță șl regizoare. îmi 
și muzica. Nu știu însă 
ce voi fl peste 10 ani...*.

— Citesc despre războiul din 
Vietnam, despre uciderea unor 
oameni care luptau pentru a-și 
afirma o părere sau un ideal. 
Nu înțeleg de ce pentru a 
împotrivi unei idei, trebuie 
moară oamenii Aș dori să 
diplomat, nu pentru glorie, 
pentru bani, ci pentru a 
lege resorturile intime ale
tivității oamenilor. Cred că ni
mic nu e mai prețios decît 
viața oamenilor. (Angela Vlăs- 
ceanu).

Pentru cei sceptici putem a- 
firma că tînăra generație are 
multe visuri ; deocamdată, 
nu se poate spune că sînt 
cele esențiale. Este însă un u- 
nivers de explorare, și adoles
cenții învață să cunoască lu
mea dar și să aleagă ceea ce li 
se potrivește. La vîrsta cind

pur șl simplu, o poză 7 
Acad. MIHAI BENIUC ne 
vorbise despre legătura 
dintre vis și conformism :

— Visul nu poate fi, prin 
definiție, conformist. A vi
sa nu înseamnă a te nune 
întru-totul de acord cu ce
ea ce este știut, ci a depăși 
cu aspirațiile tale obișnui
tul. Calculul precis al șan
selor de realizare a unui 
vis nu înseamnă visare, ci 
o simplă datorie prin care 
nu cauți decît să-ți asiguri 
plinea. A visa implică, în
tr-o oarecare măsură, un 
dezacord cu ceea ce este 
dat. o dorință sinceră și 
creatoare de a face mai 
mult decit s-a făcut pină Ia 
tine. A afirma șl a con
firma ceea ce este, dar a 
vedea mai departe mai 
clar, pentru că totdeauna 
există încă ceva care nu 
■-a realizat șl acel „ceva*

la conformismul banal al 
unor calcule materiale, dar 
și la lașitate, la teama de 
propriile aspirații 7

CONSTRUCTORII

— Pasiunea poate să dispa
ră 7 Atunci nu e pasiune, e 
doar iluzie, și cred că și acest 
calcul al viitoarei profesii de 
inginer nu e decît o iluzie. Eu 
visez de mică să fiu arhitectă, 
să construiesc. Nu știu dacă 
chiar vis, simt tot mai mult 
va fi o realitate, mai ales 
muncesc mult pentru asta, 
probabil munca îmi dă aceas
tă siguranță a realizării. A pro
iecta este foarte apropiat ca 
sens de „a visa". Văd în jurul 
meu lucruri pe care eu le-aș fi 
făcut altfel, blocuri mai fru
moase. locuințe mai confortabi
le. (Priscila Anastasiu).

— Uneori. încerc să definesc 
visui, și cred că a visa înseamnă 
* evada din lumea cotidiană.

• 
că 
că 
Si

Lucia Farcaș : „Colegii mei 
au vorbit despre visele care in
clud dorințele lor de realizare 
pe plan profesional. Eu îmi în
chipui uneori că ar putea exis
ta o fată perfectă, cu toate ca
litățile. Și, visînd-o, încerc să 
mă apropii de ea, să fiu exigen
tă cu mine însămi. Nu visez 
să semăn unui personaj anume, 
am cules din literatură diverse 
tipuri pe care le-am înfățișat în 
această fată ideală, care este ca 
în basme, ca o zînă bună. Poa
te că un asemenea personaj nu 
poate fi atins, dar eu mă gîn- 
desc cum să fiu mai aproape de 
el, cum să-mi perfecționez fe
lul de a înțelege oamenii, viața, 
pentru ca să pot fi folositoare 
celor din jurul meu*.

nu cunosc prea bine viața, 
neril găsesc în literatură 
în știință oameni generoși, 
la care doresc să împrumute 
gesturi și atitudini. Fetele, 
pildă, tind spre un ideal : 
fie generoase, inteligente, 
sibile și, mal ales.... frumoase. 
Și chiar dacă nu vor reuși 
atingă tipul dorit, asemenea vi
suri le conturează căutările de 
cristalizare a personalității.

Sub o formă sau alta, toți a- 
dolescenții cu care- am discutat 
și-au exprimat o nestăvilită ge
nerozitate. Curiozitatea lor de a 
cunoaște cit mai mult, de a-i 
ajuta pe oameni, de a-și forma 
un viitor care să le satisfacă e- 
xigentele...

— Orice generație, ne spunea 
acad. Mihai Beniuc, visează... 
Tinerii de astăzi au visuri mal 
realiste, dar cu același coefici
ent de romantism, cu aceeași 
dorință de a le vedea împlini
te... A visa este o calitate a o- 
mului, exprimată într-o multi
tudine de forme... Dar o calita
te care se poate învăța, se poa
te educa. Să dăm tinerilor poe
zie de bună calitate, filme și 
spectacole care să-i îndemne 
spre reflectare, care să-i sensi
bilizeze... Tehnica nu este opu
să visului, toate marile descope
riri științifice au fost mai în- 
tîi niște aspirații, și doar mun
ca și încrederea în rea’izarea 
lor le-au transformat în cer
titudini. Trebuie contraziși cei 
care afirmă că tînăra generație 
nu visează ; visători au existat 
întotdeauna, fiecare om este, în 
felul lui. un visător, dar nici
odată la fel ca cel dinaintea lui 
sau ca cel care-i va urma...



STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA 
iNVATĂMiNTULUI DE CULTURA GENERALA

învățămîntul reprezintă un 
important factor de progres 
în dezvoltarea societății prin 
rolul pe care-1 îndeplinește în 
transmiterea experienței so- 
cial-istorice, în lărgirea orizon
tului de cunoaștere și îmbogă
țire a vieții spirituale a po
porului, în pregătirea pentru 
viață a generațiilor tinere.

în ansamblul învățămîntu- 
lui, școala de cultură genera
lă constituie principalul fac
tor de ridicare a nivelului de 
cultură și conștiință al între
gului popor și, totodată, prima 
verigă în sistemul de pregăti
re a cadrelor.

Sub conducerea Partidului 
Gomunist Român, învățămîn
tul de cultură generală s-a 
dezvoltat și perfecționat con
tinuu, o dată cu prefacerile re
voluționare care au avut loc 
pe plan social, economic, po
litic și cultural. După instau
rarea regimului democrat- 
popular, s-a asigurat dreptul 
la învățătură pentru toți ce
tățenii țării și s-a dat o nouă 
orientare, realist-științifică, 
conținutului învățămîntului.

Amploarea dezvoltării învă
țămîntului de toate gradele în 
țara noastră atestă un salt u- 
riaș față de trecut. în timp ce 
altădată rămîneau în afara 
școlii milioane de copii, astăzi 
sînt cuprinși în școala genera
lă toți copiii de vîrstă școlară

★

Școala de astăzi, cu marile 
ei realizări, are rădăcini adînci 
în trecutul istoric al învăță
mîntului din patria noastră, re- 
prezentînd o continuare și o ri
dicare pe o treaptă nouă, supe
rioară, a tradițiilor înaintate 
ale acestuia.

Așezăminte de învățămînt 
au existat cu aproape două mii 
de ani în urmă în Dacia și 
Moesja.

Cu toate condițiile grele în 
care a trăit poporul nostru 
de-a lungul secolelor, numărul 
școlilor a sporit, a crescut ni
velul lor, s-au îmbunătățit for
mele 7 organizare, corespun
zător dezvoltării economice, 
sociale’ și politice a țărilor ro
mâne. Alături de școli elemen
tare se înființează în evul me
diu, treptat, școli de grad mai 
înalt (colegii, academii, univer
sități) de același nivel cu cele 
existente, în acea vreme, în ță
rile europene înaintate.

Deși au servit în primul rînd 
interesele claselor stăpînitoare, 
școlile au devenit importante 
focare de cultură, contribuind 
la îmbogățirea vieții spirituale 
a poporului, la progresul gene
ral al societății.

școala obligatorie, ca bază 
de cultură pentru masele 
populare a fost una din princi-' 
palele revendicări social-poli- 
tice r forțelor progresiste din 
țara noastră. Programele adop
tate de adunările revoluționare 
de la 1848 din țările române au 
formulat revendicarea obliga
tivității și gratuității instrucți
ei populare, precum și demo
cratizarea învățămîntului.

Bazele învățămîntului, menit 
să răspundă cerințelor vieții 
sociale ale etapei respective, 
au fost puse prin Legea in
strucțiunii din anul 1864.

în legile învățămîntului din 
1898 și 1899 (Spiru C. Haret) 
s-a concretizat preocuparea 
pentru organizarea unitară și 
orientarea mai realistă a învă
țămîntului. Prin Legea din 
1924, învățămîntul primar de 
patru clase este prelungit cu 
un învățămînt supraprimar de 
3 ani (cl. V—VII), destinat a- 
celor absolvenți care nu conti
nuau studiile în școli de grad 
secundar. în aceeași perioadă, 
a fost reorganizat șl învăță
mîntul secundar, care a cunos
cut o pronunțată diversificare 
pe tipuri de școli (licee teore
tice, comerciale, industriale, 
școli normale etc.).

Cu toate măsurile de organi
zare și reglementare a învăță
mîntului, prevăzute în diferite 
legi școlare, condițiile econo
mice în care trăiau masele 
populare și politica școlară pro
movată de clasele stăpînitoare 
au făcut ca un număr mare de 
copii și tineri să nu se poată 
bucura de binefacerile științei 
de carte, imense energii umane 
neputînd fi valorificate în fo
losul progresului social.

încă de la apariția sa, clasa 
muncitoare din România, 
care s-a afirmat ca forța 
cea mai înaintată a socie
tății, purtătoare consecven
tă a idealurilor de progres, 
de eliberare soGială și naționa
lă a poporului român, a mili
tat permanent pentru un învă
țămînt pus pe de-a-ntregul în 
slujba intereselor maselor 
populare, legat de nevoile vi
tale ale țării. Pentru același 
scop, au desfășurat o susținută 
activitate oameni de știință și 
cultură, precum și numeroase 
alte elemente înaintate ale 
poporului nostru.

Această luptă a fost preluată 
și continuată pe un plan supe
rior de Partidul Comunist Ro
mân care, de la înființare, a 
înscris în programul său reor
ganizarea învățămîntului pe 
baze noi, democratice șl știin
țifice.

Un moment de seamă în dez
voltarea școlii de cultură ge
nerală din patria noastră îl 
constituie Legea de reformă a 
învățămîntului din anul 1948. 
Prin această lege învățămîn- 

(cca. 3 milioane), iar numărul 
elevilor care învață în licee la 
cursurile de zi este de aproape 
8 ori mâi mare față de anul 
școlar 1938—1939, Concomi
tent, a sporit și numărul șco
lilor cu limba de predare a 
naționalităților conlocuitoare, 
în prezent, în aceste școli în
vață peste 242 000 elevi. în 
același timp, copiii din rîndul 
naționalităților conlocuitoare 
au posibilitatea să frecventeze, 
dacă doresc, școlile cu limba 
de predare română, unde pot 
studia și limba lor maternă.

în strînsă legătură cu extin
derea învățămîntului de cul
tură generală a crescut și nu
mărul cadrelor didactice din 
acest sector, care se ridică la 
cca. 164 000.

Partidul și statul au depus 
eforturi continue pentru dez
voltarea bazei didactico-mate- 
riale a învățămîntului. An de 
an a crescut spațiul de școlari
zare, s-a îmbunătățit dotarea 
unităților de învățămînt, labo
ratoarele din școli au fost în
zestrate cu material didactic, 
în vederea unei cît mai bune 
instruiri a elevilor. în perioa
da șesenalului s-au construit 
aproape 24 000 săli de clasă și 
s-a extins capacitatea interna
telor pentru învățămîntul de 
cultură generală. S-a asigurat 
gratuitatea întregului învăță
mînt
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tul a devenit de stat, cu struc
tură unitară și caracter laic, 
accesibil tuturor copiilor și ti
nerilor de la orașe și sate, in
diferent de sex, religie și na
ționalitate. Legea a dat învăță
mîntului o orientare științifică, 
întemeiată pe concepția mar- 
xist-leninist.ă. S-a stabilit ca
drul legal al prelungirii obli
gativității învățămîntului ge
neral de la 4 la 7 ani și gratui
tatea lui.

Elaborarea legii de reformă 
nu s-a întemeiat însă pe un 
studiu aprofundat al dezvoltă
rii școlii noastre pînă la data 
respectivă și nici pe experiența 
mondială în domeniul învăță
mîntului.

Prin aplicarea legii de refor
mă, durata școlii de cultură 
generală a fost micșorată de la 
12 ani la 11 ani, iar ulterior, 
în 1951, la 10 ani, liceul redu- 
cîndu-se la 3 ani, aceasta în- 
tr-o perioadă în care cerințele 
construcției socialiste impu
neau ridicarea nivelului de cul
tură al întregului popor și 
cînd, pe plan mondial, se a- 
firma tot mai puternic tendin
ța prelungirii duratei învăță
mîntului.

Reforma învățămîntului a 
creat un liceu de cultură gene
rală unic, deși experiența șco
lii din țara noastră confirmase 
justețea organizării diversifi
cate a studiului în liceu pe 
secții. Această măsură a dus 
la o uniformizare a conținutu
lui învățămîntului, a creat di
ficultăți în stimularea și dez
voltarea aptitudinilor elevilor, 
în activitatea de orientare șco
lară și profesională a acestora 
în raport cu nevoile societății.

Volumul cunoștințelor pre
date elevilor a fost diminuat, 
întrucît o serie de obiecte cu 
pondere importantă în cultura 
generală a omului contempo
ran (teoria literaturii, limba 
latină, sociologia, psihologia și 
logica, geologia) au fost elimi
nate din planurile de învăță
mînt, iar studiul altora (mate
matici superioare, biologia, fi
zica, chimia, istoria și geogra
fia României, limbile moderne) 
a fost restrîns.

Ca și în învățămîntul supe
rior, predarea istoriei patriei, 
literaturii române, biologiei s-a 
făcut după programe și manu
ale care conțineau serioase de
ficiențe. Principalul neajuns 
al programelor și manualelor 
de istorie a constat in diminu
area rolului forțelor interne 
ale poporului nostru, în suba
precierea unor momente în
semnate din istoria țărilor ro
mâne. Programele și manua
lele de istorie universală nu 
evldențiau legătura strînsă a 
istoriei poporului român cu is
toria universală și nu prezen
tau în cadrul istoriei univer
sale locul real al istoriei Ro
mâniei.

Literatura română s-a predat 
pe baza unor succinte îndru
mări, numite atunci „teze pro
vizorii"; acestea ca și manua
lele din primii ani care au ur
mat reformei, prezentau în 
mod fragmentar și simplist 
momentele principale, curen
tele literare, viața și creația 
unor importante figuri ale li
teraturii române, acordînd, în 
schimb, un loc disproporționat 
unor scriitori de minimă im
portanță.

Deși aveam o însemnată tra
diție progresistă în elaborarea 
manualelor școlare de către 
renumiți oameni de știință (Șt. 
C. Michăilescu, Grigore Ștefă- 
nescu, dr. N. Leon, Spiru Ha
ret, Petre Poni, dr. I. Istrati, 
G. G. Longinescu, G. A. Dima, 
Gheorghe Țițeica, D. Pompei, 
G. Munteanu-Murgoci, I. Si- 
mionescu, Gh. Nedioglu ș.a.), 
aceasta nu a fost valorificată 
la multe obiecte folosindu-se 
manuale traduse.

*
Cu toate lipsurile semnalate, 

măsurile luate în anii care au 
urmat și condițiile din ce în 
ce mai bune care i-au fost 

create au făcut ca școala noas
tră de cultură generală să cu
noască în anii socialismului 
un drum ascendent, realizîn- 
du-se un proces continuu de 
perfecționare a învățămîntului.

Prin Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri din 
iulie 1956 s-a prelungit durata 
școlii de cultură generală de 
la 10 la 11 ani, iar pe baza 
unui decret al Consiliului de 
Stat din 1961 s-a trecut la 
înfăptuirea școlii obligatorii 
de- 8 ani, durata învățămîntu
lui de cultură generală fiind 
extinsă de la 11 Ia 12 ani. 
Generalizarea școlii de 8 ani 
se referă nu numai la durata, 
ci și la cuprinderea întregului 
contingent școlar de peste trei 
sute de mii de elevi anual.

S-a dezvoltat, totodată, re
țeaua școlilor postgenerale (li
cee de cultură generală, licee 
de specialitate, școli profesio
nale și tehnice), ceea ce a per
mis ca în anul 1967—1968 să 
fie cuprinși în aceste școli circa 
62 la sută din absolvenții 
școlii generale, față de 51,5 la 
sută în anul 1963—1964.

Răspunzînd nevoilor de pre
gătire a tineretului în condi
țiile dezvoltării societății con
temporane și ale construirii 
socialismului în patria noas
tră, s-au adus îmbunătățiri 
importante conținutului învă
țămîntului, prin extinderea 
studiului matematicii, fizicii, 
chimiei, biologiei, obiecte care 
au pondere deosebită în cul
tura generală actuală. De a- 
semenea, s-a întărit studiul 
limbii și literaturii române, al 
istoriei patriei și istoriei uni
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versale, al limbilor modeme. 
Din anul școlar 1958—1959, s-a 
introdus în liceu predarea no
țiunilor de economie politică, 
socialism științific și filozofie, 
iar o dată cu trecerea la școala 
de 12 ani, cultura generală a 
elevilor se întregește cu cu
noștințe de istoria artelor și 
literatură universală. S-au 
creat clase speciale de mate
matică, fizică, limbi moderne, 
s-au înființat secții clasice la 
unele licee, iar la altele s-a 
introdus și studiul limbilor 
italiană și spaniolă la alegere. 
Anual se tipăresc peste 500 
titluri de manuale, în tiraje 
de circa 27 milioane exem
plare, care se acordă gratuit 
elevilor.

Continua dezvoltare și per
fecționare a învățămîntului de 
cultură generală, condițiile din 
ce în ce mai bune create de 
partid și guvern tineretului 
studios au determinat creșterea 
de la an la an a nivelului 
de pregătire al elevilor.

Cu toate că învățămîntul 
nostru de cultură generală a 
înregistrat însemnate progre
se, mal ales în ultimul de
ceniu, se manifestă încă unele 
neajunsuri care influențează 
asupra organizării, conținutu
lui și eficienței sale. In con
dițiile actuale, durata școlii 
generale nu poate asigura în
tregului tineret volumul de 
cunoștințe științifice și tehnice 
cerute de dezvoltarea societă
ții noastre și de nivelul actual 
al științei și tehnicii.

Calitatea învățămîntului 
este încă afectată de lipsa 
personalului didactic calificat.

Deși în ultimii ani a sporit 

preocuparea pentru moderni
zarea conținutului învățămîn- 
tului, unele programe și ma
nuale nu răspund încă tuturor 
cerințelor unui învățămînt 
modern, au deficiențe de ordin 
metodic, didactic și artistico- 
grafic, sînt supraîncărcate ; a- 
dăugîndu-se mereu capitole 
noi la cele existente, nu s-a 
reușit, în măsură suficientă, 
să se stabilească proporțiile 
potrivite și să se eșaloneze 
cunoștințele în funcție de par
ticularitățile de vîrstă ale ele
vilor, astfel încît să se asigure 
dezvoltarea capacităților in
telectuale ale acestora, un mod 
riguros de gîndire logică și 
deprinderi de muncă indepen
dentă.

Ritmul de dotare a labora
toarelor și cabinetelor școlare 
cu material didactic este prea 
lent, fapt care se răsfrînge 
negativ asupra calității predă
rii și pregătirii elevilor.

Pe baza analizei cerințelor 
obiective ale desăvîrșirii con
strucției socialiste, în condi
țiile revoluției științifico-teh- 
nice contemporane, Congresul 
al IX-lea al P.C.R. a deschis 
noi perspective școlii noastre, 
a stabilit direcțiile principale 
de dezvoltare și perfecționare 
continuă a învățămîntului de 
cultură generală :

— asigurarea condițiilor ne
cesare măririi duratei învă
țămîntului obligatoriu, pen
tru ca întregul nostru tineret 
să obțină o bună pregătire, 
temeinice cunoștințe de cul
tură generală, științifice și 
tehnice ;

— îmbunătățirea învățămîn
tului seral și fără frecvență ;

— perfecționarea programe
lor, manualelor și a metode
lor de predare ;

— întărirea muncii de edu
cație patriotică și cetățenească 
a tineretului, promovarea în 
rfndurile sale a trăsăturilor 
morale înaintate;

— dotarea laboratoarelor 
școlare cu aparatură tehnică 
modernă, cu material didactic 
necesar desfășurării în cele 
mai bune condiții a procesu
lui de învățămînt;

— îmbunătățirea sistemului 
de perfecționare, îndrumare și 
control a corpului didactic.

Perfecționarea învățămîntu
lui de cultură generală în lu
mina sarcinilor trasate de 
Congres trebuie concepută 
pornind de la conținutul și 
trăsăturile caracteristice ale 
culturii generale contempo
rane. '

Cultura generală contempo
rană se îmbogățește și dobîn- 
dește note calitative noi în 
funcție de i creșterea rapidă 
a volumului de cunoștințe ca 
urmare a cuceririlor științei 
și tehnicii; restructurarea sub
stanțială a sistemelor de idei 
în diversele domenii ale știin
ței ; diversificarea și speciali
zarea accentuată a științelor 
precum și apariția unor știin
țe de sinteză, cu caracter inter- 
disciplinar ; creșterea ponderii 
matematicii, fizicii și chimiei, 
care oferă mijloace de inves
tigație pentru numeroase alte 
discipline; creșterea rolului 
științei în ansamblul vieții so
ciale, transformarea ei într-o 
adevărată forță de producție.

Reflectarea în procesul de 

învățămînt a acestor caracte
ristici ale dezvoltării științei 
contemporane constituie o

Structura 
învățămîntului 

de cultură generală 
învățămîntul de zi

Una din problemele funda
mentale care trebuie rezolvată 
în lumina directivelor Con
gresului al IX-lea al P.C.R. 
este prelungirea duratei învă
țămîntului obligatoriu, în ve
derea ridicării nivelului ge
neral de cultură al întregului 
popor. Aceasta constituie o ce
rință obiectivă a societății 
noastre, determinată de dez
voltarea impetuoasă a științei 
și tehnicii, de rolul activ, cre
ator pe care trebuie să-l înde
plinească omul societății so
cialiste în activitatea social- 
productivă și în participarea 
la conducerea treburilor ob
ștești. în același timp, prelun
girea învățămîntului obliga
toriu răspunde cerințelor cul
turale mereu crescînde ale 
maselor, satisface interesele 
și aspirațiile acestora.

în țările avansate din punct 
de vedere economic și cultu
ral, școlaritatea obligatorie

a) Școala generală obligatorie de 10
Primele 8 clase vor fi frec

ventate de către toți elevii în 
vîrstă de 6—14 ani.

După promovarea clasei a 
VIIT-a, elevii vor avea posi
bilitatea să urmeze :

— liceul de cultură gene
rală ;

— liceele de specialitate 
(industriale, agricole, econo
mice, pedagogice, sanitare) ; 
— ciclul superior de 2 ani 
(cl. IX—X) al școlii generale 
de 10 ani, obligatoriu pentru 
tinerii care nu urmează cursu
rile liceelor.

După absolvirea a 10 clase, 
tinerii vor putea urma dife
rite școli profesionale, sau se 
vor încadra în producție, ca- 
lificîndu-se la locul de muncă 
(prin ucenicie și cursuri de 
scurtă durată).

Elevii din clasele a IX-a și 
a X-a ale școlii generale, dor
nici să-și continue studiile, 
vor avea posibilitatea să treacă 
în urma unor examene de 
diferență, în clasele corespun
zătoare ale liceelor, la cursu
rile de zi, serale sau la învă
țămîntul fără frecvență. De 
asemenea, elevii care au pro
movat primii doi ani de liceu 
își vor putea întrerupe studiile 
liceale, înscriindu-se, dacă 
doresc, în școli profesionale.

începerea școlii la vîrstă de 
6 ani face posibilă absolvirea 
liceului de cultură generală 
sau a liceului de specialitate 
la 18—19 ani, cu un an mai 
devreme decît în prezent. Pro
punerea referitoare la începe
rea școlarității de la vîrstă de 
6 ani ține seama de noile con
diții sociale, economice și cul
turale din patria noastră, de 
concluziile cercetărilor psiho- 
pedagogice și medicale, ca și 
de experiența altor țări. Cu
prinderea copiilor la școală cu 
un an mai devreme decît în 
prezent are o deosebită sem
nificație social-pedagogică, 
constituind un important spri
jin acordat familiei și, îndeo
sebi, mamelor angajate în pro
ducție, în creșterea și educarea 
copiilor.

Se preconizează ca progra
mele și manualele pentru 
clasa I cu copii de 6 ani să 
fie accesibile vîrstei și mai 
ușoare decît ale actualei clase 
I cu copii de 7 ani. Se va ține 
seama de dezvoltarea psiho-

b) Liceul de cultură
Liceul de cultură generală 

va avea durata de 4 ani și va 
funcționa din primul an de 
studii, în funcție de condiții, 
cu următoarele secții î reală — 
cu accent pe matematică și 
fizică ; reală — cu profil de 
chimie-biologie (într-un nu
măr restrîns de școli); uma
nistă — cu accent pe studiul 
literaturii române, filozofiei, 
limbilor străine; clasică (în
tr-un număr restrîns de școli) 
— orientată spre studiul lim
bii latine și limbii eline.

La stabilirea conținutului 
fiecărei secții se va avea în 
vedere atît asigurarea unui 
larg orizont de cultură gene
rală, cît și o mai accentuată 
profilare a secțiilor liceului.

Pentru elevii cu aptitudini 
și rezultate deosebite la anu
mite discipline, se vor organi
za, în continuare, clase speci
ale de matematică, fizică, limbi 
moderne, creîndu-se, eventu
al, și clase speciale de biologie 
și chimie.

în viitor, se va acorda aten
ție sporită acțiunii de orien
tare școlară și profesională a 
elevilor. în acest scop, se vor 
lua unele măsuri, printre care 
menționăm : 

condiție esențială a asigură
rii eficienței sociale a învăță
mîntului.

tinde să crească de la 7—8 ani 
la 9—10 ani. Tendința gene
rală este de a soluționa pro
blema prelungirii școlarității 
obligatorii prin coborîrea li
mitei inferioare a vîrstei de 
cuprindere în școală. După da
tele B.I.E.—UNESCO, învăță
mîntul începe de la vîrstă de 
6 ani în 55 țări.

Analizînd posibilitățile de 
prelungire a duratei învăță
mîntului obligatoriu din țara 
noastră, în funcție de cerin
țele dezvoltării economiei și 
culturii, Ministerul învăță
mîntului prezintă, în cele ce 
urmează, modalitatea realiză
rii unui învățămînt obligato
riu cu durata de minimum 10 
ani.

Pentru a asigura întregului 
tineret o instruire pe o durată 
de minimum 10 ani, se propu
ne următoarea structură de 
ansamblu a învățămîntului o- 
bligatoriu și a școlilor postge
nerale :

ani
fizică a fiecărui copil și de 
condițiile deplasării acestora 
la școală, putîndu-se, și în 
viitor, amina cu un an, în anu
mite cazuri, școlarizarea lor.

Din punct de vedere al 
structurii și conținutului, școa
la generală de 10 ani se va 
prezenta astfel :

— clasele I—VIII vor func
ționa pe baza unui plan de 
învățămînt unitar. în clasele 
V—VIII, prin mijlocirea cercu
rilor științifice, tehnice, prac
tice, literare, artistice etc., se 
va face un început de orien
tare a elevilor, creîndu-li-se 
posibilitatea să aleagă o activi
tate sau alta, potrivit variate
lor lor înclinații, aptitudini și 
interese. Pentru activitatea în 
cercuri se vor rezerva la aceste 
clase 1—2 ore pe săptămînă 
care vor intra în norma pro
fesorilor de specialitate ce vor 
conduce cercurile.

— în clasele IX—X ale 
școlii generale se va continua 
studierea limbii și literaturii 
române, matematicii, fizicii, 
chimiei, biologiei, istoriei, geo
grafiei, limbilor străine etc. 
întrucît absolvenții celor 10 
clase vor urma școli profesio
nale, sau se vor încadra în 
producție, este necesar să se 
asigure în clasele IX-X și o 
pregătire tehnică-practică di
ferențiată. Ținînd seama de 
condițiile în care funcționează 
școlile, se vor preda discipline 
legate de industrie, agricultură, 
zootehnie, pomicultură, viti
cultură, contabilitate, desen 
tehnic, stenodactilografie, me
naj etc.

Unele din clasele IX—X vor 
funcționa ca unități distincte 
în incinta școlilor profesionale 
care dispun de condiții pentru 
ca elevii să dobîndească, pe 
lîngă cunoștințe de cultură 
generală, cunoștințe și deprin
deri necesare însușirii diferi
telor profesiuni.

Ministerul învățămîntului va 
reexamina, cu sprijinul orga
nelor locale, actuala rețea a 
școlilor generale și a liceelor 
din mediul rural, ținînd seama 
de îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a țării, 
de sistematizarea localităților 
și de necesitatea de a asigura 
unități școlare puternice, cu o 
bază materială corespunză
toare, încadrate cu personal 
didactic calificat.

generală*)
— în toate liceele șl școlile 

generale, colective de profesori 
vor desfășura activitate de cu
noaștere sistematică a elevi
lor, a aptitudinilor acestora, 
de informare a lor și a părin
ților asupra diferitelor profe
siuni și tipuri de școli, de în
drumare a școlarilor spre ace
le domenii pentru care ei ma
nifestă înclinații deosebite. în 
cadrul acestor colective un rol 
deosebit îl vor avea specialiștii 
în problemele de psihologie, 
pedagogie și sociologie.

— în cadrul universităților 
se vor înființa laboratoare de 
orientare școlară și profesio
nală pentru pregătirea perso
nalului calificat de speciali
tate și se vor organiza cursuri 
de scurtă durată cu profesorii 
de psihologie, pedagogie, filo
zofie și de alte specialități, în 
vederea Inițierii acestora în 
problemele orientării școlare 
și profesionale.

*) Problemele legate de li
ceele de specialitate se tra
tează în „Studiul privind 
dezvoltarea învățămîntului 
profesional șl tehnic" care 
urmează să fie dat publici
tății.

Adoptarea modalității pro
puse de prelungire a duratei 
învățămîntului obligatoriu 
oferă posibilități pentru creș
terea simțitoare a nivelului de 
cultură generală al întregului 
tineret, realizată pe parcursul 
a minimum 10 ani de studiu. 
Totodată, se lichidează decala
jul existent între vîrstă absol
virii școlii generale (15 ani) și 
vîrstă stabilită de Codul Mun
cii pentru angajare în pro
ducție (16 ani), tinerii fiind 
menținuți sub influența orga
nizată a școlii pînă la vîrstă 
de 16 ani împliniți.

Soluția preconizată menține 
durata actuală a liceului de 
cultură generală (4 ani) și a 
liceelor de specialitate (4—5 
ani), ceea ce permite consoli
darea și îmbunătățirea învăță
mîntului în aceste tipuri de 
școli, asigurînd pregătirea la 
un nivel corespunzător a tine
rilor care vor urma învăță
mîntul superior. Pe de altă 
parte, crearea școlii de 10 ani 
nu implică restructurări adînci 
ale conținutului învățămîntu
lui, la clasele I—VIII și în 
licee, ci numai perfecționarea, 
în continuare, a planurilor, 
programelor și manualelor 
școlare.

în același timp, structura de 
ansamblu a învățămîntului o-

învățămîntul seral șî fără 
frecvență

învățămîntul seral și fără 
frecvență a cunoscut o extin
dere continuă în anii construc
ției socialiste, fiind larg acce
sibil oamenilor muncii care, 
paralel cu activitatea în pro
ducție, au posibilitatea de a-și 
ridica nivelul de cunoștințe.

Cu toate rezultatele obți
nute, eficiența învățămîntu
lui seral și fără frecvență nu 
este pe deplin satisfăcătoare.

Pentru a se crea condiții mai 
bune de pregătire a elevilor de 
la învățămîntul seral, se pro
pune :

— prelungirea duratei stu
diilor la 5 ani, putîndu-se asi
gura astfel, pentru studiul dis
ciplinelor, un număr sporit de 
ore, apropiat de cel prevă
zut la cursurile de zi ;

— diversificarea studiilor 
prin crearea de secții ca și la 
cursurile de zi ;

— adoptarea unei structuri 
a anului școlar, similară celei 
de la cursurile de zi.

După încheierea generali
zării învățămîntului obligato
riu de 10 ani, învățămîntul se
ral ar urma să funcționeze nu
mai cu clasele XI—XII.

învățămîntul special și 

ocrotirea copiilor minori
Școlarizarea copiilor cu de

ficiențe fizice, senzoriale și 
intelectuale urmărește să asi
gure corectarea sau compen
sarea deficiențelor, orientarea 
elevilor spre diferite profesi
uni, ținînd seama de natura și 
gradul deficienței, pregătin- 
du-i spre a se integra în viața 
socială și în munca produc
tivă.

Ținînd seama de faptul că 
un procent însemnat de copii 
cu deficințe nu au putut fi cu
prinși în școlile speciale, Mi
nisterul învățămîntului și Mi
nisterul Sănătății vor face pro
puneri pentru dezvoltarea re
țelei acestor școli, astfel ca, 
în următorii 4—5 ani, toți co
piii cu deficiențe să fie școla
rizați.

Se va examina posibilitatea 
înființării unor clase speciale 
alcătuite din copiii care se si
tuează, din punct de vedere al 
dezvoltării mintale, între copiii 
normali și cei debili mintal.

Educația preșcolară
în scopul pregătirii copiilor 

pentru școala generală și al 
sprijinirii mamelor care lu
crează în producție,la începu
tul anului școlar 1967—1968 au 
fost cuprinși în grădinițe 
391 000 copii. Capacitatea de 
cuprindere în grădinițe ur
mează să crească în anii 
viitori.

Pentru îmbunătățirea activi
tății instituțiilor preșcolare, se 

bligatoriu și de nivel mediu, 
care rezultă din adoptarea a- 
cestei modalități de prelungire 
a școlarității obligatorii, va 
crea cadrul necesar pentru a- 
sigurarea stabilității și posibi
lității de perfecționare a învă
țămîntului din țara noastră, 
pentru o perspectivă îndelun
gată.

Realizarea obligativității în
vățămîntului de 10 ani pentru 
întreaga generație tînără, în 
vîrstă de 6—16 ani, va situa 
Republica Socialistă România 
printre țările cele mai avansa
te din punct de vedere al dez
voltării învățămîntului și cul
turii.

Trecerea la școala generală 
de 10 ani se va înfăptui pe mă
sura asigurării condițiilor ma
teriale și a cadrelor didactice 
calificate. în anul școlar 
1968—1969 va începe școla
rizarea copiilor de la vîr- 
sta de 6 ani, care se va gene
raliza în anul școlar 1970— 
1971. Acțiunea de generalizare 
a școlii de 10 ani urmează să 
se realizeze treptat, începînd 
din 1969, încheindu-se în linii 
mari în anii 1972—1973. Aceas
ta se va efectua mai întîi în 
mediul urban și în localitățile 
rurale care dispun de condiții
le necesare.

Pentru a spori eficiența în
vățămîntului fără frecvență, 
se preconizează :

— dezvoltarea rețelei sec
țiilor fără frecvență pentru 
claseleV—X în cadrul școli
lor generale, în așa fel încît 
să poată cuprinde tinerii care 
nu au reușit să absolve școala 
generală la cursurile de zi ;

— mărirea numărului ore
lor de consultații, lecții de sin 
teză și lucrări de laborator, 
pentru a se acorda un ajutor 
mai susținut persoanelor în
scrise la această formă de în
vățămînt ;

— organizarea unor emisi
uni speciale de radio și tele
viziune în sprijinul celor în
scriși la secțiile serale și fără 
frecvență ;

— experimentarea, în cîteva 
licee, a unor secții cu clasele 
IX—XII prin corespondență, 
formă de pregătire a adulților 
folosită în alte țări (extinderea 
acestei forme se va face după 
experimentare) ;

— stabilirea unor norme 
didactice pentru profesori care 
să se ocupe în mod special cu 
pregătirea elevilor de la în
vățămîntul fără frecvență.

Astfel de clase de „recu
perare" permit o muncă ins- 
tructiv-educativă și asistență 
medicală diferențiată, potri
vit particularităților copiilor 
respectivi. Gruparea acestor 
copii în cadrul unor clase spe
ciale (cu efective de 10—15 e- 
levi) ar evita dificultățile exis
tente în prezent în munca 
învățătorilor, care de multe ori 
sînt obligați să consume cu ei 
mult timp din lecție în dauna 
activității cu ceilalți elevi.

O problemă socială căreia i 
se va acorda o atenție sporită 
este educarea și instruirea co
piilor lipsiți de ocrotire fami
lială, prin extinderea siste
mului caselor de copii, care să 
le asigure condiții bune de 
dezvoltare.

Ministerul învățămîntului, 
împreună cu Ministerul Muncii 
vor elabora un plan de cu
prindere în instituții cores
punzătoare a tuturor minori
lor lipsiți de ocrotire familială, 
în următorii 4—5 ani.

vor lua măsuri menite să ducă 
la o organizare mai rațională 
a unităților existente. Grădi
nițele de copii vor funcționa 
cu program de 5—8 ore pe zi, 
în perioada 15 septembrie — 
15 iunie. Organizarea acestora 
se va face, în general, pe baza 
principiului teritorial, men-

(Continuare in pag. a TV-a)
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ținîndu-se. însă grădinițele de 
pe lingă întreprinderile cu un 
număr mai mare de femei sa
lariate Dat fiind caracterul 
lor de instituții de învăță- 
mint, cheltuielile de funcțio
nare a grădinițelor de copii 
vor fi suportate din bugetul 
Ministerului învățămîntului.

Pe lingă unele grădinițe din 
orașe și centre muncitorești se 
vor înființa, in funcție de ne
cesități și posibilități, cu con
tribuția părinților, cămine de

Perfectionarea conți-
■> ■> 

nutului, metodelor 

și mijloacelor 

de învățămînt
în etapele pe care le-a stră

bătut școala noastră în anii 
puterii populare, s-a realizat 
îmbunătățirea continuă a con
ținutului învățămîntului, ceea 
ce a dus la lărgirea orizontului 
de cultură generală al elevilor.

Cu toate acestea, în conți
nutul învățămîntului persistă, 
încă, o seamă de neajunsuri, 
îndeosebi în ceea ce privește

Planurile da învățămînt
Deși, comparativ cu situa

ția din alte țări, planurile 
noastre de învățămînt asigură, 
în general, un echilibru co
respunzător între diferite gru
pe de discipline, acestea tre
buie încă îmbunătățite și per
fecționate pentru a asigura 
elevilor temeinice cunoștințe 
de cultură generală, științifice 
și tehnice.

în acest scop, se va acorda 
o atenție sporită studiului u- 
nor ramuri și capitole noi ale 
disciplinelor prevăzute în pla
nurile de învățămînt. precum 
și organizării judicioase și u- 
nitare a materiei de la dife
ritele obiecte. Astfel, eu toate că 
în planurile de învățămînt 
matematică, ocupă 15 la sută 
din totalul orelor, atît în școa
la generală cît și în liceu — 
secția reală — se impune e 
distribuire mai judicioasă a 
disciplinelor matematice pe 
ani școlari, în așa fel încît să 
se asigure o mai bună core
lație între studiul aritmeticii, 
algebrei și trigonometriei, geo
metriei plane și în spațiu, în
tre matematicile elementare și 
superioare. De asemenea, este 
necesar ca pregătirea mate
matică a elevilor să fie com
pletată prin predarea unor no
țiuni din domeniul ciberneticii 
și teoriei informației.

Fizica și chimia trebuie să 
aibă o pondere crescută în 
planurile de învățămînt, cu 
accent pe ramurile lor mo
derne (structura atomului, 
chimie macromoleculară) ; o 
dezvoltare mai mare se va a- 
corda aplicațiilor practice la 
aceste discipline.

De asemenea, se va îmbu
nătăți pregătirea umanistă a 
tineretului. Astfel, la obiectul 
filozofie și socialism științi
fic care se predă în liceu, 
se va acorda o extindere mai 
mare problemelor de istoria 
filozofiei ; se vor introduce 
unele noțiuni de drept, iar la 
limba și literatura română se 
vor preda capitole noi i stilis
tica literară, analiza și com
poziția literară. Se va îmbu
nătăți predarea istoriei litera
turii universale și studiul lim
bilor moderne.

Programele și manualele 

școlare
Pentru perfecționarea pro

gramelor și manualelor școla
re, Ministerul învățămîntului 
va asigura o dozare mai rațio
nală a cunoștințelor pe par
cursul ariilor de studii selecta
rea elementelor esențiale la 
nivelul actual al științei și 

copii. Acestea vor funcționa 
fie cu program de 10—12 ore 
pe zi, fie cu program săptă- 
mînal, copiii servind și masa. 
Salariile educatoarelor și une
le cheltuieli administrative vor 
fi suportate de Ia buget. De 
asemenea in mediul rural, la 
cererea membrilor coopera
tori, cooperativele agricole de 
producție vor putea înființa 
pe lingă grădinițe, cămine de 
copii, cu program zilnic, 
cheltuielile de întreținere fi
ind asigurate de cooperative.

modernizarea lui. De aceea, în 
anii care urmează, problema 
modernizării învățămîntului. 
punerii lui de acord cu noile 
cuceriri ale științei și culturii, 
ridicării sale Ia nivelul celor 
mai bune realizări existente 
pe plan mondial vor constitui 
o preocupare permanentă a 
Ministerului învățămîntului.

în vederea întăririi educa
ției igienico-sanitare. se va 
introduce. în ultima clasă a 
liceului, un curs de igienă, 
predat diferențiat pentru 
băieți și fete.

Se va urmări ca introduce
rea unor discipline și capitole 
noi să nu ducă la supraîn
cărcarea elevilor. Practica 
școlară demonstrează că una 
din cele mai eficace modali
tăți de evitare a supraîncăr
cării, în condițiile creșterii 
continue a fondului de infor
mații în toate domeniile, o 
constituie eșalonarea judicioa
să a materiei de invățămint 
pe clase, eliminarea repetări
lor în studiul unor discipline 
sau unor capitole, precum și 
a amănuntelor nesemnificati
ve, punindu-se accentul pe 
prezentarea sintetică a cunoș
tințelor fundamentale. în a- 
cest scop, se va îmbunătăți 
actualul sistem de repartizare 
a materiei de învățămînt pe 
ani de studii, în așa fel ca o 
parte din disciplinele care se 
predau în școala generală să 
nu se mai reia și în clasele 
IX—XII, iar unele teme sau 
capitole predate la anumite 
obiecte să nu se repete la 
altele.

în vederea evitării repetă
rilor inutile și pentru a oferi 
elevilor o viziune de ansam
blu asupra realității, ținînd 
seama de ultimele date ale 
științei, anumite obiecte se vor 
preda sub forma unor sinteze, 
în acest mod, s-ar putea stu
dia. de exemplu, științele bio
logice, ca obiect unitar.

De asemenea, considerăm 
necesară reexaminarea struc
turii anului școlar, astfel încît 
să se prelungească perioada 
de activitate didactică în tim
pul unui an calendaristic, 
creîndu-se posibilități mai 
largi de predare și aprofun
dare a cunoștințelor.

Pentru dozarea judicioasă a 
eforturilor solicitate elevilor, 
se vor lua măsuri ca întreaga 
activitate didactică desfășu
rată, în cadrul lecțiilor, în li
ceu. să nu depășească 28—30 
ore săptăminal la nici una 
dintre clase.

gruparea lor în jurul unor idei 
fundamentale, pe baza cărora 
elevii să cuprindă și să înțe
leagă mai ușor diversitatea fe
nomenelor

Concomitent cu aceasta, se 
va proceda la eliminarea amă
nuntelor neesențiale, la redu

cerea la maximum, mai ales 
la clasele mari, a elementelor 
istorice și des< rlptive, acestea 
putînd fi recomandate elevilor 
ca material facultativ

Programele și manualele 
școlare vor trebui să oglin
dească tot ce este înaintat în 
experiența învățămîntului pe 
plan mondial să asigure pre
gătirea în perspectivă a tinere
tului potrivit dezvoltării știin
ței și tehnicii, nevoilor socie
tății noastre socialiste.

Dat fiind rolul deosebit al 
manualelor școlare în pregăti
rea elevilor, sînt necesare îm
bunătățiri atît sub raportul 
conținutului acestora, cît și 
al redactării și prezentării lor 
grafice în același timp este 
necesar ca manualele să cu
prindă un bogat material in
tuitiv (ilustrații, scheme, dia
grame comparative etc.) care

Metodele și mijloacele

de învățămînt
Ridicarea calității învăță

mîntului nostru este condițio
nată și de modernizarea meto
delor și mijloacelor de învăță
mînt. Va trebui ca în activita
tea didactică să se apl-ice în 
mai mare măsură metode care 
dezvoltă gîndirea elevilor, să 
se diminueze ponderea expune
rii descriptive în favoarea ex
plicațiilor. să se trezească cu
riozitatea și interesul elevilor 
prin probleme-întrebări, o- 
bișnuindu-i tot mai mult să 
gîndească și să muncească in
dependent.

Potrivit cerințelor moderni
zării învățămîntului, se vor 
crea în școli mai multe labo
ratoare (fizică, chimie, biolo
gie, lingvistică) și cabinete (is
torie, geografie). Ministerul în
vățămîntului va extinde labo
ratoarele de matematică și la
boratoarele pentru predarea 
limbilor străine. în același 
timp. Ministerul învățămîntu
lui va asigura dotarea labora
toarelor școlare cu aparatură 
și materiale necesare.

Se va acorda o atenție spo-

Examenul de
în vederea ridicării nivelu

lui de pregătire al elevilor, cît 
și pentru înlăturarea unor cau
ze care contribuie la supraso
licitarea acestora, va trebui, re
considerat și sistemul actual 
de încheiere a studiilor în li
ceu prin examenul de bacala
ureat. în acest scop, se pro
pun următoarele :

— în cl. XH-a, ultimul tri
mestru școlar va fi consacrat 
recapitulării și sintezei mate
riei studiate în liceu ;

— sesiunea examenului de 
bacalaureat se va desfășura în 
cursul ultimei luni a trimestru
lui de recapitulare și sinteză, 
eșalonat, pe obiecte ;

— la examenul de bacalau
reat candidații vor susține 
probe la 5 obiecte, din care

Munca educativă
în anii puterii populare, 

școala noastră, sub conduce
rea partidului, a obținut 
succese importante în educa
rea comunistă a tineretului, în 
cultivarea răspunderii fată de 
obligațiile școlare și cetățe
nești. în dezvoltarea sentimen
telor de dragoste fată de tra
dițiile progresiste ale poporu
lui român, față de patria so
cialistă. Tineretul nostru se 
caracterizează prin entuziasm 
și hărnicie, cinste și discipli
nă. devotament fată de popor, 
dorință nestrămutată de a se 
pregăti temeinic și a-și pune 
cunoștințele în slujba înfăp
tuirii politicii partidului de 
construire a socialismului.

Cu toate realizările obținu
te, în munca educativă se ma
nifestă. însă, și unele neajun
suri. Astfel, nu întotdeauna 
sînt puse în valoare resursele 
educative ale obiectelor de 
studiu șl. îndeosebi, ale dis
ciplinelor umaniste care, prin 
conținutul lor. oferă mari po
sibilități pentru formarea 
convingerilor, sentimentelor 
patriotice, pentru înrîurirea 
idealurilor de viață ale elevi
lor. 

să ajute elevii la înțelegerea și 
asimilarea textului. La unele 
discipline și cicluri de clase se 
vor elabora manuale unice 
care, reflectînd o concepție u- 
nitară, să favorizeze continui
tatea în însușirea cunoștințe
lor și să evite repetările de 
prisos. Pentru ca în practica 
școlară să se verifice și să «e 
impună manualele cele mai 
valoroase, Ministerul învăță
mîntului va relua tradiția e- 
laborării mai multor manuale 
pentru aceeași disciplină, de 
către autori diferiți.

O atenție deosebită se va 
acorda în continuare perfecțio
nării programelor și manuale
lor pentru școlile cu limba de 
predare a naționalităților con
locuitoare elaborării unor lu
crări metodice în sprijinul ca
drelor didactice care predau 
în aceste școli.

rită dezvoltării producției 
mijloacelor audio-vizuale mo
derne șj în special filmelor di
dactice. discurilor și benzilor 
de magnetofon, precum și în
zestrării tuturor școlilor cu a- 
parate de proiecție, magneto- 
foane, televizoare. împreună 
cu Comitetul de Stat pentru 
Radio și Televiziune, se vor 
lua măsuri de organizare a 
unor emisiuni speciale de ra
dio și teleșcoală, în sprijinul 
procesului de învățămînt.

O contribuție importantă în 
realizarea sarcinilor privind 
îmbunătățirea continuă a con
ținutului învățămîntului, a 
metodelor de transmitere a cu
noștințelor, va trebui să o a- 
ducă Institutul de științe pe
dagogice. Acesta va efectua 
studii și cercetări asupra prin
cipalelor probleme privind 
conținutul procesului de învă
țămînt, va elabora și experi
menta noile planuri și progra
me școlare, va studia noi meto
de pedagogice și va edita pu
blicații metodice.

bacalaureat
1—2 la alegere. Limba română 
și istoria patriei vor fi obiec
te de examen la toate secții
le. Candidații proveniți din li
ceele cu limbi de predare ale 
naționalităților conlocuitoare 
vor susține probe scrise și ora
le și la limba maternă ;

— examenul se va susține în 
fața unei comisii prezidate de 
un profesor sau conferențiar 
universitar, ajutat de un vice
președinte numit din rîndul 
cadrelor didactice din afara 
școlii. Ca membri ai comisiei 
vor fi numiți profesori de li
ceu, de regulă, din școlile de 
la care provin candidații,

— candidații reușiți la exa
men vor primi diploma de ba
calaureat

Unele acțiuni educative ex- 
trașcolare nu trezesc intere
sul, nu sînt destul de atracti
ve, vin insuficient în întîmpi- 
narea aspirațiilor elevilor și, 
ca urmare, au o eficientă scă
zută.

în unele școli, nu se ia po
ziție fată de abaterile elevilor 
de la disciplină, unii dintre ei 
manifestă o atitudine indife
rentă fată de învățătură, men
talitatea de a promova eu 
note la limită.

Măsurile luate de Plenara 
C.C. aj P.C.R. din decembrie 
1967 în legătură cu îmbunătă
țirea muncii educative în rîn
dul tineretului, precum și cele 
din anul 1966, referitoare la 
organizarea pe baze noi a ac
tivității pionierești. sporesc 
rolul și sarcinile U.T.C. și ale 
Organizației pionierilor în for
mare și pregătirea pentru via
tă a școlarilor. în același timp, 
aceste importante documente 
reprezintă un program amplu 
și de perspectivă pentru toti 
factorii cărora le este încre
dințată răspunderea educării 
tinerei generații. Ele stabilesc 

directive și măsuri practice 
pentru perfecționarea activită
ții educative precizînd că în 
opera complexă de educare 
multilaterală a tineretului, 
rolul principal revine scolii, 
cadrelor didactice care disoun 
de cunoștințe și de experiența 
pedagog’că necesară Exem
plul personal al cadrelor di
dactice.. competenta lor pro
fesională pasiunea pentru dis
ciplina pe care o predau, co
rectitudinea și tinuta etică, 
principialitatea și modestia 
lor. exercită o puternică in
fluentă educativă asupra tine
retului școlar.

Perfectionarea educației ele
vilor se va realiza. în primul 
rînd. prin creșterea valorii e- 
ducative a procesului de învă
țămînt. Fiecare disciplină fie
care lecție trebuie să aducă o 
contribuție specifică la dez
voltarea gîndirîi, la formarea 
caracterului și a conduitei, la 
educația multilaterală a ele
vilor.

Un rol deosebit în educare 
îl au istoria și geografia pa
triei. limba și literatura ro
mână. filozofia și socialismul 
științific, economia politică. 
Valorile, exemplele și ideile 
care alcătuiesc conținutul a- 
cestora au o mare putere de 
influențare și trebuie folosite 
mai larg și mai eficient pen
tru realizarea scopurilor edu
cației. pentru înarmarea tine
retului cu concepția înaintată 
despre lume, educarea lui în 
spiritul patriotismului si al 
internaționalismului socialist.

Ora de dirigenție. ea oră 
consacrată în mod special ac
tivității educative, va trebui 
să exercite o înrâurire sporită 
asupra colectivului clasei, a 
fiecărui elev. în organizarea și 
desfășurarea acestor ore pon
derea principală o vor deține 
informarea politică, educația 
moral-cetățenească a elevilor, 
formarea unei atitudini disci
plinate. cultivarea spiritului 
de răspundere fată de muncă, 
de învățătură, de propria lor 
conduită.

Tematica orelor trebuie să 
fie rezultatul unei largi con
sultări a organizațiilor UT.C, 
a elevilor, a părinților, a 
corpului didactic, tinîndu-se 
seama. îndeaproape, de dina
mica intereselor, năzuințelor 
și a vieții fiecărui colectiv în 
parte.

Profesorul diriginte își va e- 
xercita în așa fel rolul. încît 
să lase mai mult cîmp de ma
nifestare inițiativei și indepen
dentei elevilor, dîndu-le astfel 
posibilitatea să contribuie ac
tiv la propria lor formare.

O importantă problemă, cu 
implicații etice și fiziologice, 
căreia școala va trebui să-i a- 
corde mai multă atenție, este 
aceea a relațiilor dintre sexe, 
cultivării stimei și respectului 
reciproc dintre elevi si eleve, 

în conformitate cu directi
vele date prin hotărîrile parti
dului în organizarea și des
fășurarea activității educative 
extrașcolare, a activității cul- 
tural-artistice și distractive, 
rolul principal revine Uniunii 
Tineretului Comunist și Or
ganizației pionierilor. In a-
ceastă direcție, școala, cadrele 
didactice le vor acorda un
sprijin permanent. Activitatea 
extrașcolară a elevilor din li
cee va fi coordonată pe baza 
unui program comun întocmit 
de conducerile școlilor și de 
comitetele U.T.C. pe școală.

O pondere mare vor trebui 
să aibă cercurile pe specialități 

Personalul didactic
Dezvoltarea continuă a în

vățămîntului cere rezolvarea 
unor însemnate probleme re
feritoare la asigurarea școlilor 
cu cadre didactice calificate, 
la perfecționarea lor continuă, 
la îmbunătățirea sistemului de 
numire, promovare și transfe
rare a acestora.

Pregătirea personalului di
dactic pentru grădinițe și cl. 
I—IV ale școlii generale se 
realizează în prezent prin li
ceele pedagogice de învățători 
și educatoare, cu durata de 5 
ani. precum și prin institutele 
pedagogice de învățători, cu 
durata de 2 ani. Acest sistem 
se va menține și în continuare.

Se va examina, de asemenea, 
posibilitatea pregătirii. în per
spectivă, prin facultăți cu du

rata de 3 ani, a cadrelor didac
tice pentru clasele I—IV.

Absolvenții învățămîntului 
superior care predau Ia cl. 
I—IV vor primi titlul de insti
tutori și vor fi salarizați po
trivit studiilor pe care le po
sedă.

întrucît necesarul de cadre 
didactice pentru clasele V— 
VIII este încă mare, profesorii 
vor fi pregătiți. în continuare, 
atît prin institutele pedagogice, 
cît și prin universități ; a- 
cestea din urmă vor asigura, 
de asemenea, și cadrele didac
tice pentru clasele IX—XII.

Prin îmbunătățirea sistemu
lui de pregătire a cadrelor di
dactice. sistem preconizat în 
Studiul privind dezvoltarea în
vățămîntului superior, care a 
fost dat publicității, problema

și. în principiu, toate formele 
destinate să contribuie la des
coperirea si stimularea talen
telor și aptitudinilor elevilor. 
Ținînd seama de importanta 
oe care o are tehnica în viata 
omului contemporan este ne
cesar să se acorde în cadrul 
activităților educative extra- 
scolare mai multă atenție cul
tivării interesului si pasiunii 
pentru tehnică pentru lucră
rile cu caracter aplicativ si 
alte îndeletniciri care contri
buie la o mai bună pregătire 
a elevilor pentru viată.

Un loc de seamă îl vor de
ține cenaclurile, societățile li
terare și științifice ale elevi
lor în cadrul cărora ei vor 
trebui să-și dezvolte aptitudi
nile creatoare, să primească 
răspunsuri la întrebările ce si 
le pun în legătură cu viata 
culturală a epocii noastre Ce
naclurile. societățile literare și 
științifice vor edita, sub con
ducerea profesorilor, cu spriji
nul scriitorilor, al oamenilor 
de artă și știință, reviste care 
să valorifice creațiile școlari
lor.

Pentru a satisface dorința 
tinerilor de a se distra si des
tinde. o atenție deosebită se 
va acorda organizării reuniu
nilor. serilor distractive, acti
vităților în aer liber.

Educația fizică, sportul, miș
carea în aer liber vor trebui 
să devină. în mai mare mă
sură. factori compensatori de 
o deosebită importantă pentru 
menținerea sănătății, consti
tuind în același timp, mijloa
ce prețioase în educarea voin
ței și a caracterului. în dez
voltarea multilaterală a tine
rei generații. în acest scop, se 
vor îmbunătăți conținutul și 
metodica lecției de educație 
fizică : se va organiza atra
gerea mai multor elevi în 
practicarea atletismului, îno
tului, schiului, turismului, ci
cloturismului și a unor spor
turi tehnico-aplicative : se vor 
lărgi formele de activitate 
competițională pe plan local : 
se va extinde rețeaua liceelor 
cu program de educație fizică 
și a școlilor sportive ; se vor 
lărgi întîlnirile internaționale 
sportive școlărești.

Pentru asigurarea condiții
lor materiale necesare desfă
șurării educației fizice șj spor
tului. Ministerul învățămîntu
lui va definitiva planul de 
măsuri pentru construirea de 
noi baze sportive, a bazinelor 
de înot, a complexelor sporti
ve : școlile vor fi stimulate în 
amenajarea bazelor sportive 
simple, folosind. în acest, scop, 
și munca patriotică a elevilor.

Institutul de științe pedago
gice va elabora lucrări meto
dice culegeri de texte diferen
țiate — pe cicluri școlare — 
lucrări monografice pentru 
principalele probleme ale edu
cației tineretului.

în întreaga operă de educa
ție a copiilor, familia trebuie 
orientată și angajată pentru a 
sprijini școala în acțiunea de 
formare a tineretului în spiri
tul ideologiei clasei muncitoa
re. al concepției sale despre 
lume și viată, a] țelurilor u- 
maniste ale politicii Partidu
lui Comunist Român.

Viața, practica pedagogică și 
socială demonstrează faptul 
că educarea copiilor trebuie să 
fie rodul preocupărilor și e- 
forturilor. al acțiunilor con
vergente ale învățătorilor și 
profesorilor, ale organizațiilor 
de pionieri și U.T.C.. al fami
liei. 

asigurării școlilor cu personal 
didactic calificat va fi practic 
rezolvată în cincinalul urmă
tor.

Perfecționarea personalului 
didactic se realizează, în pre
zent. prin activitatea metodică 
ce se desfășoară în școli. în 
cercurile pedagogice pe specia
lități. prin consfătuiri, instruc
taje și cursuri. ’

Ținînd seama de sarcinile de 
perspectivă ce stau în fața în
vățămîntului, de dezvoltarea 
științei, tehnicii și culturii, 
este necesară luarea unor mă
suri care să ducă la ridicarea 
calității și sporirea eficienței 
activității de perfecționare, 
astfel i

a) Informarea științifică de 
specialitate a profesorilor se 
va face la nivel post-universi- 
tar de către instituțiile de în
vățămînt superior. în acest 
scop, se vor organiza și desfă
șura, în mod periodic, cursuri 
prin care profesorii vor fi puși 
la curent cu noile realizări ale 
științei. Cursuri de informare 
științifică de specialitate se 
vor organiza, de asemenea, 
pentru învățători și educatoare, 
pe lîngă institutele pedagogice.

La întocmirea planurilor de 
cuprindere în aceste cursuri se 
va ține seama de necesitatea 
ea toate cadrele didactice cu 
vechime pînă la 25 ani în în
vățămînt să treacă, la inter
vale de 3—5 ani. după specifi
cul specialității, prin această 
formă de perfecționare.

b) Perfecționarea pedagogi- 
că-metodică a cadrelor didac
tice se va realiza de către in
spectoratele școlare județene, 
prin organizarea unor consfă
tuiri și schimburi de experien
ță pe specialități, a unor lecții 
practice etc.

c) îmbunătățirea sistemului 
de acordare a gradelor didacti
ce și întărirea caracterului său 
stimulativ, se va înfăptui prin 
micșorarea numărului probelor 
la examenul de definitivat și

Activitatea de

îndrumare
Activitatea de îndrumare și 

control a procesului instruc- 
tiv-educativ în învățămîntul 
de cultură generală, profesio
nal și tehnic este exercitată 
de către Ministerul învăță
mîntului, ministerele și orga
nizațiile centrale care au în 
subordine școli, de secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor 
populare.

Cu toate rezultatele obținu
te, calitatea, operativitatea și 
eficiența muncii de îndrumare 
și control a învățămîntului nu 
se ridică, întotdeauna, la nive
lul cerut de dezvoltarea școlii 
noastre. Această situație se 
datorește în principal supra
încărcării secțiilor de învăță
mînt, și a inspectorilor cu sar
cini administrative, care nu 
le-au permis să desfășoare o 
susținută muncă de îndru
mare și control a procesului 
instructiv-educativ. și inexis
tenței, pe plan local, a unui 
corp de inspectori de specia
litate pentru învătămîntul 
profesional și tehnic.

în vederea perfecționării 
continue a activității de în
drumare și control se vor în
ființa inspectoratele școlare. 
Ele vor fi instituții executive, 
cu o largă autonomie și răs
pundere în soluționarea pro
blemelor de învățămînt din 
raza lor de activitate. Prin
cipala lor sarcină va fi con
trolul și îndrumarea activi
tății de instruire și educare a 
tineretului școlar. Inspectora
tele școlare vor fi subordo
nate Ministerului învățămîn
tului și consiliilor populare 
județene. Ministerului învăță
mîntului îi va reveni sarcina 
de a stabili conținutul învăță
mîntului, îndrumarea inspec
toratelor școlare, numirea și 
eliberarea din învățămînt a 
personalului didactic de pre
dare, precum și transferarea 
acestuia dintr-un județ în- 
tr-altul. Totodată, la propu
nerea sau cu consultarea con
siliilor populare județene, va 
numi directorii de licee, in
spectorii școlari, va aproba 
planurile de școlarizare și re
țeaua de școli.

Consiliile județene vor face 
numirile pe post a cadrelor 
didactice repartizate sau 

prin obținerea gradului H pe 
baza unei inspecții speciale, a 
unei lucrări metodico-științifi- 
ce și, eventual, a unui colocviu 
de specialitate.

în acțiunea de informare de 
specialitate și metodică a pro
fesorilor. un rol important îl 
au societățile științifice ale ca
drelor didactice (istorie și filo
logie, matematică, fizică și 
chimie, biologie, geografie). în 
viitor. societățile științifice 
vor trebui să-și sporească pre
ocupările pentru ridicarea ni
velului pregătirii științifice și 
metodice a cadrelor didactice, 
pentru antrenarea mai largă a 
acestora în munca de cerceta
re științifică si metodică In 
vederea desfășurării unei acti
vități mai susținute pe linia 
specialității, urmează ca socie
tatea de istorie-filologie să se 
constituie în două societăți 
distincte • istorie, filologie. în 
același timp, publicațiile lor 
vor fi reprofilate în mod cores
punzător. pentru a deveni cît 
mai interesante și atractive.

înfăptuirea sarcinilor ce re
vin școlii este indisolubil le
gată de judicioasa repartizare 
și promovare a personalului 
didactic.

în vederea îmbunătățirii în
tregului sistem de numire, 
promovare și transferare a 
personalului didactic. Ministe
rul învățămîntului va elabora 
și supune spre dezbatere Sta
tutul corpului didactic.

Se propune introducerea 
treptelor de salarizare, din 5 
în 5 ani, și pentru cadrele di
dactice cu o vechime de peste 
20 de ani în învățămînt.

De asemenea, este necesar 
să se manifeste toată grija 
pentru asigurarea condițiilor 
de muncă și viață a cadrelor 
didactice, folosirii acestora po
trivit pregătirii lor. f iritării 
supraîncărcării cu xșrcini, 
asigurîndu-li-se timpul nece
sar pentru studiu, pentru îm
bogățirea vieții lor spirituale.

si control
transferate în județul respec
tiv, conform cu instrucțiunile 
Ministerului învățămîntului și 
vor asigura condițiile mate
riale de funcționare a școlilor 
și inspectoratelor ; de aseme
nea, la propunerea inspecto
ratelor școlare, vor numi sau 
elibera din funcție directorii 
instituțiilor preșcolare, ai șco
lilor generale, ai caselor de 
copii și școlilor speciale, pre
cum și suplinitori.

Ministerul învățămîntului 
va elabora regulamentul de 
organizare șl funcționare a 
inspectoratelor școlare.

Se propune ca în cadrul in
spectoratelor școlare să func
ționeze un grup de inspectori 
de specialitate pentru învăță- 
mîntul preșcolar, pentru cla
sele I—IV, pentru obiectele ce 
se predau în învătămîntul de 
cultură generală (clasele V— 
XII), în învățămîntul profe
sional. tehnic și liceele de 
specialitate un grup de in
spectori teritoriali ; inspectori 
(învățători sau profesori) pen
tru problemele de personal si 
evidența cadrelor, precum și 
un număr restrîns di» func
ționari pentru probleme eco
nomico-financiare și admi
nistrative.

Totodată, se vor lua măsuri 
pentru întărirea corpului de 
control al Ministerului învă
ță mintului.

Pentru a promova în munca 
de îndrumare și control cele 
mai bune cadre didactice, se 
propune introducerea unui 
sistem unitar și stimulativ de 
salarizare a inspectorilor șco
lari, bazat pe studii, stagiu în 
învățămînt și gradul didactic 
obținut.

♦

Măsurile și soluțiile prezen
tate mai sus vor marca un 
nou pas înainte în dezvolta
rea și perfecționarea învăță
mîntului de cultură generală, 
vor contribui la ridicarea pe 
o treaptă și mai înaltă a pre
gătirii științifice a tineretului 
școlar, a nivelului de cultură 
al întregului popor, corespun
zător cerințelor actuale și de 
perspectivă ale societății noas
tre socialiste.



rea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență

mutuală dintre România și Uniunea Sovietică

VIZITA PRIN ȚARĂ A

DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI DE

PRIETENIE SOVIET O- ROMÂNE

(Agerpres)

Luni după-amiază a avut 
îoc la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Cluj o manifesta
re consacrată împlinirii a 20 de

ani de la semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică. Cu a-

Manifestări consacrate împlinirii a 20 de ani de la semna

Prima „recoltă

(Urmare din oazlna 1)

AVANCRONICA

Concursul de sală al atlețiloi 

juniori s-a încheiat

Continuîndu-șl vizita prin 
țară, delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română, con
dusă de Aleksandr Ivanovici 
Danilov, ministrul învățămîn- 
tului al R. S. F. S. Ruse, depu
tat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., care participă la ma
nifestările prilejuite de ani
versarea a 20 de ani de la 
semnarea tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și 
U.RJS.S., a sosit luni la Deva.

Oaspeții au fost primiți la Sfa
tul Popular regional de tova
rășii Vichente Bălan,, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al regiunii 
Hunedoara. în cursul zilei, 
membrii delegației au vizitat 
Muzeul arheologic, ruinele ce
tății și amfiteatrului roman 
din localitatea Sarmisegetuza. _
Seara, oaspeții sovietici au ® 
luat parte la un spectacol dat 
de obiectivul Teatrului de stat 
de estradă din Deva.

(Agerpres) @

cest prilej au luat cuvîntul 
conf. univ. Ion Gliga, decanul 
Facultății de drept a Universi
tății „Babeș-Bolyai", secretarul 
Consiliului regional ARLUS, 
și Vladimir Pescerski, prim-se- 
Cretar al Ambasadei U.R.S.S. 
la București. Publicul prezent 
— oameni de știință și cultu
ră, studenți, muncitori și func
ționari din întreprinderile șl 
instituțiile orașului — a asistat 
apoi la o gală de filme docu
mentare românești și sovietice.

*
Cu același prilej, la Casa de 

cultură a sindicatelor din Tg. 
Mureș a avut loc o seară lite
rară. La casa de cultură a sin
dicatelor din Craiova a fost 
organizată o seară de filme so
vietice.

’68 anulli
olimpic

sosiți tn Alpii francezi din 
«a toate colțurile lumii, au de- 

marat fantastic în cursa după 
știri senzaționale. Orice citi- 
tor știe de pe acum progra- 
mul de antrenament, secre
tele vieții fiecărei vedete, fe- 

@ Iul de a se îmbrăca, mîncarea 
preferată, dușmăniile și amici
țiile. Se știe totul, în afară de 
un singur lucru: marca schiu- 
rilor pe care vor luneca con- 
curenții. Comitetul olimpic

internațional și Federația 
internațională de schi au 
hotărît, într-o ședință co
mună, să interzică orice 
fel de publicitate în le
gătură cu mărcile de schi. O 
bombă de plastic aruncată în 
Casa presei n-ar fi produs o 
asemenea furtună de strigăte. 
Ziariștii — se putea altfel — 
s-au împărțit urgent în două 
tabere. Unii acuză și amenin
ță (îmi vine să cred, că nu pe 
gratis), alții aplaudă și în 
pauze atacă cu adjective des
tul de rotunde. Scandalul

•
 crește și ia proporții. Killy, 
speranța numărul 1 a Fran
ței la această Olimpiadă, o-

CURIOZITĂȚI
A Postul campion mondial da 
“ tenis de masă englezul Johny 

Leach, a fost recent victima 
unui furt. Un „colecționar* de 
medalii și trofee sportive a pă
truns în casa lui Leach de unde 

• i-a furat medalia de campion 
mondial obținută la campiona
tele din 1949 de la Stockholm. 

Deoarece aceasta este cea mal 
A frumoasă amintire din îndelun- 
w gata-i carieră sportivă, Johny 

Leach a anunțat o recompensă

•
 de 100 de lire, pe care este dis
pus să o plătească eventual 
chiar și hoțului.

Prietenul meu, LOTRU
(Urmare din pagina I) 

creștere. Crește lungimea 
galeriilor sub pocnetul sonor 
al voinței minerilor. Crește 
detașamentul constructorilor. 
Cresc oamenii, mai ales ei. în 
vîrstă, implacabil — in pri
cepere, concomitent. In plan, 
fiecare nouă lucrare insemnînd 
creșteri pe raza dexterității 
profesionale. Pe verticală, as
censiune in comun a pricepe
rii și răspunderii. Alătur a- 
cestor spuse două exemple cu
lese din colectivul care „înal
ță" uzina.

Petre Popescu, dulgher de 
mină. Din mai 1962 a fost an
gajat la I.C.H. — lotul Ro
tunda, ca dulgher subteran. 
După numai doi ani a plecat 
la școala de maiștri. Și acum, 
la Ciungei fi-a aliniat pașii 
lîngă ceilalți, umărul său ți- 
ntnd o parte din răspunderile 
ce se nasc și coexistă aici.

Nicolae Vizitiu s-a prins In 
hora constructorilor din ’53, 
la Bicaz. La 33 de ani con
duce brigada de electricieni• • • e •
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mul care a acordat peste 500 
de interviuri în 4 zile, a de
clarat că hotărârea anunțată 
este pur și simplu stupidă iar 
un reputat antrenor zice tex
tual : „Acești oameni sînt niș
te fosile, eu v-am spus-o de 
mult domnilor". Fabricanții 
de schi din Europa, zgîndăriți 
acolo unde îi doare mai mult, 
s-au strîns umăr lîngă umăr 
și au deschis front. Primul 
proiectil : au anulat un mare 
banchet ce figura pe toate a- 
fișele (bieții mîncăcioși,

miniștri din cabinetul său, va 
pomi spre Grenoble și mîine, 
la orele 15,00, va deschide o- 
ficial cea de a X-a ediție a 
Jocurilor olimpice de iarnă. 
Nume la modă în capitala 
luminii — artiști, scriitori, 
cîntăreți de music-hall, adu
lați de sute de mii de tineri 
— sînt de mult în cetatea ză
pezii. Ei împrumută întrece
rilor un farmec necunoscut în 
alte părți și furnizează, oră 
de oră, subiecte din cele mai 
palpitante marilor cotidiene. 
Un tărăboi, din belșug stropit 
cu whisky a și avut loc. Eroii 
petrecerii regretă public, în 
presa de dimineață, surplusul 
de entuziasm de care au dat 
dovadă (chestie obișnuită 
pe malul Dîmboviței).

I.N.F.I. — numele familiar 
al robotului de la centralele

de la accesul principal. Are 
în buzunar experiența de la 
Stejarul, Pîngărați, Argeș (lo
tul Rotunda); din octombrie 
’66 a început confruntarea la 
Ciunget. La întrebări răspun
de pripit, nu cumva să uite 
ceva. Ceva deosebit din ulti
ma perioadă ? Cei doi metri 
pe zi înaintare reușiți în ga
leria de acces principal, la 
capătul unor încercări tn roca 
moale, decimată de infiltrații. 
Te-ai aștepta să vezi în ini
ma munților ființe de dimen
siuni impresionante, cu inimi 
plămădite din pămîntul tare 
cu care se luptă. Vizitiu este 
excepția care nu confirmă. 
Deloc solid. Cit privește 
inima... La alegerile din toam
nă, cînd după ce 14 ani la 
rînd fusese secretar U.T.C., 
a fost eliberat. Vîrsta... Fetița 
lui, prezentă în sală, invitată, 
s-a urcat pe scenă să-l felicite 
pentru munca de pînă atunci. 
A trebuit să prezinte altcine
va darea de seamă ; lui Vizitiu 
i s-a pus un nod în gtt de 
care n-a scăpat toată ziua.

Am revăzut Lotrul la con-• o«ooo

• De ce există scadențe 
la bursa... Progresului?

• Se caută „un patron" 
pentru un club ?

• „Dar noi cu cine vo
tăm?" (De fapt pe cine 
reprezintă „bancarii" în 
categoria A ?)

• De ce din „corabie" 
sînt debarcați juniorii ?

• Trei fotbaliști pe me
tru pătrat nu-i cam mult?

fluența-i eu Latorița. In 
numai cîțiva ani pe al
bia sa vor pluti cei 500 MW 
ai viitoarei hidrocentrale. Sin
gur n-ar fi putut face față. 
Dar ca să fie în stare să du
bleze Argeșul și să-i mai și 
rămînă de cheltuială încă 60 
de MW i-a venit o idee : să 
amăgească firișoarele de apă 
ce flutură prin preajmă. Lo
tru, ce vrei! 87 de captări 
sau aducțiuni secundare vor 
alcătui aparatul sanguin al 
Lotrului.

In geometrie tronează ade
vărul conform căruia două 
drepte paralele cu a treia sînt 
paralele între ele. Ca prieten 
al Lotrului mă consider a- 
micul prietenilor săi, tot mai 
numeroși. Voi reveni cu grabă 
între ei să le admir degetele 
pedalînd claviatura succeselor. 
Cu atît mai mult cu cit orice 
cronică scrisă aici e predis
pusă la învechire. lntr-atît 
de rapid e împrospătată ta
bla de onoare a rezultatelor 
constructorilor de pe Lotru.

NEAGU UDROIU

O O O O O O

UN COLAC 
DE SA L VA RE!

vină au ei !) — și în viitoarele 
zile avocați cotați la cifre de 
afaceri de-a dreptul incredi
bile vor deschide acțiune ju
diciară împotriva celor două 
foruri internaționale.

Un fapt care a produs o 
mîhnire generală : retragerea 
din competiție a sportivilor 
din R.P.D. Coreeană. Comite
tul olimpic (bizară atitudi
ne !) a interzis lotului coreean 
să evolueze sub denumirea 
Echipa R.P.D. Coreene — și 
conducătorii lui, în chip fi
resc, au hotărît să se întoar
că în patrie. Regretăm.

Astăzi (ieri n.r.), generalul 
de Gaulle, însoțit de patru

SPORTIVE
Boxerul britanic Howard 

Winstone, care a devenit re
cent campion mondial la cate
goria pană în urma victoriei 
realizate în fața ltil Seki, a 
trecut prin mari emoții după 
meci. Mal întîi, managerul bo
xerului japonez a contestat ver
dictul acuzîndu-1 pe Winstone 
că a lovit cu capul șl l-a spart 
arcada elevului său. A doua zi 
după meci, Winstone a trebuit 
să apară în fața unul tribunal 
din Cardiff, deoarece soția sa 
intentase acțiune da divorț pen
tru „nepotrivire de caracter*.

telefonice franceze — care 
transmite clipă de clipă nou
tăți din întreaga lume, la mai 
puțin de 5 minute după ce a- 
cestea s-au produs, ne infor
mează că la Grenoble, dom
nul Andră Malraux a inaugu
rat cea mai frumoasă casă de 
Cultură din lume — și că în 
Alpi ninge superb, „ninge ca 
în seara de Crăciun cînd stăm 
la masă”.

FANUȘ NEAGU

Progresul. A cîștigat o dată 
„Cupa României", a ocupat une
ori locuri onorabile în campionat, 
dar, de cele mai multe ori, s-a 
tîrît printre stîncile campionatu
lui, ieșind anevoie la liman ; a 
înregistrat căderi vertiginoase, du
pă etape ce înfiripau speranțe ; 
a retrogradat, a revenit și, la ur
ma urmei, n-a fost niciodată o 
formație de elită. Actuala poziție 
în clasament, odiseea trăită în 
toamnă, racordate la trecutul ra
reori calm și echilibrat, compun 
o existență care iscă nedumeriri 
și incită curiozitatea.

Constantin Petrescu, vicepre
ședintele secției de fotbal, an
trenorii Cornel Drăgușin și Flo
rin Știrbei, se dovedesc însă in
terlocutori amabili :

— N-ați dori să limpeziți pu
țin „apele" în care se scaldă 
Progresul ?

— Dificil lucru, dar în primul 
rînd permiteți-ne să vă adresăm 
noi o întrebare : știți de cine a- 
parține clubul Progresul ? Nu 
vă mire : clubul nostru n-a a- 
vut niciodată o apartenență pre
cisă. Baza sportivă este situată în 
raionul V. I. Lenin și din acest 
motiv am fost considerați club 
teritorial, subordonat forurilor din 
această zonă. Conducerea clubu
lui se găsește însă în raionul Tu
dor Vladimirescu, unde se află

Ministerul de Finanțe, așa că 
nu știm niciodată pe cine repre
zentăm. Pe salariații din sistemul 
financiar-bancar sau pe Cei din 
administrația de stat ? Nici prin 
argumente de ordin juridic ches
tiunea nu poate fi limpezită. De 
aici, numeroase neajunsuri. Du
blă tutelare, paralelisme și in
tențiile bune care pornesc de 
ambele părți de cele mai multe 
ori se anulează reciproc.

— Deci, cînd cronicarii vă 
numesc „bancari" nu afirmă de- 
cît o jumătate de adevăr.

— Din păcate, necorespunză
toare realității. Fiindcă nerepre- 
zentînd ferm o anumită institu
ție, aproape că nu avem supor
teri. Progresul n-are nici sus
ținători ardenți, nici adversari ne
înduplecați în rîndul publicului. 
Și acesta e un semn al existen
ței noastre dominate de echi- 
vocuri. Progresul are o structură 
organizatorică mai slabă și mai 
puțin eficace decît celelalte trei 
cluburi bucureștene.

— Este singurul motiv al pla
fonării ?

— Nu. Un altul este climatul 
de muncă impropriu pentru an
trenori și jucători. S-a crezut 
consecvent că dezlegarea tutu
ror problemelor echipei constă în 
înlocuirea antrenorilor.

— Au surprins, deseori, și 
transferările neinspirate de ju
cători.

— Explicabil. La noi n-a exis
tat niciodată o veritabilă încerca
re de construcție rațională a u- 
nei echipe. Simțul perspectivei 
a fost întotdeauna sacrificat sau

...Dar semnele de între
bare rănim!

De unde ptnd mal oeum 
cîtva timp, concursurile de 
iarnă erau considerate doar 
un mijloc de pregătire tn 
vederea sezonului de vară, 
un mijloc de verificare al 
perioadei respective de pre
gătire, acum putem afirma 
cu siguranță că întrecerile 
atletice de sală tși reclamă o 
pregătire specială de concurs, 
o formă sportivă urmărită tn 
mod special, restructurând

TEATRE • CINEMA • TELEVI z IUNE

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regina 
de FI avara — 19,30, (sala Stu
dio) : Castiliana — 19,30; Tea
trul de Comedie : Opinia publi
că — 20; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (sala din Bd. Schi
tu Măgureanu nr. 1) : Livada cu 
vișini — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Comedie pe 
întuneric — 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Ecate- 
rina Teodoroiu (spectacol prezen
tat de Teatrul din Pitești) — 
19,30, (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20; Teatru Mic : 
Tango — 20; Teatrul „Ion 
Creangă" : Toate pînzele sus — 
S,30; Teatrul evreiesc de stat: 
Căutătorii de noroace — 20;
.Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sîn- 
ziana — 17; Ansamblul artistic 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor : Cu picioarele pe pămînt 
e— 20; Circul de Stat: Selecțiuni 
tfe țarnă —19,30.

CAPCANA
rulează la Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15)
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21)

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
rulează Ia Republica (orele
8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22)

VALETUL DE PICĂ
rulează la Luceafărul (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45)

DE TREI ORI BUCUREȘTI
rulează la Victoria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) Capitol (orele
10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20)

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Feroviar (orele 8,30; 
10,45 ; 13 ; 17,30 ; 20) Excel
sior (orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16,30,; 18,45 ; 21), Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45)

CĂUTATI IDOLUL
rulează la București (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21),
Melodia (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21), Modern (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21)

ÎNCERCUIREA
rulează la Floreasca (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30) 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30)

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

, rulează la Lumina (orele 9,30; 
F 15,45 — în continuare : 18,15;

20,45)
BILLY MINCINOSUL

rulează la Central (orele 9 ;
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45)

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI ; IO, MIRCEA VOIE
VOD ; DA-TI-MI UN CAL
MANT : LAURI CELOR MAI 
BUNI ; PÎINEA NOASTRĂ ; 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 12/ 
1967, MIRACOLUL

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

DOSARUL XII
rulează la Union (orele 15.30 ; 
18; 20,30 duminică ora 10 și 
sîmbătă orele 18 — desene a- 
nimate), Crîngașl (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15)

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Doina (orele 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; pro
gram pentru copii ora 9 și 10)

OCOLUL
rulează la Înfrățirea (orele 
16 ; 18,15 ; 20,30)

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18 ; 20,30)

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Dacia (orele 8,15— 
14,30 în continuare : 16,45—19 ; 
21)

UN NABAB MAGHIAR
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18 ; 18,15 ; 20,30)

AMPRENTA
rulează la Unirea (orele 18;
18.15 ; 20,30)

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Lira (orele 15,30; 
18 ; 20,30)

CORIJENTA DOMNULUI PRO
FESOR

rulează la Drumul Sării (orele
15 ; 17,30 ; 20), Munca (orele
16 ; 18 ; 20)

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30) Rahova (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,30)

RĂZBOI ȘI PACE
(serile I și II) rulează la Giu- 
lești (orele 15,30 ; 19,30), Arta 
(orele 9,30—14 în continuare ; 
18,30)

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Pacea (orele 16 ; 
18 ; 20)

LOANA
rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30)

SERVUS VERA
rulează la Volga (orele 10 ; 
12 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45)

ROMANȚĂ PENTRU TROM
PETA

rulează Ia Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30)

TUDOR
(seriile I șl II) rulează la Co-
Isuuna (orele 15,30 ; 19)

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Miorița (orala 9 i
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) 

REPUBLICA SKID
rulează la Moșilor (orele 15,30;
18 ; 20,30)

ESCROC FĂRĂ VOII
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,30)

MEANDRE
rulează la Coamoa (orala IU0;
18 ; 20,30)

O FATĂ FERICITA
rulează la Flacăra (orele 14,30;
16.30 ; 18,30 ; 20,30)

MARȚI 6 FEBRUARIE 1968
16,00 — Jocurile olimpice de 

iarnă : Ceremonia de deschidere; 
Transmisiune de la Grenoble; 
17,30 — Curs de limba franceză 
(lecția a Il-a) ; 18,00 — în
direct.... Valențele unei tone de 
metal : Transmisiune de la Uzina 
Vulcan ; 18,30 — Pentru copii și 
tineretul școlar ; 19,30 — Telejur
nalul de seară ; 20 — „Aventu
rile lui Tarzan" ; 20,30 — Con
cert de muzică ușoară (I) (Trans
misiune de la Brașov) ; 21,30 — 
Seară de teatru : „Jurnalul unui 
nebun" de N. Gogol; 22,45 — 
Telejurnalul de noapte.

concepția de pregătire de-a 
lungul unui an atletic. Aceas
ta este o concepție noud, a- 
doptată de altfel de majorita
tea țărilor avansate la aceas
tă disciplină sportivă.

Prin această prismă privite 
concursurile juniorilor, des
fășurate tn ultima săptămînă, 
nu mai miră valoarea unor 
performanțe apropiate sau 
chiar superioare performan
țelor care se realizează tn 
timpul verii, în aer liber.

Dintre recordurile înregis
trate, cel al Virginiei Bond, 

(Rapid), de valoare internațio
nală, 1,72 m la săritura tn 
înălțime, ne dă speranța u- 
nei prezențe prestigioase, tn 
continuare, a unei atlete ro
mânce tn marile concursuri 
internaționale la această pro
bi. Adversara ei (de astădată 
a avut destul de neașteptat 
și o adversară), Doina Mun- 
teanu, (Bacău) a condus-o pe 
Bonei pînă la înălțimea de 
1,69 m, dovedind că tn curînd 
poate »d-i fie un partener de 
întreceri și mai redutabil. 
Tot la această probi, Elvira 
Crețu (S.S.E. 2) a reușit un 
nou record de junioare II cu 
1,57 m, sărind astfel cu doi 
centimetri mai mult dectt 
statura ei!

De asemenea, un record 
valoros a reușit și Mariana 
Goth (Metalul) la 50 m plat, 
eu 6,5 sec., care egalează și 
recordul senioarelor la aceas
tă probi. Tot pe lista per- 
formanțelor-record mențio
năm pe Vlad Iliescu (Bacău) 
la triplu salt cu 14,90 m și 
pe Marta Satmari (Tg. Mu
reș) la 50 m garduri cu 73 
sec.

Performanțele juniorilor 
însă au valoare numai tn 
măsura tn care ele reprezin
tă o garanție de viitor, numai 
tn măsura tn care ele deschid 
perspectiva unor realizări 
deosebite la vîrsta senioratu- 
lui, singurul criteriu cert de 
apreciere a valorii atletice 
pe plan internațional. Dacă 
aceste performanțe sînt obți
nute cu prețul unei munci de 
strictă specializare la proba 
respectivă, care provoacă 
după un succes rapid și o 
stagnare tot atît de rapidă, 
performanțele premature ale

juniorilor nu au nici o va
loare. Răsfoind rezultatele 
Campionatelor Republicane 
ale Juniorilor II de acum 
zece ani, putem constata că 
peste 80 la sută din 
campioni au dispărut încă la 
vîrsta junioratului. Cine-și 
mai amintește astăzi de cam
pioni juniori ca Anemarie 
Masser, Doina Albu, Mircea 
Axente, Nicolae Prăjescu, 
Grlgore Marinescu, Ludovic 
Lucacs ? Au dispărut fără să 
lase nici o urmă în atletis
mul de performanță la vîrsta 
senioratulul.

Federația de specialitate ar 
trebui să-și intensifice în 
mod special controlul prin 
secțiile de atletism în cadrul 
cărora se lucrează cu copii 
și juniori mici. Pregătirea 
multilaterală, variată și cu 
mijloace chiar în afara pro
belor atletice trebuie să fie 
baza pregătirii viitorilor at- 
leți. Dar această problemă 
merită să fie discutată 
mai pe îndelete. Cu date 
concrete. »

SILVIU DUMITRESCU

absent. „Să ne salvăm în cam
pionatul cutare", „să facem fi
gură onorabilă în returul X“. A- 
cestea au fost mereu cuvintele 
de ordine. De aceea s-au adus 
jucători storși de vlagă din altă 
parte, care veneau la noi să mai 
pîlpîie cîteva lum înaintea re
tragerii. În schimb, fotbaliștii de 
valoare (Popescu Dumitru, Ioa- 
chim Popescu, Iancu) capabili, 
mulți ani, de un randament su
perior, au plecat la alte echipe, 
deseori dintr-o greșită orientare 
a unor antrenori. Deși la noi s-a 
lucrat multă vreme serios cu ju
niorii, n-am știut să-i păstrăm pe 
cei mai talentâți.

— Probabil unii au și uitat că 
fotbalul l-au învățat la baza din 
Dr. Stâicovici.

— Care, la dimensiunile secției 
de fotbal, nu oferă decît so
luții parțiale. Un singur teren ga- 
zonat pentru cele 7-8 echipe de 
fotbal, plus una de rugbi. Ves
tiare improprii, echipament și. 
mingi puține și de slabă calita
te, fără aparate ajutătoare. Pro
cesul de antrenament are, din a- 
cest motiv, trăsături rudimenta
re. O parte din cele menționate 
sînt rezultatul unui Simț gospo
dăresc atrofiat, de care s-a făcut 
vinovată multă vreme conduce
rea clubului. De curînd s-a 
inaugurat o excelentă sală de an
trenament, unde mai ales în pe
rioada de iarnă poate fi rezolvată 
pregătirea fizică și tehnică.

— Ce perspective întrevedeți 
pentru retur ?

— Nu dorim nimănui (nici 
chiar adversarilor) să fie în pie
lea noastră. Cu lotul prezent, 
chiar de s-ar afla în cea mai 
bună formă, tot n-am putea de
păși plafonul mediu, atît de li
mitat este ca valoare. Iar ca per
spectivă, poftim : n-avem nici un 
jucător sub 22 de ani ! în acest 
context, salvarea nu poate veni 
decît prin ordine, disciplină și 
muncă. Sîntem gata să acordăm 
dezlegare oricărui jucător care va 
declara că nu poate suporta se
veritatea (absolut firească) și 
regimul de antrenament obliga
toriu.

Am interzis fumatul. Vom 
controla odihna și alimentația ju
cătorilor. Această atmosferă de 
severitate spontană cam nemulțu
mește pe unii, dai situația echi
pei este atît de gravă îneît sînt 
obligatorii toate sacrificiile. Tre
buie să căpătăm o pregătire fi
zică bună, și să ne apropiem de 
°..’Aee ’oc- acum, băie
ții și-au dat adeziunea. Muncesc 
și sînt disciplinați.

— Unde veți fi la toamnă ?
— în divizia A. Nu vom re

trograda. Pînă prin etapa a 8-a 
vom juca pe viață și pe moarte 
(a nu se înțelege dur sau fără 
disciplină) pentru. desprinderea de 
locurile 13-14. Dacă pînă atunci 
nu realizăm niște premise trai
nice, singura salvare... barajul !

ROMULUS BALABAN

PE SCURT
• în turneul olimpic de ho-

chei grupa A vor participa e- 
chipele U.R.S.S., campioană mon
dială și olimpică, Canada, Suedia, 
Cehoslovacia, S.U.A., Finlanda, 
R. D. Germană și R. F. a Germa
niei. Ultima echipă a învins cu 
' 0 (1—0> 3—0, 3—0) selecțio
nata României în meciul de ba
raj, promovînd la A. Echipa Ro
mâniei va juca în grupa B, ală
turi de echipele Japoniei, Fran
ței, Austriei, Iugoslaviei și Nor
vegiei. Iată programul hocheiști- 
lor români : la 7 februarie cu 
Austria, la 9 februarie cu Franța, 
1® 12 februarie cu Japonia, la 13 
februarie cu Norvegia și la 16 
februarie cu Iugoslavia.

• în proba de bob pentru 
două persoane, printre favorite 
se numără echipajele Italiei, An
gliei, R. F. a Germaniei, Austriei 
și României. In cadrul ultimelor 
antrenamente echipajul Româ
niei (Panțuru-Neagoe) a realizat 
în două manșe timpul de 2’22” 
31/100, care l-a situat în fruntea 
«clasamentului.



[surp Ofensiva patrioților sud
A fost sau nu a fost o surpriză ? La Casa Albă se răspun

de negativ. Chiar președintele Johnson afirmă că „S.U.A. 
erau informate de cîteva luni „în legătură cu perspectiva u- 
nor acțiuni ofensive ale trupelor Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. La Saigon, oficialitățile ameri
cane se referă la aceeași problemă în alți termeni. Generalul 
John Chaisson pretinde că ceea ce se petrece în Vietnamul 
de sud constituie „o surpriză majoră** pentru cartierul gene
ral al lui Westmoreland. Desigur, pare dificil să te descurci 
în hățișul declarațiilor contradictorii ale liderilor americani. 
Dar înlăturind aceste dezacorduri, reale sau numai aparente, 
deslușim o situație cu mult mai complicată decît cea zugră
vită de obicei la Washington. Impasul prelungit al corpului 
expediționar american în Vietnamul de sud este o realitate 
pe care rapoartele trandafirii ale lui Westmoreland și ava
lanșa de discursuri pe tema „cursului favorabil** al războiu
lui nu au reușit să o ascundă. Americanul simplu, neîncre
zător și descumpănit, poate tocmai in acest moment să veri
fice faptul că a fost alimentat cotidian cu neadevăruri, că 
Pentagonul nu i-a furnizat o imagine exactă a evoluției pe 
cîmpul de luptă din Vietnamul de sud. Milioane de ameri
cani au încercat un „șoc psihologic" văzind pe partizanii 
sud-vietnamezi despre care se afirma că se găsesc la capătul 
resurselor lor ocupînd clădiri ale ambasadei S.U.A. de la 
Saigon, asaltînd capitala sud-vietnameză, ocupînd orașe mari 
și puncte strategice socotite inexpugnabile. „Micul ecran** a 
adus de la mii de kilometri distanță imagini tulburătoare 
din Vietnamul de sud, dărîmind șubreda construcție înălțată 
pe optimismul cu iz electoral al Casei Albe. Americanul mij
lociu, fără pretenții de diplomat sau de strateg, este stăpinit 
mai mult decît oricînd de sentimentul profund îngrijorător 
că a fost indus în eroare. „Aspectul cel mai neliniștitor al a- 
cestei ofensive-fulger (a F.N.E.) este că ea a contribuit la 
agravarea crizei de încredere care obsedează Administrația**
— transmitea din Washington corespondentul agenției FRAN
CE PRESSE. întrebarea care circulă cu insistență și pe care 
ziaristul parizian o înregistra este formulată astfel : „S-a în
șelat comandamentul american sau a fost înșelată opinia pu
blică asupra situației reale în presa londoneză au apărut 
informații potrivit cărora generalul Westmoreland va fi în
locuit. Intr-un an electoral s-ar putea să fie nevoie de un 
„țap ispășitor** pentru eșecurile din Vietnam. Se pomenește 
la Saigon despre o „telegramă secretă** prin care generalul 
își avertiza subalternii. Dar atunci cum se explică starea de 
nepregătire a dispozitivului american, confuzia din primele 
ceasuri ? Casa Albă a refuzat <" 
știrile. O. oficialitate s-a mărginit 
Johnson „nu are dubii în privința 
land**.

Evenimentele din Vietnamul de 
vertiginoasă, au scos in evidență neputința autorităților sai
goneze de a face față unei situații critice. Washingtonul în
cercase să convingă opinia publică americană (și nu numai 
pe cea din S.U.A.) că formația Thieu-Ky ar fi stabilă, că ar 
reprezenta un guvern provenit dintr-o consultare electora
lă. Despre frauda alegerilor și modul cum a fost ea însce
nată s-a scris. în ultimele zile am avut o confirmare supli
mentară a faptului că Thieu-Ky și subalternii lor n-au nimic 
comun cu poporul Vietnamului de sud. Chiar oficialitățile a- 
mericane recunosc că ofensiva F.N.E. n-ar fi putut fi pregă
tită fără sprijinul populației și că locuitorii Saigonului și ai 
altor orașe n-au divulgat preparativele care se desfășurau cu 
activa lor participare. „Serviciile de informații ale america
nilor știu astăzi că majoritatea populației era la curent cu 
pregătirile F.N.E. pentru ofensivă, dar nimeni n-a vorbit. 
Amploarea atacului a fost o surpriză numai pentru serviciile 
de informații americane și cele ale guvernului de la Saigon**
— relata FRANCE PRESSE.

„Această acțiune de anvergură s-a bucurat de sprijinul 
tuturor organizațiilor patriotice și de opoziție, care nu fac 
parte din F.N.E.** — a declarat în cadrul unei conferințe de 
presă un reprezentant autorizat al Frontului Național de Eli
berare. Tot el a subliniat : „Putem afirma că elementul nou 
care caracterizează întreaga situație este faptul că, în pre
zent, avem de-a face cu o veritabilă insurecție popu
lară**. Semnificativ în această privință este și faptul relatat 
de agenția ELIBERAREA că în rîndurile armatei saigoneze 
iau ființă organizații patriotice din care fac parte soldați șl 
ofițeri hotărîți să combată grupul Thieu-Ky șl care condam
nă amestecul S.U.A. în treburile interne ale Vietnamului de 
sud. Numeroși militari sud-vietnamezi au trecut de partea 
partizanilor cu întreg armamentul de care dispuneau aju- 
tînd ofensiva patrioților în momente decisive. Formarea u- 
nor administrații populare în unele cartiere din Saigon și în 
mai multe orașe, constituirea „Alianței forțelor naționale 
pentru pace**, colaborarea pe o treaptă superioară a forțelor 
care se pronunță pentru o dezvoltare independentă, pașnică 
și democratică a Vietnamului de sud sînt fenomene cu re
percusiuni de lungă durată. „Se coc astfel condițiile pentru 
formarea la un moment convenabil a unui guvern de largă 
coaliție, așa cum prevede programul nostru** — a afirmat re
prezentantul F.N.E.

Washingtonul elaborează în prezent ceea ce coresponden
tul FRANCE PRESSE denumea plastic „bilanțul erorilor**. 
Vor înțelege oare, liderii americani că eroarea lor nr. 1 con
stă în aceea că au crezut în posibilitatea de a impune pe ca
lea imixtiunii armate un regim pe care poporul sud-vietna
mez îl respinge ? „Războiul pe care S.U.A. îl duc în Vietnam 
nu poate fi cîștigat niciodată" — scrie LA NATION. 
Washingtonul practică în continuare politica struțului.

deocamdată, să comenteze 
să afirme că președintele 

i capacității lui Westmore-

sud, în desfășurarea lor

EUGENIU OBREA

cheamă popu- 
regiunilor a-

tran smite 
agenția 
Trecînd 
victorii 
forțelor

Comitetul Central al Fron
tului Național de Eliberare a 
adresat un apel forțelor revo
luționare și populației din 
Vietnamul de sud, cerîndu-le

luptă pentru

B. P. POLONA. Complexul petrochimic din Plocft.

vietnamezi continuă
9 Patrioții au ocupat un comisariat al poliției saigoneze ® Ape 

lui C.C. al F.N.E. • Mitingul de la Hanoi

După cum relatează din Saigon corespondentul agenției 
France Presse, un batalion al patrioților sud-vietnamezi a 
reușit luni să ocupe comisariatul poliției saigoneze din cel 
de-al optulea arondisment al capitalei sud-vietnameze. După 
ocuparea comisariatului, patrioții au incendiat această clă
dire.

Corespondentul agenției ci
tate, precizează că este pentru 
prima dată de la ofensiva lan
sată de forțele armate populare 
de eliberare din Vietnamul de 
sud cînd un comisariat de po
liție din Saigon este ocupat. 
Un reprezentant al poliției sai- 
goneze a declarat că batalio
nul care s-a infiltrat în cel 
de-ai optulea arondisment, a- 
vea un efectiv de 400—500 oa
meni.

Cel de-al optulea arondisment 
situat în partea de sud a Sai- 
gonului se află în apropiere 
de cartierul Cholon, ocupat, de 
asemenea, în parte de forțele 
patriotice.

ba ora 22,35, ora locală, eli
coptere ale aviației americane 
au lansat noi atacuri asupra 
pozițiilor din Saigon deținute 
de patrioți. Agenția France 
Presse încheie această infor
mație relatînd că Saigonul este 
luminat atît de flăcările clădi
rii comisariatului incendiat, cît 
și de exploziile bombelor lan
sate de elicopterele americane.

să acționeze cu și mai multă e- 
nergie pentru a zdrobi pe a- 
gresorii americani și clica de 
trădători Thieu-Ky, 
agenția V.N.A., citind 
de presă „Eliberarea", 
în revistă însemnatele 
militare și politice ale 
armate revoluționare din ulti
mele cinci zile, C.C. al F.N.E. 
salută unirea forțelor națio
nale, democratice, iubitoare de 
pace și a celorlalte forțe revo
luționare care 
salvarea patriei.

C.C. al F.N.E. 
lația orașelor și 
flate sub controlul temporar al 
dușmanului să acționeze în co
laborare cu unitățile forțelor 
armate revoluționare pentru a 
obține pacea, independența, 
libertatea.

Comitetul Central al Frontului 
Patriei din Vietnam și Comitetul 
orășenesc al Frontului Patriei din 
Hanoi au organizat un miting în 
capitala R. D. Vietnam, consacrat 
succeselor obținute în luptă de 
patrioții sud-vietnamezi.

La miting au luat parte Ton 
Duk Thang, vicepreședinte al 
R. D. Vietnam, Hoang Quoc 
Viet, membru al Prezidiului Fron-

SUBMARINUL „Dakar", 
împreună cu echipajul său 
alcătuit din 69 de persoane, 
trebuie să fie considerat 
pierdut, și cercetările în ve
derea găsirii Iul 
se arată într-un 
al Statului Major 
armate izraeliere 
cității la Tel Aviv. 
cum s-a mai anunțat, sub
marinul a dispărut la 25 ia
nuarie și toate încercările 
de a fi găsit nu au dat nici 
un rezultat. Se presupune 
că s-a produs un defect me
canic în timpul unui exerci
țiu de scufundare.

au încetat, 
comunicat 
al forțelor 
dat publi- 

După

O declarație controversată
9

Un pasaj referitor la relațiile interoccidentale dintr-o cu- 
vîntare rostită de ministrul vest-german al afacerilor exter
ne, Willy Brandt, la Ravensburg, cu prilejul unui congres 
regional al Partidului social-democrat din R. F. a Germaniei, 
a dat naștere unui serios incident diplomatic.

Potrivit unei versiuni transmi
se de agenția vest-germană de 
presă D.P.A., Brandt ar fi ridi
cat obiecții împotriva „politicii 
rigide și antieuropene" a unui a- 
numit șef de guvern, ceea ce a

fost considerat de către observa
tori ca o aluzie la președintele 
Franței, de Gaulle. Ulterior, un 
purtător de cuvînt al guvernului 
de la Bonn a declarat 
versiune este eronată.

că această 
La rîndul

său, serviciul de presă al parti
dului social-democrat vest-ger
man, a respins și el relatarea 
transmisă de D.P.A.

Autoritățile vest-germane au 
depus eforturi intense pentru a- 
planarea incidentului. Agenția 
D.P.A. a transmis în cele din 
urmă că textul a fost denaturat 
din vina redactorului Hans Otto 
Heuer. Acesta și-a prezentat de
misia.

• • • •• ••• •••••• •••••••••• • •••• ••••••••

F> o ti iE3 -t
Luni la amiază a sosit la Bel

grad tovarășul Maxim Berghia- 
nu, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării din Repu
blica Socialistă România, înso
țit de 
sosire, 
român 
chard 
ral al 
tru planificare și 
soane oficiale.

în aceeași zi au 
vorbirile cu privire la colabo
rarea economică dintre cele 
două țări pe perioada 1971—1975.

mice al Academiei Republicii 
Socialiste România.

un grup de experți. La 
în gara Dunav, oaspetele 
a fost întîmpinat de Ri- 
Stainer, directorul gene- 
Institutului federal 

de alte

început

pen- 
per-

con-

PREMIERUL grec 
poulos a dat dispoziție 
membrilor cabinetului 
treacă imediat la „epurarea' 
paratului de stat de elementele 
ostile regimului militar. Cu alte 
cuvinte vor fi concediați toți 
salariații statului care au par
ticipat la acțiuni contrare liniei 
politice a actualului guvern sau 
pur și simplu au manifestat ve
deri politice pe care guvernul 
le consideră incompatibile cu 
noua ordine.

Papado- 
tuturor 

său să « a-

POTRIVIT unui comunicat al 
spitalului Groote Schuur din 
Capetown, starea pacientului 
Philip Blaiberg, „este satisfăcă- 
toare**. După cum se știe, Blai
berg este singurul supraviețui
tor din cele cinci persoane că
rora II s-a făcut o operație de 
grefare a inimii.

LA MUZEUL municipal din o- 
rașul olandez Alkmaar a fost 
deschisă recent o expoziție de 
artă populară românească tri
misă de Institutul Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străină
tatea.

La deschiderea expoziției au 
luat parte reprezentanți al mu
nicipalității, oameni de cultură, 
ziariști, un numeros public. Cu 
acest prilej, directorul 
municipal T. H. P. H. 
vorbit despre tradițiile 
lui românesc.

muzeului 
Wortel a 
folcloru-

SUCCESUL MAGDALENEI POPA
LA PARIS

tului Patriei, Nguyen Fu Soay, 
locțiitorul șefului Reprezentan
ței permanente a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud în R.D.V., reprezen
tanți ai diferitelor organizații po
litice și obștești din R. D. Viet
nam.

Vorbitorii au salutat victoriile 
obținute de patrioții din Vietna
mul de sud și și-au exprimat con
vingerea că lupta dreaptă a po
porului vietnamez împotriva a- 
gresiunii S.U.A., pentru salvarea 
patriei se va încheia printr-o vic
torie deplină.

SAIGON. Ofițer saigonez ucigind mișelește un patriot făcut prizonier.

Președintele R. D. Vietnam, 
Ho Și Min, a adresat președinte
lui Prezidiului C.C. al Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud, Nguyen Huu Tho, 
un mesaj în care felicită poporul 
sud-vietnamez, forțele armate 
populare de eliberare și toate 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud pentru victoriile obținute 
în ultimele zile pe toate frontu
rile de luptă.

In mesaj se subliniază că a- 
ceste victorii au creat o situație 
favorabilă pentru rezistența în 
fața agresiunii americane, pentru 
unificarea națională a poporului 
vietnamez.

In mesaj se menționează toto
dată că lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez se bucură de sim
patia și sprijinul întregii omeniri 
progresiste.

Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare

La Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
de Ia New Delhi au început luni ședințele plenare în cursul 
cărora șefii de delegații expun poziția țărilor lor cu privire la 
problemele aflate pe ordinea de zi.

Primul vorbitor, ministrul eco
nomiei și finanțelor al Franței, 
Michel 
anumite 
dintre acestea merită, după păre
rea delegației franceze, o atenție 
deosebită. Este vorba de organi
zarea pieței produselor de bază, 
precum și de cooperarea tehnică 
și în domeniul formării cadrelor.

El a arătat că politica de aju
torare a țărilor în curs de dezvol
tare nu trebuie să fie un instru
ment de dominație a unui stat de 
către altul. Respectarea principi
ilor de bază care călăuzesc rela-

Debre a făcut 
recomandări. Două

țiile dintre state — a spus 
Debre — nu este indispensabilă 
numai pentru menținerea păcii, . 
ci și pentru asigurarea prosperită
ții și progresului.

în cuvîntul său, ministrul de 
externe al Braziliei, Jose Magal- 
haes Pinto, s-a referit la Carta 
de la Alger, adoptată în urmă cu 
cîteva luni de grupul celor 77.

El a criticat unele prevederi ale 
proiectului de tratat cu privire la 
neproliferarea armelor nucleare. 
„Țările în curs de dezvoltare, a 
spus el, ar fi lipsite de posibili
tățile de a obține și perfecționa

o tehnologie autonomă, într-o e- 
pocă în care energia nucleară 
constituie mijlocul de a face să 
fie depășită subdezvoltarea. A- 
ceastă discriminare ar plasa ță
rile în curs de dezvoltare într-o 
situație de dependență ireversi
bilă, punînd suveranitatea noastră 
în primejdie".

Ministrul economiei al R.F.G., 
Karl Schiller, a vorbit îndeosebi 
despre necesitatea menținerii u- 
nui ritm ridicat de dezvoltare în 
țările industrializate, întrucît — 
a spus el — numai astfel se poa
te crea necesarul de fonduri pen
tru dezvoltare.

Plenara a ascultat apoi raportul 
prezentat de președinte cu pri
vire la prima ședință a Biroului 
Conferinței.

In ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul reprezentanții 
S.U.A., Japoniei, Bulgariei, Olan
dei, Ungariei și ai altor țări.

trebui să 
cu multă 

în
Anglia va 

se înarmeze 
răbdare, așteptînd 
anticamera Pieței co
mune. Aceasta e con
cluzia ce se degajă din 
ultimele consultări, 
confruntări și luări de 
poziție ale „celor 
șase**.

Formula 
Londra, de creare 
unei 
facto 
(A.E.L.S., 
comună fără Franța), 
formulă concepută ca 
o contra-presiune du
pă veto-ul Parisului, 
s-a vădit nu numai o 
manevră în gol, dar o 
gafă cu efect de bu-

lansată la 
a 

comunități de 
„în n o u ă“ 

plus Piața

condițiunilor concrete 
ale unei lărgiri 
munității**.

„Așteptare**, 
dare", „aderare 
tată" — aceștia 
termenii cei mai 
venți în abordarea 
problemei aderării bri
tanice. El reflectă pru
dența cu care parte
nerii ~ "
C.E.E. manevrează în 
fața veto-ului Parisu
lui. La reuniunea de 
la Bruxelles a U.F.O., 
ministrul de 
vest-german, 
Brandt a insitat 
„Londra trebuie să se 
acomodeze cu o ade
rare pe etape care să

a co-

Franței din

externe 
Willy 

că

vest-german relevă că 
cele două părți au că
zut de acord „să nu 
piardă din vedere pro
blema aderării Angli
ei" și să „caute 
formulele adecvate 
pentru a evita în
depărtarea Marii Bri
tanii de statele mem
bre ale C.E.E.**. Ceea 
ce, în termenii diplo
matici de rigoare la 
respectiva circumstan
ță, sună aidoma cu
noscutului refren : 
„răbdare". în ce-1 pri
vește, cancelarul Kie
singer a ținut să de
clare la Roma ziariști
lor : „Sarcina guver
nului vest-german ar

Dacă manevrează cu 
mare precauție și în
cearcă să tempereze 
insistențele britanice, 
nu este mai puțin ade
vărat că Bonn-ul cau
tă să-și asigure „devl- 
dende" prin jocul 
litic și diplomatic 
tensiunea pe care 
rerea de adeziune 
Angliei a creat-o 
sînul „celor șase", 
zlta cancelarului Kie
singer la Roma, înain
tea convorbirilor apro
piate cu președintele 
de Gaulle, nu poate fi 
desprinsă de interesul 
vest-germanilor de ă 
juca un rol chele în 
disputa privind ade-

INVITAȚII LA RĂBDARE
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Organizația Tineretului 
Radical din Chile a dat pu
blicității o declarație în care 
își exprimă solidaritatea cu 
lupta poporului vietnamez 
împotriva agresiunii ameri
cane. Toate încercările a- 
mericanilor de a supune 
poporul vietnamez, se subli
niază în declarație, sînt sor
tite eșecului, o dovad-ți evi
dentă în acest sens Tiind 
acțiunile forțelor armate 
ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud.

Chiar și „cel 
Benelux, le- 
interese sen- 
o eventuală 
a Britaniei 
s-au văzut

LA 5 FEBRUARIE au început 
la New York lucrările celei 

, de-a XlX-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru dezvoltare so
cială.

Printre problemele înscrise pe 
ordinea de zi a acestei sesiuni 
se află : Raportul asupra situa
ției sociale în lume, Elaborarea 
unei declarații pentru dezvolta
re socială, Aspecte sociale ale 
Industrializării, Dezvoltarea și 
utilizarea resurselor umane etc.

România care este membră a 
Comisiei din acest an, este re
prezentată la sesiune de o de
legație condusă de Constantin 
Grigorescu, secretar științific la 
Institutul de Cercetări Econo-

între 29 ianuarie și 2 fe
bruarie, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Bonn, Constantin Oancea, a 
făcut o vizită oficială în lan
dul Bavaria. El a fost pri
mit de președintele a.i. al 
guvernului din landul Bava
ria, dr. Alois Hundhammer 
și de alte persoane oficiale.

în Bavaria, Constantin 
Oancea a vizitat uzinele Sie
mens, Institutul de Cercetări 
Economice din Munehen, re
dacția ziarului „Suddeutsche 
Zeitung", Radioteleviziunea 
din Munehen și alte institu
ții.

Magdalena Popa, prim-solistă a Operei Române, a fost invitată 
la Paris de compania de renume mondial „Marele Balet clasic 
al Franței**, care oferă iubitorilor de artă coregrafică, pe scena 
Teatrului „Champs Elysee" o suită de spectacole din cele mai 
alese piese de balet clasic. La susținerea spectacolelor participă, 
pe lingă marile vedete ale baletului francez, și soliști de renu
me internațional din alte țări.

„Moartea Lebedei**, un solo de balet a cărui durată este de 
numai trei minute, a entuziasmat publicul. Aplauzele frenetice 
și ovațiile îndelungate ale miilor de spectatori care au umplut 
sala duminică seara, au ținut 15 minute în șir. Magdalena Popa 
a fost singura vedetă bisată.

Cu „Giselle**, interpretată în versiunea sa integrală, împreună 
cu remarcabilul dansator francez Michel Bruel, balerina româ
nă a obținut același succes, cortina rldicîndu-se la sfîrșitul spec
tacolului nu mai puțin decît de 20 de ori.

Ziarul ,,L’Aurore** a consacrat o cronică specială acestei Gisel
le, prezentînd-o publicului francez ca „una din cele mai bune 
dansatoare romantice ale lumii, vaporoasa Magdalena Popa**.

merang. 
trei** din 
gați prin 
sibile de 
adrerare 
la C.E.E. 
nevolțl să se distanțe
ze de 
proiect, 
mul 
luxemburghez cere, în 
esență, menținerea pe 
ordinea de zi a cererii 
de aderare a Londrei 
șl crearea unor „In
strumente de coopera
re** între cei șase -și 
Anglia. în același spi
rit, ministrul de exter
ne al Luxemburgului 
a preconizat folosirea 
Uniunii Europei occi
dentale (organizație 
care reunește țările 
Pieței comune și An
glia) ca „o sală de aș
teptare** 
gătirea

un asemenea 
Memorandu- 

olandezo-belgo-

pentru „pre- 
atmosferel fi

se armonizeze cu obiec
țiile generalului de 
Gaulle". Ministrul de 
externe italian, Fanfa- 
ni sugera, la rîndul lui, 
acomodarea Angliei cu 
ldeea „unor pași mici**, 
ca, de pildă, o coope
rare tehnologică a 
Londrei cu cei șase. 
Președintele Comisiei 
Pieței comune, Jean 
Rey, propunea studie
rea instituirii unor 
mecanisme de consul
tare avînd drept mo
del asociația actuală 
între Londra și 
C.E.C.O. (comunitatea 
europeană a cărbune
lui și oțelului) care, 
însă, să fie acceptate 
de toți membrii C.E.E.

Poziții similare s-au 
conturat și în urma 
convorbirilor de la 
Roma ale cancelarului 
Kiesinger. Comunica
tul comun italiano-

fl mult mai ușoară în 
vederea găsirii unei 
posibilități de rezolva
re a cererii britanice 
dacă Marea Britanie 
ar renunța la teza sa 
«totul sau nimic» și ar 
accepta adeziunea ei 
la C.E.E. pe etape". 
Dacă adăugăm aluzia 
făcută de cancelar la 
necesitatea căutării 
unei formule de coo
perare, „programatică 
șl înțeleaptă", între 
Anglia șl cei șase, care 
să nu fie instituționa- 
llzată „pentru a se evi
ta riscurile unei încor
dări în C.E.E.**, sensul 
este clar. Londra e a- 
vertizată să nu-și facă 
iluzii despre o accep
tare a cererii sale în 
viitorul apropiat, șl 
mai ales, să nu re
curgă la presiuni pen
tru eludarea veto-ului 
francez.

rarea britanică. Asigu- 
rîndu-și sprijinul Ro
mei, Kiesinger a dorit 
să-și întărească pozi
țiile la convorbirile de 
la Paris pentru a obți
ne asentimentul fran
cez la unele forme de 
cooperare între Piața 
comună șl Londra. 
Evident, un succes al 
Bonn-ulul în mlădie
rea poziției franceze 
ar întări atuurile vest- 
germane Ia Londra și, 
în general, influența 
R.F.G. în concertul 
vest-european. Este 
însă îndoielnic că Pa
risul, care vede actu
almente în aderarea 
Angliei un pericol pen
tru influența lui în 
Piața comună, va mer
ge în întîmpinarea 
Bonn-ulul.

La Montevideo a fost or
ganizată o demonstrație de 
protest a tineretului împo
triva agresiunii Statelor 
Unite în Vietnam. Tineri și 
tinere au străbătut străzile 
capitalei Uruguayului, pur- 
tînd pancarte și scandînd 
lozinci antiamericane.

9 „MARȘUL LIBERTĂȚII"
„Eliberați deținuții poli- 

tici“, „îmbunătățiți condiții
le de viață ale muncitorilor 
și țăranilor**, sub aceste lo
zinci studenții din Mexic au 
inaugurat duminică un 
„marș al libertății**, 
dura 7 zile. „Marșul 
ții** a fost inițiat de 
național democratic 
denților din Mexic.

duminică
care va 
libertă- 
Centrul 
al stu-

EM. RUCĂR
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DEMO-

Expulsis piratis
Albastrul marin al cerului se 

îmbină la orizont cu albastrul 
de cer al mării, care scaldă 
?ilaje alb-trandafirii de corali, 
ntre palmieri și iasomie, stră

lucesc în soarele subtropical 
vile, hoteluri luxoase cu pla
je particulare, terenuri de golf 
șl bazine de înot, cazinouri de 
joc și baruri de noapte, pro
prietatea cîtorva „Bay Street 
Boys** — afaceriști care au 
transformat insulele Bahama, 
într-un centru internațional de 
distracții pentru snobii cu bu
zunare groase de pe toate con
tinentele. „Pămîntul este un 
paradis, iar populația extraor
dinar de prietenoasă" — scria 
la sfîrșitul anului 1492, după ce 
descoperise arhipelagul, Cristo- 
for Columb. reginei Isabella a 
Spaniei.

Dar nu prea departe de pla
jele însorite din New Provi
dence, Grand Bahama sau An
dros, „paradisul terestru" ca
pătă deja alt aspect : cultivato
rii de legume și tutun, de bana
ne și flori, aproape în exclusi
vitate negri și mulatri, trudesc 
din greu pentru a-și cîștiga 
existența. „Extraordinar de 
prietenoasa-** populație băștina
șă, despre care relata Columb 
a fost fie extreminată de con
chistadorii spanioli, fie încărca
tă pe vapoare și deportată de

aceștia în Mexic și Haiti, pen
tru a fi folosită ca mfnă de lu
cru în mine.

Cele vreo 700 de „romantice" 
insule ale arhipelagului Baha
ma au schimbat stăpînii aproa
pe cu fiecare secol. După spa
nioli, pe New Providence s-au 
instalat „pirații pavilionului 
negru", care au început să „vă
muiască" vasele care treceau 
în apropiere din Lumea Veche 
spre Lumea Nouă, dar mai ales 
pe cele care circulau invers, 
care purtau o încărcătură mai 
prețioasă. După aproape o 
jumătate de secol în care pira
ții și-au făcut de cap, Anglia 
s-a hotărît să intervină mai 
masiv, declarînd Bahama colo
nie britanică în 1718. Pirații au 
trebuit să se plece în fata for
ței strivitoare a flotei engleze. 
De atunci, pe stema Bahamei 
este înscrisă deviza „Expulsis 
piratis restituta commercia 
(„S-a terminat cu pirații, co 
merțu] înflorește din nou").

Este adevărat, se terminase 
cu pirateria. Pirații deveniseră 
navigatori „cinstiți", iar comer
țul. „înflorea" : timp de un se
col, insulele Bahama au fost 
un centru al 
sclavi.

Cînd sclavia a 
tă, majoritatea

fost desființa- 
colonialiștilor 

englezi au arendat pămînturile

băștinașilor și au părăsit 
pelagul. Așa se face că 
lația de culoare constituie 
aproape 90 la sută din locuitorii 
insulelor.

în prezent, Bahama continuă 
să fie colonie britanică, avînd 
o „autoadministrare limitată", 
dar intră din ce în ce mai mult 
în sfera de influență a Statelor 
Unite, care încă din 1940 au ob
ținut dreptul de a construi aici 
baze militare aeriene și navale 
pe o perioadă de... 99 de ani.
Comerțul înflorește în continua
re — de data aceasta traficul 
turistic și industria distracțiilor. 
Dar cu „pirații" în forma lor 
modernă încă nu s-a terminat.

arhi- 
popu- 

azi
După cum informează a- 

genția France Presse, sîm- 
bătă, în Berlinul occiden
tal, mii de studenți au ma
nifestat în fața Misiunii mi
litare grecești împotriva 
„dictaturii coloneilor din 
Grecia**. Participarea masivă 
a demonstranților, care stri
gau „Libertate eroilor 
greci**, a paralizat circula
ția. Pentru a dispersa gru
purile de manifestanți, po
liția a folosit jeturile de 
apă. în cursul incidentelor, 
șapte persoane, printre care 
și un agent al poliției, au 
fost rănite. Au fost arestate 
24 de persoane.

negoțului cu

BAZIL ȘTEFAN

„Paradis terestru" pentru turiștii bogați.- imagine dintr-un 
cazino din Bahama.
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