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LUCRĂRILE PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL AL : 

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN :
Secvență de pe șantierul luminii: Porțile ae FferIn continuarea lucr&rilor sale, Flenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bomân a examinat și aprobat infor
marea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
compoziția partidului, la întărirea continuă a rindurilor sale 
ți intensificarea activității de educare a comuniștilor.

Plenara apreciază în mod deosebit rezultatele obținute in 
dezvoltarea și creșterea partidului, structura sa socială și na
țională, calitățile politice, morale și profesionale ale comuniș
tilor, care conferă organelor și organizațiilor de partid o 
înaltă competență in exercitarea misiunii conducătoare a 
partidului, sporesc capacitatea lor de mobilizare și educare a 
oamenilor muncii, asigură condiții pentru abordarea și solu
ționarea problemelor vitale ale dezvoltării economice și so
ciale.

Aprobtnd sarcinile organelor și organizațiilor de partid In 
legătură cu creșterea rindurilor partidului, plenara a sub
liniat necesitatea ca și în viitor criteriul fundamental la pri
mirea în partid să-1 constituie calitățile politice, morale și 
profesionale ale celor care solicită să devină membri de 
partid. Este necesar să fie primiți în partid cei mai înaintați 
muncitori, țărani și intelectuali, cei mai merituoși studenți, 
alți oameni ai muncii, care militează neobosit pentru îndepli
nirea hotăririlor de partid și de stat și care, prin întreaga lor 
activitate, prin comportarea lor, sint exemple însuflețitoare 
în munca profesională și obștească.

Flenara consideră că una din preocupările importante ale 
organelor și organizațiilor de partid trebuie să fie munca per
severentă pentru «ducarea partinică, ridicarea nivelului poli
tico-ideologic și cultural al tuturor membrilor de partid, ast
fel incit aceștia să-și îndeplinească cît mai bine sarcinile de 
mare răspundere ce le revin în societatea noastră socialistă.

în continuare, plenara a dezbătut informarea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. despre activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid, de stat și obștești privind examinarea 
și rezolvarea scrisorilor, sesizărilor și cererilor oamenilor 
muncii. Plenara a apreciat că numărul sporit de scrisori, se
sizări și cereri adresate conducerii partidului, organizațiilor 
de partid, organelor de presă, instituțiilor de stat și obștești 
centrale șî locale constituie o expresie a democratismului 
orînduirii noastre socialiste, a strinsei legături dintre partid 
și masele largi, a preocupării oamenilor muncii pentru apli
carea hotăririlor partidului și guvernului, pentru perfecționa
rea întregii activități sociale.

Plenara a criticat neajunsurile existente încă în soluționa
rea sesizărilor și propunerilor oamenilor muncii și a stabilit 
măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a întregii acti
vități în acest domeniu. Plenara a subliniat necesitatea înlă
turării oricăror fenomene de birocratism, tărăgănare și lipsă 
de solicitudine față de cererile îndreptățite ale cetățenilor, 
a sporirii preocupării și răspunderii pentru soluționarea 
acestora și a atras atenția organelor de partid, de stat, econo
mice și obștești, asupra necesității de a îmbunătăți întreaga 
lor activitate privind rezolvarea sesizărilor șl cererilor oame
nilor muncii. Activiștii de partid și de stat, cadrele cu munci 
de răspundere din toate domeniile de activitate — indiferent 
de funcțiile lor — au îndatorirea de a organiza exemplar 
primirile în audiență și rezolvarea scrisorilor, da a fi model 
de exigență și principialitate in respectarea legilor, de a 
sluji cu devotament interesele populației.

In continuare, plenara a ascultat raportul ministrului for
țelor armate — iov. general colonel Ion Ioniță — eu privire 
la pregătirea de luptă șl politică a forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România și Ia înzestrarea lor cu armament 
și tehnică militară.

Plenara Comitetului Central dă o înaltă apreciere nivelului 
general de pregătire, stării moral-politică și disciplinei for
țelor armate, înzestrării, dotării și pregătirii trupelor, con
dițiilor de instruire, educare și de trai ale militarilor, con- 
siderîndu-Ie corespunzătoare stadiului de dezvoltare la care 
a ajuns țara noastră, cerințelor asigurării securității patriei. 
String uniți in jurul partidului și guvernului, ofițerii, subofi
țerii și soldații, întreaga noastră armată urmează neabătut 
politica internă și externă a P.C.R. și a guvernului, își 
îndeplinesc cu cinste îndatorirea de a apăra cuceririle revo
luționare ale poporului român.

Ținînd seama că atîta timp cit există imperialism există 
șl pericolul de agresiuni și războaie, Comitetul Central al 
partidului consideră necesar să se manifeste și în viitor 
Întreaga grijă șl atenție pregătirii de luptă și politice a ofi
țerilor și soldaților, înzestrării armatei cu armament și teh
nică de luptă modernă, ridicării continue a capacității de 
apărare a țării.

Paralel cu preocuparea de a asigura din Import tehnica 
de luptă modernă, Plenara a stabilit măsurile corespunzătoare 
în vederea intensificării producției de armament și tehnică 
de luptă, pentru a satisface in cele mai bune condițluni 
nevoile armatei.

Consecvent politicii sale, că atîta timp cît se menține pactul 
militar agresiv N.A.T.O., este necesar Tratatul de la Varșovia, 
România, ca stat socialist, forțele sale armate își vor aduce 
și în viitor contribuția, împreună cu forțele armate ale celor
lalte state participante la acest Tratat, precum și ale tuturor 
țărilor socialiste la apărarea cauzei păcii și securității in
ternaționale.

Plenara șl-a exprimat deplina convingere că militarii 
forțelor noastre armate, organele și organizațiile de partid 
din armată vor munci și în viitor cu devotament și abne
gație pentru perfecționarea pregătirii de luptă și politice, 
pentru întărirea ordinii șl disciplinei, a capacității de luptă 
a tuturor unităților și marilor unități, pentru a-și îndeplini 
înalta lor misiune față de patrie, față de cauza socialismului 
și păcii.

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

EUVtNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la încheierea dezbaterilor privind dezvoltarea 

învățămîntului de cultură generală, profesional, tehnic 

și superior în Republica Socialistă România

Discutăm deseori despre dru
mul ascendent pe care-1 urmează 
cineva în profesiune sau în re
lațiile sociale, despre calitățile pe 
care le dezvăluie treptat și mai 
ales despre puterea de a-și im
pune punctul de vedere, de a 
convinge oamenii de adevărul 
ideilor, soluțiilor sau faptelor 
sale. Are prestigiu, spunem ad
mirativ. Deseori includem în a- 
cest cuvînt nu numai personali
tatea puternică dar și vîrsta, ex
periența de viață a unui om, și 
prestigiul pare a fi cu atît mai 
bine conturat cu cît anii sînt mai 
mulți. Ascultăm cu respect sfa
turile oamenilor vîrstnici, pre
luăm cunoștințele lor profesio
nale, experiența de viață, con
vinși totdeauna că prestigiul pe 
care vîrsta îl conferă este un ar
gument hotărîtor.

Prestigiul înseamnă o autoritate

vidență. Ajung ei să aibă, totuși, 
prestigiu ?

— Autoritatea personalității nu 
se poate evidenția pentrucă așa 
vrem noi, oricît ne-am strădui 
pentru asta. Prestigiul este o re
lație umană, ca să ne bucurăm 
de el trebuie, înainte de toate, 
să ni-1 recunoască societatea. De 
aceea cred că un adev.ărat pres
tigiu este numai acela obținut 
printr-o muncă susținută, prin 
autodisciplinarea activității și 
prin stabilirea unor exigențe, de 
viață, mereu sporite. Munca 
noastră trebuie să fie continuu 
racordată la nevoile societății, 
să urmărim legătura dintre re
zultatele activității noastre și ne
cesitățile celorlalți.

— Prestigiul este, desigur, o 
încununare a unor calități deo
sebite și mai ales a valorificării 
lor sociale. Dar tntfînd în sfera
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£ Informarea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, de stat și obștești pri
vind examinarea și rezolvarea scrisorilor, sesi
zărilor și cererilor oamenilor muncii.

Plenara Comitetului Central 
al partidului a dezbătut astăzi 
o problemă deosebit de impor
tantă pentru dezvoltarea socie
tății noastre — perfecționarea 
învățămîntului de toate gra
dele în Republica Socialistă 
România. Discutarea acestei 
probleme și.adoptarea. în ca
drul plenarei, a măsurilor co
respunzătoare sînt menite să 
asigure realizarea în practică a 
directivelor stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului 
cu privire la ridicarea pe o 
treaptă superioară a învăță
mîntului în țara noastră. Și 
prin aceste măsuri partidul 
nostru acționează cu fermitate 
pentru a asigura ca întreg pro
gramul elaborat de Congres să 
fie realizat în toate domeniile 
de activitate, pentru a crea 
condițiile necesare ca dezvol
tarea — materială și spiritua
lă — a societății noastre să se 
desfășoare în cele mai bune 
condițiuni.

Sînt cunoscute realizările ob
ținute în anii construcției so
cialiste în dezvoltarea învăță
mîntului din țara noastră. Fără 
îndoială, reprezintă un mare 
succes faptul că, într-o perioa
dă relativ sourtă, am lichidat 
starea de înapoiere pe care am 
moștenit-o în acest domeniu, 
că, de la 35 la sută populație 
analfabetă și semianalfabetă, 
cît aveam în 1945, am ajuns la 
lichidarea neștiinței de carte 
și la învățămîntul obligatoriu 
de 8 ani, că avem astăzi circa 
140 000 de studenți, că pesțe 
60 la sută din tinerii absol
venți ai școlii de 8 ani sînt 
cuprinși în învățămîntul me
diu și profesional. Toate a- 
cestea reprezintă realizări în
semnate ; ele demonstrează 
consecventa cu care partidul 
desfășoară politica sa de ridi
care a nivelului de cultură și 
de instruire a poporului nos
tru.

O realizare deosebită este 
asigurarea învățămîntului gra
tuit pentru toate gradele, asi
gurarea, în practică, a dreptu
lui deplin pentru toți copiii 
patriei de a urma orice formă 
de învățămînt. Statul socialist 
acordă burse pentru aproape 
60 la sută din studenți, creîn- 
du-le astfel condiții pentru a 
putea învăța fără nici un fel 
de griji de ordin material. Pu
tem spune deci, pe drept cu
vînt, că regimul nostru socia
list a asigurat tineretului con
diții de învățătură la care nici 
nu se putea visa în timpul re
gimului burghezo-moșieresc. 
Aceste condiții — materiale și 
morale — pentru instruirea ti
neretului au avut și au un rol 
deosebit nu numai în dezvolta
rea învățămîntului și culturii, 
dar și în ridicarea generală a 
economiei, a întregii activități 
sociale din România.

Desigur că și în ce privește 
perfecționarea conținutului în
vățămîntului s-au obținut pe 
parcurs o serie de rezultate 
bune. Reforma învățămîntului 
din 1948 și măsurile luate ul
terior au avut o mare impor
tanță în această privință. Dar

acum, cînd analizăm situația 
învățămîntului nostru și sta
bilim noi măsuri de perfecțio
nare a acestei activități, cred 
că este bine să ne ocupăm și 
de unele neajunsuri ce s-au 
manifestat în acest domeniu 
spre a trage învățămintele ne
cesare și a face ca în viitor a- 
semenea lucruri să nu se mai 
repete.

Cred că scurtarea duratei în
vățămîntului — măsură care 
s-a aplicat în învățămîntul me
diu o dată cu reforma din 
1948 — a constituit una din 
marile greșeli, nu numai or
ganizatorice, dar și de fond, 
ale acestei reforme. Această 
greșeală a avut pentru o pe
rioadă destul de lungă, re
percusiuni negative asu
pra dezvoltării învățămîn
tului și pregătirii cadrelor în 
țara noastră. De asemenea, 
faptul că în dezvoltarea învă
țămîntului au fost practic ne
socotite tradițiile progresiste 
ale școlii românești e dus la 
adoptarea unor măsuri care 
s-au dovedit ne corespunzătoa
re pentru țara noastră. Acea
sta, deși se știe că, în trecut, 
în România învățămîntul — cu 
toate limitele sale din punct de 
vedere social, cu caracterul său 
de clasă, cu lipsa accesibi
lității sale pentru tineretul 
muncitoresc și țărănesc — a 
avut totuși o serie întreagă de 
părți pozitive și a jucat, în pe
rioadele respective de dezvol
tare a țării, un rol important 
în progresul societății româ
nești. De aceea, este de neîn
țeles de ce s-a renunțat la o 
serie de lucruri bune reali
zate în trecut. Aceasta a dău
nat dezvoltării învățămîntului, 
a avut urmări negative asupra 
conținutului și a orientării 
sale. Ne este cunoscut că au 
fost subapreciate și neglijate 
o serie de ramuri importante 
ale învățămîntului, mai cu 
seamă în domeniul științelor 
moderne, care — este știut — 
au un rol deosebit în dezvol
tarea și progresul societății. 
Neglijarea acestor ramuri 
a contribuit nu numai la rămî- 
nerea în urmă a învățămîntu
lui, la faptul că un număr 
mare de tineri care au ieșit 
de pe băncile școlii în acești 
ani nu au putut să primească 
o pregătire la nivelul cerin
țelor științei și tehnicii mon
diale, dar a avut, în același 
timp, consecințe serioase asu
pra dezvoltării economiei, 
culturii, științei din țara noa
stră.

Introducerea studierii știin
țelor social-econornice Î41 învă
țămînt a reprezentat fără în
doială, un factor de mare în
semnătate în instruirea tinere
tului patriei noastre. Dar și în 
organizarea acestor forme de 
învățămînt, în predarea disci
plinelor respective au fost și 
mai sînt încă multe neajun
suri. în cadrul plenarei s-au 
referit la această problemă to
varășul Valter Roman și to
varășul Răutu. Trebuie să 
subliniem, tovarăși, că față de

importanța pe care o are pre
darea acestor științe pentru 
tineretul universitar, și în ge
neral pentru tineretul nostru, 
nu s-a reușit ca acest învăță
mînt să corespundă pe de
plin cerințelor, cu toate că, 
teoretic, și în cadrul multor 
hotărîri, i-am acordat atenție 

Desigur, la aceasta au con
tribuit și contribuie încă și a- 
cum unele atitudini rigide și 
dogmatice care mai persistă în 
legătură cu înțelegerea și in
terpretarea diferitelor feno
mene noi ivite în dezvoltarea 
socială, în predarea unor cu
noștințe care nu mai cores
pund condițiilor de astăzi ale 
dezvoltării societății. în gene
ral, conținutul ideologic al 
învățămîntului nu este la ni
velul cerințelor de astăzi 
ale societății noastre — și 
este nevoie să analizăm cu 
toată seriozitatea această si
tuație, să tragem concluziile 
ce se impun pentru îmbunătă
țirea activității.

Așa cum s-a subliniat în 
plenară, procesul de îmbună
tățire a învățămîntului, de for
mare a cadrelor nu a reușit să 
țină pasul cu cerințele de dez
voltare ale țării noastre. Dacă 
în ce privește numărul de ca
dre didactice formate în acest 
timp am putea să fim mulțu
miți, sînt totuși de adus critici 
serioase în ce privește nivelul 
lor de pregătire, îndeosebi al 
cadrelor didactice din învă
țămîntul de cultură generală

Cifrele spun totdeauna prea 
puțin. Trebuie să încerci să pă
trunzi dincolo de sobrietatea lor 
pentru a le putea surprinde sen
sul. Numai dincolo de sunetul lor 
sec poți avea revelația descoperi
rii acelor metafore ale muncii și 
creației. Gîndul acesta m-a ur
mărit recent în urma unei discu
ții cu doi tineri ingineri de la 
Combinatul de industrializarea 
lemnului din Suceava.

Cu cinci ani în urmă, îmi spu
neau dînșii, valoarea unui metru 
cub de material lemnos, trecut 
prin multiplele metamorfoze ale 
marelui combinat din lunca Su
cevei, nu depășea suma de 900 
lei. Aceeași unitate de măsură 
tinde acum spre un echivalent 
dublu.

Letnnul a rămas la fel. Și to
tuși, de-a lungul unei perioade 
scurte de timp, el a căpătat vir
tuți inedite. Pentru cei doi specia
liști, explicația avea un singur

fT'''

și din licee. Tovarășii care s-au 
ocupat de acest domeniu de 
activitate, Ministerul învăță
mîntului, nu au acționat cu 
fermitate, nu au avut în a- A 
ceasta privință un plan con- 
creț, bine corelat cu întreaga 
dezvoltare a învățămîntului 
nostru și care să asigure pre
gătirea cadrelor necesare la 
nivelul impus de dezvoltarea ț 
științei mondiale. Acest lucru 
este valabil, într-o anumită 
măsură, și pentru o serie de 9 
cadre care răspund de învăță- 
mîntul superior.

Firește, cauzele sînt multi- W 
ple — iar faptul că o perioadă 
îndelungată învățămîntul nos- 
tru nu a avut suficiente le- 0 
gâturi și contacte cu învăță
mîntul din alte țări poate nu- firmă pi 
mai în parte justifica lipsa de V Apostolei 
preocupare serioasă ce a exis
tat în acest domeniu.

La plenară s-au subliniat, pe W 
drept cuvînt, o serie de lip
suri în organizarea procesului 
de învâțămînt, în asigurarea " 
cu manuale, în organizarea 
practicii, precum și în ce pri- 
vește crearea altor condiții 
materiale fără de care nu se a 
poate concepe un învățămînt 
modern, care să corespundă 
cerințelor actuale. Toate aceste ™ 
neajunsuri au fost pe larg dez
bătute în adunările cu cadrele £ 
din învățămînt și cu oamenii 
muncii din alte sectoare de £

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Discutînd despre PRESTIGIU
morală și profesională, un loc 

cîștigat prin muncă și eforturi. 
Poate el aparține și celor tineri ?

— E cu atît mai prețios și mai 
apreciat la oamenii tineri — con- 

jrof. dr. docent Nicolae 
, lescu, prorector al Uni

versității din Timișoara. Vîrsta nu 
este importantă prin ea însăși ci 
prin acumulările, valorificările pe 
care ea le permite. Or, acestea se 
realizează la orice vîrstă și aș 
putea spune că mai ales în ti
nerețe cînd entuziasmul, încre
derea în viață ajută la formarea 
unei personalități puternice. Cînd 
un tînăr capătă un binemeritat 
prestigiu azi în domeniul în care 
activează ori în relațiile cu oa
menii, valoarea lui este de doua 
ori evidentă: odată că a găsit 
formula în care se poate realiza 
și a doua oară că în ciuda vîrstei 
fragede, reușește să convingă, să 
aibă autoritate.

— Sînt oameni, mai ales prin
tre tineri care urmăresc să se im
pună cu orice preț, să iasă în e-

pedagogiei, tinerii pot fi educați 
în vederea obținerii unei auto
rități durabile în profesiune și 
în viață ?

— Incontestabil că da. Pres
tigiul este legat de justa orien
tare a procesului educativ. în 
primul rînd, pentru a deveni un 
om de valoare, trebuie să mun
cești cu pasiune, iar alegerea a- 
celei profesii care să poată asi
mila întreaga energie creatoare 
a tînărului este prima victorie. 
Am întîlnit uneori tineri care 
doreau cu orice preț să devină 
celebri și făceau pentru asta e- 
forturi deosebite. Dar urmărind o 
afirmare efemeră, treceau, în re
alitate, pe lîngă adevăratul pres
tigiu, de durată, pe care ți-1 con
feră totdeauna oamenii și nicio
dată nu poate deveni un scop în 
sine al unei activități. Citîndu-1 
pe Goethe, spun și eu: „îmi

GALINA BĂDULESCU
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nume : înnobilare. Deși ambigu, 
termenul poartă aici un sens foar
te exact. Dar pentru a-l înțelege 
trebuie să treci prin uriașele hale 
de fabricație, să cutreieri compli
cate spații sufletești și profesio
nale, vibrînd între mașini și oa
meni.

Zilnic spre combinatul din Va
lea Cetății coboară într-un flux 
neîntrerupt adevărate fluvii de 
catarge orizontale încărcate de 
ozonul munților Tării de Sus. Pă
durile de brazi și fagi, poposite 
aici, trăiesc transformări funda
mentale. Dirijat de la tablouri de 
comandă sau purtat pe benzi ki
lometrice, lemnul capătă definiri 
concrete. Cobora și altădată lem
nul codrilor bătrîni spre tîrgurile 
acestor locuri, în căruțe trase de 
cai mărunți, dar de la scîndurile 
tăiate rudimentar și pînă la ele
gantul furnir și plăcile fibrolem- 
noase de astăzi, luînd drumul pie
țelor internaționale, se află saltul

cuprins în zonele înalte ale in
dustrializării.

La această răscruce dintre pă
duri și automatizare drumul ma
teriei prime către produsul finit 
înseamnă energie, experiență, 
creație.

Discuția noastră avea loc în ca
binetul serviciului tehnic, acolo 
unde ideile încep șă se materia
lizeze. Cei doi ingineri, Petre Stă- 
tescu și Constantin Gîrneț, des
fășurau în fața mea planșe și 
scheme. Printre linii și cifre bă
nuiam căutări lucide, soluții, pro
iecte. Ideile se configurau în no
țiuni precise: noi căi de înnobi
lare a lemnului. O preocupare 
constantă ce se ramifică mereu 
în procedee complexe, în forme 
variate și fascinante pe marele 
flux al combinatului.

ION BELDEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Uzina mecanică Buzău. Se e- 
xecută lucrări de montaj și fi
nisaj a silozurilor pentru ci

ment
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Pe baza hotărîrilor Congre

sului al IX-lea al P.C.R. și 
ale Conferinței Naționale or
ganele și organizațiile de 
partid au desfășurat o intensă 
muncă politico-organizatorică 
pentru continua întărire a rîn- 
durilor partidului, educarea 
politico-ideologică a comuniș
tilor. creșterea rolului condu
cător al organizațiilor de par
tid în toate compartimentele 
vieții economice, politice și 
social-culturale a țării.

Ca rezultat al politicii pro
movate de partid, al creșterii 
influenței și prestigiului său 
în mase, al activității politice 
și organizatorice desfășurate, 
din rînd urile organizațiilor 
partidului fac parte cei mai 
înaintata membri ai societății 
noastie. Caracteristice Parti
dului Comunist Român sînt 
coeziunea rîndurilor sale, uni
tatea de nezdruncinat în iurul 
Comitetului Central, adezitmea 
deplină a tuturor membrilor 
fată de politica sa internă și 
externă, munca clină de ab
negație a comuniștilor pentru 
realizarea programului de de- 
săvîrsire a construcției socia
liste în patria noastră.

în continuare se arată că, 
la 1 martie 1968. din rîndurile 
Partidului Comunist. Român 
făceau Parte 1 761 000 membri. 
r’i aproape 130 000 mai mult 
decît Ia sfîrșitul anului 1966. 
Fată de populația majoră a 
tării, procentul membrilor de 
partid reprezintă peste 13 la 
sută.

Majoritatea comuniștilor — 
circa 72 la sută — își desfă
șoară activitatea în sectoarele 
producției bunurilor materiale, 
constituind astfel o puternică 
forță de mobilizare a oameni
lor muncii la îndeplinirea pla
nului de stat, la ridicarea con
tinuă a nivelului de organizare 
a producției și a muncii, la 
îmbunătățirea calitativă a. în
tregii activități economice.

Compoziția partidului, după 
ocupația actuală a membrilor 
săi se prezintă astfel : 740 000 
muncitori (42,01 la sută). 
505 000 țărani (28,68 la sută), 
397 000 intelectuali și funcțio
nari (22,58 la sută), *118 000 
(6,73 la sută) alte categorii.

Din numărul total al mun
citorilor, 22 la sută sînt mem
bri ai P.C.R. In principalele 
ramuri ale producției mate
riale de care depinde dezvol
tarea .întregii economii națio
nale — industria energiei e- 
lectrice și termice, a cărbune
lui, petrolului, metalurgiei, 
construcției de mașini și pre
lucrării metalelor, chimiei și 
materialelor de construcții — 
numărul membrilor partidului 
este între 25—39 la sută din 
totalul salariaților.

în mediul rural își desfășoa

ră activitatea peste 800 000 
membri de partid — țărani, 
muncitori, intelectuali — care 
reprezintă o puternică forță 
politică și organizatorică de 
mobilizare a țărănimii la în
deplinirea sarcinilor de dez
voltare a agriculturii socialis
te, de ridicare a nivelului e- 
conomic și cultural al sate
lor.

Expresie a încrederii nețăr
murite în linia politică și ideo
logică a partidului, a conștiin
ței și convingerii de a parti
cipa activ la eforturile gene
rale pentru progresul societă
ții, în partid își desfășoară ac
tivitatea un însemnat număr 
de intelectuali cu o înaltă pre
gătire profesională. Sînt mem
bri ai partidului peste 30 la 
sută din totalul membrilor A- 
oademiei, al doctorilor docenți 
și al doctorilor în științe, 28 
la sută din numărul cercetă
torilor științifici, 41 la sută 
din cel al inginerilor, 42 la 
sută din totalul cadrelor di
dactice din instituțiile de în- 
tățămînt superior și 69 la 
sută din cel al cadrelor didac
tice din licee.

Compoziția națională a par
tidului corespunde structurii 
naționale a populației. Din to
talul membrilor de partid, 
88,43 la sută sînt români, 8,67 
la sută maghiari, 1,24 Ia sută 
germani 1.66 la sută de alte 
naționalități.

In prezent, femeile reprezin
tă 22,29 la sută din numărul 
membrilor partidului nostru.

Din numărul total al mem
brilor partidului, 22.98 la sută 
au o vechime în partid de pes
te 20 de ani, 22,24 la sută între 
8-17 ani, 40,46 la sută între 4-7 
ani, iar 14,32 la sută între 1-3 
ani.

îmbunătățirile aduse struc
turii organizatorice a partidu
lui, pe baza hotărîrilor Confe
rinței Naționale, corespund ce
rințelor actuale și de .perspec
tivă ale dezvoltării economice 
și sociale a României.

Activitatea politico-ideologi- 
gă și cultural-educativă desfă
șurată de organele și organiza
țiile de partid contribuie la 
educarea și activizarea mem
brilor partidului, la creșterea 
conștiinței partinice a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii.

Compoziția socială, calitățile 
politice, morale și profesio
nale pe care le întrunesc 
membrii de partid conferă 
partidului nostru o înaltă com
petență în exercitarea atribu
țiilor sale, îi asigură condițiile 
necesare pentru abordarea, 
examinarea și soluționarea 
problemelor vitale ale dezvol
tării economice și sociale a 
țării. întărirea numerică și ca-

Informarea Comitetului Executiv al C. C. 

al P.C.R. cu privire la compoziția partidului, 

la întărirea continuă a rîndurilor sale și 

intensificarea activității de educare

a comuniștilor
litativă a rîndurilor partidului 
a contribuit la creșterea rolu
lui organizațiilor de partid, a 
capacității lor de mobilizare și 
educare a oamenilor muncii 
din industrie, agricultură, din 
domeniul învățămîntului, știin
ței. artei și culturii.

Subliniind rezultatele obți
nute, informarea Comitetului 
Executiv semnalează totodată 
că în activitatea de întărire a 
rîndurilor partidului există o 
seamă de neajunsuri. Sînt or
ganizații de partid care nu 
manifestă suficientă răspunde
re și exigență față de calitățile 
moral-politice ale celor care 
solicită primirea în partid. 
Multe comitete de partid s-au 
ocupat insuficient de întărirea 
organizațiilor de bază de la 
sate. De asemenea, în unele 
centre universitare nu s-a 
acordat atenția cuvenită pri
mirii în partid a celor mai 
merituoși studenți.

Se subliniază, de asemenea, 
că este necesar ca, pe baza ho
tărîrilor Congresului al IX-lea 
al P.C.R. și ale Conferinței 
Naționale, organele și organi
zațiile de partid să acorde o 
atenție deosebită îmbunătățirii 
continue a muncii de primire 
în partid, intensificării activi
tății de educare a comuniștilor, 
dezvoltării democrației interne 
de partid, întăririi disciplinei, 
Creșterii rolului și influenței 
organizațiilor de partid în 
mobilizarea oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului.

In activitatea de întărire a 
rîndurilor partidului, criteriul 

fundamental trebuie să-1 con
stituie calitățile politice, mo
rale și profesionale ale celor 
care solicită primirea în partid. 
Să fie primiți în partid cei 
mai înaintați muncitori, ță
rani, intelectuali, care militea
ză neobosit pentru îndeplini
rea hotărîrilor de partid și de 
stat, au o temeinică pregătire 
profesională, politică și cultu
rală, dau dovadă de o înaltă 
conduită morală în societate și 
familie, care prin întreaga lor 
activitate și comportare dove
desc că merită înaltul titlu de 
membru al Partidului Comu
nist Român. Organele și orga
nizațiile de partid trebuie să-i 
cunoască temeinic pe cei care 
solicită primirea în partid atît 
din activitatea profesională 
cît și din viața personală, să 
manifeste exigență și răspun
dere în examinarea cererilor 
de primire în partid.

Organele și organizațiile de 
partid să primească în rîndu
rile lor, cu prioritate, munci
tori cu o îna’tă calificare și 
stagiu mai îndelungat în pro
ducție, din ramurile de bază 
ale economiei naționale și 
locurile de muncă hotărîtoare 
ale producției.

Mai multă atenție trebfiie să 
se acorde întăririi organizații
lor de partid din întreprinde
rile de construcții, din exploa
tările forestiere, întreprinderi
le noi. din institutele de pro
iectări, precum și din unitățile 
comerciale, bancare, financiare 
și ale cooperației meșteșugă
rești.

Este necesar să crească preo
cuparea pentru primirea în 

partid a celor mai buni țărani 
cooperatori, care se situează în 
fruntea activității pentru creș
terea producției agricole și 
consolidarea economico-organi- 
zatorică a Cooperativelor Agri
cole de Producție, acordîndu-se 
atenție întăririi numerice și 
calitative a organizațiilor de 
bază din brigăzile de cîmp, 
zootehnice și legumicole.

Organele și organizațiile de 
partid se vor ocupa de primi
rea în partid a celor mai va
loroși intelectuali, cu autoritate 
și prestigiu, care își consacră 
întreaga activitate, energie și 
capacitate pentru dezvoltarea 
științei, artei și culturii, care 
servesc cu credință interesele 
poporului și ale țării. Tot
odată, se va acorda o atenție 
sporită îmbunătățirii muncii de 
primire în partid a studenților 
fruntași la învățătură și în ac
tivitatea obștească, cu o com
portare demnă în școala și 
în societate.

Pentru a se asigura anali
zarea mai temeinică a muncii 
și calității celor care cer primi
rea în partid, pentru creșterea 
operativității adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de 
bază care se țin trimestrial, 
organizațiile de partid pe sec
ții, sectoare, ateliere etc. și 
grupele de partid pe brigăzi, 
echipe și agregate vor discuta, 
cu asentimentul biroului orga
nizației de bază, cererile de 
primire, iar părerile exprimate 
de comuniști cu prilejul a- 
oestor ședințe vor fi aduse la 

cunoștința adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază, care 
hotărăsc asupra primirii în 
partid.

Ținînd seama de faptul că 
avem organizații de bază pu
ternice în toate domeniile ac
tivității economice și social- 
culturale, principala sarcină 
care stă în prezent în fața tu
turor organelor și organizații
lor de partid este de a desfă
șura o puternică activitate 
pentru ca fiecare comunist să 
fie luptător ferm pentru apli
carea în viață a hotărîrilor 
partidului.

în toate organizațiile de 
partid să se promoveze perse
verent munca colectivă, să se 
asigure la toate nivelele parti
ciparea și mai activă a comu
niștilor, a celor aleși în orga
nele de conducere, la munca 
de elaborare și aplicare a ho
tărîrilor. la înfăptuirea tutu
ror sarcinilor ce' le revin.

Trebuie stimulată și mai 
mult folosirea criticii și auto
criticii ca mijloc important 
pentru dezvăluirea și lichida
rea neajunsurilor, pentru com
baterea rutinei și promovarea 
noului, pentru întărirea răs
punderii în muncă a tuturor 
comuniștilor.

Hotărîrea luată de Confe
rința Națională a partidului 
ca adunările generale să fie 
convocate, de regulă, o dată la 
trei luni, trebuie să sporească 
preocuparea organelor locale 

de partid pentru sprijinirea 
comitetelor și birourilor orga
nizațiilor de bază în pregăti
rea temeinică a adunărilor ge
nerale ; pe ordinea de zi să fie 
înscrise probleme ale îndepli
nirii sarcinilor economice, ale 
muncii politice și ideologice, 
astfel încît adunările respec
tive să contribuie la valorifi
carea inițiativei și experien
ței comuniștilor, la elaborarea 
celor mai eficiente măsuri 
pentru soluționarea probleme
lor de fond ale activității de 
partid și economice.

Pentru a se asigura partici
parea activă a membrilor de 
partid la munca organizației 
respective, pentru ca toți co
muniștii să fie la curent cu 
hotărîrile partidului și guver
nului, să acționeze unitar și la 
timp în vederea înfăptuirii a- 
cestora, este necesar ca orga
nizațiile de partid pe secții, 
sectoare, schimburi etc. și gru
pele de partid create în inte
riorul organizațiilor de bază 
să țină ședințe o dată pe 
lună. In Cooperativele agri
cole de producție, unde orga
nizațiile de bază sînt constitu
ite pe brigăzi, adunările ge
nerale se vor ține lunar, iar o 
dată pe trimestru se va orga
niza „adunarea comuniștilor pe 
întreaga cooperativă agricolă 
de producție.

Organele locale de partid au 
datoria de a ajuta și îndruma 
birourile și comitetele, orga
nizațiilor de partid pentru ca 
în perioada dintre adunările 
generale ale organizațiilor de 
bază să desfășoare o activita
te intensă și continuă de re
zolvare operativă a tuturor 
problemelor de producție, să 
organizeze controlul înfăptui
rii hotărîrilor organelor supe
rioare și a celor proprii, înde
plinirea de către comuniști a 
îndatoririlor politice, profesio
nale și obștești. Trebuie asi
gurat ca fiecare membru de 
partid să primească sarcini 
concrete, să fie .ajutat să le 
ducă la îndeplinire în cele mai 
bune condiții.

îndeplinirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al IX-lea 
și de Conferința Națională a 
P.C.R. necesită intensificarea 
activității politico-ideologice și 
a muncii de educare comunistă 
a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii. în 
centrul întregii propagande de 
partid, a muncii politice țfe 
masă trebuie să stea explica
rea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru, cunoașterea documentelor: 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R. și ale Conferinței Na
ționale, a -hotărîrilor Comite
tului Central.

Este necesar ca organele șl 
organizațiile de partid să în
drume și să ajute membrii de 
partid să-și îmbogățească cu
noștințele politice, ideologice, 
economice și culturale, pentru 
a-și putea îndeplini rolul de 
mare răspundere ce le revine 
în societate. O deosebită aten
ție trebuie acordată însușirii 
învățăturii marxist-leniniste, a 
materialismului dialectic și 
istoric, creșterii combativității 
organizațiilor de partid, a co
muniștilor față de orice influ
ență a ideologiei străine, bur
gheze, față de manifestările 
retrograde sub orice formă s-ar 
manifesta. Trebuie să se asi
gure informarea permanentă 
și operativă a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii asupra politicii parti
dului, asupra aprecierilor date 
de partidul nostru evenimen
telor internaționale.

Organizațiile de partid vor 
desfășura o muncă sistematică 
pentru cultivarea trăsăturilor 
înaintate care trebuie să ca
racterizeze întreaga activitate 
și comportare a unui comu
nist : principialitate politică și ,
ideologică, disciplină și devo- (
tament în îndeplinirea sarcini
lor de partid și îndatoririlor 
profesionale, receptivitate față 
de tot ceea ce este înaintat, 
intransigență și combativitate 
față de lipsuri, respect față 
de normele vieții sociale și 
legile statului.

Membrii comitetelor județe
ne, municipale și orășenești de 
partid, activiștii de partid sînt 
obligați' să participe nemijlo
cit la desfășurarea muncii de 
propagandă, să facă expuneri 
în organizațiile de p^rtjîd și 
în fața oamenilor muricii^Tre- 
buie să se acorde mai multă i
atenție organizării dezbateri* ,
lor pe probleme politico.-ideo- ț
logice, consultațiilor, oonvor- 
birilor politice și răspunsurilor 
la întrebările puse, de oamenii 
muncii.

în încheiere, raportul sub
liniază că organele și organi
zațiile de partid au datoria să 
desfășoare o activitate perma
nentă pentru întărirea conti
nuă a rîndurilor partidului, in
tensificarea muncii pregăti
re politică, ideologică și edu
care partinică a tuturor comu
niștilor, dezvoltarea democra
ției interne de partid, întări
rea disciplinei comuniștilor 
față de sarcinile încredințate, 
creșterea rolului conducător al 
tuturor organizațiilor de par
tid și a capacității lor de mo
bilizare a maselor la înfăptui
rea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și a hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului.

r

încrederea profundă a po
porului în partid ți conduce
rea sa, rezultatei© obținute în 
înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al IX-lea al P.C.R., pre
cum și dezbaterea publică a 
principalelor probleme politi
ce, economice și sociale, au de
terminat creșterea numărului 
de propuneri șl sesizări menite 
să ducă la îmbunătățirea mun
cii în diferite domenii de ac
tivitate, contribuția tot mai 
activă a oamenilor muncii la 
rezolvarea unor probleme de 
interes general. Aceasta evi
dențiază profundul democra
tism al orinduirii noastre so
cialiste, strînsa legătură a 
partidului cu masele. Expe
riența acumulată de oamenii 
muncii în conducerea trebu
rilor de stat șt obștești con
stituie un bun de mare preț, 
un bogat izvor de tărie și vi
talitate a orînduiriî noastre 
socialiste.

Numai în cursul anului 1967, 
organelor de partid, de stat șl 
obștești, centrale și locale, zia
relor, radioului și televiziunii 
li s-au adresat prin scrisori și 
audiențe peste 2 000 000 de ce
tățeni. La C.C. al P.C.R. au 
sosit peste 170 000 scrisori, iar 
34 000 cetățeni au fost primiți 
In audiență.

A crescut numărul propune
rilor și sugestiilor în probleme 
majore ale activității de 
partid și de stat. După pu
blicarea unor proiecte de mă
suri supuse dezbaterii maselor, 
a unor hotărîri adoptate de 
plenarele C.C. al P.C.R., a do
cumentelor Conferinței Națio
nale a partidului, s-au primit 
numeroase scrisori. Oamenii 
muncii și-au exprimat adeziu
nea față de măsurile preconi
zate de partid, au făcut pro
puneri pentru îmbunătățirea 
conținutului lor, au dat suges
tii asupra modului de aplicare 
a acestora. Numai cu prilejul 
largii dezbateri cu privire 16 
Îmbunătățirea organizării ed- 

minlstrativ-teritoriale * țării, 
au fost adresate conducerii de 
partid și de stat peste 10 000 de 
propuneri.

Un foarte mare număr de 
scrisori se referă la probleme 
ale industriei, agriculturii, con
strucțiilor, invățămîntului și 
culturii, comerțului și coope
rației, gospodăriei comunale 
și administrației de stat, sănă
tății șl asistenței sociale, conți- 
nind sugestii, propuneri și ob
servații privind îmbunătățirea 
activității din aceste domenii.

Din informare rezultă că a- 
plicarea măsurilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din apri
lie 1966 a ridicat pe o treaptă 
mai înaltă activitatea organe
lor de partid, de stat și ob
ștești in rezolvarea propuneri
lor, sesizărilor și cererilor oa
menilor muncii, . obținîndu-se 
rezultate mai bune decît în 
anii precedenți. Propunerile 
judicioase cuprinse in scriso
rile oamenilor muncii au fost 
valorificate, s-au luat măsuri 
eficiente pentru înlăturarea 
unor neajunsuri in diferite 
compartimente de muncă, au 
fost soluționate numeroase 
scrisori și sesizări ale cetățe
nilor.

In informare se menționează 
că deși s-au obținut rezultate 
pozitive evidente, in activita
tea pentru rezolvarea scrisori- 
lcr și sesizărilor cetățenilor 
continuă să persiste o serie de 
deficiențe.

Subaprecierea obligației de 
a rezolva problemele ridicate 
in scrisori și audiențe a făcut 
ca unele cedre de conducere 
să rezolve puține scrisori și 
cereri.

Primirea cetățenilor in au
diență, cere oonetftule un mij
loc de cunoaștere directă a 
problemelor ce preocupă ma
sele, nu a stat suficient in a- 
tențla un» organe de partid, 
de stat, economice și obștești. 
Nu întotdeauna cetățenii au

Informarea Comitetului Executiv al C. C. 

al P.C.R. eu privire la activitatea organelor 

și organizațiilor de partid, de stat și obștești 

privind examinarea și rezolvarea scrisorilor, 

sesizărilor și cererilor oamenilor muncii
fost aecultați cu înțelegere ți 
răbdare, nu 8-a urmărit sufi
cient modul de rezolvare a 
problemelor ridicate cu acest 
prilej.

Activitatea de control ți în
drumare desfășurată de unele 
organe de partid, de conduce
rile unor instituții centrale de 
stat ți obștești a avut în multe 
cazuri un caracter formal ; nu 
s-a urmărit modul cum au fost 
aplicata hotărîrile în legătură 
cu îmbunătățirea muncii cu 
•crisorile ți audiențele ți nu 
au foat trași la răspundere cei 
vinoveți de nerespectarea •- 
castora.

Măsurile luate pentru per
fecționarea conducerii ți pla
nificării economiei naționale, 
crearea județelor, apropierea 
conducerii de unitățile de 
bază cer din partea organelor 

de partid, de stat ți obștești 
rezolvarea directă, operativă 
și eficientă a sarcinilor econo
mice, politice, social-culturale, 
inclusiv a propunerilor, sesiză
rilor și cererilor oamenilor 
muncii.

Informarea prezentată de 
Comitetul Executiv subliniază 
că organele de partid, condu
cerile instituțiilor centrale și 
locale de stat, economice și 
obștești sînt obligate să ia mă
suri pentru aplicarea cu stric
tețe a prevederilor hotărîrii 
Secretariatului C.C. al P.C.R. 
și ale Decretului Consiliului 
de Stat nr. 534—1966, privind 
rezolvarea sesizărilor, propu
nerilor ți cărărilor.

Organele de partid, de stat ți 
obștești, conducerile institu
țiilor, întreprinderilor și uni
tăților economice sînt obligata 

ca, în spiritul legilor șl nor
melor în vigoare, să analizeze 
și să rezolve problemele ridi
cate de cetățeni prin scrisori 
și audiențe, răspunzînd aces
tora în termenele legale; să 
ia măsuri severe împotriva 
celor care dau cetățenilor răs
punsuri formale, tărăgănează 
rezolvarea scrisorilor și aplica
rea măsurilor stabilite cu pri
lejul cercetărilor, sau perse
cută pe cei care sesizează nea
junsuri. Activiștii de partid și 
de stat, cadrele cu munci de 
răspundere din toate dome
niile de activitate — indiferent 
de funcțiile lor — au îndato
rirea de a organiza exemplar 
primirile în audiență și rezol
varea scrisorilor, de a fi mo
del de exigență ți principiali
tate în respectarea legilor, de 

a sluji cu devotament inte
resele populației.

Organele și organizațiile de 
partid să desfășoare o muncă 
susținută de educare a - lucră
torilor din aparatul de stat e- 
conomic și obștesc, în spiritul 
respectului față de cerințele 
oamenilor muncii. O atenție 
deosebită trebuie să se acor
de îmbunătățirii activității lu
crătorilor din instituțiile și 
serviciile care lucrează nemij
locit cu publicul, luîndu-se 
măsuri de sancționare a ace
lora care manifestă atitudine 
birocratică, săvîrșesc abuzuri, 
încalcă legalitatea socialistă.

Organizațiile de partid, sin
dicatele, conducerile unităților 
economice, consiliile de con
ducere ale cooperativelor a- 
gricole de producție să acorde 

o atenție deosebită sesizărilor 
și propunerilor referitoare la 
bunul mers al activității pro
ductive, apărarea avutului 
obștesc, respectarea riguroasă 
a legislației muncii, a norme
lor statutare ale cooperative
lor agricole de producție.

Consiliile populare, institu
țiile de stat ți obștești centrale 
ți locale, în atribuțiile cărora 
intră o sferă largă de proble
me ce interesează masele, să 
rezolve cu mal multă operati
vitate sesizările ți cererile, să 
trateze cu simț de răspundere 
problemele ridicate de cetă
țeni. Ele aur datoria de a stu
dia ți aplica propunerile ți 
sugestiile oamenilor muncii 
privind îmbunătățirea activi
tății în domeniul gospodăriei 
comunale, întreținerii fondului 
locativ, repartizării locuințe
lor, asisitenței sanitare, în do
meniul învățămîntului și cul
turii, precum și în unitățile de 
comerț și ale cooperației de 
oonsum și meșteșugărești j să 
desfășoare o temeinică muncă 
de eduoație a lucrătorilor din 
comerț și unitățile de prestații, 
pentru cultivarea în rîndul a- 
cestora a unei atitudini civili
zate față de cetățeni.

Este necesar ca organele de 
miliție, procuratură și justiție 
să întărească exigența față de 
respectarea legalității socia
liste, apărarea avutului obș
tesc, să manifeste grijă și o- 
biectivitate față de rezolvarea 
sesizărilor privind încălcarea 
drepturilor cetățenilor.

Conducerile ministerelor, in
stituțiilor centrale de stat și 
obștești sînt obligate să acor
de toată atenția muncii cu 
scrisorile și audiențele, să re
zolve direct scrisorile care ri
dică probleme importante din 
domeniul lor de activitate, 
să-și sporească controlul asu
pra unităților subordonate, să 
le ajute pentru îmbunătățirea 
muncii în acest domeniu.

Consiliul Central al Uniunii 

Generale a’ Sindicatelor și Mi
nisterul Muncii, care primesc 
un număr mare de propuneri, 
sesizări și cereri de la cetățeni, 
să Intensifice activitatea de 
îndrumare a organelor în sub
ordine pentru întărirea disci
plined în muncă, aplicarea co
respunzătoare a legislației 
muncii și a asigurărilor so
ciale.

Organele de presă, Radioul 
și Televiziunea să acorde mai 
multă atenție muncii desfă
șurate de organele de partid, 
de stat și obștești pentru re
zolvarea scrisorilor și primirea 
în audiență a cetățenilor, să 
combată manifestările de biro
cratism, superficialitate și lip
să de răspundere ; să popu
larizeze legile și actele nor
mative ce interesează masele 
largi ale cetățenilor.

Organele de partid, consi
liile populare, conducerile in
stituțiilor centrale de stat, ala 
întreprinderilor și organizații
lor economice să-și sporească 
preocuparea pentru buna or
ganizare și desfășurare a au
diențelor.

In informare se subliniază 
că secțiile C.C. al P.C.R., co
mitetele județene de partid, 
colegiile și comisiile de revi
zie ale partidului trebuie să 
efectueze un control sistema
tic asupra muncii cu scrisorile 
și audiențele în organizațiile 
de partid, în întreprinderi și 
instituții, să analizeze perio
dic modul cum se desfășoară 
această activitate.

Perfecționarea continuă a 
muncii de examinare și rezol
vare a propunerilor, sesizări
lor și cererilor adresate orga
nelor de partid și de stat este 
o îndatorire de prim ordin a 
cadrelor de conducere, a tu
turor funcționarilor și activiș
tilor de partid, o sarcină im
portantă pentru bunul mers al 
muncii în toate sectoarele de 
activitate.
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activitate, din economie, cul
tură ; s-a arătat și cu acest 
prilej că avem încă de lichidat 
o serie de deficiențe în aceste 
domenii, că trebuie să acțio
năm cu hotărîre, să stabilim 
măsuri eficiente pentru înlă
turarea lor. Fără aceasta nu 
vom putea asigura îndeplini
rea în bune condițiuni a sar
cinilor ce se prevăd în Studiul 
pe care îl dezbatem astăzi.

Pentru toate aceste lipsuri și 
neajunsuri — care au fost re
levate și discutate și în cadrul 
plenarei noastre — au partea 
lor de răspundere atît tovară
șii din conducerea Ministeru
lui învățămîntului, cît și tova
rășii care răspund de proble
mele școlii în cadrul Comitetu
lui Central și al guvernului. Ei 
trebuiau să fie, după părerea 
mea, mai autocritici față de 
activitatea desfășurată, pentru 
că nu ne-am adunat aici nu
mai spre a face declarații des
pre frumusețea măsurilor pe 
care le adoptăm. Trebuie să 
cunoaștem clar ceea ce n-a 
fost bun și să vedem limpede 
ce trebuie să facem pentru ca 
treburile să meargă mai bine. 
Conducerea Ministerului învă- 
ți mîntului nu este de loc stră
ină de lipsurile care s-au 
manifestat în acest domeniu, 
și ne exprimăm speranța că, 
atunci cînd o să prelucrăm în 
continuare materialele plena
rei, tovarășii din conducerea 
ministerului vor ține seama și 
vor analiza în spirit critic situ
ația. Este adevărat că în ulti
mii ani au fost luate o serie de 
măsuri care, într-o anumită 
măsură, au dus la lichidarea 
unor neajunsuri, la îmbună
tățirea desfășurării învăță- 
mîntului. Dar nici astăzi 
nu am putea spune că în- 
vățămîntul nostru * nu mai 
are carențe de genul celor la 
care m-am referit, sau de altă 
natură, că nu mai avem multe 
de făcut pentru perfecționarea 
lui. Cu atît mai necesar era ca 
tovarășii care se ocupă de 
învățămînt să analizeze în 
plenară, dacă nu lipsurile din 
trecut, cel puțin deficiențele 
actuale, și să arate cum înțe
leg să acționeze pentru lichida
rea acestora.

Așa cum s-a subliniat, nu o 
dată, că Comitetul Central al 
partidului nostru, guvernul 
dau o înaltă apreciere activită
ții cadrelor didactice, care 
aduc o contribuție deosebit de 
valoroasă la educarea și forma
rea tinerei generații, la înarma
rea ei' cu cunoștințe de cultură 
generală, la educarea și forma
rea omului nou al societății 
noastre. Aceasta nu înseamnă 
însă că profesorii, învățătorii, 
cadrele didactice în general — 
și mă refer la cadrele din în
vățămîntul de toate gradele — 
nu mai au încă multe de fă
cut pentru a-și îndeplini în 
condițiuni tot mai bune rolul 
și atribuțiile importante pe 
care le au.

De asemenea, s-a subliniat 
nu o dată — și consider că 
este bine să subliniez și acum 
— că tineretul patriei noastre 
răspunde cu cinste eforturilor 
făcute de societate, că el se 
străduiește să învețe și să-și 
ridice nivelul de cunoștințe în 
toate domeniile de activitate. 
Avem un tineret care, cu în
treaga sa pricepere, cu tot e- 
lanul, cu toată energia sa, se 
pregătește să-și îndeplinească 
rolul și misiunea de răspunde
re de a duce mai departe dez
voltarea societății noastre. Pu
tem spune, tovarăși, fără nici 
un fel de ezitare, că ne decla
răm mulțumiți de felul cum 
tineretul nostru învață, de fe
lul cum muncește pentru a 
deveni apt să-și îndeplinească 
înaltele îndatoriri ce-i revin 
în societatea noastră socialis
tă.

Măsurile pe. care le-am dez
bătut în plenară urmăresc să 
așeze învățămîntul de toate 
gradele pe baze moderne, să 
asigure ridicarea lui la nivelul 
cerințelor actuale ale dezvoltă
rii științei, culturii, ale con
strucției socialiste în țara noas
tră. în cadrul măsurilor de per
fecționare a învățămîntului tre

buie să ținem seama de pro
gresul rapid al științei, de 
necesitățile viitoare ale socie
tății socialiste și comuniste, de 
perspectivele ce se deschid ță
rii, pentru că ceea ce discu
tăm și hotărîm astăzi își va 
spune practic cuvîntuf și își va 
arăta roadele peste unul sau 
două cincinale — cînd tinerii 
care urmează acum învățămîn
tul de 10 ani sau îl vor începe 
în anul viitor, vor termina 
școala, vor intra apoi în uni
versități, în institute de învă
țămînt superior sau în școli 
profesionale. Iată de ce trebuie 
să ținem seama că măsurile pe 
care le adoptăm astăzi vor tre
bui să fie strîns legate și să asi
gure satisfacerea cerințelor care 
vor apare mîine în dezvoltarea 
economiei, științei, culturii, să 
răspundă pe deplin necesității 
de a avea în toate domeniile 
de activitate cadre bine pregă
tite, în stare să facă față sar
cinilor sporite de viitor. Aceas
ta, fără să mai spunem, că și 
în prezent sînt sectoare unde 
nu avem cadre suficiente și 
nu putem face față, din aceas
tă cauză, unor sarcini impor
tante. M-aș referi în acest 
sens la electronică, ca să nu 
mai vorbesc de energia nu
cleară și de alte domenii ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea 
economiei naționale și pentru 
progresul întregii noastre so
cietăți.

Este cunoscut că făurirea 
societății comuniste este lega
tă indisolubili de ridicarea ni
velului de cultură al întregului 
popor, că aceasta este o cerin
ță obiectivă a construcției noii 
orînduiri sociale. Noi, care ac
ționăm în mod conștient în di
recția făuririi societății co
muniste, cunoaștem că dezvol
tarea bazei materiale este ho- 
tărîtoare ; dar fără o dezvolta
re a științei, a gîndirii tehnice, 
a nivelului general de cultură 
al poporului, nu vom putea asi
gura nici progresul bazei ma
teriale a societății, pentru că 
aceste două laturi ale activi
tății noastre sînt strîns legate, 
se condiționează reciproc. 
Dacă vrem să construim baza 
materială a societății comu
niste, trebuie, tovarăși, să fău
rim, în același timp, sau chiar 
cu un anume avans, cadrele 
științifice necesare în toate do
meniile spre a putea asigu
ra progresul economic și so
cial al României.

Ne-am obișnuit să vorbim 
adesea despre perspectivele 
dispariției treptate a deosebi
rilor esențiale dintre munca 
intelectuală și cea fizică. Șter
gerea acestor deosebiri este u- 
na din cerințele dezvoltării so
cietății noastre, ea se impune 
ca o necesitate și trebuie să 
acționăm în această direcție. 
Cum vom realiza acest lucru ? 
Va trebui să facem aceasta nu 
pe calea reducerii sau ținerii 
în loc a nivelului de dezvol
tare culturală generală, ci 
pe calea perfecționării conti
nue a procesului de învăță
mînt, de instruire a tinerelor 
generații. O asemenea cerin
ță se impune tot mai mult o 
dată cu dezvoltarea tehnicii, 
cînd locul muncii manuale îl 
ia mașina pe care omul trebuie 
să o stăpînească și să o dirije
ze tot mai bine. Fără cunoș
tințe, fără învățămînt mediu, 
sau cel puțin de 10 ani — și 
trebuie spus că în țările avan
sate există tendința de a se 
generaliza liceul și învățămîn
tul de 12 ani — nu vom putea 
realiza acest lucru. S-a arătat 
aici, pe bună dreptate, că 
sîntem rămași în urmă în a- 
ceastă privință. Noi vrem să 
lichidăm cît mai rapid această 
situație. Dacă dorim să avem 
mașini electronice, să ciberne- 
tizăm economia, să automati
zăm și să chimizăm procesele 
de producție, apoi fără ca
dre cu pregătire medie și 
superioară nu vom putea face 
aceasta. Dacă nu pregătim și 
formăm asemenea cadre vom 
rămîne în continuare la un 
nivel nesatisfăcător în ce pri
vește dezvoltarea acestor do
menii de activitate. Consider 
că trecerea la învățămîntul 

de 10 ani este o necesitate o- 
biectivă, esențială pentru pro
gresul și dezvoltarea viitoare 
a societății românești.

Așa cum foarte bine au 
spus cîțiva tovarăși aici, 
școala este principalul factor 
de dezvoltare a științei și, tot
odată, un prețios instrument 
de educare comunistă a tine
retului patriei noastre. Ea se 
află astăzi în miinile noastre, 
ale statului socialist, și ea 
trebuie să servească în între
gime tocmai îndeplinirii pro
gramului general elaborat de 
partid, perspectivelor pe care 
le avem, făuririi societății so
cialiste și comuniste.

In Studiul pe care l-am dis
cutat în cadrul plenarei sînt 
prevăzute o serie de măsuri 
privind îmbunătățirea învăță
mîntului profesional și a învă
țămîntului tehnic, pregătirea 
de muncitori calificați. Nu 
este un secret pentru nimeni, 
tovarăși, că întîmpinăm unele 
neajunsuri în economia noas
tră tocmai din cauză că avem 
o foarte mare lipsă de cadre 
de specialitate, de muncitori 
calificați — mai cu seamă în 
întreprinderile noi unde se 
cer muncitori cu o înaltă ca
lificare. Dacă nu mă înșel, 
avem asigurate numai circa 
20—25 la sută din cadrele 
necesare pregătite prin școli 
profesionale. Am prevăzut în 
cadrul planului cincinal să a- 
sigurăm pregătirea prin școli 
profesionale a circa 30 la sută 
din necesarul total de munci
tori calificați. De aceea, cred 
că măsurile propuse aici pri
vind îmbunătățirea organiză
rii învățămîntului de califi
care a muncitorilor și maiștri
lor și, în general, a învăță
mîntului profesional, sînt jus
te și binevenite. Va trebui 
însă să mai studiem anumite 
aspecte — și cînd spun aceas
ta mă refer în prițnul rînd la 
durata acestor forme de învă
țămînt. Să avem în vedere că, 
după ce vom introduce învă
țămîntul de 10 ani, tînărul 
care va intra în școala profe
sională va avea cunoștințe de 
matematică, fizică, chimie la 
nivelul școlii medii din trecut, 
— și în asemenea condiții este 
de înțeles că și durata învăță
mîntului profesional va trebui 
să fie. într-un fel, corectată. 
Cred că ar trebui să atragem 
aici atenția unor tovarăși mi
niștri, care dovedesc încă pu
țină înțelegere față de această 
problemă, și care militează în 
continuare pentru menținerea 
unei durate mari a învăță
mîntului profesional. Or — se 
știe — sînt anumite ramuri și 
meserii, tovarăși, unde proce
sul de însușire a cunoștințelor 
necesare nu depășește 6 luni. 
De exemplu, în industria 
ușoară, la pregătirea de mun
citori pentru textile, unde în 
general există cursuri de 3—4 
luni și la noi, înainte, califi
carea și școlarizarea nu depă
șeau 6 luni de zile. In prezent, 
avem școli profesionale cu o 
durată de 3 ani. Este adevă
rat că acum se mai reduce 
ceva din durata acestor școli, 
dar există încă tendința din 
partea unor cadre de condu
cere din ministere de a men
ține această situație. Tovarășii 
care s-au ocupat și se ocupă 
cu acest sector de activitate — 
nu numai din ministere, ci și 
din comitetele sau organele 
centrale de sinteză — nu do
vedesc nici ei o justă înțele
gere a problemei. Este nejus
tificat și costisitor să menți
nem cursurile școlilor profe
sionale la o durată de 3 ani, 
în condițiile cînd vom avea 
învățămînt de 10 ani. Trebuie 
să ne preocupăm în conti
nuare de a îmbunătăți for
mele de învățămînt profesio
nal, de a scurta durata aces
tui învățămînt, ținînd seama 
de experiența mondială în a- 
cest domeniu de activitate. 
Dacă în unele țări tinerii, cu 
10 ani de învățămînt de cul
tură generală și cu 6 luni de 
învățămînt profesional, pot să 
lucreze în fabrici, este posibil 
să se realizeze acest lucru și 
la noi. Nu cred că tinerii 
noștri sînt.mai puțin pricepuți 
sau mai puțin dotați pentru 
a-și însuși într-o asemenea 
perioadă meseriile respective.

Se prevede — și de fapt s-a 
și pus în practică — diversi
ficarea învățămîntului mediu 

sau liceal, prin crearea licee
lor tehnice, care s-a dovedit 
— așa cum reiese din felul 
cum au fost primite de tineret 
și de părinți — că au o bună 
perspectivă de dezvoltare în 
țara noastră. Fiind mai bine 
specializate și profilate pe a- 
numite ramuri, ele ne vor da 
tineri ou cunoștințe mai a- 
proape de cerințele diferitelor 
domenii de activitate, vor 
ușura procesul de calificare și 
de intrare în producție a ti
neretului. Mă refer îndeosebi 
la acei tineri care nu vor pu
tea să intre în învățămîntul 
superior. Trebuie să avem în 
vedere că nu numai acum, dar 
și în viitor, cel puțin jumă
tate din numărul absolvenți
lor nu vor intra în învățămîn
tul superior, că într-o perioa
dă destul de lungă nu vom 
putea încă să cuprindem în 
învățămîntul superior pe toți 
absolvenții liceelor. Acest lu
cru nu este posibil în nici o 
țară. Nu înseamnă însă că va 
trebui să reducem numărul 
elevilor în învățămîntul me
diu, ci va fi necesar să ex
plicăm tinerilor și să luăm 
măsuri ca după absolvirea li
ceelor ei să poată să se per
fecționeze, să se specializeze 
în diferite domenii de activi
tate unde se cer cunoștințe 
medii.

Consider că măsurile de 
îmbunătățire a organizării 
învățămîntului superior, vor 
asigura condiții mai cores
punzătoare pentru crearea ca
drelor necesare atît pentru ac
tivitatea productivă, pentru 
domeniul culturii, cît și pen
tru cercetarea științifică. Este 
necesar să punem un ac
cent mai mare pe măsurile 
de perfecționare a învățămîn
tului nostru superior — care 
are, de asemenea, o bună tra
diție, și unde am avut și a- 
vem cadre de valoare, recu
noscute și pe plan mondial, 
care s-au dovedit în stare să 
rezolve probleme deosebit de 
importante ale dezvoltării ști
ințelor. Deși nu o dată, 
am discutat despre importan
ța unor asemenea măsuri, de 
la discuții și pînă la realizări 
practice, s-a făcut încă prea 
puțin. Eu prețuiesc discu
țiile din plenară, observațiile 
și propunerile făcute aici, pre
cum și dezbaterea publică care 
s-a desfășurat timp de cîteva 
luni, faptul că Studiile de 
dezvoltare a învățămîntului 
au fost elaborate pe baza con
sultărilor largi a sute și sute 
de cadre din învățămîntul de 
toate gradele, a conducerilor 
ministerelor, a specialiștilor, 
că s-a studiat în această pri
vință și experiența altor țări 
cu un învățămînt avansat. 
Toate acestea ne dau te
meiul să spunem că ma
terialul prezentat în plenară, 
cu observațiile care au fost 
făcute, poate să fie adoptat și 
să constituie o directivă pentru 
Ministerul Învățămîntului, 
pentru tovarășii care lucrea
ză în acest domeniu, în vede
rea elaborării legii învățămîn
tului. Fără îndoială că cele 
mai multe din problemele dez-. 
bătute vor fi înscrise în cadrul 
legii ; dar sînt și propuneri și 
aspecte care nu sînt de do
meniul legii, dar care vor tre
bui să constituie pentru Minis
terul învățămîntului o îndru
mare în activitatea sa viitoare. 
Ministerul învățămîntului va 
trebui să studieze în continua
re cu multă atenție propune
rile, problemele ridicate, să 
țină seama de ele și mai ales 
să nu uite că printre criticile. 
justificate, făcute în cursul 
dezbaterilor și întocmirii ma
terialelor, au fost și din acelea 
care au arătat că nu întotdea
una Ministerul învățămîntului 
reține, studiază și rezolvă la 
timp problemele ridicate de 
centrele universitare, de șco
lile noastre, de cei care lu
crează nemijlocit în acest do
meniu.

In viitor, în cadrul legii, vom 
prevedea mai multe drepturi 
universităților și institutelor 
superioare, o mai largă auto
nomie universitară ; în același 
timp, vom asigura mai multe 
posibilități conducerilor aces
tor institute, școlilor, să re
zolve o serie de probleme în 
spiritul legilor și directivelor 

generale, încît să nu mai fie 
nevoie ca pentru fiecare lucru 
să se ceară aprobarea Ministe
rului învățămîntului sau a Co
mitetului Central al partidului.

Pe drept cuvînt, în cadrul 
plenarei, s-a subliniat necesi
tatea îmbunătățirii serioase a 
programelor, perfecționării ela
borării manualelor și, în gene
ral, a unei mai bune documen
tări și informări a cadrelor din 
învățămînt, îndeosebi cel su
perior. Am făcut mult, tova
răși, în această direcție în ul
timul timp, dar cred că va 
trebui ca ministerul și tova
rășii care se ocupă de acest 
sector să analizeze în conti
nuare și să stabilească noi 
măsuri pentru a. asigura ca 
toate catedrele noastre să fie 
la curent cu ceea ce este nou 
în domeniul respectiv, să cre
eze posibilitatea ca întregul 
corp didactic să studieze și 
să-și ridice nivelul de cunoș
tințe. Se vor evita astfel situa
țiile cînd la unele cursuri se 
predau diverse teorii — mă re
fer nu la cele din domeniul 
științelor sociale, ci la diverse 
teorii tehnice — care în alte 
țări au fost de mult lăsate pe 
planul doi sau trei ; în schimb, 
nu se predau cunoștințe esen
țiale de care depinde progresul 
științei respective. Desigur, 
pentru această stare de lu
cruri răspunderea o poar
tă nu numai cadrele respective 
ci și Ministerul învățămîntu
lui. care nu s-a ocupat și nu 
se ocupă suficient ca toate pro
gramele de învățămînt să fie 
aduse la zi, ca să asigure ma
teriale necesare unei bune in
formări a cadrelor, spre a face 
posibil ca acestea să predea 
într-adevăr cele mai noi cu
noștințe în domeniul lor de 
activitate.

Este, de asemenea, necesar 
să ținem seama de criticile fă
cute în ce privește înzestrarea 
laboratoarelor, care din acest 
punct de vedere sînt rămase 
în urmă. Va trebui să facem 
eforturi în această privință, și, 
firește, ne va costa bani, to
varăși. Ne va costa însă și mai 
mult dacă vom ține timp de 
cinci ani un student să învețe 
pe niște aparatură pe care n-o 
mai întîlnești în nici o fabrică, 
dacă el va învăța lucruri care 
practic nu-i vor folosi la ni
mic, alegîndu-se doar cu niș
te cunoștințe generale de isto
rie a tehnicii. în aceste condi
ții, cînd studentul se va duce 
mîine să lucreze în fabrică, îi 
va trebui un an sau doi, cîteo- 
dată și mai mult, ca să cunoas
că și să se familiarizeze cu. 
tehnica și mașinile actuale ; 
iar cînd va merge la un insti
tut al Academiei, sau la un 
institut departamental de cer
cetări, îi va fi necesară, de a- 
semenea, o perioadă îndelun
gată pînă să cunoască apara
tura și să lucreze cu utilajele 
noi pe care le întîlnește acolo. 
Dacă nu ținem seama de a- 
ceste lucruri, atunci ce fel de 
cadre vom pregăti, tovarăși ? 
Sînt de acord cu ce s-a spus 
aici despre cursurile post-uni- 
versitare. Dar dacă și acolo se 
învață tot pe aparatură înve
chită, atunci numai perfecțio
nare nu este.

Instituțiile noastre de învă
țămînt superior trebuie să 
dispună de utilaj modern pen
tru a putea pregăti în bune 
condiții pe studenți, pentru a 
face ca aceștia, cînd vor mer
ge în producție, să fie în sta
re ei să împingă, să dezvol
te noul, nu abia să-1 învețe și 
să se deprindă cu el. Din acest 
punct de vedere eu consider 
că trebuie puțin completat 
chiar materialul nostru pre
zentat în plenară, pre- 
cizîndu-se mai cu sea
mă unele măsuri concrete.
precum și eforturile financiare 
necesare, pentru ca, într-o pe
rioadă de timp, să punem or
dine și în acest domeniu al 
dotării laboratoarelor. Sînt, în 
privința utilării laboratoare
lor, multe lucruri pe care va 
trebui să le importăm ; sînt 
însă și multe utilaje și aparate 
pe care va trebui să le produ- 

,cem în țară, dar nu lăsînd a- 
ceastă sarcină numai pe sea
ma unor unități ale Ministe
rului învățămîntului, care sin

gure nu pot să facă acest lu
cru. Dacă atelierele și unită
țile ministerului pot produce 
diferite utilaje pentru gră
diniță, pentru școala de 8 ani, 
apoi acest lucru este mult mai 
greu pentru licee și formele 
superioare de învățămînt. Tre
buie să creăm întreprinderi 
specializate în acest scop, care 
să .asigure utilajele și apara
tura necesară pentru învăță
mîntul nostru ; să ne punem 
aceasta ca una din sarcinile 
noastre importante și să luăm 
măsuri hotărîte în domeniul 
acesta de activitate.

Pe drept cuvînt s-a subli
niat în plenară .că în întreaga 
activitate de îmbunătățire a 
procesului de învățămînt un 
rol hotărîtor îl are corpul di
dactic, chemat să desfășoare 
o activitate multilaterală atît 
în pregătirea și instruirea ele
vilor și studenților, cît și în 
educarea generală, cetățeneas
că, a tineretului. Am realizat, 
în acest sens, multe lucruri 
bune. Aici s-a vorbit despre 
necesitatea ca profesorii, con
ferențiarii, celelalte cadre di
dactice din învățămîntul su
perior să se ocupe fiecare, 
nemijlocit, de un grup de 
studenți. Este foarte bine și 
va trebui să introducem acest 
lucru. Să creăm condiții ca 
aceste cadre să aibă o legătură 
mult mai strînsă cu studenții, 
să-i cunoască bine, să-i spri
jine îndeaproape în procesul 
de învățămînt. Noi am mai 
discutat despre aceste lucruri, 
dar nu s-a făcut prea mult în 
direcția aceasta. Trebuie să 
combatem atitudinile de como
ditate, de înțelegere îngustă, a 
obligațiilor didaotice — obli
gații care nu se termină de 
loc o dată cu încheierea orei 
de curs.

Trebuie să facem ca profe
sorul, învățătorul, să se afle 
cît mai mult în mijlocul ele
vilor, să trăiască împreună cu 
ei, să-i supravegheze în re
creații, să le organizeze jocu
rile, să meargă cu ei în 
excursii — așa cum se făcea 
și în trecut. Cînd vorbim de 
rolul important pe care îl are 
învățătorul, profesorul în edu
carea copiilor, nu trebuie să 
limităm acest rol numai la 
predarea cunoștințelor la orele 
de curs, ci să înțelegem în
treaga activitate de educare 
a copiilor. Consider că e ne
cesar să analizăm temeinic lu
crurile din acest punct de 
vedere, să punem mai bine în 
valoare experiența pe care o 
avem în privința aceasta. Sînt 
aici tovarăși care cunosc a- 
ceastă experiență și cred că 
e bine s-o promovăm ca pe 
o îndatorire didactică funda
mentală.

S-a vorbit, în plenară, des
pre felul cum se predau unele 
discipline filozofice, ideolo
gice din învățămînt. Am re
levat mai înainte unele nea
junsuri pe care le mai avem 
în această privință. înarmarea 
elevilor din învățămîntul me
diu și a studenților îndeosebi 
cu temeinice cunoștințe filo
zofice și ideologice constituie 
una din cerințele fundamen
tale ale dezvoltării unui învă
țămînt modern în țara noas
tră. Desigur, tovarăși, în a- 
ceastă privință un rol impor
tant au, în primul rînd, ca
drele care predau științele 
sociale ; dar aceasta nu este o 
obligație care ține numai de 
domeniul lor de activitate. 
Problema conținutului ideo
logic al învățămîntului nostru 
este și trebuie să fie o pro
blemă a conducerii universi
tăților și institutelor de în
vățămînt superior. Nu numai 
în filozofie sau oricare altă 
disciplină socială, ci în între
gul proces de învățămînt, tre
buie să se reflecte concepția 
noastră filozofică despre lume 
și viață, materialismul dialec
tic și istoric. în mod deosebit 
aceasta trebuie să se mani
feste la universitate — care, 
prin natura sa este un centru 
al științelor umaniste, al propa
gării materialismului dialectic. 
Dar, din păcate, întîlnim aici, 
chiar la catedrele de științe 
sociale, unele confuzii ideolo
gice, concepții greșite, față de 
care nu numai că nu se ia 
atitudine, dar există tole
ranță și îngăduință. Să nu 
uităm nici un moment că a

semenea concepții,, care ser
vesc forțelor reacționare și im
perialiste, mai există, că ele 
mai pătrund din afară și sînt 
preluate și la noi sub diferite 
forme. Consider că este nece
sar să luăm măsuri hotărîte 
spre a face ca învățămîntul 
nostru superior să fie un focar 
de luptă împotriva a tot ceea 
ce este retrograd și învechit, 
împotriva tuturor concepțiilor 
idealiste, mistice, reacționare. 
Cadrele care predau marxism- 
leninismul, toate cadrele di
dactice din întregul nostru în
vățămînt au îndatorirea să 
miiiteze activ pentru educarea 
tineretului în spiritul concep
ției despre lume și societate 
care stă la baza politicii parti
dului nostru. învățămîntul 
nostru este un valoros instru
ment de educare în mîinile so
cietății socialiste, și, în con
secință, el trebuie să promo
veze, prin întreaga sa activi
tate, concepția noastră, ideo
logia noastră. Așa cum am 
mai subliniat și cu alte prile
juri. coexistența pașnică între 
state nu înseamnă de fel co
existență și cu concepțiile 
burgheziei, nu înseamnă re
nunțarea la lupta ideologică 
pentru promovarea materia
lismului dialectic și istoric, ci, 
dimpotrivă, aceasta impune 
intensificarea eforturilor pen
tru triumful marxism-leninis- 
mului, al filozofiei noastre. 
Promovarea largă a ideologiei 
noastre este o sarcină a tu
turor conducerilor instituțiilor 
de învățămînt, a tuturor celor 
('are lucrează în acest sector 
— pînă la profesorul universi
tar, la rector, la ministrul în
vățămîntului. Analizarea re
zultatelor activității acestor 
cadre trebuie judecată în con
textul rezultatelor generale 
obținute de ele în ridicarea 
nivelului științific și tehnic al 
învățămîntului, în promova
rea concepției noastre mate- 
rialist-dialectice, în formarea 
și educarea generației noi și 
situarea ei pe poziții active de 
luptă împotriva a tot ceea ce 
este învechit și servește for
țelor reacționare, imperialis
mului. Tot ceea ce am înfăp
tuit în acești ani de construc
ție socialistă s-a realizat, sub 
conducerea partidului nostru 
marxist, care are la bază con
cepția revoluționară despre 
lume ; am învins tocmai pen
tru că în întreaga noastră po
litică, în întreaga noastră ac
tivitate' ne-am condus și ne 
conducem după această ideo
logie.' Promovarea cu consec
vență a acestei concepții con
stituie, în continuare, garan
ția victoriei noastre, în lupta 
pentru construcția socialismu
lui și comunismului !

Nu putem și nu trebuie să 
acceptăm nici un fel de con
cesie, sub nici o formă, față 
de confuzii sau concepții stră
ine idealurilor noastre. Mă re
fer la concesii de ordin ideolo
gic. Partidul nostru nu admi
te sub nici o formă măsurile 
administrative în lupta ideolo
gică ; combătînd abuzurile și 
diferitele practici străine, care 
au avut loc în trecut, partidul 
nostru nu slăbește, ci dimpo
trivă sporește preocuparea 
pentru lupta ideologică ; va 
trebui să milităm neîncetat, cu 
toată stăruința pentru promo
varea concepției noastre des
pre lume.

Desigur, noi acordăm o 
mare atenție tradițiilor pro
gresiste minunate pe care 
le-a acumulat de-a lungul is
toriei sale poporul român. 
Dar, preocupîndu-ne de a cul
tiva respectul și dragostea 
pentru aceste tradiții, valori- 
ficîndu-le, preluînd de la ele 
tot ceea ce este bun și serveș
te mersului nostru înainte, nu 
trebuie să uităm nici un mo
ment că în trecut au existat 
în țara noastră — și nici nu 
puteau să nu fie — și concep
ții retrograde, reacționare, 
care au servit claselor asupri
toare. Față de toate acestea 
trebuie să luăm poziție hotă- 
rîtă. Firește, chiar și în cazul 
unor personalități progresiste 
din trecut, trebuie să acțio

năm cu discern ămînt, să ana
lizăm bine ce preluăm — pen
tru că nu putem să luăm to
tul în bloc. Să avem în vedere 
că au fost și limite — și nici 
nu se putea altfel — generate 
de dezvoltarea socială, de epo
ca în care au trăit aceste 
personalități, de nivelul de 
cultură ș.a.m.d. Trebuie, să 
preluăm ce e valoros, pro
gresist în activitatea acestor 
personalități, dar să avem și 
o atitudine critică față de 
ceea ce este greșit. Nu 
înseamnă, prin aceasta, că 
negăm sau că lovim în 
cineva. Noi procedăm în felul 
acesta chiar față de activiștii 
de partid, față de catfrele dp 
partid ; cînd greșesc le criti
căm — și asta nu înseamnă că 
le lovim ; ce au făcut bine re
marcăm, subliniem. înseamnă 
oare că dacă preluăm ceea ce 
a fost bun, valoros în poeziile 
lui Goga, trebuie să uităm că 
acesta totuși, într-o serie de 
scrieri, în politică, s-a situat 
pe poziții reacționare, retro
grade ? Desigur că trebuie să 
criticăm această latură a acti
vității sale.

Noi nu trebuie să ui
tăm că a existat în România 
o activitate îndelungată fascis
tă, că legionarii — această 
bandă de asasini — au exerci
tat O influență nefastă, au pro
movat concepțiile lor retro
grade, șovine și reacționare, 
dăunînd grav intereselor po
porului nostru.

Doresc să subliniez, în con
tinuare, răspunderea mare pe 
care o are presa noastră, zia
rele, revistele literare și cele
lalte publicații în legătură cu 
aceste probleme. Este o înda
torire fundamentală a presei 
să nu admită în paginile ei 
nici un fel de concepții străine, 
de materiale confuze, indife
rent sub ce formă s-ar mani
festa. Trebuie să criticăm pe 
acei comuniști care lucrează 
în aceste sectoare și care do
vedesc pasivitate, neatenție 
sau lipsă de combativitate în 
această privință. Asemenea 
stări de lucruri se mai întâl
nesc — așa cum a spus aici 
tovarășul Tudor Ionescu — și 
la radio și televiziune, în ci
nematografie și în alte sectoa
re ale culturii.

Dacă vorbim de educarea 
comunistă a tineretului, tre
buie spus că învățămîntul o- 
feră în acest domeniu un 
complex întreg de mijloace 
menite să contribuie la forma
rea concepției despre lume și 
viață a tineretului. Trebuie să 
învățăm să folosim cît mai 
bine aceste mijloace! Dezbă
tând problema perfecționării 
învățămîntului trebuie să a- 
cordăm o atenție mai mare — 
atît în Studiu cit și în lege — 
activității practice de educare, 
mai ales în domeniile care au 
o. importanță hotărîtoare pen
tru progresul societății. Este 
necesar să luăm măsuri pentru 
a îmbunătăți activitatea orga
nizațiilor de partid și de 
U.T.C. din cadrul învățămîn
tului, să sporim rolul și con
tribuția acestora la buna des
fășurare a întregului proces de 
învățămînt, la ridicarea nive
lului ideologic al studenților, 
la intensificarea muncii de e- 
ducare a tineretului din școli, 
și universități, în spiritul înal
telor idealuri ale societății 
noastre.

Consider că la rîndul lor, 
comitetele județene de partid 
și comitetele municipale și oră
șenești au ca una din sarcinile 
principale și permanente, în
datorirea de a se preocupa în 
mod susținut de buna desfă
șurare a învățămîntului, de în
drumarea întregii munci de 
educare și instruire din școli 
și facultăți. Numai așa atît 
studenții, cît și profesorii ldr, 
își vor putea îndeplini cum se 
cuvine sarcinile ce le revin.

Acestea au fost, tovarăși, 
cîteva lucruri pe care eu am 
ținut să le subliniez în fata 
plenarei Comitetului Central, 
considerînd că ele au o im
portanță deosebită pentru pro
gresul învățămîntului nostru 
superior, și, în general al 
întregului învățămînt din Ro
mânia.
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PE „BARICADELE" 
MUZICII UȘOARE

Ideea Înființării club-baru- 
rilor pentru tineri, așa cum 
ne-o dovedește Student-clu- 
bul, a avut un ecou pozitiv. 
Funcția culturală și educati
vă a acestora se face tot mai 
evidentă acolo unde lucrurile 
sînt dirijate cu atenția cu
venită. Fiind într-un stadiu, 
să-i spunem, de experiment, 
chestiunea club-barurilor su
portă încă discuții. O convor
bire cu tovarășul Emil Ior- 
dăcheseu, președintele Consi
liului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifi- 
ce, a relevat cîteva aspecte 
legate de sensul și organiza
rea lor.

— în principiu, mie mi se 
pare că, în funcție de fon
duri și posibilitățile de ame
najare, nu cu pretențiile Stu- 
dent-clubului de la București, 

.sînt foarte utile. Am văzut 
asemenea cluburi superioare 
celui studențesc, dar și al
tele mai modeste, unde lu
crurile erau făcute cu mult 
bun gust. Trebuie să oferim 
tinerilor un loc plăcut unde 
să se întîlnească. Club-baru- 
rile, poate ar trebui să poar
te altă denumire, realizează 
o atmosferă intimă. Dar nu 
trebuie să prevaleze funcția 
cvasicomercială. Ele sînt, în 
primul rînd, o anexă la ceea 
ce înseamnă activitate cul
turală. Eu văd în ele un au
xiliar foarte prețios, dar un 
auxiliar. Mi se pare că în
totdeauna, aceste baruri tre- 
buie să fie însoțite de po
sibilitatea consultării unor

reviste. Să fie un fel de foaier 
cu fotolii și canapele cît mai 
comode. In funcție de aceste 
mijloace modeme de educa
ție și instruire, problemele 
educative, mai ales ale tine
retului, se circumscriu la co
lectivități mai mici de oa
meni, microgrupuri, între

intre aici. Bar-clubul să fie 
deschis pentru toată lumea, 
dar evident că se pot orga
niza anumite seri pentru o 
anumită categorie de tineri 
cu invitație specială. De pil
dă, o seară pentru tinerii de 
la o întreprindere sau între
prinderi cu același profil, 
sau cu tineri din comunele 
apropiate. în ce privește pro

lentați (instrumentiști, lite- 
rați, gimnaști, un mim etc.), 
amatori în general. Profesi
oniștii să lucreze din um
bră, ajutîndu-i să facă lucru 
de calitate și de gust. Nu se 
poate să fie în fiecare seară 
un artist bun sau un actor 
bun, însă totul trebuie făcut 
cu discernămînt.

CLUB-BARURILE,
0 ffiĂ < ACTIVrTAȚII CIILTIME

care există o anumită afini
tate de cultură, de profesie ; 
iar acestea să aibă un loc 
unde să poată discuta. Acolo 
unde există posibilități, ar 
fi foarte nimerit dacă s-ar a- 
junge la ideea unui restau- 
rant-bar al tineretului, un
de să se dea chiar programe 
de cabaret.

— Vedeți, asemenea anexe 
organizate pe vîrste și pro
fesii ?

— Nu cred că e bine să 
interzicem unor oameni să

gramul de funcționare, ba
rurile n-ar trebui să fie des
chise numai seara. Ar putea 
să funcționeze și în cursul di
mineții, mai ales în timpul 
vacanțelor, prevalînd activi
tatea de lectură, discuțiile 
amicale. După-amiezile sînt 
bine venite discuțiilor inte
resante cu personalități sau 
cu oameni interesanți. Seara, 
programe distractive bine 
pregătite. Activitatea de sea
ră să lase mai ales posibili
tatea lansării unor tineri ta-

— Fiind legate direct de 
o funcție culturală, aceste 
club-baruri se înființează 
la casele de cultură. Dar gă
sim suficiente condiții pentru 
ceea ce dorim să facem ?

— în genere, în domeniul 
construcției caselor de cul
tură nu s-a ținut suficient 
seama de funcția lor cul- 
tural-educativă și s-au făcut 
acele localuri tip, necores
punzătoare. Pentru construc
ția viitoarelor case de cul
tură ar fi potrivit să se or-

ganizeze niște concursuri în 
care echipe de arhitecți, îm
preună cu educatori de me
serie, să prezinte diferite 
proiecte. Fiecare instituție 
de acest gen trebuie să aibă 
foaier și o serie de dotări 
care să permită activități în 
cercuri, acțiuni sportive 
chiar, lucru care nu s-a fă
cut. Casa de cultură trebuie 
să aibă un specific al ei din 
toate punctele de vedere 
(chiar și cel al arhitecturii 
locale), să constituie ea în
săși un obiect de atracție.

Am văzut asemenea case 
de cultură cu restaurant cu 
autoservire, unele avînd și 
camere în principal pentru 
două întrebuințări : pentru 
tinerii care trebuie ajutați 
din punct de vedere al lo
cuinței temporar, sau pentru 
schimburi de delegații de ti
neri (un fel de cămin cu cel 
mult 20 de locuri). Nu s-ar 
putea ajunge și la noi la o 
asemenea formulă cel puțin 
în punctele turistice mai im
portante ?

Casa de cultură nu e nu
mai centru cultural-edn- 
cativ, și ar6 și o funcție so
cială, ce se îndeplinește toc
mai prin aceste lucruri. 
Chestiunea bar-cluburilor 
e legată de spații și felul în 
care e construită casa de cul
tură este o condiție. în per
spectivă trebuie să avem în 
atenție această necesitate de 
a oferi tinerilor nu numai 
activități culturale, ci și dis
cuții directe, intime.

V. RÂVESCU
Corespondența din ultimele 

zile, mai voluminoasă decît de 
obicei, conține numeroase refe
riri la problemele muzicii ușoa
re, la compozitori, textieri șl 
interpret!, la tot ceea ce com
pune farmecul și mizeriile aces
tui gen de înspăimîntătoare po
pularitate. Era și firesc : aseme
nea sunetului ei is de o ghitară 
cu amplificator electronic, acor
durile „Cerbului de aur" se 
prelungesc în timp, ba chiar se 
amplifică, într-o complicată re
verberație.

Mai nou, s-a declanșat un 
fel de „critică a criticii”. Deza
măgiți de tinerii lor idoli, unii 
adoratori ai muzicii ușoare sînt 
dispuși să arunce o parte din 
vină — cu îndreptățire, de alt
fel — pe umerii criticilor și 
cronicarilor muzicali, de radio, 
de televiziune etc, care i-au e- 
logiat nediferențiat, nenuanțat, 
nefundamentat și așa mai de
parte. contribuind pe această 
cale la stagnarea lor. Un elev 
din Brăila, care semnează — 
nu fără v nor — „Cu toată sti
ma, Gheorghe Dima", nu se sfi- 
este chiar să-și coloreze violent 
acuzațiile la adresa unor repor
teri aj ziarului nostru care și-ar 
fi manifestat .,regretul că Mar
gareta Pîslaru a cucerit doar o 
mențiune". „Autorii se înșeală 
amarnic”, continuă anonimul 
semnatar, deoarece „Pîslaru 
Margareta nici nu avea ce cău
ta la un asemenea frumos festi
val”.

De cealaltă parte a baricadei, 
Florin Beldeanu din București 
consideră că, dimpotrivă, critica 
se arată uneori prea aspră. în 
numele acestei idei, telecronlca- 
rul ziarului nostru este învinu
it a-1 fi nedreptățit pe Dan Spă- 
taru, „despre care nu se poate 
spune că n-ar avea talent", șl 
pe care „de-abla așteptăm să-1 
vedem evoluînd cît mai des", 
comportarea sa la Brașov da- 
torîndu-se unor cauze „după pă
rerea mea obiective, dacă avem 
în vedere valoarea reprezentan
ților acestui gen al muzicii din 
alte țări". (Nu înțeleg ce „cauză 
obiectivă" poate fj asta ; e ca șl 
cum am spune că fotbaliștii noș
tri sînt buni, dar pierd toate 
meciurile din „cauza obiectivă” 
că toți ceilalți sînt mal buni).

Ce concluzie să tragem de 
■ici ? Cel puțin una. Că In ma
terie de muzică ușoară, lucrurile 
se întîmplă cam la fel ca în ma
terie de (lertați-mi stereotipia 
comparațiilor) fotbal: populari-

tatea genului creează falsa im
presie că toată lumea se pricepe 
la el... Numai că. după cum se 
vede, fiecare se pricepe în fe
lul său. Măcar această diversi
tate a părerilor ar trebui să le 
sugereze tinerilor și exclusiviș- 
tilor noștri corespondenți ideea 
că, poate, cronicarii ziarului au 
și ei dreptatea lor... încă o sin
gură precizare pentru elevul din

Brăila : în privința Margarete! 
Pîslaru ca și în privința altor 
interpreți de mu ‘ w 
ziarul nostru și-a exprimat 
opinie critică destul de aspră.

Tot muzica , “
că (cu referire de această dată 
la texte) i-a sugerat lui Dumitru 
N. Constantin din Drăgășani 
cîteva îndreptățite reflecții pe 
care le reproducem mai jos.

INOVAȚII INOPORTUNE

nu

care

Să 
în 

ne

muzică ușoară, 
* nrimat o

ușoară româneas-

„Du-mă acasă măi 
tramvai" a fost dn
tecul fredonat de 
bucureștenii de acum 
cîteva decenii.

Sîntem datori 
respectăm tradiția 
măsura în care ea
oferă valori, și cîn- 
tecul „Du-mă acasă 
măi tramvai" 
poate fi decît unul 
dintre cîntecele 
trebuie păstrate.

Dar nu trebuie pă
strat oricum. Și în 
orice caz nu cum a 
fost prezentat în emi
siunea „Cîntece de 
altădată" din seara 
zilei de sîmbătă, 23 
martie a.c. Frumuse
țea dntecului este 
dată și de melodie, 
dar și de text. Și a

încerca să adaptezi un 
cîntec specific unei 
epoci, ba chiar re
prezentativ pentru ea, 
este un exercițiu 
sterp, care în loc să 
actualizeze dntecul, îi 
răpește tocmai far
mecul, adică tocmai 
„priza la public". Nu 
înțeleg de ce în loc de 
„Noaptea se lasă pe 

mahala 
Și dinii latră a

* pustiu...” 
a trebuit să se spună 
„Noaptea se lasă pe 

strada mea 
Și e atîta de târziu..." 

Mi se pare infantilă 
teama că ar mai fi ci
neva care nu știe că 
epoca mahalalelor a 
trecut. Dar dacă ma
halaua a dispărut, 
cîntecele ei au rămas.

Și trebuie să le păs- 
trăm așa cum sînt.

Ce-ar fi dacă 
ne-am apuca să mo
dernizăm tot ce apar
ține artei trecutului ? 
în loc să cîntăm ba
lade despre haiduci, 
am vorbi despre in
fractori, pasibili de 
Codul Penal. Plugarii 
lui Goga ar trebui să 
fie tractoriști, iar lu
minarea lui Eminescu 
ar fi un neon oare
care. Mi se pare cam 
comic. De fapt, dacă 
tot au început inova
țiile de ce nu se spune 
„Du-mă acasă măi 

troleu..." 
pentru că și așa tram
vaiele își trăiesc ulti
mii ani ?

DUMITRU N. 
CONSTANTIN

IMPERFECȚIUNI lN
PERFECȚIONAREA

GHIZILOR
tr-o senină, superioară indife
rență. (Se știe, dar, că, în gene
ral, greșelile datorate acestei ca
uze nu sînt deloc puține). în 
cea de-a doua oră, unde accen
tul a căzut pe noțiunile de is
torie (așa cum ar trebui ele tra
tate din punct de vedere... tu
ristic) am avut impresia ace
leiași atmosfere vetuste, didac
ticiste. Și chiar a unei îngusțări 
a perspectivei. Lămurind ches
tiunea cărților literare cu carac
ter turistic, lectorul a subliniat 
numai „România pitorească" și 
„Pe drumuri de munte”, adău
gind, apoi, almanahurile de spe-

TELEVIZIUNE
JOI 25 APRILIE

17,30 Pentru cei mici : Poly și 
secretul celor șapte stele ; 18,00 
La ordinea zilei : Organizarea 
științifică a producției și a mun
cii ; 18,30 Curs de limba germa
nă ( lecția a 13-a) ; 19,00 Pentru 
școlari : „Scrisoare pe portativ”;
19.30 Telejurnalul de seară : 
19,50 Buletinul meteorologic ; 
20,00 Film serial : Vikingii ;
20.30 Mult e dulce și frumoasă...
emisiune de limba română ; 
21,00 întrebări la care s-a răs
puns, întrebări la care nu s-a 
răspuns încă — emisiune de 
știință : 21,40 Teleglob — emi
siune de călătorii geografice : 
Japonia ; 22,00 Studioul Mic :
„Vizita” de Aurel Storin ; 22,30 
Despre teatru, film și muzică ; 
22,55 Telejurnalul de noapte.

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Patria (orele 8; 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

rulează la Festival (ore
le 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ;
20,45) ; Melodia (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45) ; Modern (o- 
rele 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 
2D.

SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Republica (orele
9.30 ; 11,45 • 14,15 ; 16 ; 18,45 ;
21). Capitol (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

EL DORADO
rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11,30; 14,30: 17,30; 20,30) ; 
București (orele 8 ; 10,30 ;
15.30 ; 18,15 ; 21).

BELLA
rulează la Lumina (orele
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15).

FRAGII SĂLBATICI 
rulează la Central (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 • 18,30 ; 21).

NOUL LOCATAR
rulează la Union (orele 15,30 ;
20.30 ; (Duminică 
la orele 10, joia și 
orele 18 — Desene

TOM ȘI JERRY
“ ’ Doina (orele 9; 

13,30 ; 16 î 18,15 ;

rulează la Grivlța (orele
11,15; 13,30- 16; 18,15; 20,30) 

CĂUTAȚI idolul
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10 ; 16 ; 18 ; 15 ; 
20,30).

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ. 
NEBUNA

rulează la Buzeștl (orele 15,30 ;
19)

SFlNTUL LA P1NDA
rulează la Dacia (orele 8,45 ; 
17 ; în continuare 19—21). Mun
ca (orele 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI IN 
PLUS

>1

matineu 
sîmbăta la 
animate).

rulează la
10,30 ; 12 ;
20.30) .

TOPKAPI
1 l,30a;Z 1417; 20,30), Excelsior 
(orele 9.30; 12,15; 15.00; 17,45;
20.30) , Gloria (orele 9; 11,45;
14,30; 17,30; 20,15).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI

Feroviar (orele 9;

MIHAI COMAN

»;

13;

rulează la Bucegi (orele 9; 12;
15 ; 18 ; 20,45) ; Miorița (orele
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 : 20,30).

MUZICANTUL
rulează la Lira (orele 15,30 ;
18). CUM SA FURI UN MI
LION (ora 20,30).

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Drumul sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20) ; Cotroceni (orele 
15 ; 17,45 ; 20,30).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Viitorul (ore
le 15.30 ; 18 ; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Giulești (orele 15,30;

20,30) ; Floreasca (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15: 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

RAPIREA FECIOARELOR 
rulează la Volga (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 • 18,30 ; 20,45 ;) 
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

APA CURATIVA
rulează la Aurora (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 20,30).

NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 
rulează Ia Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

SPARTACUS
rulează la Cosmos (orele 14,30;
17.30 ; 20,30).

EU, EU, EU...ȘI CEILALȚI 
rulează la Tomis (orele 9—
15.45 în continuare, 18,15; 
20,30).

HOCUS-POCUS
rulează la Arta (orele 9 • 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18,30 ; 20,45).

LEUL AFRICAN
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30)

CAPCANA
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
10; 15,30; 18; 20,30)

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Clubul uzinelor 
„Republica".

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR 
rulează la Viitorul (orele 15,30 
-19).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ

rulează la Crîngașl (orele 
15,30—19).

TEATRE
JOI, 25 APRILIE

• Opera română „Chopi- 
niana” (premieră), „Nasta- 
sia”, ora 19,30 «Opereta „Se
cretul lui Marco Polo”, ora 
19,30 • Teatrul Național, 
Sala Comedia „Heidelbergul 
de altădată", ora 19,30 • Sala 
Studio „Părinții teribili”, 
ora 19,30 • Teatrul de Co
medie „Opinia publică”, ora 
20 • Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra”, Sala Schitu Mă- 
gureanu „Livada cu vișini*, 
ora 20 • Sala Studio „Co
medie pe întuneric”, ora 20 
• Teatrul Mic „Tango", ora 
20 • Teatrul C. I. Nottara, 
Sala Magheru „O casă ono
rabilă”, ora 19,30 • Sala 
Studio „Cînd luna e albas
tră”, ora 20 • Teatrul Giu- 
lești, în sala Teatrului evre
iesc de stat „Neîncredere în 
foișor”, ora 19,30 • Teatrul 
Barbu Delavrancea „Cine l-a 
ucis pe Carol al VI-lea ?“, 
ora 19,30 • Studioul I.A.T.C. 
„Viața e un vis" (premieră), 
ora 20 • Studioul Conserva
torului „Ciprian Porumbes- 
cu“ „Concert de muzică de 
cameră”, ora 19,30 • Teatrul 
Ion Creangă „Năzdrăvăniile 
lui Păcală, ora 16 • Teatrul 
Țăndărică, sala din Calea 
Victoriei „Ileana Sînziana", 
ara 17, sala din strada Aca
demiei „Tigrișorul Petre”, 
ora 17.

Nu este vorba numai de o 
A intenție frumoasă. Este vorba 

și de o realizare, pe <jît de utilă, 
pe atît de izbutită, în parte. 

• (Zicem, și susținem, în parte —
iar problemele rămase încă de 
domeniul dezideratului vom cău- 

• ta să le expunem pe parcurs).
Ideea a izvorît din necesitatea 
asigurării agenției cu ghizi spe
cializați, de înaltă competență, 
la nivelul actual, tot mai exi
gent, al dezvoltării turismului 
în țara noastră. Și în modul în 

A care a debutat (pentru că pu- 
^teau exista și alte modeluri) —a 

debutat bine. Printr-o muncă nu 
• tocmai ușoară de depistare și

selecție au fost recrutate 180 de 
cadre din întreprinderile și ins
tituțiile Capitalei, al căror pro
gram (și dorință) le permite să 
îndeplinească (duminica, mai 
ales) funcția de ghizi O.N.T. O 
primă justificare a laudelor pe 
care le-am acordat mai sus 
O.N.T.-ului este constituită de

^alegerea chibzuită a criteriilor 
pe baza călora au fost recru
tați viitorii ghizi : din 180 de 

• cursanți, 150 sînt absolvenți ai
institutelor de învățămînt supe
rior, asigurîndu-se astfel, de la 
bun început, o competență spo
rită meseriei, tratata pînă acum 
cu cunoscută indulgență. A fost

_bine aleasă și sfera cunoștințe- 
@ lor ce trebuiau transmise aces

tora ; s-au conturat, astfel, „dis
cipline” ca : istorie, geografie 

• (naturală și economică) etnogra-
fie-folclor, istoria artelor, ală
turi de problemele de strictă 
specialitate O.N.T. Cursurile au 9 început la 1 noiembrie 1967, Ini
țial trei ore pe săptămână, pen- 

• tru ca din ianuarie întâlnirile
să devină bisăptămînale. La 1 
mai 6e vor încheia cu o verifi
care exigentă — examen în toa- 

• tă regula. Numai dilipă aceea —
și la început încă dublați de 
cadre cu experiență — cursanții 

• vor deveni ghizi autorizați, în
soțitori de autocare.

Totul a pornit, așadar, meto- 
dlc. Și credem că în mare parte 

0 așa a și decurs. Observațiile pe 
care ne permitem, totuși, a le 
face aici sînt rodul a cîtorva A ore de asistență la aceste 

w cursuri. Deci... Am asistat mai 
întâi la o lecție pe care o bă- 

• nuim a fi avut un conținut et-
nografico-folcloric, în care au 
fost revăzute aspecte de cultu- 
ră materială, civilizație, struc- 

(p tura satului românesc. Nu știm 
de ce, la atîta timp după parti
cipare, păstrăm încă gustul uș- 

A cat al simplismului, al didaeti- 
cismului, al definiției cu orice 
preț. Lecția a decurs, școlărește, 

• adresîndu-se parcă unor total
Recunoscători, încărcată pe 
alocuri de ambiguități, izvorîte, 

A desigur, nu din incompetența 
lectorului, ci, mai degrabă, din-

însemnări pe mar

ginea cursului de
ghizi organizat de

Agenția O.N.T.

București

cialitate. Cînd cineva din sală a 
adus vorba despre „Descrierea 
Moldovei” de Cantemir, omul 
catedrei s-a scuturat de parcă 
n-ar fi avut-o inclusă de 
acasă în bibliografie, îndrumi nd 
cursanții să nu se întindă prea 
mult, să se rezume la cît' li s-a 
dat. E, totuși, acest procedeu o 
frînare, în ultimă instanță, a do
rinței omului de cunoaștere. Mai 
mult, amintind de începuturile 
literaturii de călătorie cu inte
res turistic, lectorul a precizat 
fără drept de apel : „Rețineți, 
prima lucrare turistică este cea 
despre Snagov, aparținând lui 
Al. Odobescu.” Permisă ne fie 
adăugarea, fie și numai la în
tâmplare, a altor cîteva nume 
de dinaintea lui Odobescu : Ni- 
colae Milescu-Spătaru, Dinicu 
Golescu, Nicolae Filimon, iar la 
capitolul poezie, descrierea în 
versuri, de către spătarul Gane, 
a călătoriei întreprinse la mun
tele Stănișoara, împreună cu 
clucerul Dragoș, pe valea Suhei 
și coborînd pe valea Săbasa. 
(Kirileanu Gh. T. — Călătoria 
la munte din 1833 a spătarului 
Gane, Buc. 1909). Oricum, în a- 
semenea situații, cînd aproxima
tivul e de condiție sine qua non, 
este inoportun să ne permitem

delimitări necruțătoare. Am in
sistat, însă, și la o lecție opusă 
acestora două, aceea despre is
toria artei, ținută de Vasîle Dră
guț, directorul Direcției muzee- • 
lor și monumentelor de artă din 
cadrul Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. Documenta
tă, de o înaltă competență, lecția 
a fost o adevărată prelegere de 
specialitate. (Am avut impresia 
ca ne aflăm la Institutul de arte 
plastice). Și poate că aici se 
află germenii unui reproș pe 
care, totuși, i-1 datorăm lecto
rului : volumul bogat, amănun-

■ țit de informații, păstrarea tot 
timpul pe coordonatele unei 
înalte specialități, atmosfera 
pregnant savantă nu sînt, crei- 
dem, în deplină concordanță cu 
scopul cursului, cu însăși pre
gătirea, în materie, a cursan- 
ților. De aceea se desprinde o 
concluzie pe cît de limpede, pe 
atît de logică : lipsa încă a unui 
echilibru între ceea ce-și prcr 
pune să rezolve cursul (implic.^ 
nivelul cursanțâlor, vîrstă, con- 

i diții specifice și tot ce decurge 
de aici) șl modul în care sînt, 
totuși, diversele aspecte ale pre
dării. N-a fost găsită deocam
dată acea anume pedagogie spe
cifică formației turistice.

Cîteva observații acum, care 
nu mai țin de conținutul infor
mației, și care frizează forul or
ganizator. Cu toate că intenția 
a fost și aceea de împrospătare 
a sectorului ghizi cu vîrstă tâ
nără, am întâlnit în sală și cape
te cărunte, unele albite de-a 
binelea — și nu puține la număr. 
Și nu facem o observație de dra
gul observației, dar ne gîndim, 
totuși, la factorul oboseală al 
excursiei, la munte șl rucsac, 
la cabană. O inconsecvență am 
sesizat și în ceea ce privește 
frecvență. Adeseori s-a intrat 
în sală la 15—30 de minute după 
începerea prelegerii, și adese
ori „nu s-a intrat deloc.“ Urmă
rind pe cursanti în timpul pre
dării am sesizat cazuri de nea
tenție totală (suficiente pentru 
a trage un semnal de alarmă) 
tineri și tinere puși pe sfat de 
la începutul și pînă la sfîrșitul 
orei. De altfel, cred că unii 
in-aveau nimic comun cu scopul 
pentru care fuseseră invitați. Și 
e bine știut că această meserie, 
dincolo de competență, presu
pune și adeziune afectivă, pasi
une.

I. ANDREITĂ.

NCHETA

-ROMAN POLIȚIST-
REZUMAT

Tînărul tehnician Nelu Stoian a lost găsit mort ta camera lui. 
Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea In care se 
aflau atât Neln, oit și colegul său de serviciu Dan Viziru (dis
părut fără urmă), din cauza fraudelor care fuseseră descoperite 
la cooperativa unde lucrau. Dar in noaptea morții, Nelu a fost 
vizitat de un anume Stăneseu, ou care s-a certat. Cine e acest 
Stăneseu ? Nu cumva ucigașul ? Maiorul Iordan Preda fi loco
tenentul Pîrcălab încearcă să afle adevărul.
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îi puse din nou mîna pe genunchi și-1 privi în față. Apoi spuse 
serios.

— Nu-mi rîd de nimeni. Mergi cît poți de repede.
Era ceva misterios și convingător, în privirea maiorului, sau 

poate că șoferul voia să scape cît mai repede de el, pentru că se 
execută fără întârziere. Mașina ieși în bulevard, îl străbătu cu 
90 de kilometri pe oră, încetinind puțin în fața cabinei de la in
trarea în piață, a milițianului, apoi ocoli piața imensă și, după 
ce străbătu două străduțe pavate cu pietre de rîu, se opri la 
destinație. Era o vilă cu o mare poartă de intrare de lemn în 
stil florentin. Nici o fereastră nu era luminată. Maiorul se uită 
la ceas și spuse, fără să arate prin ceva că ar vrea să coboare ;

— Și acum, s-o luăm înapoi. Dar încet.
Era întuneric, prin fereastra deschisă sufla un vînt răcoros 

și maiorul se gîndi că ar mînca un mușchi de vacă în sînge. Cu 
un șpriț rece.

12
„Așadar, tovarășe Pîrcălab — își spuse în seara aceleiași zile 

locotenentul, aprinzînd lumina în biroul său — așadar, mult sti
mate tovarășe, ești fericitul posesor al unui sfat și al unei idei. 
Sfatul e vechi. Ideea, nouă-nouță. Să vedem dacă-țl pot folosi 
Ia ceva”.

Așeză pe birou magnetofonul fi potrivi banda. Apoi își des
chise carnetul și începu să-și ascută creionul cu grijă, făcînd să 
cadă așchii lungi, lucioase, în scrumiera pe care femeia de ser
viciu tocmai o curățase. „O să ne critice în ședință ; o să spună 
că, din cauza mea, trebuie să facă ordine de două ori pe zi. 
M-am ars”. Dar plutea în aer o presimțire de victorie și Pîr
călab o simțea. Trebuia să-și stăpînească înfrigurarea și să fie 
calm, calm și cu mintea limpede. „Să le luăm pe puncte, tova
rășe locotenent, și să nu ne grăbim". Așa că notă în capul pa
ginii următoarele, subliniind fiecare cuvînt:

SFAT (maior Preda) : de re~ascultat atent depozițiile și măr
turiile, urmărind o singură pistă și oftutînd răspuns la o singură 
întrebare ;

IDEE (și fu gata să notoze: „locotenent Pîrcălab’, dar re
nunță) : nu apare nicăieri, ta depozițiile color de la „Mucu-bar", 
dneva (nenumit sau numit altfel) care ar putea fi Stăneseu ?

Cuvintele „ar putea fi" le subitele nu o dată, el de trei ori. 
Apoi apropie mîna de butonul magnetofonului.

^Zra puțin după miezul nopții, ctad locotenentul Pfrcălab
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apăsă pe un buton de sonerie, la etajul nouă al unui bloc din 
plin centrul capitalei. își mușca buzele încet — un gest de 
enervare, neobișnuit la el — și aștepta. Lîngă sonerie nu era 
nici o carte de vizită și nici de răspuns nu răspunse nimeni. 
„Poate-i mai bine așa : scap de scărmăneală”. Numai ca nu 
voia să scape de scărmăneală, las-să vie și scărmăneala ; lui 
îi trebuia o lămurire, nimic altceva decît o lămurire.

— Cine e, dom’le ?
Cum nu se poate mai bine ; omul nici nu știa, cu cine are 

de-a face și se și supărase. „Dacă-mi mai arde și o recla- 
mație...”

— Nu vă supărați, vă rog — se auzi locotenentul bîiguind ; 
apoi își drese glasul și (fie ce-o fi !) termină fraza cu hotărîre 
— pot vorbi cîteva clipe cu tovarășul Ionel Procopiu ?

Se răsuci o cheie în broască și pe ușa întredeschisă apăru 
un cap de tînăr, cu părul în neorînduială. îl văzu pe Pîrcălab 
în uniformă, clipi din ochi speriat și deschise ușa mai mult. 
N-avea pe el decît o cămașă de noapte prea scurtă.

— Ce s-a întâmplat ?
— Nimic, absolut nimic. Nu vă xperiați. Vreau numai să 

vă pun o întrebare.
Omul deschise brațele a imensă descurajare.
— La ora asta, tovarășe ?
Apoi își trecu degetele prin păr, nehotărît.
— Hai înăuntru, că trage !
„înăuntru" era un vestiar, cel mai mic vestiar din lume : 

cel mult optzeci de centimetri pătrați. Procopiu făcu un- gest 
cu umărul (mîna nu și-o putea mișca : era prea strimt) spre 
ușa care dădea în apartament (sau garsonieră, ce era : pictorul 
locuia singur) și șopti, deodată, jenat:

— Acolo nu se poate. Imposibil. E... o dezordine.
Șl adăugă nerăbdător, dar tot în șoaptă :
— întrebarea ?
Stăteau aproape piept ta piept; cîteva bastoane și umbrele 

atârnate pe cuier, într-o poziție tare nesigură, îl amenințau, 
leg&nîndu-se bătăioase. Era nemaipomenit de cald șl. ta spațiul 
atât de strimt, parcă nici cuvintele nu încăpeau.

—• Ați declarat...
— Mal încet, domnule ! ,
— Ați declarat că Nelu — ftâți deepre cine e vort» (omul 

dădu din cap în semn că știe) — împrumuta bani de la tot! 
nenoroclțll. De la cine împrumuta, concret? Cine erau ne- 
norocițil ăla ?
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— Păi, a împrumutat și de la mine...
Zîmbiră amîndoi.
— Să mă fi gîndit la cineva anume ? De fapt, cerea cam 

la toți. Da, stați că-mi amintesc.
Locotenentul se șterse de nădușeală. Instinctiv, pictorul făcu 

și el un gest, să-și caute batista. Dar cămașa de noapte n-avea 
buzunar, așa că își trecu peste față cu dosul palmei.

Păi, cred că a luat și de la nea Gură, unul care vine și el 
pe la „Mucu”.

— Cum ați spus ?
— Nea Gură. O poreclă, probabil. Unul cu mutră de pre- 

cupeț, un palavragiu lăudăros. Spunea c-a lucrat în tinerețe la 
circ — ventrilog sau călăreț, mai știu eu ce, mal degrabă om 
de serviciu — că nu știu ce naiba a mai făcut și că acum e 
dentist. Roate că d-aia i se și zicea așa : Gură. Ala l-a și în
trebat o dată cînd îi dă paralele înapoi.

— Cum arăta ?
— Mic de statură. Părea voinic.
— Brun sau blond ?
— Țigănos.
— Cînd l-ați văzut ultima oară ?
— Cred că sînt vreo zece zile. Vine rar.
Pîrcălab simțea că se sufocă ; celălalt, în cămașă de noapte, 

rezista mai ușor. *
— își deschise nasturele de la gît.
— Vă rog, vă rog frumos, încercați să vă amintiți cum îl 

cheamă cu adevărat.
— Pe nea Gură ? Habar n-am. Am auzit că i-a împrumutat 

și pe alții — făcea pe omul cu bani ! — dar eu nu iau parale 
de la... Vă e rău ?

Locotenentul era foarte palid.
— Dacă puteți să-mi aduceți un pahar cu apă...
— Sigur, dom’le !
Omul dispăru în casă, se ivi după cîteva clipe și-i întinse 

paharul, apoi îi făcu un semn nedeslușit și intră iar în casă. 
De data asta întârzie mai mult. Cînd veni iarăși, părea 
mulțumit.

— Uite, dom’le, să nu spui că-s al dracului... M-am interesat 
— mă privește cum am fă,cut... A avut cineva de-a face cu 
el și... în sfîrșit... Stăneseu îl cheamă, dom’le, e un măgar și 
stă în strada Pacienților 9 sau 9 bis.

(Continuare In numărul nostru de LUNI)
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Kuweitului

în România
Miercuri, 24 aprilie, pre

ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe am
basadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Ku
weitului în Republica So
cialistă România, Faisal Al 
Saleh Al Mutawa, cu pri
lejul prezentării scrisorilor 
de acreditare.

Cu acest prilej, ambasa
dorul Kuweitului și pre
ședintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, au 
rostit cuvântări.

între președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și ambasadorul 
Kuweitului, Faisal Al 
Saleh Al Mutawa, a avut 
loc apoi o convorbire 
cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și 
la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, 
prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

(Agerpres)

INFORMAȚII
NUMIREA NOULUI AMBASA

DOR AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA ÎN 

REPUBLICA TUNISIANĂ

PENTRU PRIMA OARA ÎN 
ROMÂNIA

Prin Decret al Consiliului do 
Stat, tovarășul Nioolae Sipoș, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Algeriană 
Democratică și Populară, a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România și 
în Republica Tunisiană, cu reșe
dința la Alger.

Copil născut în avion
In timp ce se îndrepta cu 

avionul spre Iași, Maria Ră- 
deanu, în etate de 26 de ani, 
din comuna Andrieșeni, a 
dat naștere unui copil. Tînă- 
ra femeie a fost asistată de 
sora medicală Anica Maftei, 
care se afla în aeronavă. Este 
pentru prima oară în Româ
nia cînd un copil se naște în 
avion.;. Mama și copilul sînt 
sănătos!.

I

CROSUL TINERETULUI
PE TRASEELE DIN CAPITALĂ»

CONSTANTIN DAVID
militant al idealurilor de dreptate

„VIATA STUDENȚEASCĂ" 
ÎN 16 PAGINII

Reu „Viața studențeas
că" — dorind să reflecte mai 
complex multitudinea de pro
bleme pe care le impune rea
litatea din toate cele 16 cen
tre universitare și răspunzînd 
solicitărilor exprimate tot mai 
des de către studenți — și-a 
sporit numărul de pagini de 
la 12 la 16.

Miercuri, 24 aprilie, a apă
rut primul număr de 16 pa
gini. „Viața studențească" pu
blică în această saptămînă 
mai multe pagini concepute și 
scrise de studenții centrului 
universitar Iași, intre care se 
distinge prestigiosul colocviu 
despre personalitatea acestui 
vechi leagăn al învățămîntu- 
lui românesc.

Un grup de studenți americani 
de la secția de Teatru a Univer
sității din Kansas vor fi timp de 
două săptămîni oaspeții Institu
tului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale". Stu
denții americani vor prezenta 
spectacole la Studioul Institutului 
de artă bucureștean și vor asista 
la cursurile colegilor lor bucu- 
reșteni, vor viziona diferite spec
tacole ale teatrelor din Capitală 
§i vor vizita așezăminte de artă 
și cultură din diferite orașe ale 
țării.

Acesta este cel de-al patrulea 
grup de studenți de la Univer
sitatea din Kansas, care au vizitat 
în ultimii ani România pentru a 
face un schimb de experiență cu 
colegii lor și a studia metodele 
didactice ale Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale".

(Agerpres)

CONCERTUL
ABSOLVENȚILOR

In panoramicul general al 
vieții muzicale buoureștene, a- 
parițiile 
venților 
devenit 
frecvent 
concert.

De la 
celor 8 soliști _______ __
liceului de muzică nr. 1, trebuie 
remarcat un fapt deosebit — 
prezența Orchestrei de Studio 
a Conservatorului „Clprlan Fo- 
rumbesen", condusă de Grigoro 
Iosub, care a asigurat un acom
paniament de calitate.

Dintre violoniștii prezențl in 
cadrul acestei manifestări, s-a 
detașat absolventa Rodica Pîr- 
van, învtngînd dificultățile Con
certului de Haciaturian, o lu
crare vulcanică dar și cu sec
vențe lente, duioase, ce au per
mis solistei etalarea unor certe 
calități violonistice. Posesor al 
unui ton ce cucerește de la pri
mele măsuri, violonistul Vladi
mir Andrei a trecut cu dezin
voltură paginile Concertu
lui de Mendelssohn-Bartholdy. 
Regretăm că din pricina deselor 
poticneli nu ne-am putut da 
seama — în concert — de po
sibilitățile reale ale violonce-

pe podium sie absol- 
liceelor de muzică au 
familiare, intîlnlndu-i 
pe agenda vieții de
Începui, In concertul 

— absolvenți al

listului Dumitru Lăzărescu, în 
fond un elev studios, pe oare 
însă l-a copleșit postura de so
list.

Pianul a dat, credem, mal 
multe emoții profesoarei Ștefa
ni» Cumpătă, constituind pentru 
ea un veritabil examen. în ca
drul acestui concert, evoluînd 
două dintre elevele sale absol
vente, Silvia C&clulan șl Olivia 
Petrovan, do valori sensibil e- 
galc, prima in Conoertul In La 
do Mozart și a doua în partea 
I a Concertului de Grieg.

Revenind la instrumentele cu 
patru coral, violoncelista Dom
nița Stoenescu și violoncelistul 
Vladimir Mendelsohn au lăsat 
o frumoasă impresie interpre
tând partea I a Concertului de 
Lalo și respectiv, aceeași parte 
a Concertului de Stamltz.

Ordinea intrării in „scenă* a 
soliștilor acestei cronici nu este 
cîtuși de puțin ierarhică. Seria 
soliștilor absolvenți o voi în
cheia cu un suflător — de at- 
fel, singurul — deoarece a con
stituit o revelație : trombonistul 
Aurelian Dornescu, care i-a în- 
cîntat pe toți prin interpreta
rea Concertului de David.

CONSTANTIN RASVAN

ECONOMIC (XTiMP 
tfORTWMÎM 
OILTATE EXCEPȚIONALE 

obțineți
folosind MAȘINA DE SFALAT RUTE

Se vinde și cu platain rate 
icazinele universale șl 
a2izate ale cooperativelor 

de consum.

Ața cum se știe, în cea mai 
mare competiție sportivă de masă
— Crosul tineretului — s-a dat 
țtartul în prima și cea de-a doua 
etapă. Ca o notă generală, con
semnăm larga adeziune de care 
se bucură întrecerile în rîndul 
tinerilor, interesul și dorința a- 
cestora să-și măsoare forțele, ta
lentul, iscusința. Reușitele — a- 
colo unde poate fi vorba de așa 
ceva — se datoresc preocupării 
atente a organizațiilor U.T.C. 
pentru buna organizare a între
cerilor ți asigurarea condițiilor 
necesare, sprijinului acordat 
profesorii de educație fizică, 
instructorii sportivi.

Participarea, prezența unor 
porteri ai ziarului nostru în 
ferite locuri unde, zilele trecute, 
s-au desfășurat întreceri în cadrul 
crosului, ne-a dat posibilitatea să 
facem și unele constatări mai 
puțin plăcute ți liniștitoare. In 
cele ce urmează, vom releva, 
acum, la începutul declanșării 
competiției tinereții, cîteva din 
aspectele negative întîlnite, nea
junsurile care fac ca întrecerile 
să nu atingă pretutindeni dimen
siunile și amploarea scontată. 
Sînt defecțiuni de organizare și 
popularizare a competiției ușor
— dacă există, bineînțeles, bună
voință — de înlăturat.

La întrecerile organizate pe 
traseul bazei sportive 9 Mai din 
sectorul VII (în preajma Casei 
de cultură a tineretului), o difi
cultate a constituit-o lipsa unei 
stații de amplificare pentru di
rijarea concurenților, pentru pre-

de 
de

zentarea, de către specialiști, a 
cîtorva date și sfaturi practice 
privind alergările de cros. Se știe 
că cei mai mulți dintre tineri 
participă pentru prima oară la 
asemenea întreceri ți ei au ne
voie de o inițiere prealabilă, mă
car teoretică.

Este în puterea organizațiilor 
U.T.C. să faefl această pregătire 
prin oameni de specialitate și in
structori.

Am văzut, apoi, că din cei so
siți la locul întrecerilor, o mare 
parte s-au transformat în simpli 
spectatori: majoritatea fetelor de 
la Fabrica de confecții ți trico
taje București s-au mulțumit să 
rămînă în această postură. Moti
vul ? Unora le era ruține să se 
dezbrace, altele motivau că n-au 
echipament frumos, ca și cînd 
crosul este o paradă a modei.

Pe de altă parte, organizatorii 
ei înșiși nu respectă indicațiile 
privind limitele de vîrstă pentru 
fiecare categorie. Am văzut 
concurând juniori la categoria se
niori și invers. Or, nu este o sim
plă eroare, cum reclamă ei — ci 
o abatere de la regulamentul 
competiției.

Prea puțin se face, apoi, pen
tru popularizarea întrecerilor. A- 
fișele interesante și sugestive se 
pun în pripă, prea Tare, în locuri 
mai puțin vizibile, sînt lipite 
prost din care pricină le zboară 
vîntul.

Se întîmplă ți alte. anomalii: 
se convoacă tinerii și nu au loc 
întrecerile. Deunăzi, pe frumoa-

TOATE PRIVIRILE 
SPRE DINAMO!

Pierzînd la Spartak Brno cu 3—2 în meciul retur, Steaua 
nu s-a calificat

...Și ne-am văzut 
și în setul al cincilea 
al meciului semifci- 
nal al C.C.E. de vo
lei, setul „de prome
nadă". E tot ce nu 
ne-am fi dorit, dar 
dacă altfel nu s-a 
putut... Și nu s-3ț pu- 
;ut ! Steaua, depă
șită în toate compar
timentele, și mai a- 
les din punct de ve
dere tactic, a cedat 
mai întîi nervos și 
apoi practic.

Niciodată, inimoșii 
steliști nu ni s-au 
părut mai timorați,

mai descurajați ca 
azi. Au jucat stereo
tip, cu trei pase „cla
sice", ușor parabile, 
nimic fantezist, ni
mic surprinzător, la 
care oaspeții au răs
puns cu un joc „e- 
xact“, în forță și 
destul de relaxat. 
Ultimii susținători ai 
jucătorilor noștri 
(majoritatea plecase
ră după setul patru, 
setul decisiv), au fost 
astfel obligați să a- 
siste la o formalita
te : consumarea ulti
melor mingi ale a-

cestui meci în ritm 
de menuet.

Nivelul partidei nu 
s-a ridicat, din punct 
de vedere tehnic, 
mai sus de califica
tivul mediocru, la el 
contribuind în mare 
măsură și calitatea 
arbitrajului — sub 
orice critică. Decizii 
anapoda, surprinză
toare chiar, necon- 
cordanță între cei 
patru arbitri și mul
te altele. Păcat !

Toate privirile a- 
cum spre Dinam*.*) !
S. UNGUREANU

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• în semifinalele probei de 
dublu mixt, din cadrul campio
natelor europene de tenis de 
masă de la Lyon, Dorin Glur- 
giucă și Maria Alexandru au 
învins cu 3—0 (21—19, 21—18, 
21—16) pe Grinberg. Amelin 
(U.R.S.S.). Ei vor întîlni în fi
nală perechea Rudnova, Gomos- 
kov (U.R.S.S.).

• Pe stadionul Republicii, »-« 
disputat ieri un cuplaj fotbalis
tic, încheiat cu următoarele re
zultate : lotul A — selecționata 
secundă de tineret 6—3 (2—0) ; 
lotul tineret I — selecționata 
tineret București 1—3 (1—1).

• Miercuri, la Belgrad, în 
meci retur pentru sferturile de 
finală ale campionatului euro
pean de fotbal, Iugoslavia a în
vins cu 5—1 (4—1) selecționata

(Urmare din pag. 1)

plac mai mult tinerii care rătă
cesc pe propriul lor drum decît 
cei care merg bine pe un drum 
străin". în orice domeniu de ac
tivitate, fie el oît de mărunt, pres
tigiul înseamnă pasiunea pusă 
slujba oamenilor.

Acei tineri 
minunați...

in

Cu cîțiva ani în urmă, presa 
consemna ca pe o mare victorie 
a științei românești construirea 
primului calculator electronic din 
țară. El se născuse la Timișoara, 
în urma eforturilor anonime ale 
unor entuziaști cercetători și a 
fost „botezat** MECIPT I. Ațum, 
„bătrînul" pionier al electronicii 
românești a rămas o mașină de 
calcul oarecare, depășită fiind de 
noile cercetări, de îmbunătățirile 
ulterioare.

Știință nouă, într-o continuă 
transformare, electronica a ce
rut și oameni noi. Colectivul de 
calcul al Institutului Politehnic 
timișorean este format aproape 
numai din tineri. S-a format o 
adevărată școală în jurul ME- 
CIPT-ului, o școală a tinereții, a 
entuziasmului și pasiunii.

Despre „băieții*' de la calcu
latoare electronice, orice locuitor 
al Timișoarei vorbește cu mîn- 
drie. Se știe, de exemplu, că tine
rii cercetători au refuzat să plece 
la București, la Centrul de calcul 
al Academiei. Și atunci, ca în 
zicală, Centrul de calcul „a ve
nit" la Timișoara. Oamenii au 
sfințit locul, au determinat înfiin
țarea unei filiale în orașul de pe 
Bega. Tradiția unei activități bo
gate, a unor cercetări rodnice, 
și-a spus cuvîntul. Dar nu numai 
ea, ci și prestigiul unor oameni 
care au continuat aceste tradiții 
ale școlii de electrotehnică din 
Timișoara, care au lucrat cu pa
siune.

Vîrsta celor care lucrează as
tăzi la Centrul de calcul timișo-

Vă pricepeți

la fotbal?
CONCURSUL NOSTRU PEN
TRU RETURUL CAMPIONA

TULUI DE FOTBAL

întrebările
pentru etapa

a Vlll-a
(28 aprilie)

din

Franței, prin punctele marcate 
de Petkovici (2), Musemici (2) 
și Giaici. Pentru francezi a în
scris Dl Nallo. în primul meci, 
cele două echipe terminaseră 
la egalitate : 1—1. Fotbaliștii iu
goslavi s-au 
mifinale.

calificat pentru se-

1. Numiți jucătorii 
reprezentativa României 
care vor marca goluri în 
întâlnirea cu Austria ce va 
avea loc miercuri la Linz 
(pentru fiecare răspuns e- 
xact 10 puncte)

2. Indicați echipa din 
cele 2 serii ale diviziei B 
care va realiza scorul cel 
mai mare al etapei ? (10 
puncte).

• într-un 
■ amical de
miercuri la ______ , ___
Poloniei a surclasat cu scorul 
de 8—0 (2—0) echipa Turciei.
• în meci retur, desfășurat 

la Leipzig, în cadrul prelimina
riilor turneului olimpic de fot
bal, echipa R. D. Germane a 
învins cu scorul de 3—2 (3—1) 
echipa Bulgariei. învingători în 
primul joc cu 4—1, fotbaliștii 
bulgari s-au calificat pentru 
Ciudad de Mexico.

meci Internațional 
fotbal desfășurat 
Chorzow, echipa cupon

DEU 
PARTICIPARE

Nr
ETAPA

DIN .
28APRILIE

rean nu depășește 80 de ani. 
Cei care nu ne pricepem prea 
mult în complicata știință a ci
berneticii ascultăm poate cu ui
mire simplitatea cu care acești 
tineri își prezintă domeniul de 
activitate. Remarc, printre multele 
lor opinii, una unanimă. Tinere
țea unei științe determină și ti
nerețea oamenilor. Toți sînt de 
acord că cei tineri, mai mult de
cît alții, pot asimila multitudi
nea de probleme pe care le ri
dică munca lor, pot găsi soluții 
mai eficiente, se pot informa mai 
rapid și mai util asupra ultime
lor cercetări pe plan internațio
nal.

drămuită. Vîrsta noastră ne per
mite s-o avem întreagă. Și cred 
că doar dintr-o mare încredere 
în reușită se nasc toate valorile. 

Poate uneori tinerețea sperie. 
Refuzînd rutina, formalismul, ea 
răstoarnă idei preconcepute, 
transformă concepții* Cineva îmi 
spusese că Baltac, cu cei 28 de 
ani ai săi, va fi numit condu
cătorul filialei timișorene a Cen
trului de calcul.

— Am auzit că sânt unele 
obiecții la această numire, îmi 
mărturisește. Oamenii “ 
prea tînăr pentru un post de o 
asemenea răspundere.

S-ar putea crede că Baltac

mă găsesc

sele alei din apropierea Circului, 
a fost programată desfășurarea 
etapei pe sectorul II a Crosului A 
tineretului. Asistența a fost însă 
martora unei situații puțin pre
văzute, numărul mic al concu- 0 
renților prezenți — numai 7 ju
nioare, 33 juniori, 3 senioare și _ 
7 seniori — obligînd pe, organi- 0 
zatori să amine crosul. Ce s-a în
tâmplat cu ceilalți participanți P 
Este o întrebare la care așteptăm 0 
să ne răspundă organizațiile 
U.T.C. din școlile și întreprinde- 
rile sectorului — Liceele nr. 10 0 
„Zoia Kosmodemianskaia4, nr. 11 
„Dimltrie Cantemir", nr. 37, nr. a 
12 „Spiru Haret", „întreprinderile ™ 
„Electronica", „Quadrat* 
I.P.R.S.-Băneasa, C.I.L. Pipera, a 
I.R.A. I etc. Multe dintre ele nu ™ 
au avut nici un concurent pre
zent. Slaba preocupare, indife- A 
rența cu care a fost privită mo- 
hilizarea și participarea tineri- 0 
lor la acest concurs — au avut a- 
cest efect cu totul nedorit. Puncte 
negre s-au semnalat și la orga- 0 
nizarea tehnică a concursului: 
au lipsit pancardele care să de- 
limiteze „plecarea" și „sosirea" 0 
concurenților, stegulețele pentru 
marcarea traseelor, numerele de 
concurs pentru participanți, sta- 9 
ția de amplificare atît de nece
sară în asemenea situații. De ase- 
menea, numărul arbitrilor de 0 
parcurs a fost insuficient. In a- 
ceste condiții, desfășurarea con- a 
cursului ar fi pus, desigur, des- " 
tule probleme organizatorilor 
Insuccesul de duminică ar trebui gm 
să dea de gîndit tuturor factori- ™ 
lor din sector — singurii răspun
zători de organizarea activității A 
sportive pentru tineret.

Rezultă, din relatările de mai 
sus, necesitatea schimbării opticii @ 
unor activiști ai U.T.C. care pri
vesc competiția cu ochii omului 
neangajat trup și suflet într-o ac- “ 
țiune de o asemenea anvergură, 
a omului iresponsabil față de a 
propriile sale responsabilități și 
îndatoriri.

Este o competiție a tineretului 9 
ți, prin urmare, de organizarea 
și desfășurarea întrecerilor, de 
reușita acestora răspund în exclu
sivitate organele și organizațiile a 
U.T.C. Facem aceste remarci 
acum, la început, pentru a pre- 
veni, în viitor, perpetuarea unor “ 
atari deficiențe și neajunsuri de 
organizare. 9

socială și libertate națională al

clasei muncitoare
Glorioasele tradiții de 

luptă ale Partidului Comu
nist Român întruchipează, 
în activitatea și exemplul 
lui Constantin David, nu 
numai chipul militantului 
consecvent, bazat pe înțele
gerea rolului istoric al cla
sei muncitoare, ci și erois
mul dus pînă la sacrificiu. 
Activitatea lui Constantin 
David, desfășurată în con
dițiile terorii și prigoanei, 
s-a încheiat tragic. La fel 
ca alți comuniști, Constan
tin David a dovedit, prin 
întreaga sa activitate, o for
ță morală exemplară, ba
zată pe o conștiință politi
că izvorâtă din Înțelegerea 
aspirațiilor vitale ale po
porului.

Ucenic la atelierele C.F.R. 
„Grivița“ și apoi strungar, 
O. David a cunoscut încă 
din copilărie viața grea a 
clasei muncitoare. Forma
rea conștiinței sale politice 
nu a fost un simplu și spon
tan reflex declanșat de a- 
ceastă situație.1 Maturizarea 
sa politică este rodul inte
grării în activitatea revolu
ționară, 
tidului 
Activist 
U.T.C.
lui C.F.R., 
ternicelor 
din 1933, C. David a conti
nuat, ‘în ciuda persecuțiilor 
și închisorii, să se apropie 
de înțelegerea sensului 
luptei clasei muncitoare și 
a idealurilor de echitate 
socială și deplină libertate 
națională ale poporului. 
Primit în. rîndurile comu
niștilor, C. David și-a în
țeles rolul partioipînd, ală
turi de alți comuniști, la 
numeroasele acțiuni orga-

organizată, a Par- 
Comuniist Român, 

al organizației 
al sindicatu- 

în perioada pu- 
bătălii de clasă

Și

irizate de partid în area pe
rioadă, care au avut un 
pronunțat caracter antifas
cist de apărare a indepen
denței și integrității națio
nale a țării. Dar venirea la 
putere în 1940 a legionari
lor, organizație fascistă 
care reprezenta agentura 
hitleristă în țara noastră, a 
însemnat nu numai intensi
ficarea terorii pentru toți 
cei care reprezentau inte
resele poporului nostru. în 
acel moment istoric, ci și 
condiții deosebit de grele 
pentru activitatea partidu
lui comunist.

Luptător neînfricat împo
triva fascismului, C. David 
a căzut victimă rebeliunii 
legionare, dezlănțuită în 
acea perioadă. Ucis mișe
lește în pădurea Panteli- 
mon, neînfricatul luptător 
român, a dovedit prin forța 
sa morală, prin înțelegerea 
necesității de a se jertfi 
pentru idealurile clasei 
muncitoare, că cei mai de 
seamă activiști ai Partidu
lui Comunist Român, căliți 
în lupta pentru dreptate so
cială și libertate națională, 
au reprezentat pilde ale e- 
roismului poporului nostru.

Idealurile pentru care a 
luptat și și-a jertfit viața 
Constantin David — ca și 
alți fii ai clasei muncitoare, 
educați și conduși de Parti
dul Comunist Român — se 
înfăptuiesc astăzi, în condi
țiile unei societăți bazate 
pe o deplină echitate socia
lă și a unei politici de apă
rare consecventă a princi
piilor suveranității națio
nale.

VALERIU IORDANESCU

MUNCÂ ȘI CREAȚIE
(Urmare din pag. I)

Constantin Gîmeț îmi arăta 
dteva foi subțiri, mai subțiri de 
un milimetru: „realizate la noi / 
Practic n-a existat nici un fel de 
bază de la care să putem pleca, 
încă din anul trecut am început 
experimentările. Pe parcurs s-au 
Mt numeroase greutăți. Mai intîi 
la derulare. Ne-a fost foarte difi- 
oU să scoatem foi de Ote 0,3 ți 
Ofi milimetri la mațMe de care 
dispunem. Am schimbat cuțitele, 
unghiurile de derulare. Și cu <w- 
carea am avut greutăți".

Totul pare acum simplu, obiș
nuit. Dar pînă s-a ajuns aici.»

Inginerul Petru Stătescu întors 
de curînd din Suedia, unde a fost 
in schimb de experiență, este 
autorul panourilor fonoabsorban- 
te. Intr-un spațiu neutilizat pînă 
nu demult se vor produce curînd 
primele plăci fonoabsorbante. Ele 
vor căpăta proprietăți noi, absor
bind ți estomipînd sunetele. Pro
bele efectuate ptnă acum au dat 
rezultate execelcnte. Vor putea fi 
realizate produse similare cu cele 
de nivel mondial. Și tot pentru 
totiia dată, ți iot la Suceava.

în vasta competiție pentru va
lorificarea superioară a masei 
lemnoase se înscrie ți fabrica de

înnobilat plăci dure. Construcția 
acesteia a și început. Acoperite 
ou pastă mecanică, emailate și 
melaminate, noile plăci vor căpă
ta întrebuințări multiple în con
strucția navelor și autobuzelor.

Căutări, experimente, pasiune. 
Iată de unde începe sensul exact 
al înnobilării. Combinatul din 
lunca Sucevei desfășoară, zil
nic, prin oamenii săi, un vast 
ți subtil colocviu cu lemnul pă^ 
durilor. Și Petre Stătescu ori Con
stantin Gîmeț sînt numai doi 
dintre numeroșii tineri, pasionați 
căutători de idei, angrenați în a- 
cest impresionant colocviu 
creator.

ION BELDEANU

că noi, ced tineri, nu putem fi 
foarte, foarte bine pregătiți în 
meserie. E drept că renunțăm la 
multe, că o mare parte a timpu
lui nostru liber este dedicată stu
diului. Dar cred că altfel nu se 
poate trăi, că altfel nu-ți poți 
oferi satisfacția unei vieți îm
plinite. Prestigiul nostru există 
în esență prin pasiunea cu care 
muncim, dar uneori el se împie
dică de forme birocratice de a- 
vansare, de îngrădiri formale, 
cum este și cazul lui Baltac. 
Vîrsta n-ar trebui să fie un im
pediment, ci dimpotrivă, o posi
bilitate de lansare.

toritatea pe care o avem noi, 
judecătorii, trebuie să fim, ca 
oameni, deosebiți. Ca să-i poți 
judeca pe alții, să faci dreptate, e 
necesar, înainte de toate, ca tu 
însuți să fii cinstit, să ai convin
gerea că hotărîrile pe care le iei 
sînt singurele posibile. Este o 
meserie dificilă care cere multă 
dăruire și pasiune. în afară de 
pregătirea profesională impeca
bilă care ni se cere, cred că me
seria noastră se susține printr-o 
înțelegere a oamenilor deosebită. 
Toți, și cei vinovați și cei nevi- 
novați, trebuie să plece cu sen
timentul că au fost ascultați cu 
atenție, că li s-a acordat toată

VÎRSTA VALORILOR
— Vîrsta este o prejudecată, 

îmi spune Vasile Baltac — asis
tent la catedra de Electronică. 
Noi, cei tineri, n-am avut încă 
timp să ne formăm idei precon
cepute, să căpătăm o rutină a 
muncii. Cibernetica este o știință 
revoluționară în care numai prin
tr-o deosebită flexibilitate a cu
noștințelor, printr-o curiozitate 
continuă poți ține pasul cu tot 
ceea ce oferă cercetarea ei. Și 
cred că noi beneficiem de ne- 
prețiosul ajutor al pasiunii și al 
entuziasmului. Ne îneîntă orice 
noutate, ne entuziasmează orice 
descoperire șl le receptăm pe 
toate foarte repede.

Doream ca Baltac să-mi vor
bească despre el, despre studiile 
sale. N-a împlinit încă 28 de ani, 
dar are deja faima unui valoros 
electronist. I se pare foarte fi
resc ca toate problemele de mare 
importanță într-un domeniu dg 
activitate să fie rezolvate de ti
neri.

— Nu e o prea mare încre
dere ? îl întțpb.

— Ba da, si tocmai asta e 
esențial. încrederea nu poate fi

este un om deosebit, că meritele 
sale sînt la o distanță considera
bilă de cele ale colegilor săi. Dar 
nu este vorba de un prestigiu 
individual sau mai bine zis nu 
numai. într-o perfectă sincro
nizare, ceilalți tineri cercetători 
contribuie la faima colectivului, 
îl întreb pe Viorel Vițan care-i 
sînt preocupările. îmi răspunde 
concis, ca și cum și eu, toată 
viața, m-ași fi ocupat de ciber
netică :

— Mă pasionează memoriile. 
Cer explicații. Mi se pare stra

niu ca o mașină, fie ea și elec
tronică, să aibă memorie. Și totuși 
Vițan mă convinge. Vorbește 
calm, măsurat, fără entuziasme de 
prisos. Recunosc în siguranța de
monstrației sale unul din ma
rile secrete ale prestigiului aces
tui tînăr colectiv de cercetători : 
temeinica pregătire profesională, 
multilateralitatea cunoștințelor, 
seriozitatea cu care le asimilează.

— Nu e deloc un paradox, îmi 
explică Dumitru Dana, asistent 
la catedra de Bazele Electro
magneticii. E doar o idee precon
cepută și întrucîtva falsă aceea

Acești tineri minunați, acești 
oameni care fără să aibă titluri 
academice, au totuși, prestigiu. 
Cel oferit de seriozitate, de dis
ciplină riguroasă, de pasiune și 
încredere.

— N-aș vrea, îmi spunea Bal
tac, ca prestigiul să se confunde 
cu popularitatea. Prefer o muncă 
de anonimat dar ale cărei rezul
tate să fie folositoare tuturor, să 
contribuie la progresul unei 
științe. Convingerea că munca ta 
este importantă, că are valoare 
socială, îi conferă prestigiu.

Prestigiul nu se 
impune, ci se 

recunoaște
Iată, mi-am spui cînd am cu

noscut-o pe foarte tînăra jude
cătoare Ileana Chirmigiu de la 
Tribunalul municipal din Timi
șoara, o meserie care prin ea 
însăși conferă prestigiu.

— Doar aparent, m-a contra
zis ea. Pentru că dincolo de au-

înțelegerea. E un prestigiu care 
se cîștigă greu, cu multe renun
țări și sacrificii.

Ileana Chirmigiu îmi vorbea 
de calitățile deosebite ale unui 
judecător. Pentru ea, care are 
numai 26 de ani, prestigiu în
seamnă o valoroasă subliniere a 
tinereții ei, a cunoștințelor pro
fesionale, a talentului cu care re
zolvă conflictele.

— Dacă ne-am baza numai pe 
prestigiul meseriei, relația noas
tră cu oamenii ar fi pur formală, 
recunoaște ea. Important e să 
fim convinși că toți acești oameni 
care vin la tribunal ni se adre
sează cu încredere și că noi tre
buie să-i răsplătim cu încredere. 
Și ei ne judecă, la rîndul lor și 
trebuie să le oferim o viață per
sonală intransigentă, o conștiință 
profesională limpede.

Despre aceeași cinste și sin
ceritate a meseriei îmi vorbea și 
Francisc Valkay, prim balerin la 
Opera din Timișoara. A evitat cu 
grijă să-mi prezinte succesele 
sale, drumul parcurs spre cîștiga- 
rea reputației. Mi-a vorbit despre

eolegii lui Silvia Humăilă, loan 
Gîrba, Dorina Fleșeriu, Iuliu 
Horvath care, la 22—23 de ani 
sînt considerați reale talente ale 
corpului de balet.

— Tot colectivul nostru e 
foarte tînăr, îmi explică Valkay. 
S-ar crede că în meseria noastră 
talentul conduce spre vedetism 
care este și el un fel de presti
giu, dar foarte înșelător și de 
scurtă durată. Adevăratul pres
tigiu este însă legat de o muncă 
perseverent^, obositoare, ano
nimă, Fu WConă, oamenii ne văd 
cîteva minute dar ei nu știu cîte 
ceasuri Tie trebuie pentru a ne 
perfecționa mișcările, pentru a 
ne prezenta impecabil în fața 
lor.

— Și totuși, arta voastră fiind 
așa de efemeră, cum se cîștigă 
adevăratul prestigiu ?

— Probabil dintr-o succesiune 
de succese. Noi trebuie să convin
gem oamenii prin dans, să-i emo
ționăm și acest lucru nu-1 putem 
face decît printr-o expresie foar
te sinceră a artei noastre. Exigen
tele noastre trebuie să corespundă 
cu ale spectatorilor, să le ofe
rim exact ceea ce așteaptă de la 
noi.

Discutînd despre prestigiu, 
discutăm implicit despre vîrstă 
și valoarea ei. în toate sectoarele 
de activitate, zilnic, tinerii înain
tează cu încă un pas pe drumul 
afirmării. Nu o afirmare în timp, 
încununată, recunoscută la o 
vîrstă matură, ci un prestigiu ac
tual, al unei generații tinere. 
Deseori, oamenii mai vîrstnici 
comentează tendința de promo
vare a tinerilor cu o oarecare 
neîncredere : mai pot să aștepte, 
spun ei, au timp să devină cele
bri, să capete prestigiu. Dar nu 
timpul hotărăște valorile, el le 
triază. Prestigiul nu este legat de 
vîrstă, el se formează din pasiuni 
și dăruire, din entuziasm și în
credere. Și acestea aparțin incon
testabil, tinereții.

GALINA BADULESCU
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NEW YORK 24 — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite : La Palatul Națiu
nilor Unite din New York s-au 
deschis miercuri după-amiază 

' (ora 22,28 — ora Bucureștiului), 
lucrările sesiunii reluate a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite.

în moderna și impunătoarea 
sală de ședințe a Adunării Gene
rale erau prezente delegațiile 
celor 123 de state membre ale 
acestui înalt forum internațional, 
chemat să contribuie la consoli
darea păcii și prieteniei între po
poare, precum și reprezentanții 
celui mai tînăr stat din lume — 
Mauritius — a cărui admitere în 
O.N.U. a fost recomandată de 
Consiliul de Securitate.

Deschizînd lucrările plenare, 
nreședintele Adunării Generale, 
Comeliu Mănescu, și-a exprimat 
speranța că în cadrul dezbaterilor 
reluate vor fi „adoptate, grație 
eforturilor tuturor, hotărâri echi
tabile care, conform eticii rela
țiilor dintre state, vor răspunde 
aspirațiilor popoarelor și vor 
servi interesele păcii și securității 
internaționale".

Președintele a amintit delegă
rilor că în luna decembrie a anu
lui trecut, Adunarea Generală a 
hotărît, pe baza de consensus, ca 
următoarele trei puncte de pe 
ordinea de zi să rămînă în con
tinuare în atenția sa : punctul

28 (neproliferarea armelor nu
cleare), punctul 64 (problema 
Africii de sud-vest), și punctul 
94 (situația din Orientul Apro
piat).

Adunarea Generală a hotărît 
atunci ca lucrările sesiunii să fie 
•reluate după ce consultările de 
rigoare vor dovedi că sînt întru
nite condițiile pentru examinarea 
unuia din punctele menționate.

în urma consultărilor care au 
avut loc ulterior — a declarat 
președintele Adunării Generale 
— s-a constatat de comun acord 
că condițiile fixate prin hotărîrile 
Adunării Generale pentru relua
rea lucrărilor celei de-a 22-a se
siuni sînt întrunite și s-a hotărît 
ca lucrările sesiunii să fie reluate. 
După declarația președintelui, 
Adunarea Generală a stabilit că, 
potrivit unei hotărîri anterioare, 
problema neproliferărri armelor 
nucleare să fie dezbătută în Co
mitetul Politic, care „își va or
ganiza lucrările în așa fel, încît 
să supună punctul menționat u- 
nei examinări aprofundate".

Apoi, președintele Adunării 
Generale a comunicat delegați- 
lor că președintele grupului afro- 
asiatic, ambasadorul Pakistanului, 
Agha Shahi, l-a informat despre 
cererea țărilor membre ale grupu
lui ca dezbaterile în legătură cu 
problema Africii de sud-vest să 
înceapă imediat și ca șe
dințele Adunării Generale con

sacrate acestui punct și cele 
ale Comitetului Politic să nu aibă 
loc simultan. Pe baza consultă
rilor, a declarat Comeliu Mă
nescu, am ajuns la concluzia că 
există un consens să se discute 
aceste două probleme, dar nu în 
același timp.

Adunarea Generală a adoptat 
această procedură.

De asemenea, președintele A- 
dunării Generale a informat că 
punctul 94, intitulat „situația din 
Orientul Apropiat", va continuă 
să rămînă în atenția Adunării.

în continuarea lucrărilor sale 
plenare, Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărît, prin aclamații, 
pe baza recomandării Consiliului 
de Securitate și a unei rezoluții 
prezentate de un grup de 28 de 
state, admiterea statului Mauri
tius în rîndul membrilor Orga
nizației Națiunilor Unite. Salu- 
tînd acest eveniment, președin
tele Adunării Generale, Comeliu 
Mănescu, a adresat „guvernului 
și poporului acestei țări sincere 
felicitări și cele mai bune urări 
de prosperitate și de succes de
plin în realizarea aspirațiilor lor".

Reprezentanții tînărului stat au 
fost felicitați, de asemenea, de la 
tribuna Adunării Generale, de re
prezentanții Indiei, Republicii 
Malgașe și Franței, după care a 
luat cuvîntul pentru a mulțumi 
S. Ramgoolam, primul * ministru 
al Insulelor Mauritius.
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JAPONIA. Marșul locuito
rilor orașului Tokio împo
triva asasinării lui Martin 

Luther King

Dizolvarea parlamen 
tului canadian

Vizita delegației parlamentare
române in Franța

„Capacități irosite"

Participanții la cea de-a 23-a 
sesiune a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa au început 
dezbaterile asupra activității ge
nerale a Comisiei. în cuvîntul 
său, șeful delegației române, am
basadorul Vasile Dumitrescu, a 
început prin a afirma că toate 
activitățile comisiei trebuie în
dreptate spre acele domenii sus
ceptibile să favorizeze dezvolta
rea cooperării între țările mem
bre avînd sisteme economice și 
sociale diferite. Este aproape o 
axiomă — a spus vorbitorul — 
că atunci cînd relațiile între state 
se bazează pe respectarea strictă 
a suveranității și independenței, 
sistemele sociale diferite nu îm
piedică cooperarea, nici circula
ția valorilor materiale și spiritu
ale. Ambasadorul român a arătat 
că datorită intensificării contac
telor directe la nivelul factorilor 
responsabili din majoritatea țări
lor europene, a crescut sensibil 
volumul schimburilor comerciale, 
tehnice, științifice, culturale și 
au fost găsite noi forme de coo
perare reciproc avantajoase, de 
natură să pună în valoare resur
sele materiale, umane și geniul 
creator inepuizabil al țărilor Eu
ropei, mari sau mici.

Vorbitorul a subliniat apoi 
contribuția adusă de țările mici 
și mijlocii din Europa la dezvol
tarea relațiilor de cooperare și

coexistență între state. El a rele
vat rolul României în procesul de 
lărgire a cooperării și interesul 
manifestat de guvernul român 
față de activitatea comisiei, enu- 
merînd apoi o serie de realizări 
importante de pînă acum. Este 
însă cazul, a adăugat el, să ne 
preocupăm de viitorul comisiei, 
de măsurile ce urmează a fi adop
tate, astfel încît ea să poată faci
lita într-o mai mare măsură coo
perarea între țările Europei. în 
primul rînd aș vrea să subliniez 
importanța și oportunitatea lăr
girii preocupărilor comisiei în do
meniul cooperării științifice și 
tehnologice. în acest sens, dele
gația noastră apreciază că o pri-

I

Cuvintul șefului . 
delegației române

Miercuri au început la 
Praga lucrările celei de-a 
23-a sesiuni a Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace. 
Pe ordinea de zi figurează 
Declarația guvernului Ceho
slovac și Proiectul de lege 
guvernamental cu privire la 
schimbările în organizarea 
și competența unor organe 
centrale.

Oldrich Cernik, președinte
le guvernului cehoslovac, a 
prezentat în fața deputați- 
lor, declarația guvernamen
tală elaborată pe baza nou
lui program de acțiune al 
P.C.C., adoptat de plenara 
Comitetului Central din a- 
prilie a. c.

In cadrul dezbaterilor pe 
marginea documentului pre
zentat, primul a luat cuvîn- 
tul Alexander Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C.C.

Lucrările sesiunii Adunării 
Naționale continuă.

mă acțiune ar fi convocarea unei 
reuniuni de experți guvernamen
tali care să examineze căile și mij
loacele pentru dezvoltarea coo
perării științifice și tehnice între 
țările europene. Reuniunea va 
trebui să fixeze sarcinile concre
te în acest domeniu, una dintre 
acestea fiind crearea unui orga
nism permanent pentru coopera
rea științifică și tehnologică. De 
asemenea, delegația română con
sideră că ar fi util ca programul 
de lucru pe termen lung al co
misiei și organelor subsidiare să 
cuprindă un capitol separat pri
vitor la cooperarea științifică și 
tehnologică. Șeful delegației ro
mâne a insistat și asupra necesi
tății de a se introduce în sfera de 
activitate a Comisiei problema 
cooperării industriale.

O altă problemă a cărei elabo
rare implică urgență, a spus vor
bitorul, este aceea a propunerilor 
și recomandărilor cu privire la 
îndepărtarea obstacolelor, de 
mult perimate, economice, admi
nistrative și de politică comer
cială ce se ridică în calea dezvol
tării comerțului între țări avînd 
sisteme sociale și economice dife
rite.

Șeful delegației române a spus

în încheiere că una din condiții
le ca aceste eforturi să fie încu
nunate de succes o constituie li
chidarea fenomenelor neliniștitoa
re de agravare a încordării in
ternaționale și a focarelor de 
război, care-și fac simțită influ- I 
ența și în sfera specifică de acti- | 
vitate a Comisiei. In primul rînd, 
a spus el, am în vedere necesita- I 
tea încetării agresiunii Statelor | 
Unite în Vietnam, agresiune care 
are implicații nefaste asupra an
samblului relațiilor internaționa
le. Trebuie respectat dreptul im
prescriptibil al poporului 
mez de a-și hotărî singur i 
său destin. în același timp, co
misia noastră trebuie să se adap
teze realităților continentului eu
ropean. Reaîirmîndu-și o dată 
mai mult 
această ț , ,
mână își exprimă regretul că, în 
ciuda realităților, R. D. Germa
nă — stat independent și suve
ran — continuă să fie lipsită de 
calitatea de membru al Comisiei, 
la a cărei activitate ar putea a- 
duce o contribuție importantă. 
Sîntem convinși că efortu
rilor comune și pe consen
sului unanim și solemn stabilit 
la sesiunea precedentă vom face 
ca rolul Comisiei să crească ast
fel încît ea să poată contribui 
mai mult la promovarea, în do
meniile ce-i sînt proprii, a idea
lurilor și aspirațiilor înscrise în 
Carta Națiunilor Unite.

Primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, a a- 
nunțat marți seara dizolvarea 
parlamentului și organizarea 
de noi alegeri generale pentru 
data de 25 iunie. Premierul 
canadian, care în urmă cu 
trei săptămîni a devenit li
derul Partidului liberal de gu
vernămînt, ca urmare a demi
siei lui Lester Pearson, a de
clarat că prin măsura anun
țată dorește să obțină un man
dat național pentru înfăp
tuirea unui program, pe 
men lung, de reforme.

în cursul celei de-a treia zi a 
șederii lor în Franța, membrii de
legației parlamentare a Republi
cii Socialiste România, în frunte 
cu acad. Ilie Murgulescu, vice
președinte al M.A.N., au fost 
oaspeții Normandiei.

Deputății români au fost salu
tați călduros la sosirea în orașul 
Le Havre, al doilea port maritim 
al Franței, de primarul orașului 
Rene Cance, și de membri ai 
municipalității.

A urmat vizitarea orașului și a 
portului. De la al VIII-lea etaj al 
administrației portului, de unde 
se deschide larg întreaga panora
mă a estuarului Senei, a împre
jurimilor și a mării, membrii de
legației române primesc ample 
explicații privind dezvoltarea ac-

ativității comerciale maritime 
Franței.

în cursul după-amiezii a 
vizitată Uzina de asamblare 
montaj a autoturismelor 
nault-16“ de la Sandouville. în
tinsă pe o suprafață de 150 000 
m.p., uzina este deservită de 4 500 
muncitori, 300 de tehnicieni și 
20 de ingineri și asigură o pro
ducție zilnică de 480 autoturisme 
Renault-16.

Seara, în drum spre Paris, 
membrii delegației române au 
vizitat catedrala de la Rouen, 
capitala Normandiei, important 
monument de arhitectură din 
secolul al XlII-lea, expresie vie 
a ingeniozității și a puternicului 
spirit creator al poporului fran-

fost 
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„Re-

„Australia irosește rezerve 
incalculabile de talent și ca
pacitate ale femeilor, rezerve 
pe care ea nu-și poate per
mite să le piardă fără riscul 
de a rămîne în urmă în cursa 
progresului". Aceasta e con
cluzia la care ajunge Sheila 
Mc Donald, reputat sociolog, 
autoarea studiului „Femeile 
si învățămîntul superior", pu
blicat Ja începutul acestui an 
sub egida Federației Naționa
le a studenților din Australia.

Lucrarea Sheilei Mc Do
nald, demonstrează că în 
Australia, tinerele dornice să 
urmeze studii superioare, se 
lovesc de piedici considera
bile. Printre acestea se numă
ră menținerea în vigoare a 
unor dispozițiuni vechi de un 
secol care stabilesc un plafon 
de taxe pentru fete de două 
ori și jumătate mai ridicat 
decît pentru băieți. Fetele sînt, 
totodată, excluse de la siste
mul de burse. La aceasta se 
adaugă ceea ce Sheila Mc 
Donald denumește „bariera 
psihologică", adică existența 
unor „puternice presiuni în 
familie și societate" care tind 
să convingă femeia ca singu
rul ei rol rămîne acela de so
ție și mamă. în aceeași ordi
ne de idei, autoarea studiului 
citat relevă rezultatele anche
tei făcute în 100 de întreprin
deri mijlocii și mari : 82 din 
aceste întreprinderi permit 
personalului masculin să ur
meze cursurile serale ale șco
lilor superioare, dar nu per
mit acest lucru personalului 
feminin. Astfel stînd lucrurile, 
nu e de mirare că în anul 
universitar 1965—1966 numai 
2 la sută din absolventele 
cursurilor liceale au intrat în 
universitate. Dacă la nivelul 
liceelor, tinerele reprezintă a-

prorimativ jumătate din efec
tive, în universități ele nu 
constituie decît circa 9 la 
sută din totalul studenților.

Aceste anomalii preocupă 
actualmente și unele cercuri 
politice influente, care încep 
să-și pună cu mereu mai mul
tă acuitate problema că țara 
nu poate să-și mai permită 
pierderile pricinuite de ase
menea discriminări costisitoa
re. Este tocmai ceea ce sub
liniază Sheila Mc Donald, 
care relevă că a fost încuraja
tă în studiul ei de „personali
tăți marcante atît laburiste cît 
și liberale, atît din guvemă- 
mînt cît și din opoziție". Ea 
anunță că va da curînd pu
blicității propuneri menite să 
remedieze actuala stare de 
lucruri și „sa facă să intre în 
circuit" tinerele înzestrate cu 
capacități.

„Irosirea capacităților în 
rîndul tinerelor este un fe
nomen grav, atît în școală cît 
și în viață — scrie Sheila Mo 
Donald. Este deci esențial să 
se aplice rapid o politică con
structivă care să permită tine
relor capabile, să-și continue 
studiile. Dacă nu vom face 
aceasta, pierderile mari de azi 
se vor dovedi mîine dezastru
oase".

Inițiativa Sheilei Mc Donald 
pentru rapida înlăturare a 
anacronismelor care împiedi
că accesul larg al fetelor la 
studii universitare este spri
jinită de numeroase personali
tăți atît laburiste cît și libe
rale, precum și de absolut 
toate organizațiile studențești 
australiene. Ea scoate în lu
mină, de fapt, una din proble
mele cu care este conmutată 
tînăra generație a Australiei.

E. R.

vietna- I 
propriul |

„A sosit timpul"
Critici la adresa politicii administrației de tergiversare 
a stabilirii contactelor cu reprezentanții R. D. Vietnam
Politica tergiversării alegerii locului pentru stabilirea con

tactelor între reprezentanții Statelor Unite și K. D. Viet
nam întîmpină o opoziție crescîndă chiar în cercurile con
ducătoare de la Washington.

t punctul de vedere în I 
problemă, delegația ro- |
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AMBASADORUL Republicii 
Socialiste România în Cambod- 
gia, Vasile Gîndilă, a fost pri
mit în audiență de președintele 
Consiliului de Miniștri al Cam- 
bodgiei, Penn Nouth, cu care a 
avut o convorbire cordială, 
prietenească.

LA 23 aprilie, a fost semnat, 
la Haga, Acordul dintre guver
nul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Regatului Olan
dei privind transporturile inter
naționale rutiere de mărfuri.

Acordul a fost semnat, din 
partea română de George Elian, 
ambasadorul României la Haga, 
iar din partea olandeză de J. 
Luns, ministrul afacerilor ex
terne al Olandei.

Acordul va contribui la dez
voltarea traficului rutier de 
mărfuri dintre cele două țări.

Frămîntările
din Brazilia

CU prilejul deschiderii sezonului turistic 1968 în România, 
marți seara a avut loc la Paris o reuniune organizată sub egida 
Regiei naționale de automobile „Renault" și v Oficiului din 
Paris al O.N.T. A fost prezentat un program de cîntece și dan
suri populare românești cu participarea unui grup de interpreți 
și dansatori din România. La reuniune au luat parte Pierre 
Dreyfus, președinte, director general al Regiei naționale de au
tomobile Renault, reprezentanți ai Air France și a numeroase 
agenții de turism, Clubului european pentru turism, Clubului 
mediteranean, Touring clubului din Franța, ai Turismului fran
cez etc. Au fost de față Constantin Flitan, ambasadorul Româ
niei la Paris, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, vitrina sălii de expoziție „Renault" de pe 
Champs Elysees a fost amenajată cu costume naționale din di
verse regiuni ale României, precum și cu fotografii înfățișîud 
locuri turistice din Republica Socialistă România.

UNIVERSITATEA din Michi
gan va avea, începînd din luna 
septembrie, cel mai tînăr cadru 
didactic universitar din S.U.A., 
Edith Stern, în vîrstă de 15 ani. 
Edith a învățat să citească la 2 
ani. juca șah 
la 4 ani, și-a 
secundare la 
de 13 ani, ea 
Universitatea __ _______ , __
de, la sfîrșitul anului școlar a

ca o profesionistă 
terminat studiile 
12 ani. La vîrsta 
a fost admisă la 
din Florida, un-

obținut o licență în matematică. 
La universitatea din Michigan 
unde va pregăti o lucrare de 
doctorantură, Edith Stern va 
ține cursuri de algebră și va da 
consultații studenților. La a- 
ceastă universitate, ea va întîlni 
un alt „copil precoce", Michael 
Grost, în vîrstă de 14 ani, care 
pregătește, la rîndul lui, o lu
crare de doctorantură în ma
tematică.

Liderul majorității democra
te în Senatul american, Mike 
Mansfield, a cerut să se pună 
capăt acestor tergiversări. „A 
sosit timpul, a declarat vorbi
torul, să fie rezolvată proble
ma locului stabilirii contacte
lor pentru a se putea găsi și 
mijloacele încetării conflictu
lui din Vietnam".

Referindu-se la aceeași pro
blemă, ziarul „Christian Scien
ce Monitor" publică un articol 
în care arată că refuzul Was
hingtonului de a accepta pro
punerile R. D. Vietnam pen
tru stabilirea contactelor este 
determinat de presiunile exer
citate de reprezentanții liniei 
dure din guvern, conducătorii 
Departamentului de Stat și ai 
Pentagonului.

în cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc la New 
York, senatorul democrat Eu
gene McCarthy a subliniat din

nou că războiul din Vietnam 
constituie principala piedică 
în calea dezvoltării economiei 
Statelor Unite. Cheltuielile 
bugetare destinate conti^iării 
războiului nu au dus la „sti
mularea economiei”, cum Sus
țineau experții Pentagonului, 
ci. dimpotrivă, au creat peri
colul inflației în Statele Uni
te — a spus el. Datorită poli
ticii războinice pe care State
le Unite o duc în Asia de sud- 
est, a arătat vorbitorul, nume
roase țări și-au pierdut încre
derea în guvernul american. 
Aceasta se datorește incapaci
tății guvernului Johnson de a 
înceta războiul din Vietnam, 
război care nu-și găsește nici 
o justificare politică, militară 
sau economică. Referindu-se la 
alegerea locului pentru stabi
lirea contactelor cu reprezen
tanți ai R. D. Vietnam, McCar
thy a condamnat atitudinea 
Washingtonului de a refuza 
capitala Poloniei ca loc de în
tâlnire.

U.R.S.S. Construcția elevatorului de la silozul din Vîselski 
(Cuban).

Către sfîrșitul lui martie, făcînd bilanțul primului său 
an de guvernare — și, implicit, bilanțul celor patru ani 
de existență a actualului regim — președintele brazi
lian se declara mulțumit. El se felicita mai ales de 
„absența unor tulburări în domeniile politic, militar sau 
social". Dar, la mai puțin de două săptămîni de la cu- 
vîntarea lui Costa e Silva, Brazilia avea să cunoască, 
și încă din plin, asemenea tulburări.

După cum este cunoscut, la Rio de Janeiro, Sao 
Paolo, Brasilia, Goiania, Porto Alegre, Belo Horizonte, 
Fortaleza și în alte localități au avut loc în cursul lunii 
aprilie ciocniri violente între studenți și poliție, conside
rate drept cele mai însemnate din 1964 încoace ; ele s-au 
soldat cu cinci morți și peste o sută de răniți.

Principalele revendicări ale studenților, înscrise de 
altfel pe pancartele pe care le purtau în timpul de
monstrațiilor, erau următoarele ; sporirea alocațiilor bu
getare destinate învățămîntului, instituirea unui con
trol asupra prețurilor, abolirea cenzurii, limitarea influ
enței americane, încetarea războiului din Vietnam. Se 
poate ușor observa, scria Le Monde, că mișcarea de 
revoltă a studenților brazilieni este îndreptată în ace
lași timp atit împotriva unor aspecte ale politicii in
terne cît și „împotriva Statelor Unite, acuzate de ames
tec permanent și excesiv în afacerile braziliene".

Frămîntările din Brazilia continuă să fie larg comentate 
în presa internațională. Cei mai mulți observatori se în
treabă dacă ele vor avea vreo influență asupra cursu
lui politic din țară. Se știe că în ultimul timp guver
nul și-a manifestat intenția de a realiza o întărire a 
unității politice pe plan național, ceea ce implica, fi
rește, tratative cu opoziția, mai ales cu cercurile din 
jurul foștilor președinți. Cînd au izbucnit manifesta
țiile, s-a emis părerea că ele ar atesta eșecul negocie
rilor în vederea „reconcilierii naționale." Curînd însă 
ipoteza a fost abandonată, după ce s-a constatat că miș
carea a fost inițiată de studenți, în sprijinul revendi
cărilor lor. S-a considerat apoi că incidentele ar pu
tea dăuna tratativelor. în acest sens Le Monde scria : 
„Se pare că această mișcare de revoltă spontană a 
studenților riscă să întîrzie, dacă nu să anuleze nego
cierile de culise angajate între guvern și unele perso
nalități din opoziție apropiate de «clubul foștilor pre
ședinți» în vederea unei eventuale neconcilieri na
ționale".

în cele din urmă însă, numeroși observatori au sfîr- 
șit prin a vedea în acțiunile studenților brazilieni nu 
o frînă, ci un impuls dat negocierilor amintite. Aceste 
acțiuni favorizează opoziția, dar în același timp atrag 
luarea aminte a guvernului asupra unor probleme 
acute a căror rezolvare ar fi accelerată de un eventual 
succes al convorbirilor cu opoziția.
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„Calm și liniște" 
la Freetown

La numai trei zile de la lo
vitura de stat, din nou calm și 
liniște în Sierra Leone. „Re
volta sergenților", cum a fost 
denumită recenta tulburare 
de la Freetown, s-a consumat 
fără zarvă. Unicul fapt demn 
de atenție îl constituie o de
clarație a lui Banja Tejan Sie, 
numit recent guvernator gene
ral, în care se precizează că 
autorii noii lovituri de stat 
intenționează să predea pu
terea civililor. „Aceasta ar pu
tea avea loc în cîteva zile", a 
subliniat el. în acest sens, 
Banja Tejan i-a convocat pe 
toți candidații care au ieșit 
victorioși în alegerile parla
mentare din martie anul tre
cut, pentru a hotărî forma de 
guvernămînt a statului Sierra 
Leone. Aceste alegeri au fost 
anulate în urma loviturii de 
stat care l-a adus la putere pe 
colonelul Lansana.

Conservatorii bri
tanici au primit cu 
exclamații de uimire 
cuvintele premierului 
Wilson în Camera 
Comunelor. El făcea 
cunoscut că a renun
țat la responsabilita
tea specială de a pa
trona Departamentul 
Economiei, răspun- 
zînd în felul acesta 
la o interpelare a u- 
nui lider conservator 
care îi cerea să țină 
regulat conferințe de 
presă despre „stadiul 
redresării economiei 

■ naționale".
Din luna august a 

anului trecut de cînd 
și-a asumat responsa
bilitatea acestui De
partament, premierul

britanic și-a numărat 
înfrîngerile: deficitul 
balanței de plăți, de
valorizarea lirei ster
line, politica primită 
nefavorabil în dome
niul prețurilor și ve
niturilor. Luna martie 
a înregistrat un defi
cit comercial de 103 
milioane lire în com
parație cu cele 73 mi
lioane din februarie 
și o scădere a popu
larității guvernului o- 
glindită în sondajele 
publicate de Daily 
Mail și Daily Tele
graph (cu 22,6 la sută 
și respectiv 24,5 la 
sută în favoarea con
servatorilor).

Se pare că Wilson 
nu a ales la întîmpla-

re momentul pentru 
a-și face cunoscută 
hotărîrea. Aplicarea 
noii. legiferări a pre
țurilor și veniturilor 
se va lovi de împotri
virea aripii de stingă

niștească atmosfera 
cam încărcată creată 
după remanierea gu
vernamentală de Ja 
începutul acestei 
luni. Nu se îndoiește 
însă nimeni că politi-

Dificultăți engleze
laburiste și a stîngii 
sindicale. Wilson spe
ră să nu mai fie su
pus direct criticilor 
ce-i erau aduse în vir
tutea fostei sale res
ponsabilități, și să li-

ca economică britani
că și aplicarea drasti
că a programului de 
austeritate vor fi in
spirate, în continuare, 
de Wilson din mo
ment ce pîrghiile re-

dresării economice și 
a aplicării acestui 
program se găsesc în 
mîinile unor miniștri 
cunoscuți a fi „wilso- 
nieni convinși", Bar
bara Castle și Ri
chard Crossman.

Sînt evidente, în 
continuare, eforturile 
depuse de premierul 
Wilson de a 
criticile 
dreapta a mișcării 
sindicale prin coop
tarea în guvern a 
trei reprezentanți ai 
săi pentru a le impu
ne „cooperarea" în 
vederea realizării pro
gramului de austeri
tate și a-i avea ală
turi în lupta împo
triva opoziției con-

risipi 
aripii de

servatoare la vii
toarele alegeri guver
namentale. Aripa de 
stingă a mișcării sin
dicale se pregătește 
însă să dea riposta, 
cu un program pro
priu pe care îl va 
prezenta la întîlnirea 
cu Barbara Castle, 
șeful ministerului fo
losirii forțelor de 
muncă și al producti
vității, care va avea 
loc zilele acestea. 
Prevederea cea mai 
importantă a progra
mului lor îl reprezin
tă creșterea cu 6 la 
sută a salariilor mun
citorilor.
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