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PRIMIREA 01 CĂTRE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

A AMRASADORUEUI REPURLICII IWONEZIA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit luni, 13 mai 1968, pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Indonezia la

București, general Sambas Atma- 
dinata, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

PRIMIREA 01 CĂTRE TOVARĂȘUL
ION CHEORGIIE MAURTR

Ă AMRASADRRUUII REPUIilICII INDONEZIA
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România. Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență 
luni la amiază pe ambasado
rul extraordinar și plenipoten

țiar al Republicii Indonezia la 
București, generalul Sambas 
Atmadinata. în legătură cu 
plecarea definitivă a acestuia 
din țara noastră.

(Agerpres)

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE j
PREȘEDMELE REPUBLICII 

ERMEZE, CHARIES DE GAULLE,
Luni au continuat în șe

dință plenară lucrările Sesi
unii a X-a a celei de-a V-a 
legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Deputății și invitații au în
tâmpinat cu puternice și în
delungi aplauze pe conducă
torii partidului și statului.

In loja din dreapta incintei 
iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekaș, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu.

în loja din stingă au luat 
loc membrii Consiliului de 
Stat.

în tribune se aflau nume- 
roși invitați, șefi ai misiunilor
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PROFUNDĂ Șl UNANIMĂ ADEZIUNE FATĂ 
DE HOTĂRÎRILE PLENAREI

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
Continuă să aibă loc în întrea

ga țară, în întreprinderi și insti
tuții, adunări dechise ale organi
zațiilor de partid la care parti
cipă ca invitați tovarăși din con
ducerea organizațiilor de masă, 
cadre de conducere, specialiști 
și alți intelectuali care nu sînt 
membri de partid, adunări în 
care sînt dezbătute hotărîrile de 
însemnătate istorică adoptate la 
-Rcenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. Exprimându-și adeziunea 
unanimă față de lucrările și ho
tărîrile Plenarei, față de cu
vântarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R. ; rostită în fața 
activului de partid din munici
piul București, comuniștii, oame
nii muncii din întreaga țară re
liefează în cuvîntul lor însem
nătatea excepțională a proble
melor dezbătute, importanța lor 
pentru înflorirea multilaterală a 
societății socialiste, pentru de
mocratismul propriu orânduirii 
noastre, consecvența cu care sînt 
înfăptuite directivele Congresu
lui al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale.

„Măsurile privind perfecționa
rea învățămîntului de toate gra
dele constituie un moment deo-
sebit în procesul de ridicare a 
nivelului de instruire, de cultură 
și civilizație a națiunii noastre 
socialiste", se spune printre altele

S-A PUS ÎN VÎNZARE ■
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ÎNDRUMĂTORUL 
PENTRU ADMITEREA 

IN ȘCOLILE 
PROFESIONALE PENTRU 
ANUL ȘCOLAR 1968—1969. g 

îndrumătorul cuprinde ■ 
condițiile de admitere în B 
școlile profesionale învăță-" 
mint de zi și seral, condi- ■ 
țiile de admitere pentru! 
pregătirea de muncitori ca
lificați prin ucenicie Ia io-1 
cui de muncă, precum și re- I 
țeaua de județe și profilul 
școlilor profesionale.

îndrumătorul se adresea
ză atit absolvenților școlii ■ 
generale care doresc să-și! 
aleagă o meserie, cît și 
muncitorilor din producție | 
care doresc să-și ridice ca- ■ 
lificarea prin învățămîntul „ 
profesional seral. 

I

I

diplomatice acreditați la 
București, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec.

Trecindu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
deputatul Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, a pre
zentat expunerea la Proiectul 
de lege privind învățămîntul 
în Republica Socialistă Ro
mânia. Deputatul Ion Crean
gă, vicepreședinte al Comisiei 
de cultură si învățămint, a 
expus apoi raportul comun al 
Comisiei pentru cultură 
și învățămint și Comisiei juri
dice asupra acestui proiect de 
lege.

In cadrul discuției generale 
au luat cuvîntul deputății:
(Continuare în pag. a ll-a) 

în hotărîrea adunării generale 
deschise a organizației de partid 
de la UZINELE GRIVIȚA RO
ȘIE din București.

însușindu-și aprecierile și mă
surile Plenarei cu privire la com
poziția partidului și întărirea 
continuă a rândurilor sale, co
muniștii de la Grivița Roșie se 
angajează să tragă toate conclu
ziile ce se impun pentru activi
tatea lor pe mai departe. „Co
muniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din uzina noastră — se 
spune în continuare în hoțărîre 
— dau o înaltă apreciere poli
ticii externe a partidului și sta
tului nostru, poziției sale ferme 
și principiale în vederea întăririi 
colaborării si prieteniei cu țările 
socialiste, dezvoltarea unor ra
porturi frățești cu toate parti-

un cor de mii de voci
in ritmul mobilizator al vibrantului 

„HEI-RUP!" — stindard inflâcărat al 
dăruirii, al increderii nețărmurite in 

cuvîntul Partidului — tineretul patriei, 
continuind nobila tradifie a muncii 
voluntar - patriotice, iți pune pecetea de 
entuziasm și hărnicie la temelia unor 
noi și mărețe transformări.

PREZENȚI PE ȘANTIERE, REPORTERII 
CONSEMNEAZĂ ZILNIC EMOȚIONANTE 
FAPTE DE MUNCĂ.

Citiți în pagina a 5-a
CÎTEVA SECVENȚE DIN ACEASTĂ 

CRONICĂ ÎN PERMANENTĂ ÎMBOGĂȚIRE

dele comuniste și muncitorești, 
întăririi mișcării comuniste mon
diale bazate pe principiile res
pectării neabătute a indepen
denței și suveranității naționale, 
a neamestecului în treburile in
terne, a întrajutorării tovărășești, 
a principiilor internaționalismu
lui socialist... Considerăm ca o 
expresie de înaltă echitate socială 
și aprobăm întrutotul măsurile 
stabilite de C.C. al P.C.R. cu 
privire la reabilitarea unor acti
viști de partid care au fost vic
time ale unor acte ilegale săvâr
șite în trecut, condamnăm cu 
hoțărîre abuzurile și ilegalitățile, 
comise, pe care le considerăm a 
fi străine idealurilor și eticii 
partidului nostru... Organizația 
de partid a uzinei noastre va 
lupta cu toată hotărîrea pentru 

traducerea în viață a sarcinilor 
stabilite de plenară privind res
pectarea neabătută a normelor 
democratice în viața partidului 
și a țării, apărarea legalității so
cialiste, crearea celor mai bune 
condiții pentru afirmarea liberă 
a personalității umane".

Printre vorbitori s-a aflat și 
Tihon Nicolae, secretarul comi
tetului U.T.C. din uzină care în 
numele celor peste 1 100 tineri 
de la Grivița Roșie a exprimat 
fidelitatea cu care aceștia ur
mează politica partidului —apă
rător ferm al democrației socia
liste. „încercăm un sentiment de 
adîncă bucurie, a spus el, față 
de orientarea generoasă a parti
dului în problemele dezvoltării 
învățămîntului — măsuri ce re
prezintă una din inițiativele cele

SOSEȘEE AZI m jm WISERÂ
La invitația președin

telui Consiliului de
Stat al Republicii
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, as- 
tăzi sosește în Capitala 
patriei noastre pre- 
ședințele Republicii

W Franceze, generalul
Charles de Gaulle, îm- 

• preună cu soția sa, în
tr-o vizită oficială.

Cliarles de Gaulle 
A s-a născut la Lille, la 

22 noiembrie 1890, în
tr-o familie de intelec- 
tuali. în 1912 absolvă 
școala militară Saint- 
Cvr. Ca tînăr ofițer 
participă în primul 
război mondial distin- 
gindu-se pe cîmpul de 
luptă. Este rănit de 
două ori și, căzînd pri- 

_ zonier, încearcă să e- 
9 ' adeze în repetate rin- 

duri.
Eliberat din prizonie- 

W rat, în 1918 îl însoțește 
pe generalul Weygand 

• intr-o misiune în Polo
nia, iar ulterior este
chemat la școala din Saint-Cyr 

• pentru a preda istoria militară.
în anul 1921, Charles de Gaulle 

se căsătorește cu domnișoara 
£ Yvonne Vendroux.

în 1924 este numit la statul 
major al armatei de pe Rin, apoi 

$ atașat la Consiliul Superior de 
Război. Se face cunoscut în 

_ cercurile militare prin teoriile sale 
V cu privire la reorganizarea arma

tei. între cele două războaie pu- 
blică mai multe cărți și articole 

W pe teme militare. între 1929 și 
1931 activează la statul major din 

• Beirut al trupelor din Orientul
Apropiat.

La începutul celui de-al doilea 
război mondial, la cinci zile după 
invadarea Belgiei și Olandei, co-

mai pline de sens din toate cele 
ce au fost discutate și aprobate 
în acest domeniu..."

★
Și la adunarea generală des-

chisă a organizației de bază w 
P.C.R. de la INSTITUTUL DE 
PROIECTĂRI AL INDUSTRIEI A 
UȘOARE au fost dezbătute cu W 
deosebit interes hotărîrile plena
rei C.C. al P.C.R. din 22—25 a 
aprilie, exprimându-se adeziunea ™ 
deplină față de politica internă 
și externă a partidului pusă în Mk 
slujba intereselor vitale ale po- 
porului român.

Hotărîrea adoptată cu acest £ 
prilej arată : „Măsurile plenarei 
Comitetului Central cu privire 
la ridicarea învățământului de £

(Continuare in pag. a IV-a)

Azi, 14 mal, în Jurul orei 

12, posturile noastre de ra

dio și televiziune vor trans

mite sosirea in Capitală a

președintelul Republicii

Franceze, generalul Charles

de Gaulle.

Ionelului de Gaulle i se încredin
țează comanda unei divizii de 
care blindate; sub comanda lui 
de Gaulle, divizia blindată 
respinge un atac german în apro
piere de Laon. Este avansat, la 
vîrs.la de 49 ani, general de bri
gadă, fiind cel mai tînăr general 
din armata franceză.

In iunie 1940 este numit sub
secretar de stat la Ministerul A- 
părării Naționale și al Războiului, 
în cabinetul Iui Paul Raynaud. La 
scurt timp după capitularea Fran
ței, generalul de Gaulle pleacă la 
Londra, unde pronunță la radio 
cunoscutul „Apel din 18 iunie", 
prin care cheamă poporul fran
cez la luptă pentru eliberarea 
patriei de sub ocupația hitleristă,

ÎN JUDEȚUL ILFOV

OFENSIVA 
NEÎNTRERUPTA 

ÎMPOTRIVA 
SECETEI

Străbătând în aceste zile ogoa
rele județului Ilfov constatarea 
ce se pretinde subliniată este 
aceea că de la un ceas la celălalt 
mai mult se intensifică ampla 
acțiune de combatere a efectelor 
nedorite ale secetei. Zeci de mii 
de oameni își împart eforturile 
între lucrările de întreținere, a- 
menajările pentru irigat și uda
rea culturilor. Se dă bătălia pen
tru folosirea fiecărei clipe bune 
de lucru. Soarta recoltei acestui 
an secetos este privită ca o da
torie patriotică.

EFORT CONTINUU, 
SUSȚINUT

Facem un scurt popas la co
operativa agricolă din Panduru. 
în tâmp se lucra cu maximum 
de încordare la aplicarea celei 
de a doua prașile superficiale la 
porumb și plantele tehnice, la 
amenajarea pentru irigat a noi 
suprafețe, la irigări. Deși de mai 
mult de o lună prin partea locu
lui n-a căzut nici u<n strop de 
ploaie, plantele pe cede 800 de 
hectare cultivate cu porumb și 
350 de hectare rezervate sfeclei 
de zahăr și florii soarelui se pre
zentau ca într-un an normal. 
Cantitatea de umiditate necesară 
a fost asigurată prin lucrările de 
întreținere aplicate prin apa îm

pentru independența și onoarea ei 
națională. „Franța a pierdut o bă
tălie — a spus el •— dar Franța 
nu a pierdut războiul".

în perioada următoare, de 
Gaulle creează mișcarea „Franța 
liberă", iar în 1943 constituie la 
Alger, Comitetul de Eliberare 
Națională , care, după un an, se 
transformă în guvernul provizoriu 
al Republicii Franceze. în Fran
ța, mișcările de rezistență organi
zate în Consiliul Național al re
zistenței sprijină pe generalul de 
Gaulle.

Imediat după debarcarea tru
pelor aliate în Normandia, gene
ralul de Gaulle pleacă, la 14 iunie 
1944 la Bayeux, unde i se face
(Continuare tn pag. a IV-a) 

pinsă cu motopompele. „Prin 
măsuri agrotehnice, remarca in
ginerul agronom Gheorghe Io- 
nescu, încă o săptămînă-două pu
tem asigura condiții bune de 
dezvoltare culturilor neirigate, 
între timp, prin lucrările ce le 
continuăm zi și noapte, vom ex
tinde posibilitățile de irigare pe 
încă trei sute și ceva de hectare".

în parcelele vecine, țăranii co
operatori din Pelinu își comparau 
eforturile în lucrări de bună ca
litate și executate la timp. Scopul 
urmărit : asigurarea condițiilor 
optime de dezvoltare a plantelor 
chiar și în condițiile de secetă 
ale acestui an. Adevărul că o 
prașilă, aplicată la timp și după 
toate cerințele agrotehnicii face 
cit o ploaie bună, este înțeles 
aici ca un principiu al activității 
zilnice. Ca urmare, sub îndruma
rea specialiștilor din unitate, 
țăranii cooperatori au aplicat pînă 
acum trei prașile la culturile teh
nice și execută acum cea de-a 
doua prașilă manuală la porum
bul pentru boabe. în fiecare după 
amiază, de la orele 17 și pînă 
noaptea tîrziu, se lucrează la 
transportul apei cu sacale și alte

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI'

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
EXPUNEREA LA LEGEA PRIVIND

ÎNVĂȚĂMÎNTUL ÎN REPUBLICA
SOCIALISTĂ ROMÂNIA

RAPORTUL COMISIEI PENTRU CIUTURĂ Șl IWĂIĂMÎNT 
Șl AL COMISIEI JURIDICE ASUPRA PROIECTULUI DE LECE 
PRIVIND INVĂTĂMINTUL IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 

PREZENTAT DE DEPUTATUL ION CREANGĂ

Din încredințarea Consiliului 
de Miniștri, am cinstea să pre
zint Marii Adunări Naționale, 
spre adoptare, proiectul de 
lege privind învățămîntul în. 
Republica Socialistă România. 
Dezvoltarea și perfecționarea 
permanentă a învățămînțului 
de toate gradele constituie 
obiective de mare însemnătate 
ale politicii partidului și^ sta
tului nostru. în prezent, învă
țămîntul se afla în 'fața unor 
responsabilități sporite, care 
fac necesară perfecționarea 
structurii sale organizatorice 
și a conținutului sau, astfel în- 
cît să poată corespunde cerin
țelor actuale și de perspectivă 
ale societății noastre socialiste, 
precum și revoluției științifi- 
certehnice contemporane.

Pe baza hotăririi Congresu
lui al IX-lea al Partidului Co
munist Român, din inițiativa 
și sub îndrumarea directă și 
permanentă a conducerii par
tidului, Ministerul învățăinîn- 
tului, consultînd un mare nu
măr de cadre didactice și de 
specialiști din diferite ramuri 
ale economiei, științei și cul
turii și folosind experiența îna
intată a învățămînțului româ
nesc. a școlii și pedagogiei uni
versale. a elaborat Studiul pri
vind dezvoltarea învățămîntu- 
lui de toate gradele. Studiul 
a fost supus unor largi dezba
teri publice și a trezit un viu 
interes în opinia publică, pri
lejuind peste 10 000 de pro
puneri, sugestii și observații.

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din 92—25 aprilie, decbățind 
Studiul prezentat, a examinat 
profund și multilateral dez
voltarea viitoare a învățămîn- 
tului, relevînd în același timp 
lipsurile care s-au manifestat 
în acest domeniu în ultimele 
două decenii.

Plenara a aprobat, propune
rile privind dezvoltarea învă- 
țâmîntului, cu modificări și 
completări ce s-au desprins 
din dezbateri, ca Directive ale 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Pe baza Directivelor s-a ela
borat proiectul de Lege a în
vățământului care este astăzi 
supus dezbaterii dv.

In continuare, referindu-se 
la evoluția învățământului din 
țara noastră în ultimele două 
decenii, vorbitorul a subliniat 
că Legea pentru reforma Invă- 
țămîntului, din anul 1948, a 
constituit un moment de sea
mă în istoria școlii românești, 
așezând învățămîntul pe baze 
noi, democratice, accesibil tu
turor copiilor și tinerilor de 
la orașe și sate, indiferent de 
sex. religie și naționalitate.

Reforma învățămînțului din 
1948 — a subliniat vorbitorul 
— a avut însă o serie de erori. 
Elaborarea legii pentru re
forma învățămînțului nu s-a 
întemeiat pe un studiu știin
țific al dezvoltării școlii noas
tre și nici pe experiența mon
dială în domeniul înv&țămîn- 
tului. Reforma a subapreciat 
tradițiile progresiste ale școlii 
românești și a adoptat în mod 
necritic unele forme nepotri
vite învățămînțului nostru.

Astăzi, în școala generală 
sînt cuprinși toți copiii de 
vîrstă școlară, circa 3 milioane, 
iar numărul elevilor care în
vață în licee este aproape de 
10 ori mai mare decît în anul 
1938. Școlile profesionale și 
tehnice sînt frecventate de 
340 000 elevi, care se pregă
tesc în peste 500 de meserii 
și specialități. în 16 orașe func
ționează 47 institute de învă- 
țămint superior cu 185 de fa
cultăți, în care studiază peste 
140 000 studenți. Numărul ca
drelor didactice se ridică la 
aproape 200 000, reprezentînd 
unul din cele mai numeroase 
detașamente ale intelectuali
tății noastre socialiste. Con
dițiile din ce în ce mai bune 
create de partid și guvern, 
devotamentul și răspunderea 
cu care muncesc membrii 
corpului didactic, au contri
buit la formarea unui tineret 
entuziast, harnic și disciplinat, 
profund atașat partidului și 
poporului nostru.

Proiectul de Lege pe care îl 
dezbatem astăzi, a spus în con
tinuare vorbitorul, este o parte 
componentă a mărețului pro
gram elaborat de partid și gu
vern pentru dezvoltarea socie
tății socialiste, pentru ridica
rea necontenită a economiei și 
culturii, pentru înflorirea na
țiunii noastre socialiste. El re
prezintă o expresie vie a pro
cesului de întărire a democra
ției noastre socialiste.

Proiectul de Lege stabilește 
cadrul juridic, organizatoric și 
pedagogic, pentru aplicarea 
Directivelor aprobate de Ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele. El 
consfințește rolul social deo
sebit de important pe oare îl

PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL ȘTEFAN BĂLAN

are învățămîntul în patria 
noastră. Legea exprimă carac
terul profund democratic al 
politicii partidului nostru, asi- 
gurind exercitarea dreptului 
la învățătură al tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de națio
nalitate. rasă, sex, religie și 
fără vreo îngrădire care ar 
putea constitui o discriminare, 
expresie a depliniei egalități 
în drepturi a cetățenilor țării, 
în lege se precizează. în con
formitate cu prevederile Con- 

’ stituției, că pentru naționali
tățile conlocuitoare, învăță
mîntul de toate gradele se des
fășoară și în limba maternă, 
în România de astăzi învață 
peste 240 000 de copii ai națio
nalităților conlocuitoare, în 
aproape 2 000 de unități șco
lare. folosind limba lor ma
ternă. Statul nostru pune la 
dispoziția elevilor și studen
ților de alte naționalități un 
fond bogat de manuale, 
cursuri, cărți de lecturi în 
limbile acestor naționalități, 
ceea ce le asigură o pregătire 
temeinică.

Exercitarea dreptului la în
vățătură al cetățenilor este 
asigurată prin gratuitatea în
vățământului de toate gradele, 
precum și prin alte forme de 
sprijin material. Se bucură de 
sprijin material elevi din șco
lile generale și licee, sînt bur
sieri toți elevii școlilor pro
fesionale și cca. 60 la sută din 
studenți.

Itegea precizează că învăță
mîntul în țara noastră consti
tuie un sistem unitar. Minis
terul învățămînțului realizea
ză politica partidului și a sta
tului în domeniul învătămîn- 
tului ; conduce. îndrumează și 
controlează întregul fnvătă- 
mint.

Legea stabilește sistemul de 
învățămînt, care cuprinde : în
vățămînt ui preșcolar, învăță
mîntul obligatoriu de cultură 
generală, învățămîntul liceal, 
învățămîntul profesional, în- 
vățămîntul tehnic, învățămîn
tul superior și cel postuniver
sitar.

In lumina sarcinilor stabilite 
de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
proiectul de Lege prevede pre
lungirea duratei învățămîntu- 
lui obligatoriu de cultură ge
nerală de la 8 ani cît este în 
prezent, la 10 ani dîndu-se ast
fel noi dimensiuni împlinirii 
aspirațiilor spre cultură ale 
poporului nostru. Această nouă 
școală va pregăti un tineret 
mai cult, cu un început de 
profesionalizare, fapt care va 
ușura însușirea unei calificări 
în vederea integrării în viață, 
ceea ce va accelera progresul 
material și spiritual al întregii 
noastre societăți.

Se prevede ca învățămîntul 
obligatoriu de cultură genera
lă să înceapă la 6 ani, astfel ca 
școala generală să poată fi în
cheiată la vîrsta de 16 ani. 
în primii ani de aplicare a 
Legii, cuprinderea copiilor în 
școală la vîrsta de 6 ani se 
va face la cererea părinților. 
Premergător școlii generale, 
ca și pînă acum, va funcționa 
grădinița de copii a cărei re
glementare este de asemenea 
prevăzută de lege.

Ținînd seama atît de capa
citatea și de interesele elevi
lor, cît și de cerințele socie
tății, se prevede ca învățămîn
tul liceal să cuprindă: licee 
de cultură generală, organiza
te pe secții cu caracter real și 
umanistic, și licee de speciali
tate cu profil variat. Conside
răm că, în viitor, aceste licee 
vor constitui o cale principală 
de formare a cadrelor medii 
de specialitate.

Proiectul de Lege prevede 
în învățămîntul profesional și 
tehnic largi posibilități de dez
voltare, prin organizarea unor 
variate forme de calificare și 
perfecționare. Ținînd seama 
de prelungirea duratei învăță- 
mîntului obligatoriu de cul
tură generală și de volumul 
sporit de cunoștințe cu care 
vor veni absolvenții școlilor 
generale, proiectul de lege 
stabilește durata studiilor în 
școlile profesionale de la 1 
pînă la 2 ani, în funcție de 
complexitatea meseriei. O im
portantă cale de pregătire a 
muncitorilor calificați o ’ va 
constitui ucenicia la locul de 
muncă, formă de învățămînt 
care, pe lîngă eficacitatea și 
economicitatea sa, permite și 
o mare capacitate de cuprin
dere.

Măsurile privind învățămîn
tul profesional, conjugate cu 
prelungirea școlii generale la 
10 ani, vor îmbunătăți sensi
bil nivelul de pregătire pro
fesională a muncitorilor și vor 
înlesni, în producție, trecerea 
de pe o treaptă de calificare 
pe alta superioară.

Măsuri importante se pre
văd pentru școlile tehnice de 
maiștri și pentru școlile post- 
lieeale.

Un loe Important îl ocupă 

în proiectul de lege învăță
mîntul superior. Prin noua 
reglementare se va realiza un 
orizont de pregătire mai larg, 
ce vor diversifica profilul și 
durata studiilor și se vor crea 
premisele unei mai «trinse le
gături a școlii noastre supe
rioare cu cerințele economiei 
și culturii.

Pentru formarea cadrelor 
intermediare între ingineri și 
tehnicieni sau maiștri se or
ganizează învățămîntul de 
subingineri și de conductori 
arhitecți, acoperindu-se astfel 
un gol resimțit de producție 
și reluîndu-se una din tradi
țiile valoroase ale învățămîn- 
tuluj nostru.

Ținînd seama de dezvolta
rea fără precedent pe care o 
cunoaște știința și tehnica în 
epoca noastră, proiectul de 
lege prevede pentru școala su
perioară sarcina de a organiza 
învățămîntul postuniversitar, 
ca formă de perfecționare a 
specialiștilor.

Pentru ca întregul nostru 
învățămînt să corespundă ce
rințelor actuale și de perspec
tivă ale dezvoltării economiei 
și culturii, proiectul de lege 
stabilește necesitatea perfec
ționării continue a conținutu
lui învățămînțului de toate 
gradele. Conținutul învăță- 
mîntului va trebui să aibă un 
nivel științific mai înalt și me
reu actualizat. Prevederile le
gii întăresc răspunderea Mi
nisterului învățămînțului, a 
corpului didactic, a institu
țiilor de învățămînt pentru 
conținutul învățămînțului, ni
velul său științific și orienta
rea sa matenalist-dialectică.

Ținînd seama că învățămîn
tul — îndeosebi cel superior — 
reprezintă o puternică bază de 
cadre cu înaltă calificare 
științifică, proiectul de lege 
acordă o deosebită importan
ță cercetării științifice, legării 
tot mai strir.se a acesteia de 
problemele economiei noastre, 
de cerințele vieții social-cultu- 
rale.

Din cuprinsul legii se des
prinde permanenta grijă pen
tru viața elevilor și a studen
ților, pentru educarea lor ca 
buni cetățeni, devotați patriei, 
poporului, partidului; se pre
cizează legăturile școlii cu 
U.T.C., cu organizația pionie
rilor, cu familia.

Se prevăd, de asemenea, nor
me și dispoziții generale re
feritoare la personalul didac
tic din învățămînt. Reglemen
tările cu privire la întreaga 
situație juridică a corpului di
dactic. de la intrarea în învă
țămînt și pînă la pensionare, 
vor fi însă cuprinse fn Sta
tutul personalului didactic, 
care urmează să fie supus u- 
nei dezbateri publice.

Activitatea de îndrumare șl 
control a procesului de in
struire și educare a elevilor 
și studenților primește o re
glementare corespunzătoare 
dezvoltării pe care o cunoaște 
învățămîntul de toate gradele.

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
din 22—25 aprilie a.c. — a 
arătat în continuare tov. Ște
fan Bălan — a examinat mul
tilateral dezvoltarea învăță- 
mîritului nostru și a adresat 
cu acest prilej critici activității 
Ministerului Învățămînțului 
și colectivului său de condu-, 
cere. O mare însemnătate 
pentru orientarea noastră în 
rezolvarea problemelor învă
țământului o are expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Conducerea Ministerului 
învățămînțului apreciază a- 
ceste critici ca fiind pe deplin 
justificate, deoarece, eu toate 
succesele obținute, în activi
tatea învățămînțului nostru se 
mai manifestă o serie de ne
ajunsuri.

S-a arătat în Plenară că 
procesul de îmbunătățire a în- 
vățămîntului nu a reușit să

(Urmare din pag. I)

Gheorghe Mihoc, rectorul U- 
niversității din București, 
Ioana Stancoveanu, profesoară, 
vicepreședintă a Comitetului 
județean al femeilor — Dolj, 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
CC. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, Sil
vestru Patița, vicepreședinte 
al Consiliului național al Or
ganizației pionierilor, Ludovic 
Takacs, profesor la Universi
tatea din București, Mihai Ma
rinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Con
stantin Daicoviciu, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai*  
din Cluj, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, Gheor- 
ghe Arsenescu, directorul li
ceului din Topoloveni, jude

țină pasul cu cerințele de dez
voltare ale țării noastre. 
Această observație este pe de
plin întemeiată și va trebui 
să examinăm cu atenție as
pectele pe care le implică și 
să găsim mijloacele de a cîș- 
tiga timpul pe care l-am pier
dut.

Răspunderea pentru aceste 
lipsuri o poartă. în primul 
rind, Ministerul învățămintu- 
lui, colectivul său de condu
cere.

Considerăm că dintre pro
blemele de îmbunătățire a în- 
vățămîntului. pe care va tre
bui să le soluționăm neîntîr- 
ziat, cele ale calității conținu
tului sînt dintre cele mai acu
te. Trebuie să recunoaștem câ 
asupra acestor neajunsuri ni 
s-a atras atenția în mai multe 
rinduri de către conducerea 
partidului, fără ca noi să fi 
reușit să lichidăm aceste de
ficiențe.

Pentru ca învățămîntul să 
poată ține pasul cu ampla 
dezvoltare a economiei și vie
ții noastre sociale. Ministerul 
învățămînțului, cu sprijinul 
larg al cadrelor didactice și 
oamenilor de știință, va trebui 
să militeze permanent ca pla
nurile, programele, cursurile 
și manualele școlare să aibă 
o structură mai rațională, co
respunzătoare unei pregătiri 
de înalt nivel a tineretului 
studios, să asigure o selecție 
judicioasă a noțiunilor ce se 
predau, să țină seama de 
principiile pedagogice moder
ne. Va trebui să stimulăm ini
țiativa creatoare a studenților, 
dorința lor de a se informa 
asupra a tot ce este impor
tant și nou în viitoarea lor 
profesie.

In același timp, va trebui să 
acordam mai multa atenție 
decît pînă acum documentării 
corpului didactic la un înalt 
nivel științific, în scopul adîn- 
cirii apecmlizării și al ridicării 
nivelului de pregătire a stu
denților.

O serie de deficiențe există 
și în organizarea procesului 
de învățămînt. Nu am proce
dat cu suficient curaj la in
troducerea metodelor noi de 
muncă didactică, la adoptarea 
unor forme pedagogice cere să 
dea mai mult dinamism cursu
rilor și seminariilor și să rea
lizeze o mai bună proporție 
între munca teoretică și prac
tică. Nu am arătat suficientă 
receptivitate față de propu
nerile venite din partea unor 
specialiști.

O problemă de mare în
semnătate ridicată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în cu
vin tul roatit la plenară, pri
vește conținutul ideologic al 
învățămînțului, intensificarea 
muncii de educare a tinere
tului din școli și facultăți în 
spiritul înaltelor idealuri ale 
comunismului. în etapa pe 
care o parcurge societatea 
noastră, se impune să ridicăm 
pe o treaptă superioară con
ținutul ideologic al întregului 
învățămînt. în acest cadru, o 
atenție deosebită va trebui să 
acordăm îmbunătățirii studiu
lui științelor sociale, creșterii 
rolului disciplinelor de mar
xism-leninism în formarea ti
neretului.

înarmarea elevilor din în
vățămîntul mediu și a stu
denților îndeosebi cu temei
nice cunoștințe filozofice și 
ideologice constituie una din 
cerințele fundamentale ale 
dezvoltării unui învățămînt 
modem în țara noastră. Este 
necesar să desfășurăm o mun
că mai perseverentă pentru 
îmbunătățirea conținutului i- 
deologic al învățămînțului, 
pentru lărgirea și îmbogăți
rea problematicii cursurilor de 
științe sociale și orientarea fl
ees fora spre marile procese și 
fenomene ce caracterizează 
societatea contemporană, pen

țul Argeș, Kovacs Gy&rgy, re
dactor șef at revistei „Igaz 
Szo“, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru cultură și artă, Nicu- 
lina Costescu, profesoară la 
liceul din Pucioasa, județul 
Dîmbovița, Richard Winter, 
secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R., Ioan 
Anton, prorector al Institutu
lui politehnic din Timișoara, 
Ștefan Boboș, prim-secretar al 
Comitetului județean — Neamț 
al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean. Sută 
Andras, scriitor, Costin D. 
Nenițescu, decan al Facultății 
de chimie organică de la In
stitutul politehnic din Bucu
rești, Ștefan Peterfi, vicepre

tru dezvoltarea combativității 
și a spiritului de exigență.

Conducerea Ministerului In- 
vățămîntului va lua măsuri 
hotărite pentru ca învățămîn
tul nostru să fie un focar de 
luptă intransigentă împotri
va a tot ce este retrograd și 
învechit.

S-au făcut observații minis
terului și în legătură cu lip
sa de perseverență în ceea ce 
privește promovarea și per
fecționarea corpului didactic. 
De asemenea, în legătură cu 
deficiențele ce se constata în 
participarea mai directă și e- 
fectivă a membrilor corpului 
didactic la acțiunea de spri
jinire a elevilor și studenți
lor în activitatea lor de zi cu 
zi.

Conducerea Ministerului In- 
vățămîntului, considerînd că 
nu a făcut totul pentru rezol
varea acestor probleme, va 
urmări ca în Statutul corpului 
didactic să-și găsească o mai 
bună rezolvare problemele 
privitoare la personalul didac
tic. Va urinări, de asemenea, 
ca membrii corpului didactic 
să fie cit mai mult în mijlocul 
elevilor și studenților, să-i 
sprijine în pregătirea școlară 
și profesională, să participe la 
acțiunile educative.

Pentru transpunerea în via
ță a hotăririlor Plenarei și a 
Legii propuse spre adoptare, 
colectivul de conducere al 
Ministerului învățămînțului 
este hotărît să depună toate 
eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce-i revin. în același 
timp, va căuta să-și îmbună
tățească sistemul său de mun
că. introducînd un stil știin
țific. mai corespunzător mul
tiplelor sarcini ce-i revin, să 
asigure mai multă operativi
tate în acțiune.

Vom lua masuri concrete 
care să ducă la eliminarea 
lipsurilor semnalate atît în 
minister cît și în instituțiile 
de învățămînt, îmbunătățind 
munca de control și de îndru
mare.

Prin adoptarea legii privind 
învățămîntul, școala româ
nească pășește într-o nouă 
etapă a dezvoltării sale, etapă 
deschisă de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

Sîntem pe deplin convinși 
că. prin înfăptuirea Directi
velor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea învăță- 
mîntului se va realiza o mal 
temeinică pregătire științifică 
a Întregului nostru tineret, va 
crește rolul și influența edu
cativă a școlii în formarea și 
dezvoltarea multilaterală a 
tinerei generații. Învățămîntul 
va avea o eficiență sporită la 
introducerea largă In practică 
a rezultatelor noi ale științei 
și tehnicii, la accelerarea dez
voltării forțelor de producție, 
la ridicarea nivelului cultu
ral și profesional al cetățeni
lor țării.

Hotărârile Plenarei Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, a spus în 
încheiere vorbitorul, au avut 
un profund ecou în rî-ndul ca
drelor didactice și a întregu
lui învățămînt. ele au fost în
tâmpinate cu deplina adeziune 
a membrilor corpului didactic 
și a tuturor lucrătorilor din 
învățămînt.

Vă rog să-mi permiteți ca. 
în numele întregului nostru 
corp didactic, să aduc cele mai 
calde mulțumiri conducerii 
partidului și statului pentru 
grija părintească pe care o 
poartă învățătorilor și profe
sorilor, copiilor noștri, între
gului tineret al țării.

Exprim profunda noastră 
recunoștință pentru sprijinul 
acordat școlii ca să-și poată 
îndeplini cu cinste misiunea 
socială de principal izvor de 
cultură ?i factor de civilizație 
al patriei noastre socialiste.

ședinte dl Consiliului de Stat, 
Cristofor Simionescu, recto
rul Institutului politehnic din 
Iași, Nicolae Agachi, director 
general al Combinatului side
rurgic din Hunedoara, Stanciu 
Stoian, profesor universitar, și 
Nicolae Dumitrescu, directo
rul liceului din comuna Pă- 
tîrlagele, județul Buzău.

După încheierea dezbateri
lor a avut loc discuția pe ar
ticole a Proiectului de lege. 
Cu unele amendamente pro
puse de deputați în cadrul 
discuției, Marea Adunare Na
țională a aprobat prin vot se
cret, cu bile, Legea privind 
învățămîntul în Republica So
cialistă România.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpret)

Comisiile, analizînd proiec
tul de lege în ședința comună 
din 10 mai, au constatat că 
răspunde sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea și de 
Directivele Plenarei din 22—25 
aprilie 1968 a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român. El prezintă o 
parte componentă a ansam
blului de măsuri luate de par
tid .în vederea desfășurării 
construcției socialiste, reflec
tă grija permanentă pentru 
dezvoltarea și perfecționarea 
învățămînțului, pentru ridica- 

, rea nivelului ■ de cultură a în
tregului popor, pentru pregă
tirea cadrelor necesare econo
miei, științei și culturii.’

Valorificând tradițiile pro- 
| gresiste din- țara noastră și 
I unele elemente înaintate din 

experiența școlară mondială, 
proiectul de lege reflectă pe 
plan juridic succesele obținute 
pînă în prezent de învățămîn
tul nostru sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a 
partidului și creează totodată 
cadrul legislativ- organiza
toric necesar progresului ne
întrerupt al învățămînțului 
românesc și sporirii contribu
ției sale la dezvoltarea și în
florirea orînduirii și națiunii 
socialiste, la afirmarea multi
laterală a personalității 
umane.

Pornind de la cerințele 
obiective ale dezvoltării socie
tății noastre socialiste, pre
cum și ale revoluției științifi- 
co-tehnice contemporane.
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român a tra
sat direcțiile principale de 
dezvoltare a întregului învăță- 
mîni

Analizînd studiile elaborate 
de Ministerul învățămînțului 
și propunerile reieșite din dez
baterea publică, Plenara din 

! 22-25 aprilie 1968 a Comite- 
i tului Central al Partidului

Comunist Român- a aprobat 
Directivele care stau la baza 
prezentului proiect de lege.

Comisiile întrunite constată 
că proiectul de lege reafirmă 
principiile esențiale ale învă- 
țămîntului nostru; funda
mentarea întregii activități de 
formare a tineretului pe con
cepția științifică despre lume 
și viață, caracterul de stat al 
învățămînțului și strînsa sa

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
GHEORGHE MIHOC

In actuala perioadă de desă- 
vîrșire a construcției socialis
mului în țara noastră, activi
tatea socială devine în oricare 
domeniu tot mai complexă. 
Consecvența cu care partidul 
nostru înfăptuiește programul 
stabilit de Congresul al IX-lea 
și măsurile adoptate de către 
Conferința Națională a parti
dului, responsabilitatea cu 
care își îndeplinește sarcina 
de a conduce destinele po
porului, slujind aspirațiile 
sale către bunăstarea materia
lă și spirituală, au imprimat 
un curs deosebit de dinamic 
întregii noastre vieți publice.

Rezolvind creator proble
mele pe care le ridică desă
vârșirea construcției socialis
mului, studiind atent și multi
lateral realitatea, confruntând 
tezele teoretice cu practica 
construcției socialiste, consul
tînd permanent masele, ceea 
ce conferă politicii sale, un ca
racter realist și științific, parti
dul : stabilește și aplică măsuri 
de mare însemnătate pentru 
progresul țării noastre.

Politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
urmată cu încredere de toți 
cetățenii patriei, este pe de- 
a-ntregul pusă în slujba inte
reselor poporului, înfloririi 
României, servește cauza so
cialismului și păcii în lume.

în grija sa permanentă de a 
dezvolta viața spirituală a po
porului nostru, conducerea 
partidului și statului, pe lîngă 
măsurile privind dezvoltarea 
științei și aplicarea ei în prac^ 
tică. a inițiat și pe aceea a 
unei noi legiferări a învăță- 
mîntului, de reașezare a siste
mului nostru de învățămînt. 
Dată fiind răspunderea imen
să pe care o comportă acest 
act pentru viitorul țârii, în 
elaborarea documentului pre
zentat Marii Adunări Națio
nale, s-a apelat la gîndirea și 
experiența colectivă, fiind re
alizat pe baza dezbaterilor pu
blice, a unor largi consultări 
a cadrelor didactice și a altor 
specialiști.

Doresc să-mi exprim de la 
început acordpl deplin cu pro
iectul de lege pe care îl dis
cutăm astăzi. Acest document,

legătură cu cerințele econo
miei, culturii, ocrotirii sănă
tății și ale întregii vieți social- 
politice, gratuitatea completă 
a acestuia. Proiectul de lege, 
reflectând democratismul
profund al orînduirii noastre, 
garantează dreptul egal la în
vățătură al tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de națio
nalitate, rasă, sex sau religie. 
Expresie a politicii naționale 
marxist-leriiniste a partidului 
nostru, proiectul de lege asi
gură pentru naționalitățile 
conlocuitoare, în conformitate 
cu prevederile Constituției, 
desfășurarea învățămînțului 
de toate gradele și în limba 
proprie.

Ținînd scama de progresul 
rapid al științei și de necesi
tățile viitoare ale societății 
socialiste și comuniste, proiec
tul de lege introduce obligati
vitatea învățămînțului de cul
tură generală, de 10 ani, care 
va asigura generațiilor vii boare 
un nivel de instruire mai cu
prinzător și mai temeinic decît 
în prezent. Acest act de cul
tură de excepțională însemnă
tate, va deschide o nouă etapă 

•în dezvoltarea învățămînțului 
românesc, va contribui la 
accelerarea progresului mate
rial și spiritual al întregii 
noastre societăți.

Proiectul de lege prevede 
pentru învățămîntul profesio
nal și tehnic largi posibilități 
de dezvoltare, prin organizarea 
unor forme variate de calificare 
și perfecționare a unui număr 
sporit de muncitori, maiștri 
și tehnicieni, capabili să-și în
deplinească, în cele mai bune 
condițiuni, sarcinile care le 
revin, să contribuie la promo
varea noului în domeniile în 
care activează.

Proiectul dă învățămînțului 
superior organizarea necesară 
penjtru a.asigura un profil larg 
de pregătire a specialiștilor, o 
diferențiere supiă a structurii 
și duratei de învățămînt, în 
funcție de specialitate și de 
scopul pregătirii. Pentru a răs
punde cerințelor activității 
practice actuale, proiectul in
troduce ca formă nouă de în
vățămînt superior învățămîn
tul de subingineri și conduc
tori arhitecți.

O atenție deosebită o consa
cră proiectul activității de cer
cetare științifică în învățămîn
tul superior. Pentru a ține pa
sul cu progresul rapid al știin
ței și tehnicii contemporane, 
proiectul reglementează orga
nizarea învățămînțului post
universitar, creîndu-se astfel 

prin măsurile preconizate, ri. 
dică pe o treaptă calitativ au- 
perioeră școala noastră de 
toate gradele, stabilind o mai 
strînsă dependență între aces
tea. Prevederile ei pot fi adu
se însă la îndeplinire numai 
cu contribuția efectivă a în
tregului corp didactic. De ca
pacitatea și conștiinciozitatea 
fiecărui slujitor al învățamîn- 
tului depind roadele pe care 
le va da această lege.

Am asistat la recenta Ple
nară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
la care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al C.C. al P.C.R., a arătat ro
lul important al Universității, 
al cadrelor didactice în educa
rea viitorilor specialiști, aflați 
astăzi pe băncile școlii sub în
drumarea noastră. In cu- 
vîntul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a semnalat unele 
deficiențe în ceea ce privește 
conținutul ideologic al învăță- 
mîntului, predarea științelor 
sociale la universitate. Referi
rile critice făcute vor repre
zenta pentru noi un prilej în
semnat de învățăminte. întrucît 
cercetătorul, profesorul, omul 
de știință de mîine trebuie să 
fie bine orientat în probleme
le operei de transformare pe 
care o înfăptuiește poporul 
nostru sub conducerea parti
dului. Este necesar ca în în
tregul proces de învățămînt să 
se reflecte concepția noastră 
filozofică despre lume și viață 
— materialismul dialectic și 
istoric. în mod deosebit, aceas
ta trebuie să se manifeste în 
universitate, care, prin natura 
sa, este un focar al științelor 
umanistice, al propagării ma
terialismului dialectic și is
toric.

Conducerea Universității 
București, mobilizîndu-și for
țele, va face totul pentru ca 
să ridice la uni nivel superior 
întreaga activitate de învăță- 
mint. acordînd o atentie deo
sebită conținutului ideologic 
al activității didactice și edu
cative.

în realizarea politicii parti
dului și statului nostru în do
meniul învățămînțului, Mi
nisterului de resort Ti revin 
sarcini de mare răspundere. 

un sistem care dă posibilitatea 
perfecționării cadrelor supe
rioare, corespunzător noilor 
realizări di-n diferite domenii.

Proiectul consacră principiul 
muncii colective în conducerea 
instituțiilor de învățămînt» 
dîndu-le în același timp drep
turi mai largi, sporind posibili
tățile și răspunderile conduce
rilor acestora și ale consiliilor 
profesorale.

Proiectul cuprinde, totodată, 
prevederi menite să sporească 
rolul și răspunderea persona
lului didactic de toate gradele, 
ale conducerilor unităților șco
lare și ale Ministerului Invăță- 
mîntului pentru modernizarea, 
perfecționarea și orientarea 
științifică a procesului de în
vățămînt, a planurilor și pro
gramelor, a manualelor și 
cursurilor, precum și pentru 
întărirea activității de educare 
a elevilor și studenților. Aces
te prevederi sînt completate cu 
stabilirea drepturilor și îndato
ririlor elevilor și studenților, 

. menite să stimuleze pe aceștia 
la o cît mai bună însușire a 
cunoștințelor necesare viitoa
rei lor activități.

Pentru a asigura eficiența 
măsurilor luate, proiectul cu
prinde o serie de dispoziții me
nite să asigure baza materia
lă pentru învățămîntul de toa
te gradele.

Comisiile constată că în pro
iect sînt reglementate raportu
rile de colaborare ale Ministe
rului învățămînțului și ale in
stituțiilor de. învățămînt. cu 
Uniunea Tinerelului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenți
lor și Organizația Pionieri kx*  
creîndu-se astfel condițiile 
pentru o mai bună îndepliniri 
a sarcinilor, precum și pentru 
o participare mai activă a ti
neretului la desfășurarea învă- 
țămînttilui.

Comisia pentru cultură și 
învățămînt și Comisia juridică 
consideră că. prin reglementa
rea propusă, proiectul consti
tuie un instrument juridic im
portant ?i corespunzător, care 
asigură dezvoltarea de pers
pectivă a învățămînțului de 
toate gradele din țara noastră.

Comisiile au făcut o serie 
de propuneri de îmbunătățire, 
care au fost acceptate de ini
țiatori și încorporate în proiec
tul ce vi se prezintă spre vo
tare.

Ca urmare, Comisia pentru 
cultură și învățămînt și Comi
sia juridică propun Marii Aduj 
nări Naționale adoptarea pre/ 
iectului de lege. f

— ©
îndeplinirea, cu funcționari 
de carieră, a acestor sarcini, 
care pretind pe lîngă o pro
fundă cunoaștere a pedagogiei 
universitare șl a realizărilor 
celor mai importante ale 
științei și culturii contempo
rane, duce la rezolvarea lor 
pe o linie-*  administrativă, ru
tinară. Pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale, ministerul tre
buie să dispună de un aparat 
specializat în organizarea in- 
vățămîntului și de specialiști 
— consilieri, experți. inspec
tori — selecționați dintre ca
drele didactice cu autoritate 
științifică și bogată experiență 
didactică. Proiectul de lese 
pe care îl dezbatem, prevede 
acordarea unor atribuții mai 
largi rectoratelor și decanate
lor în rezolvarea problemelor 
de organizare a procesului dp 
învățămînt. Noua lege va da 
un impuls deosebit muncii co
lective în conducerea activită
ții instituțiilor de învățămînt 
superior, ceea pe constituie u 
garanție a rezolvării mai com
petente a problemelor. Spori
rea atribuțiilor senatului uni
versitar și ale consiliului pro
fesoral se înscriu, de aseme
nea, pe linia principiului mun
cii colective, a cărei eficientă 
este confirmată de practică. 
Mari răspunderi se încredin
țează, de asemenea, consiliu
lui profesoral al facultăților.

Noua lege atribuie institu
țiilor de învățămînt superior 
sarcina de a elabora planuri 
editoriale și le dă dreptul de 
a crea întreprinderi anexe 
editorial-poligrafice care să 
editeze cursuri, manuale și să 
publice rezultatele cercetărilor 
științifice ale corpului didac
tic și ale studenților.

Legea de față creează un 
cadru nou, mai prielnic, reali
zării sarcinilor fundamentale 
ale catedrelor de a organiza și 
desfășura activitatea didacti
că. științifică și de educare a 
studenților. Ele trebuie să asi
gure sporirea rolului cadrelor 
didactice în formarea unor oa
meni de înaltă ținută intelec
tuală și moral-politică.

Ca vechi profesor, sînt feri
cit să pot contribui la înfăp
tuirea prevederilor noii legi 
și, prin aceasta, la ridicarea 
gradului de cultură materială 
și spirituală a poporului nos
tru pe trepte noi, mai înalte.

r
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Tovarăși deputați și deputate,

Proiectul de lege supus dez
baterii și aprobării Marii Adu
nări Naționale — elaborat pe 
baza Directivelor CC. al P.C.R. 
— corespunde unor necesități 
stringente de adaptare a învă- 
țămîntului la realitățile în per
manentă schimbare, astfel ca 
școala noastră să poată răs
punde marilor probleme ce le 
ridică uriașa operă de desăvîr- 
Ișire a construcției socialiste.

Școala constituie astăzi un 
obiect de largă preocupare in 
multe țări ale lumii. Interesul 
manifestat față de acest impor
tant domeniu de activitate este 
strâns legat de rolul pe care 
învățământul îl joacă în socie
tatea contemporană ca factor 
de progres material și spiri
tual. Studiile întreprinse, larga 
dezbatere ce s-a desfășurat pe 
baza proiectelor publicate, di
rectivele adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea învățământului de 
toate gradele, fac parte din 
ansamblul de măsuri adoptate 
după Congresul al IX-lea al 
partidului pentru perfecționa
rea tuturor compartimentelor 
vieții sociale, pentru crearea 
condițiilor necesare dezvoltării 
multilaterale a țării noastre.

Legea pe care o discutăm 
înscrie o nouă pagină în isto
ria învățămîntului din Româ
nia. Trăim în fapt momentul 
instaurării unei noi legislații 
a școlii în întregul ei, legislație 
care, în spiritul tradițiilor 
înaintate ale școlii românești, 
cristalizează cele mai bune 
realizări de pînă acum și, tot
odată, stabilește profunde în
noiri cerute de dezvoltarea 
actuală și de perspectivă a ță
rii, de revoluția tehnico- 
științifică contemporană.

Problematica școlii de cultu
ră generală este dominată de 
prelungirea duratei la 10 ani. 
măsură de o adîncă semnifica
ție socială și culturală, menită 

^ă joace un rol important în 
Ridicarea nivelului de cultură 
Wîntregului popor. 
^Diversificarea îr^rățămîntu- 
lui post-general, prin profila
rea școlilor și liceelor de spe
cialitate, perfecționarea învă
țământului profesional și teh
nic vor înlesni o mai bună va
lorificare a aptitudinilor elevi
lor, vor ușura procesul de 
adaptare pentru viață și pro
ducție a tineretului. Măsurile 
de perfecționare a procesului 
de învățământ; lărgirea atribu
țiilor institutelor de învățămînt 
superior, ale facultăților și 
catedrelor, vor crea un cadru 
favorabil punerii în valoare a 
potențialului lor științific și 
didactic.

Desigur tovarăși, în cadrul 
legii nu pot fi rezolvate toate 
problemele ce priveso organi
zarea și desfășurarea procesu
lui de învățămînt. Legea sta- 
Wlește doar principiile și ca
ftii general de conducere și 
organizare a școlii de toate' 
gradele. în aplicarea prevede
rilor legii, vor trebui găsite 
formele și soluțiile cele mai 
corespunzătoare.

Pe bună dreptate, în cursul 
dezbaterilor ce s-au desfășurat 
pe marginea studiilor privind 
dezvoltarea învățămîntului s-a 
acordat o mare atenție proble
melor de metodică. Există încă 
în școala noastră multe ele
mente de rigiditate ; sisteme 
depășite de muncă cu elevii și 
studenții. Se insistă îndeosebi 
asupra cantității cunoștințelor 
și insuficient asupra calității 
acestora, a modului cum asimi
lează și gîndește tînărul.

Participarea din ce în ce mai 
activă a studenților la procesul 
de învățămînt — creșterea 
ponderii orelor de laborator, a 
lucrărilor practice, elaborarea 
de referate, proiecte de an ■— 
îndrumarea lor spre un studiu 
bazat pe surse directe — trata
te, lucrări de specialitate, pu
blicații — inițierea în metode 
și tehnici moderne de cerceta
re. preocuparea stăruitoare 
pentru deprinderea lor cu 
munca individuală, indepen
dentă, pentru dezvoltarea spi
ritului critic de analiză și in
terpretare sînt aspecte majore 
ale activității pentru formarea 
viitorului specialist. în acest 
scop se impune îmbunătățirea 
metodelor de îndrumare și 
control a activității studenților 
pe toată durata anului univer
sitar.

Pentru a crea legături mai 
strînse ale profesorilor și con
ferențiarilor cu studenții este, 
credem, necesară și revizuirea 
sistemului de normare a mun
cii didactice. în actualul sistem 
cele mai multe sarcini în mun
ca directă cu studenții revin 
tinerelor cadre — asistenți și 
șefi de lucrări — care se gă
sesc ei înșiși, în mare parte, în 
plin proces de pregătire știin
țifică și didactică. Or, cei mai 
indicați să se ocupe direct de 
îndrumarea pregătirii studen
ților sînt în primul rînd pro
fesorii si conferențiarii. în ac
tivitatea didactică a acestora 
un loc sporit ar trebui să ocu
pe conducerea seminariilor, 
lucrărilor și proiectelor de an, 
de diplomă, a lucrărilor de la
borator, a dezbaterilor științi
fice.

în atenția noastră, a tuturor 
celor care ne ocupăm de in
struirea și educarea tineretului, 
trebui*  să se afle continuu 

preocuparea pentru formarea 
unui tineret cu un larg orizont 
cultural-științific, cu o concep
ție înaintată despre lume și 
viață. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la plenara 
C.C. al P.C.R. din aprilie a c., 
„toate cadrele didactice din în
tregul nostru învățămînt au 
datoria să militeze activ pen
tru educarea tineretului în 
spiritul concepției despre lume 
și societate care stă la baza 
politicii partidului nostru**.

In această direcție, școala, 
întregul proces de învățămînt 
au un rol primordial în orien
tarea tineretului nostru și for
marea sa în spiritul concepției 
noastre despre lume, în com
baterea concepțiilor antiștiin- 
țifice. în acest scop, ni se pare 
necesară studierea mai atentă 
a modului de predare a disci
plinelor filozofice și social-po- 
litice, luarea unor măsuri în 
vederea mai bunei lor așezări 
în școala de cultură generală, 
îmbunătățirii conținutului pro
gramelor, perfecționării meto
dicii de predare.

In spiritul indicațiilor cu
prinse în Directivele Comitetu
lui Central al partidului nos
tru, se impune îmbogățirea 
conținutului disciplinelor so- 
cial-politice predate în institu
țiile de învățămînt superior, 
legarea lor de viață, de realită
țile țării noastre, ancorarea în 
problemele lumii contempo
rane, creșterea nivelului lor 
teoretic și științific. Predarea 
acestor discipline trebuie să 
răspundă mai bine interesului 
manifestat de studenți față de 
diverse probleme filozofice, 
politice, etice, estetice, actuale.

In același timp, un rol im
portant în lărgirea orizontului 
politic și ideologic al studenți
lor îl au acțiunile inițiate de 
organizațiile U.T.C., cu spriji
nul corpului didactic — confe
rințe, dezbateri, mese rotunde, 
simpozioane, informări ale u- 
nor cadre de specialitate, acti
viști pe tărîm social-politic, 
în această direcție există un 
cîmp larg de inițiative pentru 
desfășurarea unei activități 
bogate, vii și interesante. Este 
necesară o îmbunătățire sub
stanțială a activității organiza
țiilor de tineret și a școlii, con
jugarea eforturilor tuturor fac
torilor pentru a asigura o pre
gătire temeinică a tineretului 
nostru în vederea înțelegerii 
fenomenelor contemporane, 
pentru creșterea combativității 
ideologice împotriva a tot ceea 
ce este învechit, retrograd, îm
potriva influențelor idealismu
lui, a teoriilor neștiințifice.

Plenara Comitetului Central 
al partidului a subliniat rolul 
primordial care revine școlii 
în educarea tineretului. Pe a- 
ceastă linie se înscriu și preve
derile cuprinse în actualul pro
iect de lege care definește cu 
claritate obiectivele și răspun
derile învățămîntului de dife
rite grade în munca educativă, 
atît în cadrul procesului de în
vățămînt, cît și în activitățile 
extrașcolare. In afara răspun
derilor cadrelor didactice, pro
iectul de lege subliniază im
portanța și creează cadrul legal 
și organizatoric pentru îmbu
nătățirea în viitor a colaboră
rii școlii cu familia și organi
zațiile de tineret.

Cuprinzînd în rîndurile lor 
sute de mii de elevi și studenți, 
avînd un rol însemnat în viața 
școlii din patria noastră, Uniu
nea Tineretului Comunist, Aso
ciațiile studenților privesc cu 
o deosebită răspundere sarci
na ce le-a fost încredințată de 
partid de a ajuta școala în 
munca ei nobilă de instruire și 
educarea tinerei generații.

în activitatea desfășurată 
pînă în prezent a fost acumu
lată o experiență bogată în 
ceea ce privește contribuția or
ganizațiilor de tineret la buna 
desfășurare a procesului de în- 
vătămînt în întreaga pregătire 
a tineretului pentru muncă și 
viată. In spiritul prevederilor 
Hotărîrii C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1967 sînt în curs nu
meroase acțiuni care tind la 
îmbunătățirea muncii politico- 
educative a organizațiilor 
U.T.C., la diversificarea activi
tăților în funcție de vîrstă, de 
dorințele și preferințele elevi
lor și studenților, se lărgesc 
preocupările pentru promova
rea acelor forme de muncă 
care dezvoltă inițiativa și par
ticiparea lor directă la realiza
rea diferitelor activități. Acest 
proces de înnoire și perfecțio
nare întâmpină încă piedici, se 
ciocnește de fenomene de iner
ție și formalism, care se mai 
manifestă în activitatea unor 
organizații și cadre ale U.T.C, 
Cursul luat de organizația 
noastră. în spiritul indicațiilor 
conducerii partidului a avut 
însă un larg ecou în masa tine
rilor. a determinat un proces 
de efervescență și căutări crea
toare și avem toată încrederea 
că va genera un salt calitativ 
în viața și activitatea organi
zațiilor U.T.C.

Consider deosebit de impor
tante prevederile proiectului 
de lege privind rolul și sarcini
le organizațiilor studențești. 
Prezența în consiliile profeso
rale a reprezentanților orga
nismelor studențești, contribu
ția lor la rezolvarea multiple
lor aspecte legate de munca și 
viața studenților vin să subli
nieze spiritul înnoitor, profun

dul democratism, dar și răs
punderea solidară a corpului 
didactic și a colectivelor stu
dențești, oare trebuie să carac
terizeze activitatea instituțiilor 
noastre de învățămînt

Tovarăși,
Dezbaterea largă, de propor

ții cu adevărat populare, a stu
diilor și propunerilor care au 
stat la baza legii a **ărei  discu
ție și aprobare se află pe ordi
nea de zi a prezentei sesiuni, 
este încă o mărturie a demo
cratismului care caracterizea
ză societatea noastră, a adeziu
nii poporului la măsurile ini
țiate de partid pentru conti-
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Proiectul de lege privind în
vățământul în Republica So
cialistă România, supus dezba
terii Marii Adunări Naționale, 
reprezintă încă un act istoric 
al partidului, generat de hotă- 
ririle Congresului al IX-lea, 
privind ridicarea continuă a 
nivelului de cultură al poporu
lui. Experiența existentă pe 
pian mondial a demonstrat că 
factorii cei mai importanți ai 
dezvoltării economice sînt e- 
ducația generală și perfecțio
nările tehnologice. De aceea, 
traducerea în practică a pre
vederilor legii pe care o dez
batem astăzi va constitui cea 
mai eficientă investiție, pentru 
că ea se regăsește în om,

Este știut că în industria 
constructoare de mașini se 
extinde utilizarea agregatelor 
și mașinilor complexe de mare 
randament care concentrează 
operații tehnologice neomo
gene, procesul de muncă este 
înzestrat din ce în ce mai mult 
cu aparate de control, meca
nisme și dispozitive de înaltă 
precizie. Ca urmare, apare ca 
o tendință a producției mo
derne reducerea muncii neca
lificate. necesitatea ca munci
torul să depășească limitele 
unei singure specialități, să 
posede o înaltă calificare, pen
tru a putea supraveghea pro
cese de producție tot mai com
plexe.

Trebuie arătat că în unele 
sectoare ducem încă lipsă de 
muncitori calificați iar ponde
rea celor pregătiți prin școli 
profesionale este încă redusă 
față de exigențele actuale ale 
producției. La aceasta a con
tribuit atît lipsa unui plan de 
perspectivă care să reflecte 
nevoile reale de cadre ale în
treprinderilor, desființarea 
unor forme de calificare cu 
tradiție în țara noastră, cît și 
faptul că ministerul a acordat 
o atenție insuficientă dezvol
tării capacităților de școlari
zare.

Traducerea în viață a pre
vederilor din Directive referi
toare la îmbunătățirea învă
țămîntului în școlile profesio
nale, trecerea în răspunderea 
ministerelor a instruirii prac
tice și efectuarea acesteia în 
atelierele de producție-școală, 
introducerea unei perioade de 
desăvîrșire a acestei pregătiri 
în întreprinderi după absol
vire, dotarea corespunzătoare 
a bazei materiale a școlilor, 
ne vor permite să trecem la 
un învățămînt intensiv care să 
ne asigure intr-un număr mai 
mare și cu o pregătire mai 
bună cadrele de care avem 
nevoie. Folosind și formele de 
învățămînt profesional recent 
înființate, ucenicia la locul de 
muncă și școala profesională 
serală, precum și dreptul pre
văzut în proiectul de lege ca 
absolvenții ciclului II al cursu
rilor de calificare să se pre
zinte la examenul de absolvire 
a școlii profesionale, vom re
cupera răminerile în urmă, 
ajungînd ca în anul 1970 peste 
jumătate din numărul munci
torilor calificați să posede di
plome de absolvenți ai școlii 
profesionale.
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CONSTANTIN DAICOVICIU

Ni se înfățișează azi, spre 
dezbatere și aprobare, una din 
acele legi de căpetenie ale o- 
rînduirii noastre care e meni
tă, alături de atîtea altele, să 
așeze pe temelii și mai bune 
viața cultural-șțiințifică a Re
publicii Socialiste România. 
Ca vechi cărturar al acestei 
țări, îmi exprim și de data a- 
ceasta sincera și totala mea 
adeziune Ia politica înțeleaptă 
a partidului urtnîndu-1 și de 
aici înainte cu tot devotamentul 
și cu toata încrederea identi- 
ficându-mă cu politica sa în 
cuget și simțire.

Cu multă satisfacție am des
prins din primul articol al 
proiectului de lege privind în
vățămîntul în patria noastră, 
următoarea lapidară și lumi
noasă menire a învățămîntu
lui : în Republica Socialistă 
România învățămîntul, princi
pal izvor de cultură și factor 
de civilizație, contribuie la 
dezvoltarea și înflorirea orîn- 
duirii și națiunii socialiste, la 

nua dezvoltare a țării, pentru 
înflorirea națiunii noastre so
cialiste. Adoptînd acum legea 
învățămîntului, înfăptuim un 
act de mare însemnătate pen
tru înălțarea culturii socialiste, 
pentru destinele patriei, un 
act cu implicații profunde și 
de perspectivă pentru întregul 
popor. Pe deplin convins de 
faptul că actuala lege se va în
scrie ca o nouă ctitorie, pe mă
sura epocii noastre, în lungul 
șir al strădaniilor pentru înăl
țarea și creșterea școlii și cul
turii românești — voi vota cu 
deplină convingere pentru a- 
doptaree ei.

Rămînerl în urmă față de 
cerințele economiei s-au ma
nifestat, așa cum a subliniat 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22— 
25 aprilie 1968, și în alte do
menii ale învățămîntului. Ast
fel au fost fărâmițate specia
litățile în învățămîntul supe
rior, au fost desființate școlile 
de subingineri și liceele in
dustriale, ceea ce a condus la 
folosirea necorespunzătoare 
a cadrelor inginerești. Aceasta 
s-a resimțit mai pregnant în 
construcția de mașini, fiind 
ramura în care activează cel 
mai mare număr de cadre teh
nice și care trebuie să dea 
viață cuceririlor științei, pen
tru dinamizarea proceselor de 
producție din întreaga econo
mie. De aceea, reînființarea 
învățămîntului de subingineri 
pe lingă institutele de învăță
mînt superior, asigurarea ca
drelor medii necesare dintre 
absolvenții liceelor industriale 
și ai școlilor postliceale, ne 
vor permite ca în paralel cu 
sporirea potențialului ingine
resc, să folosim mai bine cei 
peste 11 000 de ingineri din 
unitățile ministerului.

Recomandarea de către în
treprinderi pentru școlile de 
maiștri a celor mai buni mun
citori, absolvenți ai școlilor 
profesionale cu stagiu în pro
ducție, numai după o perioadă 
de verificare în posturi de șefi 
de echipă, maiștri ajutori sau 
chiar maiștri provizorii, va 
permite selecționarea de cadre 
cu o solidă pregătire profesio
nală și spirit organizatoric, 
aptitudini indispensabile ocu
pării funcției de maistru.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
expunerea la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R., tinerii ingi
neri trebuie să învețe noul pe 
băncile școlii, iar cînd vor 
merge în producție să îl dez
volte, nu abia să-1 învețe și 
să se deprindă cu el. Totodată, 
trebuie ca absolventul să efec
tueze stagiul la locul de muncă 
unde a fost repartizat — așa 
cum se prevede în proiectul 
de lege — eliminîndu-se ten
dința unor absolvenți de a 
lucra numai în marile orașe, 
chiar și în specialități diferite 
de câle în care s-au pregătit, 
lipsind astfel alte întreprinderi 
de potențialul ingineresc de 
care au nevoie. Aceasta impu
ne întreprinderilor și organe
lor locale să acorde o atenție 
mai mare asigurării condițiilor 
de viață necesare exercitării 
profesiunii și stabilizării lor 
pentru viitor.

Dezvoltarea industriei în 
paralel cu ridicarea nivelului 
de cultură și civilizație a în
tregului popor, reclamă ca un 
imperativ al vremurilor noas
tre, cadre tehnice' bine pre
gătite, specialiști de mare va
loare, curaj și inițiativă. Legea 
pe care o dezbatem azi răs
punde întrutotul acestei che
mări și de aceea, o voi vota 
cu toată încrederea, conside
rând că ea deschide porțile 
viitorului comunist al patriei 
noastre.

afirmarea multilaterală a per
sonalității umane.

Pentru mine, ca cetățean și 
mai ales ca om al școlii, prima 
întrebare ce se pune în fata 
acestui proiect de lege prin 
care se~ reglementează o im
portantă latură a vieții noas
tre social-politice și culturale 
este următoarea : e necesară 
și utilă această lege ? E cerută 
ea de anumite nevoi simțite ?

Ca o firească întregire a în
trebării prime se impune și 
o a doua întrebare : așa cum 
este ea alcătuită rezolvă ea 
în general problemele ce se 
pun și se cer rezolvate în mo
mentul de față, creînd în a- 
celași timp și perspective pen
tru viitor ?

Răspunsul nu poate fi de- 
cît afirmativ.

De aceea mă grăbesc să și 
apreciez : noua reglementare a 
școlii și învățămîntului româ
nesc este și necesară și pro
fund utilă.

Dar nu mă voi limita numai 
la această constatare. Pornind 

de la cunoașterea realităților 
sociale și economice ale țării, 
prezentul proiect de lege nu 
numai că înlătură nepotriviri
le ce s-au creat în mod firesc 
o dată cu creșterea volumului 
de nevoi și de aspirații, ci ea 
se recomandă prin soluționa
rea elastică a complexului’ de 
cerințe ce se cer astăzi și se 
vor ivi și intr-un viitor apro
piat sau mai îndepărtat. 
Proiectul de lege pe care îl 
avem în fața noastră se men
ține la nivelul superior de 
principii ideologico-teoretice 
și la stabilirea unor indicații 
prețioase organizatorice și de 
lungă valabilitate.

Remarcabila valoare a legii 
se învederează prin însuși fap
tul că ea se ocupă de întregul 
nostru sistem de învățământ, 
sesizând just interdependența 
de netăgăduit dintre învăță- 
minturile de toate gradele, de 
la grădinița de copii pînă la 
Universitate.

Inițiatorii legii nu s-au mul
țumit numai cu ceea ce au se
sizat ei înșiși, ci au procedat 
la o verificare a celor consta
tate, prin consultare largă, des
fășurată atît în discuțiile pur
tate în plenara Comitetului 
Central al Partidului, cît și 
prin dezbaterea publică a legii.

Rezolvă oare legea de față 
într-o măsură satisfăcătoare 
nevoile de azi și aspirațiile de 
mîine ale școlii și societății 
noastre socialiste ?

Nu ezit de a da din capul 
locului un răspuns categoric 
pozitiv. Și iată de ce :

întâi și întîi pentru că pia
tra unghiulară pe care se spri
jină noul edificiu al învăță
mîntului nostru este că pe 
lângă gratuitatea sa, asigură 
dreptul la învățătură pentru 
orișicine fără deosebire de 
rasă, de sex sau de religie și 
nefăcîndu-se nici o îngrădire 
cu caracter de discriminare.

Așa cum prevede legea, se 
asigură în republica noastră și 
instrucția generală, dar și cea 
profesională și tehnică. Se 
promovează prin legea de față 
formarea de cadre superioare 
pentru toate domeniile vieții 
noastre de stat economice, so
ciale, culturale, științifice, teh
nice.

Prin sistematizarea judi
cioasă a școlii noastre, îegea 
sprijină și susține din t\in 
știința și formarea oamenilor 
creatori ai științei.

Ar fi însă greșit și fără în
doială că am păcătui împotri
va exactității dacă nu am re
leva și latura ideologică și edu
cativă pe care o îmbracă. în
treg învățămîntul nostru de 
toate gradele. Intr-adevăr, în
tregul nostru învățămînt are 
la baza lui concepția științifică 
marxist-leninistă despre na
tură și societate, iar pe de altă 
parte, procesul didactic— ins
tructiv este judicios îmbinat 
cu acela al educării cetățe
nești, făcînd ca absolvenții la 
diferitele niveluri să iasă din 
școală nu numai instruiți la 
maximumul cerut ci și educați 
din punct de vedere etic și mo
ral, în spiritul umanismului 
socialist

In studierea proiectului de 
lege n-am neglijat firește nici 
unul din gradele de învăță
mînt. Este însă tot atît de fi
resc să mă fi interesat în chip 
deosebit învățămîntul supe
rior. Nu mă voi opri la detalii 
care vă sînt cunoscute. Mă voi 
mulțumi să relev însă anumite 
idei, idei și frumoase și valo-
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Legea învățămîntului, supu
să astăzi dezbaterilor Marii 
Adunări, constituie, după pă
rerea mea, o parte integrantă, 
obligatorie, a planului de dez
voltare economică și culturală 
a țării noastre, nu numai pe 
cincinalul în curs, dar și în vi
itor. In adevăr, trebuie să a- 
vem in vedere ritmul actual 
al desfășurării revoluției teh- 
nico-științifice, implicațiile a- 
cesteia asupra vieții noastre 
economice și sociale, pentru 
ca, printr-un mic efort al ima
ginației, să putem trasai cu o 
suficientă probabilitate, ta
bloul vieții noastre economice 
și sociale în cursul deceniului 
următor, cel puțin în aspec
tele sale esențiale. Prin această 
optică trebuie să privim struc
tura care ni se propune, avînd 
în vedere că peste zece ani 
majoritatea muncitorilor noș
tri din fabrici vor fi munci
tori științifici, localizați în 
spațiul economiei noastre prin 
trei coordonate : specialitatea, 
gradul de specializare, coefi
cientul personal (înțeleg ca
pacitatea de muncă și de crea
ție). De asemenea, peste zece 
ani, multe din profesiunile ac
tuale vor dispare; în schimb, 
vor apărea altele noi. Iată de ce 
considerăm că una dintre cele 
mai fericite măsuri pe care 
le prevede proiectul de lege 
este extinderea intervalului de 
obligativitate a învățămîntu
lui, de la opt ani la zece ani. 
O astfel de măsură poate să 
fie privită cu scepticism, în 
fața eventualelor greutăți de 
realizare. Dar nu trebuie să 
uităm că partidul noastru a 
trecut cu succes peste greu
tăți mult mai mari decît a- 
ceasta. Să amintim numai, 
pentru a rămîne strict în do
meniul pe care îl discutăm, de 
extinderea obligativității învă
țămîntului de la 4 ani la 7 ani

roase. Relev printre cele dinții 
idei precizarea atît de fericit 
întrupată în stabilirea contrac
tului dintre institutele de în
vățământ, reprezentînd statul, 
și cei care frecventează aceste 
institute, adică studenții. Acest 
contract este mult grăitor. El 
face din învățămînt și o obli
gație, dar acordă și drepturi. 
Un al doilea principiu pe 
care-i găsesc just și plin de 
consecințe este exigența ce se 
cere atît pentru profesori cît 
și pentru elevi și studenți. 
Principiul răsplătirii morale și 
materiale a elementelor cu ac
tivitate profesională și cu o 
conduită etică exemplară con
stituie, fără nici o îndoială, 
nu numai un stimulent dar și 
o pârghie a educației cetățe
nești.

Grija pentru asigurarea dez
voltării științific, a tineretu
lui studios, se m: ifestă Iarăși 
în chip grăitor, printre mulj& 
altele, și prin prevederea de 
a se trimite în străinătate 
pentru continuarea unor studii 
de strictă specialitate a tineri
lor ce se fac vrednici de aceas
tă sprijinire.

Cu o profundă satisfacție 
constat că Universității și în 
general învățământului supe
rior i se conferă iarăși carac
terul de promotor al științei, 
al invențiilor. Acest învăță
mânt superior este, a fost și 
va fi în realitate cel mai bun 
laborator tocmai datorită fap
tului colaborării îndelungate 
dintre învățător și ucenic.

Aș vrea să mă opresc acum 
și la unele scăpări, după pă
rerea mea, ale proiectului de 
lege. Una din aceste scăpări, 
fie-mi permis să spun, este că 
în senatele și consiliile științi
fice ale institutelor de învăță
mînt superior lipsește pare- 
mi-se un element care n-ar 
trebui să lipsească și anume 
acela al consultării măcar in 
forma aceasta a cadrelor bă- 
trîne, care au părăsit după 
40—50 de ani de învățămînt 
cariera. Lipsesc din senatele 
noastre și consiliile științifice 
profesorii pensionari. De ace
ea, eu cred că este absolut ne
cesar și aș propune ca la arti
colul respectiv să se adauge 
amendamentul: din senatele 
și consiliile universitare sau 
ale institutelor de învățămînt 
superior să facă parte și 2—3 
reprezentanți ai ministerului 
învățămîntului, precum și per
soane recomandate de minis
ter din • rîndul profesorilor 
emeriți, profesorilor consul
tanți, ori cadrelor pensionate. 
Asemănător ar trebuie să se 
procedeze și în cadrul consi
liilor facultăților.

închei cu o remarcă sau mai 
bine zis cu o recomandare, 
dictată de o lungă .experiență 
de viață : legea ,pe care o 
votăm astăzi oricît de bună 
și minunată ar fi ea, după cum 
și este, roadele ei nu pot să 
se ivească decît numai printr-o 
aplicare consecventă, fidelă, 
cu strășnicie, a prevederilor ei 
de către minister și organele 
lui, dar mai ales prin conș
tiința de dascăl și educator a 
profesorilor. Această conștiin
ță profesorală trebuie să fie 
urmată, bineînțeles, de simțul 
de datorie al tineretului nos*  
tru, fie ei elevi sau studenți. 
Acest sentiment al datoriei la 
elevi și studenți nu-1 pot 
promova și cultiva mai bine 
decît tot dascălii.

Pentru toate acestea, voi 
vota, acest proiect de lege cu 
toată convingerea.

și apoi la 8 ani, extindere care 
s-a realizat pe tot cuprinsul 
țării.

Adevărata problemă nu stă 
în afirmarea că un lucru se 
poate face sau nu se poate 
face, sau cel puțin nu se poate 
face. Așa cum dorim noi, adică 
perfect; de la început. Unghiul 
corect sub care trebuie să pri
vim problema este următorul : 
este necesară această prelun
gire la zece ani, în perspectiva 
anilor care vin năvalnic peste 
noi ? Răspunsul este, fără nici 
o ezitare : da. Ministerul are 
de altfel un termen de cinci 
ani pentru organizarea clase
lor IX—X, termen larg, sufi
cient.

Trebuie să-mi manifest, de 
asemenea, satisfacția deose
bită pentru dispozițiile din 
proiect care asigură intensifi
carea cercetării științifice în 
învățămîntul superior, prin în
ființarea de centre de cerce
tare științifică, pe lingă ca
tedre sau grupe de catedre. 
Dar cred că această înființare 
trebuie precedată de o echi
pare a laboratoarelor catedre
lor, echipare care să permită o 
cercetare științifică reală și nu 
o simplă exercitare. Există în 
institutele noastre de învăță
mînt superior un imens po
tențial uman, o imensă rezervă 
de capacitate creatoare, care 
nu a fost utilizată decît în 
mică măsură pentru cercetarea 
științifică. Atenția forului tu
telar al învățămîntului a rost 
îndreptată, în covîrșitoar^ mă
sură, la început din motive o- 
biective, iar apoi ca urmare 
a legii inerției, către procesul 
de învățămînt, mai exact de 
instruire, iar muncii de cer
cetare nu i s-a dat o suficientă 
atenție. Așa cum s-au petrecut 
lucrurile, instituțiile noastre 
de învățămînt superior au dat 
totuși, în ultimii douăzeci de 

ani, promoții de absolvenți 
străluciți în diferite discipline, 
absolvenți care sînt acum pro
fesori sau vor fi profesori de 
seamă ai universităților și po
litehnicilor. Ne putem închipui 
ce salt am fi realizat dacă 
echilibrul just dintre învăță
mînt și cercetare ar fi fost 
realizat de la început. Va trece 
cîtva timp pînă cînd acest 
echilibru, absolut indispensa
bil progresului științei, să fie 
realizat. Ceea ce nu s-a făcut, 
sau s-a făcut în mică măsură 
în douăzeci de ani, nu poate 
fi restabilit într-un an. Dar 
trebuie totuși restabilit și cît 
mai repede. Pînă atunci, și re
țeaua existentă de institute, 
pe lângă Academie, sau pe 
lingă departamente, poate și 
trebuie să fie utilizată de toți 
cercetătorii științifici pentru 
efectuarea de cercetări sau de 
studenții ultimilor ani, pentru 
stagiu, sau chiar practică.

în ansamblul său, prodectul 
de lege supus discuției are un 
caracter profund democratic, 
nu numai prin proclamarea 
gratuității învățămîntului și a 
dreptului la învățătură în 
limba maternă, dar și prin nu
meroasele canale de comuni
cație stabilite între diversele 
forme de învățămînt, prin po
sibilitatea ajungerii la învăță
mînt prin mai multe căi, prin 
suplețea și posibilitatea de a- 
daptare la eventuale situații 
ce s-ar putea ivi. Aceasta con

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

POMPILIU MACOVEI

Trăim o epocă în care com
ponența intelectuală a tuturor 
activităților umane, baza lor 
științifică-culturală este ex
trem de ridicată și de aceea 
viitorul oricărui popor este în 
mare măsură condiționat de 
felul cum izbutește să orga
nizeze instruirea și educarea 
tinerelor generații, de nivelul 
celor care absolvă instituțiile 
de învățămînt ca și de gradul 
de eficiență al cunoștințelor 
căpătate în raport cu sarci
nile ce le au de îndeplinit în 
viața activă. Această consta
tare unanimă mă îndeamnă să 
apreciez că proiectul de lege 
privind învățămîntul în Re
publica Socialistă România, 
supus spre dezbatere actualei 
sesiuni a Marii Adunări Na
ționale, prezintă o covîrșitoa- 
re însemnătate pentru întrea
ga noastră viață economică, 
socială și culturală.

Este interesant de observat 
că progresul cunoașterii în lu
mea contemporană se efec
tuează printr-un proces con
tradictoriu, ce comportă pe de 
o jJHKte o extremă specializare, 
iar pe de alta o tendință spre 
sinteza tuturor cunoștințelor, 
o creștere a ''verigilor de le
gătură interdisciplinară. Nu 

’este astăzi un secret pentru 
nimeni că drumul spre unele 
dintre cele mai noi cuceriri 
ale fizicii și matematicii a fost 
deschis de reconsiderarea cri
tică, prin mijloacele reflexiu- 
nii filozofice ale unora dintre 
concepte. Concluzia pe care 
trebuie s-o tragem de aici este 
aceea că progresul culturii 
umane este rezultatul împle
tirii armonioase a contribu
țiilor înregistrate în fiecare 
dintre ramurile ei, fie că e 
vorba de științele naturii, de 
științele sociale sau de crea
țiile in diferitele domenii ale 
artei. Această împletire armo
nioasă trebuie să se reflecte 
în concepția ce prezidă la al
cătuirea programelor analitice 
din învățămîntul general și 
liceal, chiar dacă în liceele 
de specialitate se pune un 
accent deosebit pe anumite 
discipline.

în acest cadru, aș vrea să 
atrag atenția asupra importan
ței învățămîntului artistic atît 
în școala generală cit și în li; 
ceele de cultură generală și 
de specialitate, precum și în 
institutele de artă și conser
vatoare, cu atît mai mult, cu 
cît pe lingă unele probleme 
de concepție demne de luat în 
seamă, se impun și unele co
rectări organizatorice.

Trebuie să arăt că C.S.C.A. 
nu s-a preocupat pînă acum în 
mod organizat și nu și-a în
deplinit răspunderile — care 
în mod indiscutabil îi revin — 
pentru a sprijini Ministerul 
învățămîntului în cunoașterea 
și soluționarea corespunzătoa
re a tuturor elementelor me
nite să asigure un progres te
meinic al învățămîntului ar
tistic. Una din primele mă
suri trebuie să fie înființarea 
unei direcții specializate a în
vățămîntului artistic care ar 
avea menirea să se ocupe nu 
numai de profilul școlilor de 
artă propriu-zise, ci și de con
ținutul învățămîntului artis
tic, precum și de metodele de 
predare a disciplinelor artis
tice atît în școlile de artă, cît 
și în școala generală și liceele 
de cultură generală.

învățămîntul nostru artistic 
de specialitate a obținut, fără 
îndoială, o serie de rezultate 
pozitive, în special în ultimii 
ani. Dar, în activitatea insti
tuțiilor noastre superioare de 
învățămînt artistic apar însă 
uneori manifestări sau pro
ducții care arată că unii din

feră legii și un caracter de du
rabilitate, necesar pentru de
plina sa împlinire.

Vorbitorul s-a referit apoi 
concret, la unele scăpări în 
formularea articolelor. Aș 
menționa, de exemplu, că la 
art. 37 se menționează că „ab
solvenții cu examenul de ba
calaureat ai învățămîntului de 
specialitate pot continua stu
diile în învățămîntul supe
rior", în timp ce pentru liceele 
de cultură generală lipsește 
o asemenea mențiune.

De asemenea, art. 160 pre
vede posibilitatea pentru stu
denți de a putea promova doi 
ani de studii într-un an uni
versitar. Dacă putem admite 
acest lucru pentru studenții 
excepționali, de ce să nu-1 ad
mitem și pentru elevii liceelor 
de cultură generala, de exem
plu. Acest lucru se practica 
frecvent în trecut: eu însumi 
am absolvit școala medie în 
11 ani, nu în 12 ani, cît era 
prevăzut în lege.

In concluzie, cu observațiile 
făcute, declar că voi vota legea 
supusă dezbaterilor, ou con
vingerea că ea constituie nu 
numai un sistem suficient de 
încadrare a tineretului nostru 
în toate formele de învăță
mînt, dar și o întregire nece
sară și de mult așteptată a 
planului de dezvoltare cincinal 
șl în perspectivă a patriei 
noastre.

tre tinerii noștri creatori sînt 
uneori ispitiți să adopte fără 
un examen critic serios mo
dalități și formule artistice 
manieriste și facile, ce nu-și 
au izvorul în ambianța noas
tră spirituală. Alteori aspira
ția lor spre perfecționare, do
rința lor de împlinire și de 
afirmare se manifestă prin 
tendințe spre extravaganță, 
așa cum s-au ivit în produc
țiile unora dintre studenții 
conservatorului, sau prin fe
nomene de imitare servilă, ne
asimilată, a unor mode de 
peste hotare, așa cum au apă
rut in unele expoziții ale stu
denților și ale tinerilor ar
tiști plastici. De aceea, învă
țămîntul artistic trebuie să a- 
corde o mai .. mare atenție 
orientării ideologice a elevu
lui și studentului, înarmării 
sale cu poziții principiale fer
me, cu o concepție sănătoasă 
despre lume și viață, care să 
considere frumosul ca o ex
presie a adevărului, să-i de
prindă cu abordarea critică a 
altor exemple și experiențe și 
mai ales cu o disciplină rigu
roasă a muncii. In cursul școlii 
trebuie combătută cu energie 
prejudecata potrivit căreia 
travaliul artistic poate fi lă
sat exclusiv pe seama „inspi
rației", că talentul, oricît de 
generos, poate realiza ceva 
fără o muncă îndîrjită, fără 
răgaz. Școala de artă trebuie 
să-și înzestreze studenții în 
primul rînd cu o metodă con
secventă de studiu, de inves
tigare artistică a domeniului 
respectiv de creație, corespun
zătoare datelor propriei per
sonalități, metodă care să stea 
la baza strădaniilor de conti
nuă și migăloasă autoperfec- 
ționare a artistului, de-a lun
gul întregii sale vieți. învă
țămîntul artistic trebuie să fie 
organizat în așa fel incit să 
asigure cadre pentru o multi
plicitate de necesități artistice 
pe care le impune viața mo
dernă : de la arta monumen
tală Și pictura de șevalet pînă 
la grafica publicitară și este
tica industrială, de la simpla 
execuție în orchestră pînă. la 
interpretarea solistică și diri
jarea întregii formații sau de 
la interpretarea rolurilor de 
operă până la cea a unor piese 
de muzică ușoară ori popu
lară.

La baza întregului proces 
ce se desfășoară în cadrul îm
bunătățirii învățămîntului ar
tistic trebuie să stea promo
varea particularităților noas
tre naționale astfel incit viito
rul artist, încă din școală 
să-și formeze personalitatea 
în climatul specific al tradi
țiilor artistice românești, să 
capete însușirile care să-i per
mită în viitor să contribuie 
la realizarea pe plan arțistic 
a caracteristicilor națiunii 
noastre socialiste.

In spiritul Directivelor tra
sate de către Plenara Comite
tului Central al Partidului, 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și — sînt sigur 
că vor fi alături și uniunile de 
creație — va acorda un sprijin 
mai sistematic, mai perseve
rent și mai eficient Ministeru
lui învățămîntului, în îmbu
nătățirea învățămîntului ar
tistic de toate gradele, pentru 
ca să contribuie la progresul, 
înflorirea și afirmarea conti
nuă a artei românești, la dez
voltarea socialistă a țării 
noastre.

Cu aceste considerații și cu 
hotar ir ea de a contribui cu 
tot elanul la punerea în prac
tică a prevederilor legii învă
țămîntului, voi vota cu toată 
convingerea proiectul prezen
tat Marii Adunări Naționale.
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o primire triumfală, preludiu al 
primirii pe care i-o va face Pa
risul la 25 august, după elibera
rea sa de către mișcarea de rezis
tență.

Adunarea Constituantă, aleasă 
în noiembrie 1944, confirmă pe 
șeful guvernului provizoriu în 
funcția sa și, prin vot unanim, 
îi acordă împuterniciri penriu 
formarea guvernului.

în ianuarie 1946, neobținînd 
unitatea de acțiune pe care o 
considera necesară pentru înfăp
tuirea programului său, generalul 
de Gaulle demisionează și pleacă 
la Colombey-les-Deux-Eglises, un
de își redactează memoriile de 
război și creează formația politi
că „Adunarea Poporului Fran
cez" (R.P.F.).

în iunie 1958, la chemarea pre
ședintelui R. Coty, generalul de 
Gaulle formează ultimul guvern 
al celei de-a IV-a Republici, fiind 
investit de Adunarea Națională 
ca președinte al Consiliului de 
Miniștri, iar în decembrie este 
ales președintele celei de-a V-a 
Republici Franceze.

în martie 1962, prin acordurile 
de la Evian, se pune capăt războ
iului din Algeria și este consacra
tă independența acestei țări. Po
litica algeriană a generalului de 
Gaulle, supusă unui referendum 
în același an, întrunește 90,7 la 
sută din sufragiile exprimate.

Prezentarea scrisurilor de acreditare
de către trimisul extraordinar și ministrul

plenipotențiar al Republicii Federative
a Braziliei in Republica Socialistă România

La 13 mai 1968, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe trimisul 
extraordinar și ministrul plenipo
tențiar al Republicii Federative 
a Braziliei în Republica Socialistă 
România, Marcos Antonio de 
Salvo Coimbra, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, ministrul bra
zilian și președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, au 
rostit cuvîntări.

După ceremonia prezentării

,,DINAMO- LA A 20-A
ANIVERSARE

Cu prilejul împlinirii a 20 
3e ani de Ia înființarea clubului 
sportiv Dinamo, luni după-amia- 
2ă, la Casa de Cultură a Minis
terului Afacerilor Interne din 
Capitală, a avut loc o adunare 
festivă.

Lulnd cuvîntu], tov.. Ion Nae, 
președintele clubului sportiv Di
namo, a arătat însemnatele rea
lizări obținute de sportivii di- 
namoviști în decursul celor două 
decenii de activitate.

Tovarășii Anghel Alexe, pre
ședintele C.N.E.F.S. și general- 
locotenent Stelian Staicu, adjunct 
al ministrului afacerilor interne 
au felicitat călduros pe sportivii, 
antrenorii și tehnicienii clubu
lui sportiv Dinamo pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea 
mișcării de educație fizică și 
sport din țara noastră.

în încheiere, maestrul emerit 
al sportului. Aurel Vetnescu, în 
aplauzele puternice ale asisten
ței, a dat citire unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R. — per
sonal tovarășului Nicolae Ceau
șescu — prin care, în numele
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recipiente de care se dispune și 
se administrează la culturile le
gumicole și în plantațiile tinere 
de pomi fructiferi și viță de vie.

Muncă încordată se întîlnește 
în aceste zile la aproape toate 
unitățile agricole din județul 
Ilfov. La I.A.S. Afumați, spre 
exemplu, sub îndrumarea organi
zației de partid și cu sprijinul 
specialiștilor din unitațe printr-o 
serie ele măsuri organizatorice 
s-au inițiat acțiuni energice care 
să asigure utilizarea integrală a 
mijloacelor de care se dispune 
în sensul intensificării ritmului 
de aplicare a lucrărilor de între
ținere, de irigare a unor supra
fețe cît mai mari. Un colectiv 
de mecanici au pus la punct 
motorul unei vechi motopompe 
aruncată de acum la fier vechi, 
cu care se irigă 18 hectare de 
vie. La Călugăreni, țăranii coo
peratori au încheiat zilele tre
cute și cea de-a treia prașilă la 
porumb, floarea-soarelui și sfecla 
de zahăr, iar dintre țăranii coo
peratori școlarizați au fost orga
nizate două schimburi la supra
vegherea apei pe canale și a 
aspersoarelor și echipe de meca
nici care lucrează zi’ și noapte 
la irigat. în prezent se depun 
eforturi susținute la strînsul și 
depozitatul furajelor.

Despre eforturile ce se depun 
în prezent în județul Ilfov în 
scopul rezolvării favorabile a 
ecuației „apă-iplante" vorbesc de 
la sine fantele : ritmul în care se 
execută lucrările de întreținere 
este mult superior celui cunoscut 
în anii trecuți; acum fiind 
aproape încheiată și cea de-a 
doua prașilă la porumb ; mai mult 
de 40 000 de hectare dintre cele 
^menajate au fost irigate, iar cu

La 19 decembrie 1965, Charles 
de Gaulle este ales președinte al 
Republicii Franceze pentru a 
doua oară, pe o perioadă de șapte 
ani (1966—1973).

Președintele de Gaulle a des
fășurat o intensă activitate pen
tru lărgirea relațiilor Franței cu 
diferite țări. Pin 1958 a vizitat 
Italia, Madagascarul, Senegalul, 
Marea Britanie, S.U.A., Canada, 
Republica Federală a Germaniei, 
Grecia, Iran, Mexic, unele țări 
din America de sud, Uniunea 
Sovietică, Etiopia, Cambodgia și 
Republica Populară Polonă.

Este larg cunoscută activitatea 
în domeniul politicii externe a 
generalului de Gaulle, îndreptată 
spre destindere internațională, 
dezvoltarea relațiilor de încredere 
și colaborare între statele lumii, 
pentru afirmarea în politica in
ternațională a principiilor suvera
nității și independenței naționale.

Vizita în țara noastră a gene
ralului Charles de Gaulle — e- 
minent om de stat, personalitate 
marcanta a vieții politice inter
naționale — reprezintă o contri
buție importantă la dezvoltarea și 
întărirea prieteniei tradiționale 
dintre România și Franța, dintre 
cele două popoare.

Salutând cu căldură sosire^ în 
patria noastră a distinsului oaspe
te, poporul român îi adresează 
din inimă urarea „Bun venit I" 

scrisorilor de acreditare, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a avut o con
vorbire cordială cu ministrul bra
zilian, Marcos Antonio' de Salvo 
Coimbra.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat și George Macovescu, prim 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ministrul brazilian a fost înso
țit de membri ai Legației.

(Aperpres)

sportivilor, antrenorilor și tehni
cienilor clubului Dinamo, 
exprimate profundele lor senti
mente de recunoștință față de 
partid, pentru minunatele con
diții create dezvoltării culturii 
fizice și sportului în România.

Cu ocazia celei de-a 20-a ani
versări a clubului sportiv Dina
mo, au fost înmânate decorații 
acordate de Consiliul de Stat 
și titluri sportive cu care Con
siliul General C.N.E.F.S. a dis
tins mai mulți sportivi și teh
nicieni ai clubului.

Pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea mișcării de educație 
fizică și sport din țara noastră, 
clubul sportiv Dinamo a fost 
decorat cu Ordinul „Meritul 
sportiv" — clasa 1.

Un număr de 101 spor
tivi, antrenori și tehnicieni ai 
clubului au fost distinși cu 
ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România. De 
asemenea, trei sportivi au 
primit titlul de Maestru emerit 
al sportului, iar 33 titlul de Ma
estru al sportului.

posibilități locale, prin acțiunile 
cetățenilor pe alte o mie și ceva 
de hectare cultivate cu legume, 
viță de vie și pomi fructiferi a 
fost transportată apa.

22 000 GĂLEȚI CU APA...

tîrziu și 
răsăritul 
amiază,

Sîmbătă, pînă seara 
duminică, înainte de 
soarelui și pînă spre 
elevii școlilor generale și liceelor 
teoretic și agricol, ai grupului 
școlar forestier și tinerii țărani 
cooperatori din Brănești și-au dat 
întâlnire la cea mai deosebită 
acțiune pe care a cunoscut-o în 
anii din urmă comuna lor. Cu 
elanul specific vîrstei, cu hărni
cia și puterea de acționare dic
tate de convingerea îndeplinirii 
unui act patriotic, tinerii acestei 
localități din care, în anii marilor 
șantiere ale muncii voluntare 
cîteva duzine de flăcăi au lucrat 
ca brigadieri la Bumbești-Live
zeni și Cerna-Jiu s-au alăturat 
luptei ce se duce acum pe toate 
planurile și cu toate mijloacele 
pentru combaterea efectelor ne
dorite ale secetei. Ca și în zilele 
precedente — numai că de data 
aceasta în număr cu mult mai 
mare — locurile de acțiune ale 
tinerilor au fost cele cinci hectare 
de vie și alte cinci și jumătate 
de legume, livada cea nouă de 
pomi și în plantația de căpșuni. 
De la sute de metri depărtare 
cu gălețile și stropitorile, apa era 
adusă în zona de acțiune a ră
dăcinilor plantelor. Fiecare metru 
pătrat din cultura legumicolă și 
din căpșunerie primeau două și 
trei găleți de apă administrate

A fost o ii-evenimet, o zi plină de surprize și emoții, o zi 
a satisfacțiilor împlinite — această duminică a fost într-ade- 
văr o zi a tinereții. Mii și mii de tineri care au luat startul la 
întrecerile crosului — unii, cei mai mulți poate, pentru prima 
dată — și-au descoperit vocația pentru sport, pentru atletism. 
Dorințele s-au transformat uimitor de repede în încercări, la 
unii temerare, la alții considerate firești, și credem că nu 
mult mai trebuia ca la o mare parte dintre cei ce au gustat 
din plăcerea de a învinge minutele, secundele pe un traseu 
dificil unde ți se cer calități fizice și de voință extraordinare, 
să se transforme în pasiuni statornice. Dacă din această com
petiție n-au putut ieși toți învingători, in schimb fiecare tinăr 
a avut de cîștigat prin aceea că a descoperit, poate numai 
acuma, o activitate cu chemări, cu foloase de neprețuit pen
tru dezvoltarea sa fizică și morală. Timpul liber va avea un 
rost, o utilitate plăcută, pe terenul de sport el va căpăta o 
întrebuințare ce vine in sprijinul sănătății, forței și frumuse
ții fizice.

întrecerile crosului — faza pe județe și municipiul Bucu
rești — climatul sportiv și spiritual, cadrul natural în care 
s-au desfășurat, au scris poale cel mai frumos poem al acti
vității tineretului în această primăvară călduroasă.

Redăm, în cele ce urmează, secvențe, aspecte diferite 
luate de la fața locului și transmise de corespondenții noștri 
aflați pe marile trasee ale „Crosului tineretului". Festivitatea de deschidere a Crosului tineretului la Arad

CROSUL TINER E T UL UI
pe care le-a avut, 
inevitabile unei in
tenții care vrea să 
ia aproape totul de 
la început, cei 200 
de tineri din jude
țul Dolj oare s-au 
luptat pentru pri
mele trei locuri In 
clasamentul valori
lor amatoare, au 
răspuns, în primul 
rind, unei chemări 
care a fost lansată 
de C.C. al U.T.C. Și 
i-au răspuns la un 
nivel ce merită toa
te aprecierile. De a- 
cord cu interlocuto-

care au parti
ta primele 

etape. Acum, 
nu mai trec 

împrejurimile

Crosul s-a termi
nat. Etapa județea
nă a selecționat, în 
mod firesc, peste 
200 de tineri din cei 
32 000 
cipat 
două 
tind 
prin 
băniei craiovene ju
niori în maieuri și 
chiloți, totul poate 
fi evaluat și calcu
lat în mod lucid, 
imparțial. Trecînd 
cu vederea — deși 
nu poți trece a-șa 
de ușor — peste 
cei oare au abando
nat pe parcurs sau 
chiar după un efort 
de voință evident, 
la sfirșitul celor 
800, 1 000, 2 000, sau 
3 000 de metri, 
succesele au fost 
cele care au dat mă
sura acestei compe
tiții de masă. Tova
rășul lulius Paicu, 
șeful secției sport- 
turism a Comitetului 
județean Dolj al 
U.T.C., îmi și spu
nea între o etapă și 
alta : „Semnificația 
acestei competiții 
trebuie căutată, poa
te, nu in primul 
rînd în rezultate, ci 
în capacitatea ei de ’ 
a antrena un mare 
număr de tineri și 
în faptul că a reușit 
să reînvie o tradiție 
pe care anii ante
riori o impuseseră 
în agenda de lucru 
a organizațiilor
U.T.C. : „Crosul tine
retului".

Sincer vorbind, 
tocmai în aceste iz- 
bînzi trebuie căutat 
ceea ce a realizat 
crosul tineretului în 
etapa șa județeană. 
Dincolo de scăpările

rul nostru : nu ana
lizăm acum în pri
mul rînd rezultatele 
și nici atributele or
ganizatorice care au 
existat mai mult 
sau mai puțin, ci 
ideea pe care a reu
șit s-o împlînte în 
conștiințe, acțiunea 
— aceea de a readu
ce în actualitate o 
tradiție, nu chiar de 
la capăt ci de acolo 
de unde a fost în
treruptă. In sensul 
acesta, s-a cîștigat 
deja nu un pas ci 
1 000, sau 2 000, sau 
3 000 de pași, atit 
cit a cuprins traseul 
competiției. Ciștigă- 
torii fiecărei cate
gorii, la 800,

TELEVIZIUNE
în jurul orei 12 — Transmisi

une în direct de la Aeroportul 
Băneasa din Capitală a sosirii 
președintelui Republicii france
ze, generalul Charles de Gaulle ; 
17,30 — Pentru cei mici : Ecra
nul cu păpuși : „Puntea de aur" 
de Veronica Porumbacu și Vio
rica Filipoiu după Ion Creangă ; 
18,00 — T.V. pentru specialiștii 
din industrie „Automatizarea" — 
partea a Il-a ; 18,30 — Curs de 
limba engleză (lecția a 16-a) ; 
19,00 — T.V. pentru școlari Ro
mânia pitorească : „Apa Bistri
ței povestește" ; 19,30 —• Tele
jurnalul de seară ; 20,00 — Film 
serial : „Thierry la Fronde" ; 
20,45 — Seară de. teatru „Viața 
e vis" de Calderon de la Barca 
în pauză : Poșta T.V. ; 22,45 — 
Telejurnalul de noapte.

ÎMPOTRIVA secetei
eșalonat. în aceleași cantități era 
adusă apa la pomi și vița de vie.

Am amintit acest lucru cu 
scopul sublinierii efortului și dă
ruirii. Pentru că, oricine își dă 
seama că nu-i deloc ușor — chiar 
și pentru cei două sute cincizeci 
de fete și flăcăi întîlniți la Bră
nești — să transporte DOUĂ
ZECI ȘI DOUĂ de mii găleți 
cu apă într-o după amiază și o 
dimineață. S-a lucrat însă cu o 
îndîrjire nemaipomenită. Solicitat 
de organizația U.T.C. pe comună, 
profesorul Dumitru CIOVL1CÂ 
— azi director al Liceului teore
tic din Brănești, acum douăzeci 
de ani distins brigadier pe șan
tierul Bumbești-Livezeni — și-a 
adus contribuția la organizarea 
muncii pe aceste șantiere de com
batere a secetei. între școli s-a 
organizat o pasionantă întrecere, 
preocuparea pentru a nu rămîne 
în urmă solicitînd la maximum 
nu numai forța fizică a tinerilor 
dar și imaginația în găsirea celor 
mai eficiente soluții. La udatul 
morcovilor, pentru a nu strica 
cultura, gălețile cu apă au mers 
din mină în mînă, la fiece zece 
cincisprezece minute adevăratul 
șir indian format din viitorii teh
nicieni și maiștri pădurari se de
plasa cu câțiva metri, semn că în 
urma lor, cel puțin pentru două- 
trei zile, despre secetă nu mai 
poate fi vorba. Cu scopul de a 
reduce pierderile de apă, la vie 
și pomi înainte de răsturnarea 
găleților cu apă, echipe formate 
dintre elevii școlilor din comună 
au tăiat șanțuri de adîncimi su
perficiale în jurul butucilor, ci
reșilor și piersicilor. Cele cinci- 

3 000 metri, la ju
nioare sau la seni
ori, fie că se numesc 
Natalia Andrei (li
ceul nr. 4 Craiova), 
Adelina Cor ne seu 
(Giubega), Eugenia 
Buligan (Fabrica de 
confecții Craiova), 
sau Ilie Săndulescu 
(student la agrono
mie), ca și Ion Nica 
(de la Bechet) se în
scriu la loc de frun
te nu numai in or
dinea unui clasa
ment, care contează 
și el in foile de ar
bitraj severe fi in-

UN PAS? NU!

3000 DE PAȘI
transigente ca la 
orice concurs ci, mai 
ales, ca purtători 
consecvenți ai unei 
ștafete 
plină de dinamism 
așa cum numai ti
nerețea poate do
vedi.

O, observație se 
cere'făcută totuși în 
vederea confruntării 
finale : un plus de 
pregătire, de efort 
organizatoric, care 
să se conjuge cu 
entuziasmul șl pu
terea de luptă a 
participant Hor va 
duce in mod necesar 
la o organizare su
perioară.

viguroase,

sau la M. DUMITRU

Foto : I. ONICELStart în întrecerile Crosului de la Pitești

sprezeca hectare grupînd cultu
rile amintite vor constitui pentru 
toată perioada care urmează șan
tierul muncii tinerilor din Bră
nești. Vor acționa aici în fiecare 
zi, în orele de după cursuri, atît 
Ion Dinică, Marin Mustață, 
Cristache Porojan, Eugenia Iatan 
și Rodica Datcu de la Liceul 
agricol, Tudora Ristea, Radu 
Ghiță, Ioana Chivu, Viorica Io- 
niță — de la Liceul teoretic — 
ce s-au evidențiat pînă acum — 
cît și ceilalți tineri din comună — 
țărani cooperatori sau elevi.

La acțiunea pentru combate
rea efectelor nedorite ale secetei 
participă marea majoritate a ti
nerilor din județul Ilfov, La 
Urziceni, Afumați ori Clinceni și 
Mîrșa, la Snagov, Bila, Mihăi- 
lești, Vlad Țepeș sau Radovanu, 
Crevedia, Budești și Oltenița sute 
și sute de tineri au muncit ore 
în șir sîmbătă după amiază și 
duminică dimineața la transpor
tul apei din fîntîni ori iazuri, 
din nuri sau pîraie pe ogoarele 
cultivate ou legume, cu vie, pomi 
fructiferi ori cereale. In total, 
aproape o sută de hectare și 
două mii patru sute de pomi au 
fost udate prin aportul nemijlo
cit al tinerilor țărani cooperatori 
sau elevi ai școlilor din județ în 
cadrul acțiunilor de muncă pa
triotică.

POMPINDU-SE SCUZE. 
CANALELE DE IRIGAT 

APA LIPSEȘTE 
CU DESAVIRȘIRE

în călătoria noastră am întîl- 
nit și unele situații care contras
tează cu eforturile depuse în uni-

PE

TG. MUREȘ
Ieri, drumul din apropierea 

municipiului Tg. Mureș, locul 
de agrement pentru localnicii 
care vin alei la flecare sfîrșit 
de săptămână, a devenit tea
trul desfășurării „Crosului ti
neretului". Liziera pădurii cu 
terenul în pantă a fost trans
format în tribune pentru 
spectatori. Sâmbătă difuzoa
rele caravanei au lansat din 
stație apel la toate orașele. 
Marcat cu steguleța roșii, eu 
distanțele stabilite conform 
regulamentului, aleea cu 
plopi de la hipodrom indica 
locul desfășurării competiției. 
De-a lungul traseului, supor
terii veniții din localitățile 
județului si-au ocupat locu
rile pentru a-și încuraja fa- 
voriții. Pînă la deschidere, 
în pauzele dintre starturi, 
fanfara întreținea buna dis
poziție. După primirea rapor
tului și defilarea sportivilor 
din județ a urmat desfășu
rarea crosului pe categorii. 
Au evoluat juniorii și senio
rii, fete și băieți. Primii cla
sați sînt felicitați, îmbrăți
șați, li se acordă premiile. 
Pe primele locuri tinerii de 
la școlile din Reghin, Sighi
șoara, Tg. Mureș, Luduș, din 
comunele Saschiz și Gurghiu, 
de la întreprinderile indus
triale de stat Mureșul, Com
binatul chimic Tîrnăveni, în
treprinderea forestieră So- 
vata etc.

Dar crosul nu a fost singu
rul punct de atracție. Au ur
mat jocuri distractive, me
ciuri de fotbal, demonstrații 
de tir cu arcuri. Felicitări 
pentru organizatori, iar cîști- 
gătorilor le adresăm cîteva 
cuvinte auzite din mulțime : 
„Elevi să nu vă culcați pe 
lauri, vă așteaptă etapa din 
Capitală. Se pun speranțe 
mari în Tintaș Vasile, Mikloș 
Lucia, Soyom Imre, Bereș 
Maria, Vasile Mureșan și al
ții clasați pe primele trei 
locuri.

C. POGÂCEANU

tățile agricole la care ne-am re
ferit. Un prim exemplu chiar la... 
Brănești. în timp ce sutele de 
tineri se străduiau să transporte, 
cu puterile lor, apa din lacuri 
la culturi, două motopompe stă
teau nefolosite. Se invoca moti
vul inexistenței bateriei de por
nire. Mecanicul Ion Ion uitase 
în seara precedentă (situația era 
constatată duminică dimineața) 
să anunțe consiliul de conducere. 
Așa că în timp ce bateriile bune 
se aflau în magazia cooperativei 
agricole, aspersoarele stăteau ne
folosite chiar în vecinătatea șan
tierului pe care erau prezenți 
tinerii. Pe bună dreptate se în
trebau aceștia : noi lucrăm să 
înlocuim aspersoarele care stau, 
sau să salvăm alte suprafețe ? 
La insistențe, motopompele au 
pornit, dar numai pentru scurt 
timp înfcrucît, în jurul orelor 10, 
stația de pompare a fost oprită. 
Așa că la Brănești, duminică di
mineața s-au udat cu aspersoa
rele numai două hectare. Și, co
operativa agricolă dispune de 
cinci aspersoare...

O insuficientă atenție se acordă 
folosirii posibilităților locale de 
irigații și la cooperativa agricolă 
Daia. Deși pîrîul Făgădău stră
bate de la un capăt la altul 
terenurile cooperativei, iar apa 
freatică se află la mică adîncime, 
abia 50 de hectare cultivate cu 
legume s-a hotărât să se irige aici 
anul acesta deși, cu eforturi mi
nime s-ar putea iriga cel puțin 
500 de hectare. De către orga-

Festivitatea de premiere
Foto . FRANCISC KELEM

BACĂU
In ziarul nostru de acurn 
săptămînă criticam unele 

organizării
O 
neajunsuri ale 
fazei pe municipiul Bacău a 
„Crosului tineretului'". Intr-a
devăr, atunci organizatorii 
s-au clasat pe ultimul loc. 
Ieri, la desfășurarea fazei 
județene am constatat cu 
satisfacție că multe din a- 
cele neajunsuri nu și-au 
mai semnalat prezența a- 
vînd astfel prilejul să asis
tăm la o întrecere viu dis
putată, la o competiție spor
tivă organizată cu grijă, 
așa incit improvizația și di
letantismul au fost depășite 
categoric. De data aceasta 

nele agricole județene se cere 
însă impulsionată activitatea con
siliului de conducere și a spe
cialiștilor din această unitate, 
îndeosebi în acest an cînd apa e 
mai necesară ca orioînd nu tre
buiesc admise scuzele, de orice 
natură ar fi. Și, pentru că scu
zele acopăr de fiecare dată ade
văratele lipsuri să amintim ca la 
Buftea datorită lor, din 70 de 
hectare amenajate în toamna și 
iarna trecută de către țăranii co
operatori nu se irigă decît 15— 
20. Motivul ? Capacitatea mică 
a pompei folosită aici. Cu toate 
că și Uniunea județeană a C.A.P. 
cunoaște acest lucru nu s-a în
treprins nici o măsură pentru în
locuirea acesteia cu o motopompă 
de o mai mare capacitate.

La Fundeni, posibilitățile exis
tente pentru irigații sînt utilizate 
în mică măsură. Sîmbătă și du
minică, spre exemplu, la această 
unitate s-au irigat doar cinci la 
sută din cît era posibil. Au lipsit 
cei care trebuiau să lucreze cu 
aspersoarele, iar motopompiștii 
sînt stabiliți dintre țăranii coope
ratori neinstruiți. Așa se face că, 
însumate aceste deficiențe, au 
determinat o folosire mai mult 
deoît înjumătățită a capacității 
de producție a utilajelor procu
rate cu bani grei de către unitate 
pentru irigarea culturilor.

★
Sînt create toate condițiile 

pentru ca și în județul Ilfov, în 
zilele următoare, activitatea pe 
terenurile amenajate pentru iri
gații să fie intensificată. Pentru 
aceasta se impune o organizare 
temeinică a muncii, un control și 
o îndrumare sistematică din par
tea organelor județene agricole, 
o participare cît mai largă la 
muncă a țărănimii.

GH. FECIORU 

traseul a fost stabilit mai 
judicios, marcat conform 
cerințelor, iar celelalte acce
sorii au funcționat in bune 
condițiuni. Tinerii prezenți 
la ștart au ar ut astfel po
sibilitatea să dea tot ce pot 
pentru a se situa pe un loc 
cit mai de frunte. Este, de
sigur, un merit al Comite
tului județean Bacău al 
U.T.C. că intr-un timp scurt 
a reușit să înlăture caren
țele celorlalte faze ale com
petiției, că a depus eforturi 
susținute ca această acțiune, 
în penultima ei fază, să de
vină un model de organi
zare și desfășurare. Vedeți 
că se poate ?

ION CHIRIC

(Urmare din pag. I)

toate gradele la nivelul cerințelor 
actuale ale construcției socialiste, 
indicațiile date cu privire la în
tărirea continuă a rândurilor 
partidului, precum și cele referi
toare la îmbunătățirea activității 
de rezolvare a scrisorilor, sesiză
rilor și cererilor oamenilor 
muncii, constituie un îndreptar 
prețios pentru activitatea organi
zației noastre de bază. Susținem 
din toată inima hotărârea plena
rei C.C. cu privire la reabilita
rea unor activiști de frunte ai 
partidului, considerînd-o ca un 
act de profundă echitate, princi
pialitate partinică și înaltă res
ponsabilitate față de partid și 
popor. De asemenea, susținem 
hotărîrea de a se analiza răspun
derea politică a tuturor acelora 
care au participat la acțiuni re
presive cu caracter ilegal și sta
bilirea de măsuri privind sanc
ționarea lor pe linie de partid.

Organizația de bază a P.C.R. 
din I.P.I.U. asigură Comitetul 
Centra] că membrii de partid și 
întregul nostru colectiv nu-și vor 
precupeți eforturile și priceperea 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea, pen
tru înflorirea patriei noastre so
cialiste".

★
La FABRICA „PARTIZANUL" 

din Bacău, la adunarea ce a 
avut loc zilele trecute, au luat 
cuvîntul numeroși participant. 
Muncitorul Aurel Prisecaru, in
ginerul Dan Pricop, jurista Eleo
nora Ungureanu și mulți alții 
și-au manifestat adeziunea față 
de hotărârile plenarei, exprimîn- 
du-și încrederea că pentru fie
care om al țării noastre ele au 
o importanță deosebită. în ho- 
tărîrea adoptată de organizația 
de partid a fabricii se arată : 
„Măsurile adoptate de plenara 
C.C. al P.C.R. cu privire la dez
voltarea învățămîntului de toate 
gradele vor duce într-un viitor a- 
propiat la satisfacerea superioară 
a necesității de cadre, a tehnicii și 
culturii noastre. în lumina aces
tor măsuri, organizația de partid 
din fabrica noastră va veghea ca 
actualul proces de ridicare a ni
velului profesional și tehnic al 
cadrelor din întreprindere să fie 
temeinic organizat, să se desfă
șoare în mod continuu, urmărin- 
du-se cu deosebită eficiență in
struirea teoretică în activitatea 
practică".

în hotărtrea adoptată de adu
narea comuniștilor de la fabrica 
„Partizanul" se mai spune în 
continuare : „Pătrunși de un 
profund devotament și de o deo
sebită stimă față de C.C. al

OSCAR (cinemascop)
rulează la cinematograful Pa- 

A tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
V 16,45 ; 19 ; 21,15) ; Festival (o-

rele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 14 i
18.30 ; 21).

A K O. (cinemascop) 
rulează la București (orele 9< 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21).

A OBSESIA (cinemasoap)
“ reulează la Republica (orele 

9 ; 11,30 ; 14 ; 15,15 ; 18,45 ;
21,15), Capitol (orele 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 • 21).

BAI UL DE SÎMBĂTĂ SEARA

•
 rulează la Luceafărul (orele

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45) Victoria (orele 8,45 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

•
 UN TAXI PENTRU TOBRUK 

(cinemascop)
rulează la Lumina (orele 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).

W SFÎRȘITUL AGENTULUI W 40 
rulează la Giulești (orele 15,30t| 
18; 20,30).

0 STATORNICIA RAȚIUNII 
rulează la Central (orele >| 
11 • 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

GIOCONDA FĂRĂ SURÎS 
rulează la Union (orele 453M
18 ; 20,30).

•
 VIAȚA ÎN DOI

rulează la Doina (orale • ; șf
10) Desene animate pentru co-

•
 pii (orele 11,30 ; 13,45 ; 1« : 

18,15 ; 20,30), Vitan (orele 15,M | 
18 ; 20,30).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
A (cinemascop)
w rulează la Feroviar (orele 8,45ț

11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20).

•
 Excelsior (orele 0,45 ; 12 ; 14,15; 

16,30 ; 18,45 ; 21), Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 15,15 ;
20,30), Tomis (orele 0—16 în

M continuare ; 18,30 20,45).
ZILE DE VARA

rulează la Grivlta (orele 9 ;
A 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 30,30), 

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

£ RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la înfrățirea (orele 10 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), Cosmos (orele• 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20.30).

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

•
 18 ; 20,30), Cotroceni (orele

15,30 ; 18 ■ 20,30).
PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN
PLUS

A (cinemascop)
rulează la Dacia (orele 8—15,30; 
18,15 ; 20,45), Popular (orele• 15,30 ; 18 ; 20,45).

EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ;

•
 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). Aurora

orele 8,15 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,30). Arta (orele 9—15,45 ; 
18,15 ; 20,45).

A CAPCANA (cinemascop) 
rulează la Unirea (orele 15,30 ;
18).

A SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează Ia Lira (orele 15.30—

•
 18), Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;

13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).
TOPKAPI (cinemascop)

rulează la Drumul Sării (orele
A 15 ; 17,30 ; 20), Volga (orele 10 f 

12.30 ; 15 ; 17.45 ; 20.30). e
DOUĂ BILETE LA MATINEK

A (cinemascop)
rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

•
 BELLA (cinemascop) 

rulează la Pacea (orele 16; 
19.30).

SFÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18 ; 20,30), Progresul (orele
15,30 ; 18 • 20,30).

A EA VA RIDE
rulează la Melodia (orele 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45),

•
 Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

16 : 18,30 ; 21).

MMM
P.C.R., comuniștii prezenți lâ a- J 
ceasta adunare dau o înaltă âpre 
ciere responsabilității și consecV 
venței cu care conducerea parti'- 
dului se preocupă de restabilire^ 
adevărului istoric prin reabili
tarea unor activiști și totodată 
condamnă cu toată tăria meto
dele antidemocratice abuziva 
care au dus la judecarea, con
damnarea și suprimarea unor 
cadre de partid cu o îndelun
gată activitate în mișcarea comu
nistă și muncitorească din țara 
noastră.

★
în aceeași atmosferă a decurs 

la cea mai impor-adunarea și .............. .
tantă unitate a industriei cons
tructoare de mașini din Capita
lă - UZINA „23 AUGUST".

„Pentru fiecare om al muncii, 
a spus ajustorul AUREL RALÎ- 
ȚĂ, este clar că Plenara C.C. al 
P.C.R. a adoptat măsuri de o 
însemnătate deosebită pentru vi
itorul țării și al poporului român. 
Dacă vrem să fim, într-adevăr, 
printre țările cu nivelul tehnic 
și .economic înaintat, apoi, tre
buie să ne asigurăm, înainte do 
toate, oameni bine pregătiți, ca
pabili să răspundă necesităților, 
cerințelor de mîine ale produc
ției moderne. La acest dezide
rat răspund perfect măsurile a- 
doptate eu privire la reorganiza
rea sistemului de învățămînt în 
România".

Dezbătînd hotărîrile Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 22-25 apri
lie, comuniștii din sectoarele u- 
zinei „23 August" din București 
își exprimă profunda lor adeziu
ne față de măsurile adoptate, a- 
cordul lor deplin fața de politi
ca științifică a partidului nostru 
comunist.

în Hotărîrea adoptată cu pri
lejul adunării de partid, se a- 
rată, printre altele :

„Strânși uniți în jurul Comite
tului Central, asigurăm condu
cerea de partid și de stat că 
vom face totul pentru a contri
bui la traducerea în viață a ho- 
tărîrilor stabilite de plenară. 
Vom milita neabătut pentru în
tărirea continuă a rolului condu
cător al partidului, 
tare cu strictețe a 
muncii colective, a 
legislației socialiste.

★
Pretutindeni, adunările 

chise ale organizațiilor de 
tid prilejuiesc exprimarea 

I

de respec- 
principiului 

dreptății și

des-
Pde-

plinei adeziuni, aprecierea deo
sebită față de înaltul spirit de
răspundere, principialitatea și 
profundul umanism cu care 
Plenara C.C. al P.C.R. a analizat 
probleme de, o excepțională im
portanță pentru viitorul patriei, 
al națiunii române.
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Moment solemn : o voce sono
ră se face auzită pe de-asupra 
capetelor. Fanfara a încetat de 
cîteva clipe. Acum se aude doar 
vocea în careul de trupuri aten
te : „Tineri și tinere! Se împli
nesc 20 de ani țde cînd Valea

Jiului a răsunat în ritmul im
nurilor tinerești și al zgomotului 
de tîmăcop izbit în stîncă44.

Cu totul întîmplător, aud cu
vintele nu departe de malul Jiu
lui, undeva la marginea orașului 
în Lunca Jiului. Și totul pare o 
strîngare a© mînă peste ani. Dar 
îndemnurile lansate de chemarea 
C.C. al U.T.C. se aud și la alte 
puncte de lucru, trecînd parcă 
de la unul la altul ca într-o șta
fetă :

„Tineri și tinere de pe întreg 
cuprinsul țării !M

Ca și cum muncitorii și elevii, 
șl studenții de aici, din Craiova 
■-ar adresa la rîndul lor, între- 
gulul tineret al țării, chemîndu-1 
Ia întrecere. Ceea ce la urma ur
mei, nu este deloc inexact. Du
minică dimineața, înainte de ora 
8,00 străzile Craiovei se îngus
taseră parcă. Rânduri, rînduri, 
tinerii orașului se îndreptau că-

tre locurile de muncă. Treceau 
prin centru, prin fața comitetului 
județean de partid și prin fața 
comitetului județean U.T.C. și 
privirile lor însemnau tot atîtea 
angajamente. Bătăile ritmice ale 
unei tobe pe care scria : „Grupul 
școlar Electroputere44 subliniau

re, ștafeta marilor șantiere da 
muncă patriotică și se adresau 
acum, prin cuvintele chemării 
lansate de C.C. al U.T.C., celor
lalte organizații din județ și de 
dincolo de județul lor :

„Tineri și tinere de pe întreg 
cuprinsul țării !“

lucru i tineretul Craiovei: fetele 
de la Fabrica de confecții și 
băieții de la Combinatul chimic, 
elevii de la „Nicolae Bălcescu44 
sau „Tudor Arghezi“ și studenții 
Universității. Ii găsești peste tot, 
absolut peste tot: în Lunca Jiu
lui și hi parcul Poporului, la Ha-

lucru*  — mi s-a spus tot acolo. 
Dar cine mai stă acum să le bi
feze meticulos pe marginea unui 
tabel ? Douăzeci de obiective 
(mă simt tentat să adaug: au 
trecut de atunci tot douăzeci de 
ani.... dar să nu ne lăsăm furați 
de coincidențe 1) înseamnă de

drcuitul zilei de duminică tot 
județul Dolj.

Și nu este deloc lipsit de sem
nificație un amănunt: acela că 
multe din obiectivele atacate 
minică nu se aflau doar la 
mul pas. La unele se lucra 
de mult, încă din primele

du- 
pri- 
mai 
zile

PRELUAREA ȘTAFETEI
de fapt bătăile inimilor. Le am
plificau, le dădeau alai și se 
confundau apoi cu ele : Bum, 
bum. Bum-bum-bum. Fanfarele 
însemnau un tovarăș de drum 
necesar. Muzica a însoțit dintot- 
deauna omul în acțiunile sale.

Nu tot așa s-a început, în 
urmă ou 20 de ani, la Bumbești- 
Livezeni ? Poate de aceea acel 
„Hei-rup", pe care l-am auzit 
de cîteva ori în cursul dimineții, 
mi i-a părut ecoul altuia, intrat 
in celebritate și în nemurire. 
Ecoul aceluia sau poate tot ace
iași hei-rup. Tinerii Craiovei pre
luau astfel cu simț de răspunde-

„Numai In Craiova vor fi pro- 
genți la acțiune 5 000 de tineri 
— mi se spusese cu o zi înainte 
la comitetul municipal U.T.C. 
Dar cine mai stă acum să-i nu
mere ? Cinci mii, sau patru, sau 
șapte, înseamnă de fapt același

mâ Hurezului mu tu Valea Vlăi- 
cii. Și încă : la paroul institutului 
pedagogic, în Valea Roșie, la 
Fîntîna lui Obedeanu, la proas
pătul stadion central, în grădina 
botanică și dna mai știe unde.

*în aproape 20 de puncte de

fapt întregul oraș, cu prelungiri 
care depășesc chiar limitele Cra
iovei. Așa cum, prin participarea 
altor mii de tineri din Filiași. 
Calafat, Băilaști ți cine știe cîte 
alte oomune, a fost introdus In

L 8ă
sau

ale primăverii, la altele urma 
se continue lucrul a două i 
a treia zi. Continuitatea de
venea astfel atributul de prim 
plan i acțiunea de duminică n-a 
fost, deci, un act de moment, d 
o etapă dintr-un șir de preocu-

pări. Ștafeta se predă nu numai 
de la o generație la alta în ani, 
oi și în cadrul aceleiași generații, 
de la o duminică la alta.

Lucru pe care l-au subliniat și 
tinerii în vorbele lor de răspuns: 
„Asigurăm partidul, organizația 
noastră, că vom răspunde che
mării la acțiune cu același en
tuziasm întotdeauna".

Rezultatele cu care s-au sol
dat eforturile dintr-o singură zi 
n-au putut fi încă calculate. Ele 
exprimă, fără îndoială, în terme
nii cei mai exacți, răspunsul 
prompt pe care tinerii din aceas
tă parte a țării l-au dat Chemă
rii C.C. al U.T.C. Tinerii au sim
țit nevoia să-și exprime și în cu
vinte hotărîrea de a fi la înăl
țimea generațiilor următoare. 
Așa cum au făcut cei de la Cala
fat, de pildă :

„In semn de prețuire a muncii 
depuse de cei care acum 20 de 
ani au înscris o pagină glorioasă 
în cartea de aur a muncii volun
tar-patriotice, vom participa și 
noi cu toată însuflețirea la acțiu
nile care au nevoie de pricepe
rea și puterea brațelor noastre

Sau: „Tineretul din munici
piul Craiova nu-și va precupeți 
nici un efort pentru a-și înscrie 
la un loc de cinste numele în 
marea operă de desăvîrșiro a 
construcției socialiste* 4.

Cuvinte simple dar ferme, care 
fixează cu precizie momentul în 
actualitate. Cei care au preluat 
cu convingere ștafeta de la înain
tași și-o vor preda tot astfel lor 

înșile. Ei o vor purta, întotdeau
na sus, către generațiile de mîine.

D. MATALĂ

Chemarea C.C. al UXcTiH 

aporit și la Iași rezervele a- ■ 
celui entuziasm tinerese, I 
care timp de 20 de ani a I 
contribuit la compunerea rit
mică a frumuseții moderne 
a orașului. Duminică dimi
neață, cuvintele ei au fost 
ascultate de un număr de 
aproape 2000 de tineri pre
zenți la muncă patriotică în 
zona de pădure a Ticăului, 
la complexul sportiv din 
Tătăraș, la ștrand și la Ciric. 
Apelul adresat de C.C. al 
U.T.C. tinerilor și tinerelor 
din patria noastră i-au găsit 
și pe ieșeni hotărîți să con
tinue acele acțiuni ale ge
nerațiilor de dinainte 
timp de 20 de ani au 
gat cu perseverentă 
musețe celor șapte 
ale orașului, ridicînd 
rea pe valea Ticăului, 
Galatei, Cetățuiei, 
jind în interiorul lui 
de spații verzi și baze spor
tive. S-a resimțit peste tot 
entuziasmul acela care acum 
10 ani, de pildă, ritma pașii 
brigăzilor de tineri porni
te să aducă de la depărtări 
ele zeci de km de sub mun
ții Neamțului și de la. Prut., 
apa necesară populației și 
industriei lașului. Ș-a simțit 
reîntoreîndu-se printre ti
neri elanul și hotărîrea cu 
care acum 10 ani tabăra 
studențească de muncă pa
triotică, de pe malul Ciricu

care 
adău- 

fru- 
coline 
pădu- 
dealul 

amena- 
zect DE

IDîn toată
I

I
I

inima :
i
i

lui smulgeau pentru tinerii 
generațiilor viitoare, naturii 
degradate a acestor locuri 
permisiunea de a visa. Un 
scurt tur prin punctele de 
muncă patriotică a fost, după 

Icum era și fireso, o ocazie 
fericită de a aduna într-o 

Lingură retortă semnificații-

I
I

miilor de gesturi ale tine- 
Jor înscrise tot pe coordo- 
ata dragostei față de patrie, 
nul din principalele cîm- 
uri de manifestare preg

nantă a acestui slmțămtnt 
îl constituie pentru tineretul 
ieșean dricul — șirul aces
ta de lacuri care eu oglinda 
apelor Iul ooboară In Iași 
cîteva hectare de cer. Ape
le acestea care au avut pînă 
nu de mult no numai o în
fățișare, ci șl un destin eît 
se poate de ciudat. Proiec
tul în baza căruia va fi a- 
menajat, a fost elaborat tot 
de un grup de tineri arhi
tect! cu o nobilă șl salutară 
fantezie. Zilnic, brigăzile de 
muncă patriotică ale tineri
lor îl traduc în fapt. Dumi
nică dimineață numărul lor 
era de 600. Realizare la care 
tinerii vor contribui efec- 
tuînd prin muncă patriotică 
lucrări în valoare de circa 
un milion lei, înseamnă ob
ținerea acelei culori de care 
lașul are maximă inevole în 
conturarea profilului său de 
oraș modern.

Inscripția „Șantierul tine
retului" a apărut încă de 
o lună pe malul Ciricului. 
Două cuvinte al căror con
ținut va fi îmbogățit zi 
de zi cu rezultatele mun
cii patriotice, care exprimă 
în cel mai înalt grad forța 
brațelor tinere, dăruirea de 
sine, simțămîntul patriotic al 
tirierei generații.

I. CH1KIAC ,

MII DE VOCI
ÎMPREUNĂ,A.

GENERAȚIILE
Aproximativ 5 000 

de tineri muncitori, 
elevi și studenți din 
municipiul Bacău, 
au participat în 
cursul acestei zile 
la o mare acțiune 
de muncă voluntar- 
patriotică, sărbăto
rind astfel 20 de ani 
de la deschiderea 
șantierului tinere
tului de la Bum- 
bești-Livezeni. La 
locul desfășurării 
acțiunii, pe insula 
de agrement din 
Bistrița, miile de ti
neri au fost întîmpi- 
nați de foști briga
dieri de acum două 
decenii. După înăl
țarea drapelului, to
varășul It. col. Tra
ian Mitrancă, care 
pe atunci era res
ponsabil cu educa-

ția și îndrumarea 
pe șantierul com
plexului C.F.R.-Bra- 
șov din partea sec
ției de reconstruc
ție a C C. al U.T.C., 
s-a adresat tinerilor 
evocînd o pagină 
din realizările ge
nerației sale, rele- 
vînd că șantierele 
tineretului au fost 
înalte școli de edu
cație comunistă. A- 
poi, tinerii au ascul
tat cu emoție cu
vintele maistrului 
Iosif Sturza, fost 
brigadier pe șantie
rul Bumbești-Live- 
zeni și care în cei 
20 de ani a lucrat și 
pe alte numeroase 
șantiere din țară.

La această acțiu
ne a luat parte, de 
asemenea, și tov 
Emil Donlci, prim-

secretar al Comite
tului municipal Ba
cău al P.G.R., pre
ședinte al consiliu
lui popular munici
pal, fost brigadier 
pe șantierul Bum- 
bești-Livezeni.

Ca un gest simbo
lic, dînșii au înmî- 
nat tinerilor din Ba
cău, care s-au evi
dențiat în munca 
voluntar - patrioti
că, insigna de frun
taș, acordată de 
C.G. al U.T.G. Mun
ca voluntar-patrioti
că desfășurată în 
continuare la obiec
tivele de pe insula 
de agrement a fost 
plină de spor, tine
rii adăugind astfel 
noi fundamente bo
gatei tradiții.

I. CHIRIC

UN ȚEL MĂRTURISIT

PENTRU CA

MUGURII SA

N U S E
OFILEASCĂ

Au venit de dimi
neață, au coborît din 
mașini, au înfipt dra
pelele pe stîlpii de la 
intrare, s-au înarmat 
cu găleți, stropitoare 
și s-au apucat de 
treabă, constituiți în 
aceleași brigăzi, cum 
fuseseră organizați 
încă din primăvară. 
O conductă dirijează 
apa pe două canale 
săpate în pămînt. La 
capătul lor a fost 
oprită într-un fel de 
adîncitură în care se 
cufundă ritmic cele 
peste 200 de găleți și 
stropitoare pe care tot 
atîți băieți sprinteni 
le transportă acolo 
unde semnul indică 
locul în care butucul 
de viță de vie, as
cuns sub pămînt, tyi 
protejează de arșiță 
mugurii plăpînzi. Pînă

Din tramvaiele care întorc aici, la capătul Bulevardului Ghen- 
cea, coboară zeci de tineri. O imagine cu care locuitorii cartie
rului sînt obișnuiți. Pentru că tinerii din întreprinderile, școlile 
și instituțiile sectorului nu-și dau pentru prima dată întîlnire, în 
timpul lor liber, pe șantierul muncii voluntar-patriotice. Stau 
mărturie cele aproape 32 de mii de ore prestate în acest an, con
sacrate lucrărilor de amenajare a bazelor sportive, a spațiilor 
verzi, colectării metalelor vechi. Găsim necesare exemplele con
crete. In cuprinsul sectorului, zece mii de metri pătrați spații 
verzi amenajate prin muncă voluntar patriotică, îndeosebi de-a 
lungul celor două artere de pătrundere * ~
Alexandriei și șoseaua Domnești. Spațiile 
lungul Bulevardului Dr. Petru Groza, pe 
șoseaua Măgurele și Bulevardul Ghencea 
metri pătrați. Străzile cartierelor poartă ___
prospețimea cordoanelor de verdeață, ornate cu flori și străjuite 
de pomi, hărnicia tinerilor, contribuția lor la eforturile gospodă
rești ale tuturor cetățenilor municipiului. Atenția lor se îndreap-

în Capitală — șoseaua 
verzi reamenajate de-a 
taluzul Dîmboviței, pe 
ating cifra de 250 mii 
astfel, înmagazinate în

Ne întîlnim 
duminica viitoare!

tă în egală măsură — grijă firească ținînd cont de importanța 
acestora în folosirea timpului liber — ipr« amenajarea bazelor 
sportive.

La capătul tramvaiului S fi 8 cîteva aute de tineri colaborează 
la amenajarea apafiilor verzi de-a lungul șoselei ce duce Ia 
Domnești.
x “t T°A ne spun.® tovară?uI Ion Suțoiu, secretarul comi
tetului U.T.C. al lectorului VI — două echipe a bîte 80 de tineri 
de la noi sînt prezenți în comunele din apropierea Capitalei. La 
Dărăști și Mihăilești el își aduc contribuția la lucrările de com
batere a secetei pe terenurile cooperativelor agricole de produc
ție respective.

Ni se oferă astfel o imagine mai completă a locurilor unde prin 
prezența lor tinerii din sectorul VI își înscriu rezultatele în ru
brica tradițională a muncii voluntar patriotice.

Unde îi vom întîlni în următoarele zile ? Tot aici, pe șoseaua 
Domnești, pînă cînd vor fi gata lucrările în curs de execuție, 
circumscriind în același timp amenajarea în vecinătatea stadio
nului Steaua a unei baze sportive proprii. La colectarea meta
lelor vechi (deși angajamentul sectorului pe întreg anul a fost 
deja îndeplinit). Și, bineînțeles, alături de tinerii din celelalte 
sectoare, pe alte șantiere ale muncii voluntar patriotice existente 
în Capitală. Nu mai departe decît duminică, pe șantierul magis
tralei București—Pitești.

N. LDROIU

Ca întotdeauna, (elevii au 
fost prezenți și de data 
ceasta pe șantierele muncii 

voluntar-patriotice.

a-

Foto : C. CONSTANTIN

PENTRU A TREIA OARĂ LOCUL IPEȚARĂ
Obiectivul muncii voluntar- 

patriotice al tinerilor din Cîm- 
pina. Breaza și Comarnic îl 
constituie darea în folosință 
pînă la finele acestui an a unei 
șosele care, ocolind Podul Va
dului, va lega, pe un traseu 
mai scurt, orașele Cîmpina și 
Comarnic. E vorba de o șosea, 
de o autostradă cu patru benzi 
de circulație.

în zece puncte de lucru, pes
te 2 000 de tineri au fost pre- 
zenți duminică pe acest șantier 
dăruindu-și energia brațelor.

pentru realizarea obiectivului 
propus.

La unul din aceste puncte, 
tovarășul doctor Mihai Flores- 
cu, secretar al organizației 
U.T.C. Sănătate-Cîmpina. ne-a 
declarat : „Este a doua dumi
nică de lucru a tinerilor din 
organizația noastră. în cursul 
săptămînii, activitatea volun
tar-patriotică o desfășurăm la 
locurile noastre de muncă, a- 
menajînd spații verzi, contri
buind la curățenia spitalelor și 
policlinicii orășenești, la darea 
în folosință a unui mic teren

sportiv. Duminica constituie 
ziua de întîlnire la șantierul 
de pe șoseaua de la Podul Va
dului".

Uteciștii din județul Praho
va, alături de cei din județele 
Buzău și Dîmbovița, cuprinse 
în fosta regiune Ploiești, au 
obțFnut doi ani la rînd, în 1966 
și 1967, locul întîi pe țară și 
steagul de fruntași în munca 
voluntar-patriotică. Acesta este 
un stimulent pentru activitatea 
din acest an.

„Insigna jubiliară Bumbești- 
Livezeni — 20 de ani și „Dra-

pelul ’de onoare Bumbești-Li- 
vezeni" instituite de C.C. al 
U.T.C. — ne spune tovarășul 
Bujor Dan, membru în comite
tul județean U.T.C. Prahova 
— vor mobiliza tinerii din ju
dețul nostru la acțiuni demne 
de tradiția celor două locuri 
întîi pe țară. Această tradiție 
ne obligă. Și nu ne ascundem 
gîndurile că am dori oa și a 
treia oară să ne situăm pe 
primul loc al întrecerii.

T. STĂNESCU

Ziua de 12 mai, mo
ment de impuls în ac
țiunile voluntar-patrio- 
tice a fost pregătită în 
județul Bihor cu toată 
migala. Activiștii, secre
tarii comitetelor comu
nale U.T.C., conducerile 
organizațiilor economice 
ap conlucrat în pregăti
rea activităților ce le a- 
veau de îndeplinit ti
nerii în această zi. Acest 
lucru a asigurat activi
tăților de duminică un 
caracter de masă nu nu
mai prin planurile de 
muncă, ci și prin acțiu
nile variate și numărul 
mare aJ tinerilor, prin 
aria geografică foarte 
întinsă. De la Valea lui 
Mihai, din partea de 
nord a județului, și pînă 
jos, la Beiuș, organiza
țiile de tineret au luat 
în stăpînire tot ceea ce 
șe putea valorifica prin 
entuziasmul lor. în reșe
dința de județ peste 1 501 
de tineri din școlile teh
nice și profesionale au 
lucrat la amenajarea spa
țiilor verzi și a unor te
renuri virane, din par
curile Bălcescu și Mun
citoresc, cît și în noul 
cartier al zonei de vest. 
Pe lingă aceasta, pe ma
lul Crișului, la șantie

I
I

■ Din amfiteatre, întrecerea s-a mutat, pentru 
citeva ore, pe șantier.

Foto: I. ANDREIȚĂ

rul de amenajări recre
ative, sutele de pomi 
plantați aici în primă
vară au fost stropiți. Mii 
de metri pătrați de pă- 
mînt. de parcuri și ali
niamente așteaptă acum, 
ca urinare a muncii de
puse de tineri, însămîn 
Urea cu iarbă și flori. 
In întregul județ s-au

tineri de aici, prezenți 
la chemarea organizației 
U.T.C., au colectat pes
te 20 tone fier vechi și 
200 de kg plante medi
cinale, participînd în a- 
celași timp la nume
roase alte acțiuni de în
frumusețare și de iriga
ții. La Valea lui Mihai, 
peste 300 de tineri auPÎNĂ LA ORABILANȚULUI

colectat ieri' aproape 80 
tone de fier vechi, 1 370 
kg plante medicinale. 
S-au săpat peste 2 000 m 
canale si s-au amena
jat însemnate suprafețe 
pentru parcuri și tere
nuri sportive, s-au udat 
însemnate suprafețe de 
grădină. în raza orașu
lui Alejd, în comunele 
suburbane, sfîrșitul a- 
cestei dimineți s-a sol
dat cu frumoase rezul
tate. Cei peste 400 de

raportat colectarea a 
peste 13 tone de metal. 
Desigur, nu doi fi a- 
mintite într-o însemna
re toate localitățile și 
organizațiile U.T.C. din 
județ care au contribuit 
la împlinirea bilanțului 
de mai sus. Rămîn însă 
ca semn de bun augur 
buna organizare a acțiu
nilor, participarea ma
sivă a tinerilor.

C. BEJAN

la prînz fiecare î.yi 
primise „rația nece
sară de apă". lancu 
Nedelcu, președintele 
consiliului popular, 
Gh. Lepădata, preșe
dintele C.A.P. din co
muna Mogoșoaia, pre
cum și cei doi peda
gogi care i-au însoțit 
pe elevii Școlii profe
sionale de ucenici 
„Grivița Roșie" în a- 
ceastă acțiune de 
muncă patriotică au 
fost deplin mulțumiți.

Cu aceeași însu
flețire au răspuns che
mării și ceilalți tineri 
din sectorul 8. în a- 
ceeași zi, 150 de elevi 
de la Școala profesio
nală căi ferate și-au 
făcut prezența pe o- 
goarele cooperativei 
agricole de producție 
din Chitila. Alți tineri 
din sector au luat par
te la acțiuni asemănă
toare, de amploare, la 
Ștrandul tineretului 
„Băneasa", la baza 
sportivă de la Dămă- 
roaia și în alte punc
te. Din jurnalul mun
cii patriotice, pe acest 
an mai notăm și alte 
lucrări: amenajarea
bazei de agrement 
de la Străulești (pen
tru terminarea căreia 
va fi mobilizată cea 
mai mare parte a for
țelor tinerilor din sec
tor), spațiile verzi de 
la policlinica Clăbu- 
cet, curățarea de frun
ze și crengi a pădurii 
Mogoșoaia, lucrări de 
întreținere a parcu
rilor „Bălcescu" și 
„Copilului" etc. La 
aceste acțiuni au par-

I
I

I

ticipat și elevii școlii 
profesionale de uce
nici „Grivița Roșie". 
Am comite poate o 
nedreptate dacă din
tre ei am evidenția 
doar pe Marian Do- 
bre, Iulian Stoica 
Victor Iordache din 
anul al Il-lea, pe care 
ni i-a recomandat cu 
atîta căldură unul 
dintre tovarășii peda
gogi. Întregul colectiv 
al elevilor și al tine
rilor din sectorul 8 ai 
trebuit felicitat. Sub
scrie la aceasta și hu
na organizare din 
partea comitetului 
U.T.C. al sectorului 
respectiv.

„încă din primă
vară, de la deschide
rea sezonului muncii 
patriotice — ne in
formează tov. Mihail 
Moldoveanu, secreta
rul comitetului UTC 
— am repartizat o- 
biectivele pe grupuri 
de organizații. Acti
viștii noștri au mers 
în fiecare organizație 
și au informat tinerii 
în legătură cu proble
mele importante ale 
activității muncii pa
triotice, în legătură 
cu aniversarea a 20 
de ani de la înființa
rea brigăzilor da 
muncă patriotică. Cu 
obiectivele pe care le 
avem în sector am 
inițiat o întrecere în
tre organizații. Vom 
recomanda pe cei 
care se vor evidenția 
pentru a primi insig
ne jubiliare".

V. RĂVKSCU

Cîte
localități,

atîtea
șantiere

Peste 10 200 de tineri din satele------- ------ ---- ----- și 
orașele județului Brașov au ieșit du
minică pe șantierele numeroaselor o- 
biective^ pe care și-au propus a le 
realiza în acest an prin muncă pa
triotică. La Brașov de pildă, pe sta
dionul „Bartolomeu**  care va găzdui la 
23 August întrecerile sportive ocazio
nate de marea sărbătoare, a« lucrai 
timp de două ore peste 200 de tineri. 
Ei aparțin organizațiilor U.T.C. de la 
Fabrica de șuruburi, I.T.B.,--- C.F.R.,
D.S.A.P.C., Poligrafia, Șantierul
10 instalații etc. Luat sub patronajul 
organizației municipale a U.T.C. acest 
șantier a primit zilnic — începînd de 
la 1 aprilie — rodul muncii a mii de ti
neri muncitori și funcționari din oraș. 
O muncă asemănătoare s-a desfășurat 
pe șantierul Ștrandul tineretului — 
deschis în minunatul loc turistic nu
mit Dimbul Morii. Alte ștranduri se 
află în construcție la Săcele și Făgăraș, 
iar celor din Codlea și orașul Victoria
11 s-a făcut duminică ultima „toaletă**  
în vederea apropiatei redeschideri. A- 
cest ultim oraș pe care l-am amintit 
a fost ieri dimineață în mîinile har
nice și gospodărești ale unui număr 
de aproape 1 500 de tineri. Ej au cu
rățat și întreținut zonele verzi ale ora
șului Victoria, au construit trotuare 
pe o lungime de 210 m.l. și au defrișat 
terenuri pe care se va amenaja un 
complex de baze sportive la marginea 
orașului. La sate, în cooperative de 
producție tinerii au fost antrenați Ia 
lucrări de combatere a efectelor se
cetei. De la Șercaia, Ungra, Homorod, 
Cața, Dumbrăvița, Hălchiu și altele ni 
s-a comunicat că întregul efectiv al 
organizațiilor de tineret a ieșit la 
udatul culturilor de cartofi, legume și 
zarzavaturi, folosind atelajele și utila
jele cooperativelor, ba chiar și stro
pitorile de mină. Tot ieri, ca de altfel 
în tot cursul săptămînii, au continuat 
acțiunile de colectare a fierului vechi 
(305 tone) și de strîngere a plantelor 
medicinale (300 kg.). Trebuie amintit, 
de asemenea, de contribuția adusă de 
tineri Ia ridicarea construcțiilor so- 
cial-culturale, respectiv a școlii gene
rale din Voila, a magazinului univer
sal din Sibert, a căminelor culturale 
din Tărlungeni și Vama Buzăului.

R. LAL
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Ieri au început la Paris

Primele convorbiri oficiale 
dintre R. D. Vietnam și S. II. A.

PARIS 13. — Trimisul Ager pres G. Davidescu transmite : 
Luni dimineață au început convorbirile oficiale între repre
zentanții guvernelor R. D. Vietnam și Statelor Unite ale A- 
mericii.

Castele pe Loara

Ministrul Xuan Thuy, reprezen
tantul guvernului R. D. Vietnam, 
și Averell Harriman, reprezentan
tul guvernului american, au sosit 
împreună cu colaboratorii lor în 
jurul orei 9,30 G.M.T., la centrul 
de conferințe internaționale de pe 
strada Kleber. Ziariștii, fotorepor
terii și operatorii de cinematograf 
au fost admiși pentru cîteva mi
nute în sala de ședințe, la înce
putul convorbirilor.

Ședința de luni dimineață — 
care a durat trei ore și 15 minu
te — a fost consacrată prezentării 
pozițiilor de principiu ale celor 
două părți. Apoi, a avut loc un 
scurt schimb de păreri în 
cadrul căruia s-a căzut de 
acord ca cei doi reprezen
tanți și colaboratorii lor să 
se reunească din nou miercuri 
dimineață. S-a stabilit să nu se 
țină ședințe zilnice, reprezentan
ții întrunindu-se de cîte ori vor 
găsi că este util. De asemenea, s-a 
convenit să nu publice comuni
cate comune după fiecare ședință.

Purtătorii de cuvînt ai celor 
doi reprezentanți au ținut după 
reuniune conferințe de presă se
parate, în cadrul cărora au făcut 
cunoscute cuvîntările rostite și au 
răspuns la întrebările ziariștilor. 
Purtătorul de cuvînt nord-vietna- 
mez, Nguyen Thanh Le, a arătat 
că în cuvîntarea sa, ministrul 
Xuan Thuy a subliniat necesitatea 
încetării bombardamentelor și a 
tuturor actelor de război america
ne împotriva R. D. Vietnam. „A- 
ceasta este o cerere legitimă a gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam", a declarat el. Relevînd 
că avioanele americane continuă 
și astăzi să bombardeze o regiune 
locuită de peste 4 500 000 de lo
cuitori, între paralelele 17 și 19, 
și că avioane de recunoaștere a- 
mericane continuă să zboare dea
supra Hanoiului, reprezentantul 
R. D. Vietnam a spus dă „atîta 
vreme cît Statele Unite recurg la 
război și în același timp fac 
„propuneri pașnice", poporul viet
namez va continua sa lupte". 
Vorbitorul a reamintit poziția în 
4 puncte a guvernului R. D. Viet
nam privind soluționarea proble
mei vietnameze și programul po
litic aL Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. 
„Acestea trebuie să constituie 
baza pentru o soluție politică jus
tă a problemei vietnameze", a 
spus ministrul Xuan Thuy. El a 
scos în evidență că reprezentan
ții R. D. Vietnam au sosit la 
Paris „cu o atitudine foarte se
rioasă și cu deplină bunăvoință", 
precum și „cu speranța de a găsi 
un răspuns clar și pozitiv din par
tea Statelor Unite".

Purtătorul de cuvînt a declarat 
că ministrul Xuan Thuy, după ce 
a ascultat declarația făcută de A- 
verell Harriman, regretă că nu a 
putut găsi în ea elemente noi. 
Relevînd că „poziția, argumentele 
și manevrele guvernului S.U.A. au

• — ■
Aniversarea unui an 

de la conferința șefilor 
de state americane de 
lâ Punta del Este ar fi 
trecut, probabil, neob
servata dacă n-ar fi 
fost o inițiativă a De
partamentului de stat al 
S.U.A. Sub auspiciile 
Comisiei economice a 
O.S.A. a fost convocată 
in capitala Columbians 
o reuniune a „experți- 
lor guvernamentali și a 
unor personalități din 
domeniul economiei și 
culturii" din țările 
membre ale Organiza
ției Statelor Americane. 
Reuniunea, concepută 

Colocviul divergențelor

ca un fel de colocviu 
jubiliar, avea ca temă 
„O.S.A. ca instrument 
al progresului general". 
Judecind însă, după 
relatările care creionea
ză cele cinci zile de 
dezbateri, inițiatorii a- 
cestui colocviu jubiliar 
ad-hoc au toate moti
vele să claseze eveni
mentul în categoria in
spirațiilor nefericite.

In genere, agenda a 
fost dominată de teme 
ide o reală importanță 
pentru progresul econo- 
mico-social al țărilor 
latino-americane. De
osebirile de optică, mai 
bine-zis de interese în
tre țările Americii La
tine și partenerul nord- 
american au constituit 
elementul caracteristic 
al discuțiilor. Astfel, în 
timp ce delegația chi
liana — în intervenția 

fost condamnate de poporul viet
namez, de celelalte popoare ale 
lumii și de americani iubitori de 
f)ace", purtătorul de cuvînt al de- 
egației R. D. Vietnam a re

levat că ministrul Xuan Thuy și-a 
rezervat dreptul de a discuta ar
gumentele americane în ședințele 
viitoare.

După cum rezultă din textul 
remis presei, reprezentantul ame
rican Averell Harriman s-a limi
tat în cuvîntarea sa să repete cu
noscutele teze ale politicii S.U.A. 
în Vietnam. El a încercat să de
monstreze că nu încetarea bom
bardamentelor ar constitui un 
prim pas spre reglementarea pro
blemei vietnameze, ci o așa nu
mită „separare a forțelor antago
niste". Prin aceasta, reprezentan
tul S.U.A. pretinde, de fapt, ca 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud să fie retrase în Vietnamul 
de nord. Harriman a reluat ideea 
„reciprocității" în legătură cu e- 
ventuala încetare a bombarda
mentelor asupra Vietnamului de 
nord. El a spus că acordurile de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam ar conține „carențe de 
procedură" afirmînd că tratative
le actuale ar avea drept sarcină 
principală „elaborarea unor meto
de mai eficace de control a ori
cărui acord".

Comentatorii de presă, prezenți 
aici la Paris, își exprimă părerea 
că delegația S.U.A. a manifestat 
o poziție rigidă, nu a dat dovadă 
de nici un semn de bunăvoință 
în această primă zf a convorbiri
lor oficiale între delegațiile S.U.A. 
și R. D. Vietnam.

pe
SECRETARUL de stat pentru 

afacerile externe al R. S. F. Iu
goslavia. Marko Nikezici, a 
sosit luni la Praga într-o vizită 
oficială de trei zile, la invita
ția omologului său cehoslovac.

DELEGAȚIA ROMÂNĂ -

LA NAIROBI
Delegația guvernamentală ro

mână condusă de Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, a sosit 
intr-o vizită la Nairobi. Delega
ția va purta cu reprezentanții 
guvernului Kenyei, convorbiri 
privind dezvoltarea schimburilor 
comerciale și a colaborării teh- 
nico-economice între România 
și Kenya.

• GUVERNUL chilian — re
latează agenția Reuter — a a- 
nunțat că se va folosi de drep
tul său de veto în cazul în 
care Senatul, controlat de opo
ziție, va adopta amendamente

ei principală revendica 
pentru America Latină 
dreptul de a utiliza îm
prumuturile financiare 
fără restricțiile actuale, 
între care principala 
este obligația de a a- 
chiziționa numai pro
duse nord-americane, 
delegații S.U.A. au in
vocat situația balanței 
de plăți a țării lor (ui- 
tînd cum arată balan
țele partenerilor din 
O.S.A.). S-a remarcat 
insistența cu care ex- 
perții nord-americani au 
„argumentat" teza lan
sată de cîtva timp la 
Washington despre

pe problema dramatică 
a „foarfecii prețurilor" 
la produsele comerțului 
exterior, de pe urma că
ruia, așa cum se arăta 
în intervenția princi
pală a delegației mexi
cane, America Latină 
„pierde într-un an cit 
promite Alianța pentru 
progres în zece". Da
tele citate de experții 
economici venezuelieni 
la Bogota relevau că 
Venezuela a pierdut în 
anii 1966—1967 în 
comerțul neavan ta jos 
cu S.U.A. aproape 
600 000 000 dolari. In 
timpul colocviului din

„necesitatea reducerii 
cheltuielilor militare" 
ale țărilor latino-ameri
cane (insistență surprin
zătoare numai în apa
rență fiindcă, sub a- 
ceastă abilă formulare 
se ascund obiective 
precise între care in
tenția Washingtonului 
de a descuraja achizi
țiile de armament fă
cute de unele țări la
tino-americane în Eu
ropa occidentală). In
teresantă și simptoma
tică a fost însă replica 
dură a delegației ar- 
gentiniene care a subli
niat că „Argentina nu 
dorește o dependență 
militară exclusivă" fața 
de Washington.

Reprezentanții latino- 
americani la colocviul 
jubiliar de la Bogota au 
pus un accent deosebit

capitala columbiană, 
delegațiile mexicană, 
braziliană, uruguaiană 
și peruviana au lansat 
— așa cum remarcă 
într-o corespondență 
NEUE ZtlRCHERZEI- 
TUNG — „un atac e- 
nergic împotriva rela
țiilor comerciale neechi
tabile ale Washingto
nului cu continentul 
sud-american și împo
triva practicilor oneroa
se ale unor mari com
panii nord-americane în 
exploatarea rezervelor 
naturale sud-ameri- 
cane".

Și în chestiunea dis
putată a creării unui 
gen de Piață comună 
latino-americană, co
locviul de la Bogota a 
scos în evidență diver
gențe și ciocniri pro
funde de interese între

JAPONIA : Aspect din timpul unei recente manifestații a oamenilor muncii în sprijinul 
revendicărilor lor

Ansamblul folcloric de 
amatori al sindicatelor din 
Sibiu, care a întreprins un 
turneu în mai multe loca
lități din Franța, la invita
ția Centrului internațional 
de folclor din Paris, a sus
ținut un bogat program de 
dansuri și cîntece popu
lare în localitățile Vichy, 
La Rochelle, Vitry, Nu- 
court și Versailles. Toate 
spectacolele s-au bucurat 
de un frumos succes, pu
blicul francez aplaudînd 
călduros pe artiștii ro
mâni.

Presa locală din Franța a 
acordat un spațiu larg spec
tacolelor ansamblului ro
mânesc, admirând măies
tria artiștilor, precum și 
valoarea și varietatea fol
clorului românesc.

„ROMANIA IN PLIN PROGRES * *

la proiectul de lege privind re
ajustarea salariilor. Acest pro
iect de lege, adoptat săptămîna 
trecută de camera Inferioară a 
Parlamentului chilian, a pro
vocat în cursul ultimelor luni 
două crize de cabinet și a ri
dicat un val de nemulțumiri 
concretizat prin puternice 
greve.

• La Marianske Lazne-» (R. S. 
Cehoslovacă) s-a deschis cel 
de-al doilea simpozion Pug- 
wash pentru colaborarea teh- 
nico-științifică în Europa. La 
simpozion participă reprezen
tanți din numeroase țări, printre 
care Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Iugo
slavia, R.D.G. și R.F. a Germa
niei, Polonia, U.R.S.S., Marea 
Britanie și altele. Din România 
la lucrările simpozionului par
ticipă acad. Co.riolan Drăgules- 
cu și prof. Constantin Nicuță.

• IN capitala sudaneză s-au 
semnalat ciocniri între membri

Washington și sud- 
americani. Dacă o se
rie de cercuri conducă
toare latino-americane 
concep Piața comună 
ca o modalitate (via
bilă sau nu, e dificil de 
prezis) de conjugare a 
eforturilor pentru în
vingerea subdezvoltării, 
Statele Unite o văd ca 
o piesă a strategiei lor 
de dominație economi
ca, de pătrundere și 
menținere a pozițiilor 
lor în America Latină 
— adică pentru promo
varea unor mobiluri di
rect opuse intereselor 
majore ale popoarelor

latino-americane.
„Colocviul de la Bo

gota remarcă NEUE 
ZURCHER ZEITUNG 
— a evidențiat mai de
grabă profunde deose
biri de interese între 
Washington și partene
rii săi latino-americani 
decît viabilitatea O.S.A. 
ca instrument de coo
perare". Discret și re
zervat, corespondentul 
cotidianului elvețian ci
tat, notează că „scopul 
festiv al inițiatorilor nu 
a fost bine servit". Fo
losind un limbaj mai 
puțin diplomatic s-ar 
putea conchide că ini
țiatorii colocviului de 
la Bogota au toate mo
tivele să regrete că 
n-au lăsat să treacă în 
tăcere aniversarea con
ferinței de la Punta 
del Este.

E. R.

PRESA FRANCEZĂ DESPRE VIZITA PREȘEDINTELUI
DE GAULLE ÎN ȚARA NOASTRĂ

PARIS 13 — Trimisul special Agerpres, George Davidescu 
transmite : Presa franceză precum și radioul și televiziunea, con
sacră în ultimele zile numeroase articole și corespondențe, apro
piatei vizite în România a președintelui ide Gaulle.

Președintele de Gaulle, scriu 
trimișii speciali la București ai 
ziarului „Le Figaro", „va des
coperi o Românie în plin pro
gres industrial, angajată într-o 
profundă perfecționare econo
mică, administrativă și politică". 
Prezentînd itinerariul pe care il 
vor parcurge înalții oaspeți, co
respondenții scriu despre uzina 
de aluminiu de la Slatina ca des
pre „una dintre cele mai mari 
întreprinderi din Europa, un fru
mos exemplu al relațiilor econo- 

ai grupării politice Uniunea Na
țională Africană din Sudan 
(S.A.N.U.) și polițiști. Potrivit 
agențiilor de presă, știrea pri
vind asasinarea liderului gru; 
parii S.A.N.U., William Deng și 
a secretarului său a determinat 
ca sute de membri ai organiza
ției să participe Ia o demonstra
ție de protest. Poliția a folosit 
gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia grupul de manifestanți. 
Printr-un ordin al guvernului, 
pentru a se evita noi tulburări, 
sediul S.A.N.U. de la Khartum 
a fost închis.

EVOLUȚIA PROBLEMEI 
NIGERIENE

• REPREZENTANȚII Nige- 
riei și ai provinciei secesioniste, 
Biafra, care poartă în prezent 
convorbiri preliminare la Londra, 
au ajuns la un acord în ce pri
vește ordinea de zi a viitoarelor 
tratative de pace dintre cele două
părți care urmează să aibă loc la 
Kampala. Purtătorul de cuvînt al 
guvernului federal nigerian a 
menționat că ordinea de zi cu
prinde discutarea modalităților de 
încetare a focului și restabilirea 
situației în țară după încheierea 
ostilităților. în ce privește data 
și președinția la viitoarele trata
tive nu s-a ajuns pînă în prezent 
la nici o înțelegere.

• DUMINICĂ seara s-a anun
țat oficial la Rangoon că ciclo
nul care s-a abătut vineri asu
pra coastei în regiunile de sud- 
vest a provocat moartea a 400 
de persoane.

DUPĂ DEMONSTRAȚIILE

STUDENȚEȘTI DIN FRANȚA

Luni a avut loc în Franța greva 
generală, sprijinită de principa
lele centrale sindicale, în semn 
de solidaritate cu mișcarea stu
dențească. Activitatea economi
că a încetat în mare măsură. 
Transportul feroviar și urban, 
serviciile poștale și de telecomu
nicații, întreprinderile comerci
ale, instituțiile administrative, 
școlile de toate gradele nu au 
funcționat. Luni după-amiază, 
n-a apărut nici un ziar iar pos
turile de radio și televiziune 
și-au limitat emisiunile doar la 
buletine de ' știri.

La Paris mari coloane de 
manifestanți, cuprinzând zeci și 
zeci de mii de oameni,.au par
curs străzile orașului timp de 
mai multe ore.

în același timp, au fost sem
nalate măsuri menite să ducă 
la aplanarea conflictului din
tre studenți și autorități. Cei 
patru studenți arestați și conr 
damnați pentru a fi participat la 
demonstrațiile din Cartierul La
tin au fost puși luni în liberta
te provizorie. Porțile universită
ții Sorbona au fost redeschise, 
iar studenții au acces în incinta 
universității. Luni după-amiază, 
o delegație a conducerii Uniu
nii Naționale a Studenților din 
Franța a fost primită la preșe
dinția Consiliului de Miniștri.

n*ice  româno-franceze". „Din 
păcate, continuă „Le Figaro", 
oaspeții francezi nu vor putea, 
din lipsă de timp, să contemple 
și alte realizări — aflate ân ime
diata apropiere a traseului — 
care fac cinste geniului româ
nesc. Ne gîndim la Complexul 
hidroenergetic de pe Argeș, pre
cum și la acea uriașă lucrare 
care este sistemul hidroenergetic 
și de naviație de la Porțile d0 
Fier, pe care România îl cons
truiește împreună cu Iugoslavia". 
Ziarul face o scurtă trecere în
revistă a diverselor acțiuni im
portante ale României în dome
niul politicii externe, menționînd 
eforturile în vederea asigurării 
securității europene, poziția în 
domeniul neproliferării armelor 
nucleare, lărgirea cooperării cfi 
toate statele din lume.

Editorialul de luni al ziarului 
„Paris Jour", semnat de Genevie
ve Tabouis, apreciază că vizita 
președintelui de Gaulle în Ro
mânia se înscrie în ansamblul 
dezvoltării relațiilor internațio
nale, în special în cel al rapor
turilor dintre Est și Vest. Cu
noscuta ziaristă subliniază 
„contribuția României la destin
derea internațională și la dezvol
tarea unor raporturi rodnice în
tre Est și Vest, în special în 
Europa".

Revista „Express" scoate în 
evidență într-un amplu articol 
semnat de M. Ullmann, apropi
erea punctelor de vedere ale 
Franței și României într-o serie 
de probleme internaționale de 
primă importanță. Revista sub
liniază dezvoltarea schimburilor 
comerciale franco-române.

La rândul său, săptămînalul 
„Le Figaro Litteraire" consacră 
un articol literaturii române și 
evoluției sale actuale.

Preliminarii 
in Nebraska

Marți, în statul Nebraska se 
va desfășura o nouă etapă im
portantă a campaniei pentru 
alegerile prezidențiale din 
toamna acestui an: tn cadrul 
preliminariilor din acest stat 
va avea loc a doua confrun
tare directă între senatorii 
democrați Robert Kennedy și 
Eugene McCarthy, aflați în 
lupta pentru obținerea candi
daturii Partidului democrat la 
președinție. Prima confrunta
re dintre cei doi senatori a 
avut loc la 7 mai în statul In
diana și s-a încheiat cu vic
toria netă, dar nu decisivă a 
fratelui fostului președinte. 
Potrivit agenției U.P.I., în Ne
braska, Robert Kennedy are 
șanse să iasă din nou învingă
tor. Observatorii pun întreba
rea în ce măsură va influența 
o eventuală înfiîngere de pro
porții a senatorului McCarthy 
asupra participării sale la a- 
legerile preliminare din Sta
tele Oregon și California (28 
mai și respectiv 4 iunie), care 
sînt considerate drept deci
sive. Situația este complicată 
de faptul că pe listele electo
rale continuă să figureze nu
mele președintelui Lyndon 
Johnson, care și-a anunțat 
prea tîrziu hotărîrea de a se 
retrage din lupta electorală 
pentru a fi scos de pe liste. 
Vicepreședintele Hubert Hum
phrey, al treilea pretendent 
democrat la candidatură, nu 
participă la preliminarele din 
Nebraska, dar, potrivit tradi
ției locale, alegătorii vor pu
tea trece și numele lui pe bu
letinele de vot.

La republicani, singurul 
participant oficial la alegerile 
preliminare din Nebraska este 
fostul vicepreședinte Richard 
Nixon, care se bucură de un 
sprijin puternic în acest stat.

Un program turistic — pe lin
gă toate binefacerile pe care ți 
le aduce — este, totuși, cea mai 
teribilă invenție împotriva unei 
anumite libertăți a omului, năs
cocită de epoca modernă și apli
cată pe toate meridianele. Am 
simțit valoarea crudă a acestui 
adevăr poate mai mult ca ori
unde pe pămintul Franței, atît 
de bogat în elemente care tre
zesc românilor stări special a- 
fective, legînd spiritul poporu
lui nostru de valorile acestor 
meleaguri, incit, deși eu însumi 
stabilisem un iunerar și condu
ceam mașina cu care ne depla
sam, mă simțeam continuu îm
pins înainte, alungat, deși peste 
tot aș fi vrut să mai rămin. In 
Franța aproape în fiecare loca
litate constați că ți-ai acordat 
prea puțin timp, iar dorința ta 
de a stabili contacte cu locurile, 
bazat pe determinisme strict 
emoționale, se revoltă contra 
planificării orare a călătoriei, 
ciudățenia constînd în aceea, că 
aceste mici stări de revoltă ți se 
repetă pentru fiecare nouă loca
litate cucerită cu pasul și privi
rea. Trimitem, înainte de a zbu
ra spre Franța, mii de alte zbo
ruri — ale imaginației — care 
se fixează acolo, care ne așteap
tă, și care, cu toate, ne ceartă 
că nu le vizităm destul.

...Părăseam, pe la începutul a- 
cestei luni, celebrul, indescripti
bil în frumusețe, Mont Saint 
Michel, la o oră cînd apele Mă
rii Mînecii își reiau eternul joc 
al fluxurilor, apăsam pedala ac
celerației pînă cînd acul kilo
metrajului arăta cifra 140, și to
tuși nu-mi puteam alunga starea 
de care vorbeam. Ai asimilat 
destul ? Vei mai reveni aici 
vreodată ? întrebări electrizan
te. dar care, după primele mi
nute, se văd în plin atacate de 
alte imagini, care-ți defilează 
prin față și cărora nu le poți a- 
corda nici măcar fragmentul 
unei secunde. Zburam prin sa
tele și localitățile normande se- 
mănînd a frumoase stațiuni de 
odihnă, treceam prin clima de 
capricii a Bretaniei, la țărmu
rile căreia vuiește Atlanticul ; 
— aveam o țintă: Angers-ul, 
orașul unde urma să ne întîl- 
nim cu suita de castele ale 
Loarei.

Fluviul — lat cît Dunărea — 
ne-a întâmpinat calm, cu poduri 
grele de piatră, cu o bogăție de 
afluienți și un peisaj care, su
pranumit „grădina Franței**,  își 
datorează puterea de seducție, 
cum spun ghidările, liniilor sim
ple, luminii subtile care îl scal
dă, cerului ușor albastru, locali
tăților surâzând de floare. O data 
cu Angers-ul natura e părăsită 
de priviri, pentru a intra în 
perspectiva istoriei : un prim 
castel cu turnuri rotunde, de ce
tate, în zidul căruia au lucrat 
intemperiile, ne transportă pe 
țărmurile mirificelor basme ale 
copilăriei. Amboise, Azăy le Râ
deau, Blois, Chambord, Châte- 
audun, Chaumont, Chenonceaux, 
Usse, Villandry, Chinon, Lan- 
geais — ce teribilă defilare de 
turnuri din poveste, ce splendi
dă materializare a aspirațiilor 
spre etern ale omului secolelor 
XV—XVI ! Mai practică, mai uti- 
litaristă, în esență mai democra
tică în efectele ei ultime, tehni
cii moderne îi va fi totuși greu 
să-1 ducă pe om atît de departe 
în lumea nemărginită a imagi
nației, cum au făcut-o acele 
mîini de meșteri care au ridicat 
castelele Loarei. Dacă ți s-ar 
spune că urmează să vezi cu ochii 
palatele din basmele Iui Crean
gă ori Ispirescu, ri-ai fi cu ni
mic mai mult impresionat decît 
la porțile castelului din Sau- 
mur, aproape nepămîntean în 
perspectiva sa de piatră. Cine 
au fost arhitecții unei asemenea 
construcții ? Ce minți trebuie să 
fii avut pentru a păstra tn ima
ginație, în locul hîrtiei de calc, 
aceste neașteptate îmbinări de 
linii devenite muzică celestă ? 
Peste tot în valea Loarei tră
iești sentimentul că faci cunoș
tința unui popar care de zeci de 
secole se străduiește să constru
iască pentru veșnicie, copleși
toare fiind deopotrivă imaginile 
grandioase, ecoul pașilor unor 
personagii istorice intrate în 
conștiința universală, și gîndul 
la truda de secole a unor bieți 
dăltuitori în marmură și gresiile 
Loarei, cu brațele cărora s-au

Dezbaterile de la O.N.U. privind situația 
din Africa de Sud-Vest

NEW YORK 13 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite : De peste trei săp
tămâni Adunarea Generală a 
O.N.U. continuă dezbaterea pro
blemei Africii de Sud-Vest. 
Soarta poporului Nambiei (nu
mele african al acestui teritoriu) 
și lupta sa pentru independență 
preocupă în cel mai înalt grad 
opinia publică mondială și, im
plicit, organizația Națiunilor U- 
nite. Până în prezent au luat cu- 
vîntul peste 30 de delegați, prin
tre care și reprezentantul per
manent al României.

în ședința plenară de luni di
mineața au luat cuvântul repre
zentanții Indiei, Zambiei, Polo
niei și statului Burundi.

Vorbitorii au apreciat că rezo
luțiile anterioare ale Adunării 
Generale își păstrează în con
tinuare deplina valabilitate. Gu
vernului de la Pretoria i-a fost 
retras irevocabil mandatul asu
pra acestui teritoriu. Sarcina ac
tualei sesiuni este de a recoman
da mijloacele cele mai eficiente 
de a duce la îndeplinire rezolu
țiile adoptate anterior.

Așa cum au subliniat repre
zentanții Marocului, Sudanului, 
României, Poloniei, Indiei, Zam
biei și ai multor altor țări, în 

înălțat aceste embleme ale ge
niului uman și cărora nu le ră- 
mînea decît dreptul de a admi
ra din depărtare frumusețea de 
ei creată.

Niște bujori și cîteva tufe de 
liliac, din pragul castelului din 
Monsoreau, clopoțelul din poar
ta aceluiași palat, ori, poate, 
glicinele violacee ce preced 
aleile de la Azay le Rideau mă 
făcuseră să încerc a intui ima
ginea generațiilor petrecute aici. 
O invitație, căreia îi datorez una 
dintre cele mai frumoase ima
gini din Franța, m-a adus însă 
la o seară cu un spectacol „su
net și lumină**,  la castelul din 
Chenonceaux. Ploua ușor și era 
întuneric beznă, cînd reflectoa
re nevăzute au aruncat o lumi
nă lunară peste zidurile pe sub 
care trece apa. O fereastră, în 
turnul central, s-a colorat gal
ben, precum un decupaj luminat 
de candelabrul cu lumânări. 
Tîrziu, noapte... Regele, adoles
cent, încerca să găsească expli
cații lumii pe care o descope
rea. Cineva urcă pe scară, se 
aud loviturile bastonului. „Bu
nă seara, domnule Voltaire... Ce 
este viața, domnule Voltaire ?“... 
Râsul prelungit al genialului fi
lozof, drept răspuns. Apoi : 
„Bună seara, domnule Montaig
ne... De ce se naște și pentru ce 
trăiește omul, domnule Montaig
ne ?“... „De ce trăiește omul, 
domnule Rousseau Muzică, 
zgomote vesele. Lumini în 
sălile de bal, palatul se 
răsfrînge acum în apă, um
bre dansează în marile săli. 
Din nou noapte, și iar întrebă
rile grele, fără răspuns. Și o fe
meie — „cea mereu frumoasă**  
— Diana de Poitiers. Și Cathe- 
rina de Medicis, soția. Moartea 
regelui — ucis. Și cearta celor 
două, alungarea Dianei, repre
zentată printr-o caleașca de su
nete ce se pierd pe aleile în 
noapte...

O seară la Chenonceaux...
Am revenit a doua zi pentru 

a vedea castelul în interior, acte 
semnate de Diana de Poitiers, 
camera de lucru a Catherine! 
de Medicis, cărțile, obiectele ei,

Piatra înlocuită cu metalul, prelungirea turnurilor — contopită în 
perfecțiunea geometrică a sferei de aluminiu : uzina atomică de 

la Chinon.

ciuda rezoluțiilor fără echivoc 
ale Adunării Generale, unele 
state occidentale au continuat să 
mențină relații economice, po
litice și de altă natură cu auto
ritățile sud-africane, furnizînd 
chiar armament acestei țări. 
Cheia soluționării problemei 
care se află în dezbaterea actu
alei. sesiuni, au arătat numeroși 
vorbitori, stă ân respectarea și 
îndeplinirea întocmai, de către 
toate statele, a hotărîrilor O.N.U.

O altă concluzie desprinsă din 
intervențiile de pînă acum este 
pericolul pe care perpetuarea 
actualei situații îl prezintă pen
tru pacea și securitatea continen
tului african. Expansiunea rasis
mului, refuzul de a acorda po
porului nambian dreptul său 
sacru la o viață liberă, ca și 
măsurile represive la care recurg 
autoritățile de la Pretoria pen
tru a-și duce planurile la înde
plinire, creează o situație ex
plozivă în sudul continentului 
african care poate declanșa un 
război rasial. Participanții la 
dezbateri au subliniat necesi
tatea unor măsuri urgente, chiar 
în cursul actualei sesiuni, care 
să permită traducerea în viață a 
rezoluțiilor Adunării Generale. 

camera regelui, dovezile nesta
torniciei și a dramelor omenești 
de care nu scăpa nici măcar lo
catarul unui palat al basmelor, 
dar de la care au rămas gene
rațiilor ce se succed, aceste tur
nuri, aceste povești ; și o isto
rie.

Epoca modernă, geniul fran
cez contemporan, a adăugat cas
telelor Loarei un ultim produs 
al său — uzina atomică de ja 
Chinon. Anunțîndu-ne o vizită 
aici, ne-a făcut mare plăcere să 
vedem arborat la poartă drape
lul Republicii Socialiste Româ
nia, și să pășim, din plin ro
mantism medieval, direct în cas
telele viitorului, pe care le pro
iectează și le ridică oamenii de 
știință. Piatra înlocuită cu me
talul, prelungirea turnurilor — 
contopită în perfecțiunea geo
metrică a sferei de aluminiu. 
Poate doar tăcerea, liniștea a- 
temporală, să unească cele două 
imagini. Oamenii acestui ultim 
„castel**  de pe valea Loarei a- 
vînd o forță instalată de 750 000 
de kilovați, ni s-a arătat cu to
tul deosebiți de lumea portrete
lor istorice, nu mai puțin dife
riți de înșiși părinții lor, dintre 
care mulți proprietari de mici 
pivnițe ori bistrouri subterane, 
cu ieșire la șosele, și în care 
vînd vinuri unice, produse pe 
parcele personale de pămînt. 
I-am văzut adunați în jurul 
reactorului pe acești flăcăi ai 
Loarei și în același timp ai erei 
at omice : halate complet albe, 
încălțări albe, mănuși albe — ta
blouri electronice de comandă, 
și mari panouri de cristal prin 
care privesc la lucru mașina de 
560 de tone cu care se introduc 
în reactor, ca într-un fagure, 
barele iradiante.

De la fereastra lor, din mijlo
cul acestui peisaj alb, priveam 
Loara toropită în calmurî mile
nare, și, dincolo de ea, zidurile 
castelului Chinon, piatră mai 
veche din trecutul de glorii ale 
Franței, căruia băieții $i fetele 
acestea îi adăugau energiile con
temporaneității.

EUGEN FLORESCU

DECLARAȚIA 
DE LA 

TEHERAN
TEHERAN 13. — Corespon

dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite : Conferința Națiuni
lor Unite pentru drepturile n- 
mului și-a încheiat luni lucrării0 
după trei săptămîni de activi
tate. în documentul final adop
tat de conferință, denumit De
clarația de la Teheran, delegații 
din cele 81 de țări participante 
au condamnat politica nefastă a 
apartheidului, considerînd-o
drept o crimă împotriva umani
tății, care provoacă încordare în 
relațiile internaționale consti
tuind totodată o amenința
re la adresa păcii și securității 
popoarelor. Conferința a reco
mandat Adunării Generale a 
O.N.U. să adopte măsuri cores
punzătoare ân această problemă, 
inclusiv sancțiuni de ordin eco
nomic. în declarație se reafirmă 
dreptul la libertate al tuturor 
oamenilor, indiferent de rasă, 
limbă, sex, religie sau convingeri 
politice. Orice ideologie bazată 
pe teoria superiorității rasiale 
trebuie să fie condamnată — 
se subliniază în comunicatul fi
nal. în Declarația de la Teheran 
se arată, de asemenea, că men
ținerea decalajului dintre nivelul 
țărilor în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate împiedică reali
zarea în practică a drepturilor o- 
mului.
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