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LA MASURILE PROPUSE
DE PLENARA C.C. AL P.C.R
Adunarea de partid deschisă 

a cadrelor didactice din
La secția motoare 

a Uzinei „23 August*
în editura politică 

a apărut:

Institutul politehnic București
Cîteva sute de ditdre didacti

ce ale celui maghiare institut 
de învățămînt JSsuperior din 
țară — Politehnica bucureștea- 
nă — s-au întrunit ieri într-o 
adunare de partid deschisă 
pentru a-și exprima adeziunea 
la măsurile propuse de re
centa plenară â C.C. al P.C.R.

Participanții la adunare.au 
subliniat importanta măsurilor 
— al căror izvor se a- 
flă în hotărîrile Congresului 
al IX-lea al ' partidului și ale 
Conferinței‘ Naționale — pentru 
întreaga viață economică și'spi
rituală a țării, de. natură să 
înalțe România pe edificiul ci
vilizației socialiste.

In cuvîntul său, rectorul in
stitutului, prof. univ. Constan
tin Dinculescu, membru cores
pondent al Academiei, a expri
mat înțelegerea lucidă de că
tre întreg colectivul didactic a 
semnificațiilor sociale și mo-

rale ale recentelor documente 
de partid și de stat, adeziunea 
sa totală însoțită de gîndurile 
unei activități didactice și știin
țifice de valoare, eficientă.

„Invățămîntul superior româ
nesc — a spus tovarășul Dincu- 
lescu — cunoaște o dezvoltare 
continuă, care se petrece sub 
ochii noștri. Opt miliarde lei 
din buget afectate nevoilor în
vățămîntului se concretizează 
în gratuitatea învățămîntului, 
în burse acordate la, peste 60 
la sută dintre studenți, în cei 
12 200 lei care se cheltuiesc 
nual pentru fiecare student, 
tot ceea ca se face pentru
școală noastră superioară să se 
înscrie alături de cele mai pres
tigioase școli din lume. Sim
țim întreaga răspundere patrio
tică și partinică ce ne revine 
de a da țării specialiști de va
loare și cetățeni devotai, ne

în 
ca

(Continuare în pag. a V-a)
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Legea cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului din țara noastră 
satisface — pe calea necontenită 
a progresului uman și social — 
așteptări și necesități stringente 
pentru noul nostru climat de via
ță, de muncă, de relație și con
cepție. Elaborată prin investiga
rea profundă și multilaterală a 
exigențelor actuale și mai ales 
de perspectivă, prin valorificarea 
creatoare a unei vaste experiențe 
acumulate în timp de prestigioa
sa noastră școală, ca și prin con
fruntarea receptivă cu. achizițiile 
ferme ale învățămîntului din alte 
țări, ea implică și fundamentează 
o multitudine de probleme de 
ordinul celor majore, decisive 
pentru destinul ulterior al insti
tuțiilor investite cu mandatul și 
răspunderea de a forma omul nou,

principala și indispensabila forță 
de producție, creatorul tuturor 
valorilor materiale și spirituale.

Din ansamblul problemelor ju
dicios soluționate este suficient 
— cu titlu de exemplu — să enu
merăm doar cîteva : reprofilarea 
universităților ; stabilirea diferen
țiată a duratei studiilor ; consoli
darea învățămîntului superior pe
dagogic ; instituirea unui stil de 
muncă creator și de tip academic 
atît pentru studenți cît și pentru 
cadrele didactice, îmbunătățirea 
conținutului, a metodelor și a efi
cienței tuturor activităților in- 
structiv-educative și de cercetare 
științifică ; a sistemului de recru
tare și selecționare a studenților

Ieri, după terminarea primului 
schimb, muncitorii din secția mo
toare a Uzinei „23 August" s-au 
întrunit într-o adunare în cadrul 
căreia și-au manifestat deplina 
lor adeziune față de măsurile 
dezbătute în plenara partidului, 
măsuri menite să întemeieze de
plin principii ale umanismului 
socialist.

— Problemele care au consti
tuit obiectul dezbaterilor în ple
nară, spunea Ștefan Biolan, se
cretarul comitetului de partid din 
secție, ca și măsurile adoptate, se 
încadrează în preocuparea per
manentă a conducerii partidului 
nostru pentru aplicarea în viață 
în mod consecvent a Hotărtrilor 
Congresului al IX-lea, ale Con-

laferinței Naționale, cu privire 
perfecționarea continuă a vieții 
economice și social-culturale, pen
tru desăvîrșirea construcției so
cialiste în patria noastră și ridi 
carea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc —'■ țelul 
suprem al politicii partidului.

Subliniind că partidul militea
ză neabătut pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste, pentru ridicarea ei pe 
noi trepte ale civilizației și pro
gresului, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale întregului

NICOLAE
CEAUȘESCU

I. BODEA

Cuvîntare la 
Plenara Comitetului 
Central al Partidului 

Comunist Român 
-19 iunie 1968- 
Broșura a fost editată in

tr-un tiraj de masă.

Vineri au continuat lucrările 
Q sesiunii a X-a a celei de a V-a 

legislaturi a Marii Adunări Na- 
A ționale.

Deputății și invitații au întîm- 
flh pinat cu puternice aplauze pe 
™ conducătorii partidului și sibiului.

în tribune se aflau ‘numeroși 
invitați, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București, 

£ ziariști.
în ședința de dimineață, în 

continuarea discuției generale la 
Proiectul Codului penal au luat 
cuvîntul deputății Constantin 
Mateescu, prim-vicepreședinte al 

0 Uniunii Centrale a cooperative
lor de consum, și Ion Cristolovea- 
nu, director la Filiala municipiu- 

V lui București a Băncii de Inves
tiții.

•
 S-a trecut apoi la discuția pe 
articole în cadrul căreia Marea 
Adunare Națională a adoptat pro-

•
 puneri de modificare făcute cu 
prilejul dezbaterii publice a Pro
iectului și amendamente ale de- 
A putaților, însușite de Guvern și 
™ de Comisia juridică. Marea Adu
nare Națională a adoptat apoi 

gh prin vot secret, cu bile, Codul 
penal al Republicii Socialiste

•
 România.

în continuarea ordinii de zi, 
s-a discutat Proiectul de lege 

• privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Băncii Române de 
Comerț Exterior. Expunerea la 

gh acest proiect de lege a fost fă- 
™ cută de ministrul comerțului ex

terior, Gheorghe Cioară. Depu- 
£ tatul Gheorghe Lepădean, secre- 

tarul Comisiei economico-finan- 
ciare, a prezentat raportul co- 

A mun al Comisiei economico-fi- 
nanciare și al Comisiei juridice 
la acest proiect de lege.

£ După discuția pe articole, pro
iectul de lege a fost supus vo
tului deputaților. Marea Aduna- 
re Națională a adoptat prin vot 
secret, cu bile, Legea privind în- 
ființarea, organizarea și funcțio- 
narea Băncii Române de Comerț 
Exterior.

•
 Marea Adunare Națională a 
luat apoi în dezbatere Proiectul 
de lege pentru reglementarea u- 
9 nor condiții de remunerare a sa- 
lariaților care îndeplinesc funcții 
de conducere, tehnico-adminis- 

® trative și de specialitate. Expune
rea la acest Proiect de lege a 

• fost făcută de deputatul Petre
Lupu, membru supleant al Co- 
mitetului Executiv al C.C. al 

• P.C.R., președintele Comitetului 
de stat pentru probleme de or-
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ganizare și salarizare. Raportul 
comun al comisiilor economico- 
financiare și juridice a fost pre
zentat de deputatul Ion Cristolo- 
veanu, secretarul Comisiei econo- 
mico-financiare.

La discuția generală asupra a- 
cestui Proiect ae lege au luat cu- 
vîntul deputății: Tudor lonescu, 
director la Institutul de cercetări 
alimentare, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
Dina Cocea, artistă emerită, Du
mitru Stan, muncitor la uzinele 
„Grivița Roșie“ din Capitală, 
Remus Răduleț, vicepreședinte 
al Academiei, și Ilie Cîșu, secre
tar al Comitetului fudețean-Pra- 
hova al P.C.R.

După ce a argumentat con
secințele negative ale cumu
lului în învățămîntul superior 
si în activitatea de cercetare, 
deputatul TUDOR IONESCU 
a spus:

Proiectul de lege prevede pe 
bună dreptate înlăturarea in
demnizațiilor care nu sînt le
gate de o muncă efectiv pres
tată, prevedere cu care sînt pe

deplin de acord. Doresc în le
gătură cu aceasta să ridic ur
mătoarea problemă. In pro
iectul de lege se prevede la 
articolul I, alineatul 2 că „des
ființarea acestei indemnizații 
nelegate de muncă se va face 
pe măsura introducerii noului 
sistem de salarizare, în care 
sînt prevăzute indemnizațiile 
care corespund muncii efectiv 
prestate".

Eșalonarea în acest fel a a- 
plicării măsurii de desființare 
a indemnizațiilor respective nu 
este potrivită, întrucît aceastd 
înseamnă că unor angajați să 
li se retragă această indemni
zație de pe acum pentru că a 
și început aplicarea noului sis
tem de salarizare în întreprin
derile respective, iar alții vor 
primi în continuare încă un 
an aceste indemnizații cu atît 
mai mult cu cît ele nu sînt le
gate de salariu.

Propun să se suprime de la 
alineatul II al art. 1 cuvintele 
„pe măsura aplicării noului

(Continuare în pag. a Il-a)
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Aprovizionarea pieței
cu legume și la prețuri

echitabile - o preocupare
majoră, actuală

de

i
ILIE ZAHARIA

vicepreședinte al Comitetului pentru Prețuri de pe Ungă Consiliul 
Miniștri

în timpul adunării de la 
secția motoare a 
„23 August" din

Foto: ION

Uzinelor
Capitală
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bătut căi îndepărtate pentru a 
ajunge în acest oraș, ci sînt 
pur și simplu cu toții localnici. 
Deși în principala urbe dobro
geană n-a ființat niciodată o fa
brică textilă ; merinosul și spanga 
din partea locului au dat, e drept, 
ideea unei unități industriale de 
specialitate. Dar cum s-a întîm- 
plat ca aici să lucreze acum două 
mii de atît de proaspeți texti- 
liști constănțeni ?

★
...Acum trei ani, pe 

Constanței apăruseră o 
de afișe pe care stătea

Anul revoluționar 1848 
in Țara Românească

Bunăstarea societății se reflec
tă în mod firesc și în posibilita
tea populației de a găsi la timp 
și în cantități îndestulătoare 
bunurile de consum necesare, de 
la produsele cele mai simple la 
cele mai complexe, de la ac de 
cusut pînă la televizor, de la 
pîine și roșii pînă la conservele 
de calitate superioară — dacă ne 
referim la produsele alimentare.

în ceea ce privește mărfurile 
industriale, abundența acestora 
este determinată de capacitățile 
de producție care sînt puse în 
funcțiune — și acestea sînt pre
văzute în planul de stat. Previ
ziunile de creștere a producției 
agricole sînt însă deocamdată 
mai puțin certe fiind influențate 
de condițiile climatice, de ploi 
abundente sau de secetă, de tem
peraturi prea scăzute sau de va
luri de căldură.

Pentru contracararea efectelor 
variațiilor de climă asupra pro
ducției agricole, au fost luate 
încă din anii trecuți o serie de 
măsuri ca : extinderea suprafețe
lor irigate, folosirea metodelor a- 
grotehnice moderne, aplicarea 
pe scară largă a îngrășămintelor 
chimice. Este suficient %ă arăt că 
în prezent suprafața totală ame
najată pentru irigații a ajuns la 
aproape 500 000 hectare din care 
peste 340 000 hectare în coope
rativele agricole de producție, iar 
pînă la sfîrșitul anului suprafața 
irigată va depăși 600 000 de hec
tare. In ceea ce privește îngrășă- 
mintele chimice, cantitatea folo
sită (calculată în substanța acti
vă încorporată pe hectarul de 
teren arabil) a crescut de peste 
patru ori față de ultimul an, di-

(Continuare în pag. a V-a)

Nu, hotărît lucru, miturile se 
spulberă cînd intervine lucidi
tatea. Sau realitatea ? Sau și una 
și cealaltă ? Judecați dumnea
voastră după ce veți citi rîndu- 
rile de mai jos în care e vorba 
despre istoria pieirii unui mit re
portericesc.

★
...Plecasem la Constanța cu le

genda argonauților bine fixată în 
minte, — legendă pe care ți
neam teribil să-mi eșafodez re
portajul — și așteptam doar da
tele exacte care s-o confirme 
transplantind-o vașnicîn contem
poraneitate. Adică, îmi spuneam 
din tren, în Dobrogea, posesoarea 
Unei de aur a merinosului local, 
au sosit acum de pe alte me
leaguri, precum în vechea Col- 
chidă vitejii argonauți căutînd și 
găsind aici comoara. După care, 
ca niște argonauți moderni și 
practici ce se afla au început s-o 
exploateze industrial într-o uni-

străzile 
mulțime 

.. r. __scris cu
litere de-o șchioapă : „Tineri 1 In 
orașul nostru se va clădi o fa-

ARG0MUIU
A_ ___

tate cu totul nouă pe tărîmul 
dobrogean. Și așa mai departe, 
și așa mai departe...

Faptele însă, neîndurătoare, țin 
aproape totdeauna să joace 
cumplite feste celor înarmați 
de acasă >cu idei livrești. Și 
să vedeți cum: „argonauți
lor- ’ ’ *
lină 
nu i 
cu i

cum: „< u ,
de la întreprinderea de 

i integrată din Constanța 
li se potrivește deloc numele 
pricina, fiindcă ei n-au stră-

brică textilă modernă. Cine do
rește să devină țesător, filator, 
vopsitor, finisor, repansator, să 
se prezinte la locul cutare, în 
ziua cutare.- Și s-au prezentat. 
Nu chiar tineri: mai degrabă a- 
bia adolescenți, sau aproape co
pii, însoțiți de părinți. Directorul

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Nu știm dacă au nutrit 
siunea circului din prima 
copilărie tot așa cum 
știm dacă această pasiune — 
dacă și cît a existat — . i-a 
reunit sub acoperișul acele
iași familii. Cert este că 
Ștefânia-Corina și Gheorghe 
Toma s-au apropiat de lu
mea miraculoasă a circului 
oarecum pe căi lăturalnice. 
Mai exact spus, el, soțul, lu
crează ca ospătar la Braseria 
Circului iar soția ajutoare 
de bufetieră la toneta I din 
incinta circului. De fapt, fa
milie unită, soțul a aranjat 
de așa manieră ca să lucre
ze în permanență ziua. Căci 
seara, cel puțin așa au cre
zut colegii săi de unitate, 
Gheorghe (nu știm cum i se 
mai spunea în intimitate) 
era sedus de spectacolele de 
circ. Hocus-pocus, și scotea 
prestidigitatorul dintr-o bu
cată de hîrtie o rață s-o mă- 
nînci pe varză ,nu alta. Poate 
aici lui și soției sale ca și 
responsabilei tonetei, Gheor
ghița Neculcea le-a venit 
ideea genială să devină și ei 
artiștii lui „uite popa nu e 
popa !“ E adevărat că au 
ales loc de spectacol nu are
na inundată sub lumina re
flectoarelor ci tejgheaua sau 
mai exact spus obscuritatea 
de sub tejghea. Seară de sea
ră aici se vindeau cel puțin 
400 de sandvișuri. Prestidi
gitația era simplă ca orice

pa- 
lor 
nu

în loc de 21 
i presată, por- 
i la mai puțin 
Afacerea avea

„idee mare“ : 
grame de șuncă 
ția era redusă 
de jumătate. .
o anumită paritate : jumăta
te lor, jumătate statului. Ca 
să nu fie jigniți că au reper
toriu prea sărăcăcios au mai 
descoperit (e adevărat că 
descoperiseră alții înaintea 
lor) numărul „uite apa-bea 
citronada". Adică jumătate

atît mai repede vor fi demas
cate astfel de cazuri incom
patibile' cu normele morale, 
cu legile societății noastre 
socialiste. Așa cum arăta to
varășul Nicolae. Ceaușescu 
în cuvîntarea sa din 19 iu
nie a.c. „sporirea 
piniei publice în 
cială, creșterea 
și combativității 
muncii, dezvoltarea

rolului o- 
viața so- 
vigilenței 
oamenilor 

diferite-

mic au dovedit cu ușurință, 
în cazul relatat mai sus, ne
cinstea unor lucrători puși să 
servească cetățenii. La in
ventariere s-a mai descoperit 
în gestiunea Corinei-Ște- 
fania Toma o lipsă în valoare 
de 8 445 lei. E adevărat că a 
doua zi s-a grăbit să-i depu
nă. Numai că nu s-a prins, 
în schimb s-au prins toate 
furturile. S-a văzut printre

«Jonglerii sub tejghea
la bufetul circului

citronadă și jumătate apă. E 
adevărat, apă rece de la 
gheață. Dar riscurile mese
riei au fost fatale. Se pare că 
mai multe persoane n-au fost 
atît de ușor sugestionabile 
și atunci au scris negru pe 
alb, în condica de reclama- 
ții : „atenție, aici, la circ 
(adică în hol I) se fură 
Reacție pe deplin îndreptă
țită. Cu cît vigilența opiniei 
publice va fi mai mare, cu

lor forme de control obștesc" 
coroborate cu „perfecționa
rea activității organelor 
noastre de justiție și de mi
liție" vor duce la „lichidarea , 
unor asemenea surse de îm
bogățire necinstită și, mai a- 
les a furtului și a delapidări
lor din averea statului, pen
tru împiedicarea oricărui fel 
de înavuțire în afara muncii 
prestate în folosul societății". 
Organele de control econo-

altele că profesia de bază a 
Corinei-Ștefania Toma" era 
de desenatoare tehnică 
dar goana după trai ușor a 
adus-o în această postură, 
în furturile pe care le-a co
mis aici, împreună cu res
ponsabila Gheorghița Ne- 
culcea și cu ajutorul și în
curajarea soțului (nu știm 
de ce acesta continuă să ră- 
mînă în libertate și în plus 
ospătar la aceeași unitate ?)

familia Toma și-a cumpărat 
un „Fiat“ 600, și — din de
clarațiile ei — au „agoni
sit" prin sudoarea frunții al
tora, cîte 5 000 lei pe 14 car
nete C.E.C.

Recentele hotărîri și mă
suri inițiate de partid, discu
tate în Marea Adunare Na
țională au menirea de a în
trona principiile și normele 
etice socialiste, de a sancțio
na pe toți cei ce sfidează 
prin modul lor de viață 
masa cetățenilor care trăiesc 
din muncă cinstită. Tot
odată ele asigură controlul 
provenienței veniturilor du
bioase, pentru că din nici un 
punct de vedere nu este ad
misibilă în socialism acapa
rarea fără efort, fără muncă 
a unor venituri provenite din 
munca altora. Societatea 
noastră pedepsește cu aspri
me mentalitatea acaparatoa
re a acelora care vor bani 
mulți pentru muncă puțină, 
înșelătoria, oricum și oriun
de s-ar manifesta, este un vi
ciu la a cărui extirpare își 
aduc contribuția organele 
statului ajutate efectiv de o- 
pinia publică. i

Revenind la cazul nostru, 
să vedem cum au fost pe
depsiți cei care au furat din 
buzunarul cetățenilor punînd

ȘT. I. GANESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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sistem de salarizare" și să fie 
înlocuite cu „începînd de la 
1 iulie 1968“

După ce a arătat că măsu
rile preconizate de plenara 
C.C. al P.C.R. sînt fundamen
tate pe principiul de înalt 
sens etic, potrivit căruia mun
ca este si trebuie să fie unica 
sursă de venituri materiale, 
subliniind justificarea deplină 
a acestor măsuri, deputatul 
JEAN LIVESCU s-a ocupat de 
neajunsurile produse de cu
mul : x

Dacă definim în acest cadru 
largul orizont de activitate al 
unui membru al corpului di
dactic universitar și răspun
derea lui în ce privește for
marea intelectuală și educa
rea studenților, ca și partici
parea la activitatea de cerce
tare științifică, apar ca evi
dente greutățile pe care le 
creează învățămîntului persoa
nele ce ocupă posturi în cu
mul. Activitatea acestora se 
restrînge la efectuarea obli
gațiilor cu caracter pur didac
tic, pentru că, în mod obiectiv, 
n-au materialmente timpul de 
a da mai mult învățămîntului, 
față de cerințele puse în fața 
școlii noastre. Calificîndu-1 
pentru trecut ca un „rău ne
cesar", consider că în situația 
de astăzi cumulul nu numai că 
impietează asupra calității în
vățămîntului, dar constituie și 
o piedică pentru atragerea ti
nerelor elemente valoroase 
spre funcția de educator. A- 
nalizele făcute pe teren la 
unele institute, în ce privește 
sarcinile de revin Ministerului 
Învățămîntului și instituțiilor 
de învățămînt superior pentru 
înlăturarea cumulului au ară
tat că aceste sarcini sînt pe 
deplin și imediat realizabile.

In încheiere vorbitorul a 
spus :

Sînt conving că aplicarea 
prevederilor proiectului de 
lege va avea drept efect în
tărirea activității instructiv- 
educative și științifice a mem
brilor corpului nostru didactic, 
va stimula capacitatea lor de 
activitate creatoare în folosul 
dezvoltării învățămîntului su
perior.

EXPUNEREA
b proiectul de lege pentru reglementarea unor condiții de remunerare 

a salariaților care îndeplinesc funcții de conducere, tehnico- 
administrative și de specialitate, prezentată de tovarășul Petre Lupu, 

președintele Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare 
și Salarizare

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri supun dezbaterii 
și aprobării Marii Adunări 
Naționale proiectul de lege 
pentru reglementarea unor 
condiții de remunerare a sala
riaților care îndeplinesc func
ții de conducere, tehnico-ad- 
ministrative și de specialitate.

După cum vă este cunoscut, 
programul adoptat de Congre
sul al IX-lea al partidului, o 
dată cu liniile directoare ale 
dezvoltării economiei și cultu
rii, a trasat și sarcina ridicării 
pe o treaptă superioară a 
cointeresării materiale a oa
menilor muncii la obținerea u- 
nor rezultate tot mai bune în 
activitatea ce o desfășoară în 
interesul societății.

în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului. Comitetul Cen
tral al partidului și guvernul 
au adoptat în cursul ultimilor 
ani o seamă de măsuri pe a- 
ceastă linie.

De la 1 august anul trecut 
au fost majorate salariile mici 
din toate ramurile de activita
te, asigurîndu-se o creștere a 
salariului minim pe economie 
cu aproape 23 la sută.

Pe lingă creșterile de sala
rii prevăzute în planurile de 
stat anuale, ca urmare a ridi
cării calificării angajaților și 
a sporirii productivității mun
cii, tot anul trecut au fost 
majorate salariile .ceferiștilor 
care concură la siguranța cir
culației. ale docherilor, ale e- 
conomiștilor din toate ramuri
le de producție cu 12—13 la 
sută.

In strînsă legătură cu acțiu
nea de organizare științifică a 
producției și a muncii, pre
cum și cu măsurile preconiza
te privind îmbunătățirea con
ducerii și planificării econo
miei naționale, se experimen
tează noi forme de cointeresa
re materială într-un număr de 
întreprinderi industriale. în 
activitatea de proiectare. în 
comerț și în agricultura de 
stat.

Pe baza hotărîrii Plenarei 
din octombrie 1967 a Comite
tului Central al partidului, 
printr-o hotărîre recentă a 
Consiliului de Miniștri, a fost 
aprobat un nou sistem de sa
larizare a cărei experimentare 
privind toate elementele SQle 
componente, a și început la 
1 iunie într-un număr de în
treprinderi, urmînd să fie ex
tinsă treptat pînă la sfîrșitul 
anului 1969 în întreaga econo
mie.

Trebuie subliniat că noul

Deputatul DUMITRU STAN 
a spus : Am citit cu deosebită 
atenție cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. 
Pentru mine, cît și pentru to
varășii mei de muncă din ca
drul colectivului Uzinei „Gri- 
vița Roșie", expunerea secre
tarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român a constituit un 
prilej de profundă satisfacție, 
în acest document, de o deo
sebită însemnătate pentru dez
voltarea ulterioară a societății 
noastre socialiste, este relevată 
din nou importanța respec
tării unui principiu de bază 
al orînduirii noastre, princi
piul retribuției socialiste, con
form căruia fiecare om este 
răsplătit după cantitatea și ca
litatea muncii sale, după con
tribuția pe care o aduce în 
mod efectiv la valorile mate
riale și spirituale create de 
întregul popor.

în continuare vorbitorul a 
arătat că „la Uzina „Grivița 
Roșie", de exemplu, un număr 
însemnat de ingineri care lu
crează în cadrul uzinei înde
plinesc în același timp, prin 
cumul remunerat, funcția de 
profesor la școala profesională 
din cadrul aceleiași uzine. 
Acest lucru este făcut de cele 
mai multe ori pe seama orelor 
de producție efectivă, cînd in
ginerii părăsesc locul de 
muncă înaintea acoperirii ore
lor legale de program. De 
aici, în mod firesc este preju
diciat bunul mers al produc
ției, cît și procesul de învăță
mînt profesional, cadrele di
dactice cumularde, în marea 
lor majoritate, desfășurînd 
această activitate nu din pa
siune pentru catedră și munca 
de instruire a viitorilor mun
citori calificați, ci din interese 
pur materiale. Vreau să arăt 
totodată că în alte întreprin
deri din Capitală și din țară, 
posturi de instructori pentru 
formațiile artistice de amatori 
sînt ocupate prin cumul re

sistem de salarizare se aplică 
concomitent cu majorarea sa
lariilor în medie cu 12,3 la 
sută așa cum s-a prevăzut în 
planul cincinal.

Sensul tuturor măsurilor 
preconizate de partid în acest 
domeniu de însemnătate deo
sebită pentru economia țării 
și viața poporului este acela 
de a se găsi cele mai bune căi, 
pentru a se asigura aplicarea 
consecventă în practica de 
fiecare zi a principiului socia
list de retribuire a fiecărui 
om al muncii’ după cantitatea, 
calitatea și răspunderea so
cială a muncii efectiv prestate.

Elaborarea măsurilor con
crete pentru realizarea acestui 
obiectiv a cerut în primul rînd 
examinarea critică a sistemu
lui de salarizare în vigoare, 
pentru evidențierea neajunsu
rilor existente și înlăturarea 
lor, precum și pentru alcătui
rea unui astfel de sistem pen
tru viitor, care, ținînd seama 
de cerințele noi și de posibili
tățile economiei, să asigure în 
mai mare măsură decît pînă 
în prezent o legătura nemijlo
cită între retribuirea fiecărui 
salariat și aportul său real la 
munca societății.

Printre problemele exami
nate cu prilejul elaborării mă
surilor privind perfecționa
rea cointeresării materiale, au 
fost și acelea ale diferitelor 
indemnizații și a altor adao
suri ce se plătesc în afara sa
lariilor, precum și ale cumu
lului de funcțiuni.

A ieșit în evidență cu deo
sebită pregnanță faptul că cu
mulul de funcțiuni remune
rate și indemnizațiile ce se 
acordă fără o legătură nemij
locită cu munca efectiv pre
stată constituie neajunsuri 
importante ale actualelor re
glementări în acest domeniu. 
Pe lîngă faptul că n-au ni
mic comun principial cu re
partiția socialistă, ele gene-' 
iează în practică fenomene 
negative, atît în ce privește 
realizarea de către unii cetă
țeni a unor venituri exage • 
rate față de contribuția adu
să la munca societății, cît și 
în ce privește blocarea dru
mului spre promovare a tot 
mai numeroase cadre tinere 
merituoase.

Societatea noastră acorda o 
înaltă prețuire oamenilor care 
se disting printr-o contribuție 
deosebit de valoroasă la pro
gresul ei. Este firesc, în socia
lism, în primul rînd ca oa

munerat de artiști ai unor 
formații profesionale, avînd 
drept consecință, și aici, o ac
tivitate artistică superficială, 

în încheiere vorbitorul a 
spus: Considerînd că proiec
tul de lege vine să reglemen
teze neajunsurile semnalate, 
cît și să contribuie la .o cît 
mai justă aplicare a principiu
lui socialist al repartiției, de
clar că îl voi vota cu toată 
convingerea.

în cuvîntul său deputatul 
REMUS RADULEȚ a arătat» 
încadrarea muncii cu omul 
potrivit la locul potrivit fiind 
cea mai eficientă pentru dez 
voltarea cît mai rapidă, con
tinuă și multilaterală a forțe 
lor de producție, trebuie ca 
dispozițiile legale să promo
veze această încadrare.

Dacă analizăm așezarea sa
lariilor statornicită în prezent 
în țara noastră constatăm că 
ea respectă principiile de car« 
am vorbit, pentru toate titlu
rile de calificare, pînă la cele 
două trepte ale titlului de 
doctor, pentru care nu le res
pectă. într-adevăr, de o parte, 
așezarea actuală nu cuprinde 
funcțiuni ce nu sînt prevăzute 
spre a fi ocupate delicențiați 
sau doctorați care nu au titlul 
de doctor. De altă parte, ele 
prevăd pentru purtătorii a- 
cestui titlu de calificare și 
specializare o componență 
fixă a salariului, independentă 
de funcțiunea pe care o ocupă, 
o indemnizație lipsită de core
lație cu munca prestată. 
Această anomalie a dispoziții
lor legale actuale, trpbuie su
primată, pentru că nu stimu
lează pe purtătorii treptelor 
titlului de doctor nici să o- 
cupe funcțiunile de mai mare 
răspundere, pentru care au 
fost pregătiți și nici să reali
zeze o eficiență mai mare a 
muncii lor.

Articolul întîi al proiectului 
de lege pe care-1 discutăm 
prevede suprimarea nu numai 
justificată, ci și necesară, a 
acestei anomalii. Măsura tre
buie completată însă cu sta
tornicirea de runcțiuni prevă
zute a fi ocupate în mod nor
mal de doctori și a unei scă
deri proporționale, adică în

menii care se disting în mun
că, în economie, știință, artă, 
cultură, să fie retribuiți co
respunzător eficienței activită
ții lor și posibilităților ma
teriale de care dispune so
cietatea în etapa respectivă.

Este, de asemenea, firesc 
ca societatea să acorde ca 
semn de prețuire unor oameni 
deosebit de valoroși și stimu
lente morale ca titluri de o- 
noare, decorații, alegerea sau 
desemnarea ca membri în di
ferite comitete, comisii, con
silii sau, cum e cazul în do
meniul științei, acordarea de 
titluri științifice și alegerea ca 
membri în diferite organisme 
științifice de prestigiu.

Dm păcate, datorită regle
mentărilor în vigoare, o sea
mă dintre distincțiile și titlu
rile onorifice și științifice fiind 
însopte de indemnizații în 
bani acordate pe viață și în 
unele cazuri transmise și ur
mașilor, s-au transformat din 
stimulente, prin esența ior 
destinate a fi de ordin moral 
cu însemnat rol educativ cen
tru generațiile tinere, în iz
voare de privilegii de ordin 
material pentru deținătorii 
lor, slăbindu-le implicit forța 
de înrîurire pozitivă.

Pe drept cuvînt, numeroși 
cetățeni și-au manifestat ne
dumerirea și nemulțumirea 
față de asemenea stări de lu
cruri. considerîndu-le ca fiind 
în contradicție cu principiile 
repartiției și eticii socialiste.

Intr-adevăr, s-au constatat 
dese cazuri cînd oameni care 
lucrează alături și au aceleași 
rezultate în muncă obțin as
tăzi venituri 'cu mult diferi
te numai pentru faptul că 
unii dintre ei sînt posesorii 
unor distincții primite pentru 
merite din trecut.

Opinia publică stimează pe 
deținătorii titlurilor de erou 
al muncii socialiste, de acade
mician sau de doctor în știin
țe, de artist al poporului sau 
maestru emerit al artei și pe 
cei ce au obținut diferite alte 
distincții și consacrări pentru 
merite deosebite, apreciind va
loarea lor de simbol al înal
tei prețuiri de către societate 
a meritelor deosebite în slu
jirea ei cu competență și cre
dință. Ea nu contestă merite
le purtătorilor, de distincții și 
nici justețea acordării lor, dar 
nu consideră întemeiată trans
formarea acestora în izvoare 
de venituri nebazate pe mun
că.

corelație cu munca, a salariu
lui normal al acestor func
țiuni, pentru cei ce le ocupă 
fără a avea doctoratul.

După ce a arătat necesitatea 
suprimării indemnizațiilor ne
legate de muncă, vorbitorul a 
spus: Rămîne ca legiuitorul 
să aprecieze în viitor dacă sis
temul premial, aplicat o sin
gură dată, pentru totdeauna la 
acordarea unor astfel de titluri 
și distincții, nu ar constitui 
un stimulent suficient pentru 
străduința de a le obține.

Întrucît formarea și specia
lizarea de cadre nu reclamă 
aceeași durată în toate sec 
toarele de activitate deputatul 
a propus ca problema cumulu
lui între exterior și cercetare 
unde ducem încă lipsă de cer
cetători formați, să intre expli
cit printre excepțiile prevăzute 
de ultimul articol al proiectului 
de lege. De asemenea, propun 
să se reconsidere, în lumina 
înaintării operației de înlătu
rare progresivă a cumulului 
în cercetare, planurile de cer
cetare elaborate pentru fiecare 
din anii viitori, cu grijă spe
cială pentru cercetarea funda 
mentală, unde dificultățile în
locuirii vor fi mai mari, pen 
tru ca pe baza noii legi să se 
poată statornici condiții de 
continuare neîntreruptă a cer
cetării în sectoarele conside
rate de Consiliul Național al 
Cercetării Științifice ca neapă
rat necesare — și care ar ră
mîne altfel descoperite.

Deputatul Petre Lupu a răs
puns apoi la problemele ridicate 
de deputați în cadrul dezbaterii, 

tn continuare, proiectul de 
lege a fost discutat pe articole și 
supus votului deputaților. Marea 
Adunare "Națională a adoptat, cu 
amendamente făcute de deputați, 
Legea pentru reglementarea u- 
nor condiții de remunerare a sa- 
lariaților care îndeplinesc funcții 
de conducere, tehnico-administra- 
tive și de specialitate.

Lucrările Marii Adunări Na
ționale vor continua în ședință 
plenară în cursul zilei de luni 24 
iunie.

(Agerpres)

Proiectul de lege supus dez
baterii și aprobării dumnea
voastră urmărește înlăturarea 
unor astfel de inechități prin 
desființarea tuturor indemni
zațiilor, cărora nu le cores
punde o activitate efectiv pre
stată.

Noul sistem de salarizare 
aprobat de conducerea de 
partid și de stat, înlăturînd 
elementele de nivelare a cîș- 
tigurilor existente în sistemul 
în vigoare, conține toate in
strumentele necesare pentru a 
marca prin retribuție diferen
țiată gradul de pregătire, ta
lentul, experiența, hărnicia, 
spiritul de inițiativă și de 
răspundere, vechimea în mun
că a fiecăruia, cantitatea, ca
litatea și rezultatele muncii 
proprii, precum și contribuția 
adusă la rezultatele obținute 
de colectivul de muncă și de 
întreaga societate. El prevede 
pentru personalul de condu
cere tehnic-administrativ și 
de specialitate salarii diferen
țiate după funcții și gradul 
profesional, după numărul de 
gradații la fiecare funcție, 
precum și premii corespunză
toare aportului adus la obți
nerea unei eficiențe superioa
re a muncii peste prevederile 
de plan.

Asigurînd aplicarea consec
ventă a principiului profund 
echitabil cunoscut și unanim 
acceptat „salariu egal la mun
că egală", în sensul său cel 
mai complex, noul sistem de 
salarizare are în vedere tot
odată promovarea cu priori
tate în ierarhia muncii în toa
te domeniile de activitate, a 
celor ce se străduiesc să-și ri
dice calificarea. în domeniul 
științei și tehnicii se prevede 
condiționarea promovării în 
posturi de conducere impor
tante de reușita la concurs 
sau obținerea de titluri știin
țifice. Noul sistem de salari
zare asigură deci obținerea de 
venituri mai mari numai ca 
urmare a rezultatelor mai 
bune în muncă și a promovă
rii pe merit în funcții supe
rioare.

Proiectul de lege ce vă este 
prezentat prevede menținerea 
în continuare numai a acelor 
indemnizații care, corespun- 
zînd unor obligații concrete 
de muncă, constituie elemente 
componente ale sistemului de 
salarizare reglementat prin 
acte normative.

Totodată, trebuie subliniat 
că pentr u cei ce datorită vîrs- 
tei au ieșit din muncă, statul 
asigură .in conformitate cu 
reglementările în vigoare pen
sii cu mult majorate față de 
trecut, corespunzătoare anilor 
munciți și valorii sociale a ac
tivității desfășurate.

Tovarăși deputați,
Fără îndoială că, aplicarea 

consecventă a unor asemenea 
principii va stimula străduin
ța spre perfecționarea pregă
tirii profesionale, spre obține
rea de rezultate tot mai bune 
în muncă și, implicit, a unei 
retribuții superioare.

Așa cum am mai arătat, o 
altă anomalie ce se cere li
chidată este aceea a practi
cării cumulului de funcții re
munerate.

Dacă în primii ani de dez
voltare a orînduirii noastre în 
condițiile creșterii impetuoase 
a forțelor de producție și a 
procesului de reînnoire în 
toate domeniile științei, cul
turii și artei, reglementarea 
cumulului de funcțiuni remu
nerate a fost mai mult sau 
mai puțin o necesitate în u- 
nele sectoare, în condițiile de 
azi, după ce învățămîntul 
nostru superior a dat în ulti
mii 20 de ani peste un sfert de 
milion de absolvenți, dintre 
care mulți sînt astăzi specia
liști de înaltă calificare, unii 
dintre ei autori ai unor lucrări 
valoroase, ce s-au impus a- 
tenției cercurilor științifice și 
tehnice din țară și străinătate, 
această reglementare trebuie 
considerată de mult depășită.

Totodată, față de cerințele 
sporite în ce privește crește
rea eficienței tuturor laturilor 
activității desfășurate în e- 
conomie, știință, artă, cultu
ră și administrație, practica a 
dovedit că în condițiile cumu
lării a două sau mai multe 
funcțiuni, oamenii, oricît de 
bine înzestrați ar fi, nu pot 
asigura la nivel corespunză
tor îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin în funcțiile încredin
țate. Ei nu au timpul necesar 
pentru o informare temeinică 
și completarea la zi a cunoș
tințelor dobîndite cu ani în 
urmă, din care cauză desfă
șoară adesea o activitate ru
tinieră cu slabă eficiență.

Răspunsul deputatului Petre Lupu 
la probleme ridicate în cursul dezbaterii

Aș dori, în numela Consiliu
lui de Miniștri, St răspuhd la 
cîteva din problemele ridica
te de tovarășii deputați care 
au luat cuvîntul în legătură 
cu proiectul de lege prezentat. 
Declarîndu-se de acord cu pro
iectul de lege, mai mulți vor
bitori au făcut o serie de pro
puneri.

Astfel, tovarășul deputat 
acad. Remus Răduleț a ridicat 
problema ca, o dată cu des
ființarea indemnizației de doc
tor în științe, să se asigure ca 
anumite funcții care cer o ca
lificare și o pregătire științifi
că deosebită să nu poată fi în
credințate decît celor care de
țin titluri științifice.

Cu prilejul elaborării măsu
rilor cuprinse în proiectul de 
lege, conducerea de partid și 
de stat a examinat multilateral 
toate aspectele și implicațiile 
pe care le poate avea adopta
rea legii. în acest cadru s-a 
stabilit ca linie de orientare 
pentru alcătuirea noului sis
tem de salarizare tocmai prin
cipiul ca anumite posturi de 
conducere în activitatea econo
mică, dar mai ales științifică, 
didactică, să nu poată fi ocupa
te în viitor decît de cei care 
dețin sau vor obține titluri 
științifice — doctor sau doc
tor docent. Mai mult decît 
atît, deoarece și în activitatea 
economică, chiar în întreprin
deri, există cadre care dețin

LEGEA
pentru reglementarea unor condiții de remunerare a salariaților 

care îndeplinesc funcții de conducere, tehnico-administrative 
și de specialitate

în Republica Socialistă Ro
mânia dreptul la muncă -este 
garantat de Constituția țării, 
fiecărui cetățean asigurîndu-i- 
se posibilitatea de a desfășu
ra, potrivit pregătirii și apti
tudinilor sale, o activitate u- 
tilă în domeniul economic, 
științific, cultural, social și ad
ministrativ, remunerată după 
cantitatea și calitatea ei.

Intr-o anumită perioadă, 
pentru acoperirea nevoilor d« 
cadre de specialitate, a fost 
necesară utilizarea cumulului 
de funcții remunerate. în 
prezent, cînd asigurarea cu 
cadre calificate a tuturor sec
toarelor de activitate s-a îm
bunătățit, menținerea cumulu
lui remunerat nu mai este în
dreptățită această practică do- 
venind totodată o piedică în 
promovarea cadrelor tinere în 
funcții de conducere, tehnico- 
administrative și de speciali
tate.

In același timp, unii salari- 
ați care beneficiază de diverse 
indemnizații și adaosuri nele

în învățămîntul universi
tar, unde extinderea cumulu- 
lului de funcții remunerate a 
luat o mare amploare, s-a 
constatat, nu de pjjține ori, 
că lecțiile prezentate în fața 
studenților sînt departe de a 
se ridica la nivelul cerut și 
că, datorită activității desfă
șurate concomitent în mai 
multe sectoare, cadrele didac
tice respective neglijează în
deplinirea unor obligații de 
cea mai mare însemnătate 
privind munca educativă în 
rîndul studenților.

Cu toate că sarcina lichidă
rii Cumulului a fost trasată 
cu mult timp în urmă, rezul
tă că în anul școlar 1967/1968 
au ocupat posturi didactice, 
prin cumul, numai în învăță
mîntul superior peste 3 400 de 
cadre, din care peste 1 600 cu 
funcții de bază în afara aces
tuia.

în București, oraș cu veche 
tradiție universitară, s-a ajuns 
ca peste 27 la sută din numă
rul posturilor didactice uni
versitare (fără posturile de 
preparatori) să fie ocupate 
prin cumul, dintre care peste 
1 300 să fie deținute de per
soane care au funcția de bază 
în alte sectoare de activitate. 
Trebuie remarcat că multe 
din funcțiunile cumulate au 
apărut ca urmare a supraîn
cărcării inutile a programelor 
de învățămînt.

Se poate oare justifica o a- 
semenea situație prin lipsa de 
cadre ? Sînt convins că ni
meni dintre dumneavoastră 
nu se îndoiește de faptul că 
din cele peste 250 000 de cadre 
cu studii superioare formate 
la școală socialismului s-ar fi 
putut găsi oameni suficient de 
capabili care să asigure cu 
succes completarea celor cî- 
teva mii de funcțiuni ocupate 
astăzi prin cumul în învăță
mîntul superior și în activi
tatea științifică, de pildă, da
că factorii de răspundere din 
aceste sectoare s-ar fi ocupat 
cu perseverență și fermitate 
de rezolvarea unei astfel de 
probleme de interes major.

Practicarea și extinderea 
continuă a cumulului de 
funcții remunerate a împiedi
cat formarea și promovarea a 
numeroase cadre tinere, bine 
pregătite din punct de vedere

asemenea titluri, șrcare de re
gulă sînt mai bine pregătite, 
mai bine calificate decît cei 
care nu le dețin, sistemul de 
salarizare oare se experimen
tează să prevadă că deținăto
rii titlului de doctor sau ab
solvenții învățămîntului post
universitar au prioritate la 
promovarea în funcții de con
ducere, dacă dovedesc capaci
tăți organizatorice, dar mai 
ales să aibă posibilitatea de a 
fi trecuți în gradații superioare 
ale funcției respective cu o re
ducere de stagiu, chiar înain
tea altora, în cazul cînd din 
numărul total al oandidaților 
la această promovare, există 
cadre care posedă titluri și al
tele care nu* le posedă.

Atenția conducerii de partid 
și de stat față de stimulentele 
ce se acordă acelor care stu
diază, se perfecționează și ob
țin titluri științifice este ex
primată și în hotărârea Consi
liului de Miniștri care se apli
că experimental. Fără îndoia
lă, aici se încadrează implicit 
sugestia făcută de tovarășul 
Răduleț ca în cazul cînd unele 
funcții care cer cadre cu titluri 
științifice sînt ocupate de oa
meni fără asemenea titluri, să 
se prevadă acordarea unui sa
lariu mai redus. Acest lucru 
este firesc, și chiar în prezent 
acolo unde unele cadre nu au 
pregătirea corespunzătoare no
menclatorului de funcțiuni, ele 

gate de muncă obțin venituri 
exagerate față de participarea 
lor efectivă la munca socie
tății.

Cumulul de funcții remune
rate și plata indemnizațiilor 
nelegate de muncă generează, 
disproporții nejustificate din 
punct de vedere social între 
veniturile diferitelor categorii 
de salariați, ceea ce contra
vine eticii societății socialiste.

Aplicarea consecventă a cri
teriilor socialiste de reparti
ție impune ca orice retribuire 
să corespundă unei munci 
socialmente utile, efectiv 
prestate, iar fiecare angajat 
să aibă o singură funcție re
munerată, primind un singur 
salariu, corespunzător cu ni
velul său de pregătire, cu gra
dul de răspundere și cu com
plexitatea sarcinilor încre
dințate.

în scopul înlăturării neajun
surilor existente în ce pri
vește plata unor indemniza
ții și adaosuri nelegate de 
muncă și a reglementării 

profesional și științific, a 
permis slăbirea preocupării 
mai ales în domeniul învăță
mîntului și științei, pentru în
făptuirea unei politici de per
spectivă în domeniul selecțio
nării, formării și promovării1 
cadrelor pentru asigurarea 

' din timp și cu grijă a schim
bului de mîine, obligație de 

jprim ordin a oricărei socie
tăți, care dorește să-și asigure 
perpetuarea și progresul, și 
ou atît mai mult a societății 
socialiste care-și are drumul 
larg deschis spre viitor.

Practicarea și extinderea 
cumulului de funcții remune
rate prezintă un pericol pen
tru societate tocmai pentru că 
oferă conducerilor organelor 
centrale soluții comode, dar 
cu totul momentane și nesa
tisfăcătoare pentru acoperirea 
unor nevoi de cadre în ins
tituțiile subordonate, precum 
și pentru că, avînd în vedere 
cîștigurile exagerate posi
bile de realizat pe această 
cale constituie un stimulent 
pentru mulți din cei ce cu
mulează de a se opune, con
știent sau inconștient, la pro
movarea în funcțiile respec
tive a altor cadre capabile.

Iată de ce proiectul de lege 
ce v-a fost prezentat prevede 
desființarea în termen de 90 
zile de la adoptarea lui a cu
mulului de funcții remunera
te. Din lege reiese că acel ce 
cumulează două sau mai mul
te funcții de conducere, teh
nico-administrative și de spe
cialitate, în condițiile în care 
se simte în stare și dorește să 
le îndeplinească, iar organi
zațiile respective sînt de a- 
cord cu aceasta, le poate în
deplini în continuare, optînd 
însă, în termen de 30 de zile, 
pentru unul dintre salariile 
cuvenite pentru exercitarea 
uneia din funcții.

Totodată, avînd în vedere 
faptul că, prin excepție, pot 
exista sectoare și locuri de 
muncă în care atît interesele 
societății, cît și- dorința unor 
specialiști coincid, în ce pri
vește. prestarea unei munci 
peste programul de lucru, 
proiectul de lege prevede po
sibilitatea rezolvării unor ast
fel de cazuri prin hotăriri 
ale Consiliului de Miniștri, 
plata lucrătorilor respectivi 

primesc un salariu cu 5—10 
la sută mai redus. Aceasta este 
corespunzător principiului re
tribuției potrivit cu cantitatea, 
calitatea, pregătirea și răspun
derea socială a muncii depuse.

Tovarășa deputată Dina 
Cocea a ridicat problema oa
menilor de artă care în mo
mentul de față nu mai sînt sa- 
lșriați, ci pensionari și care 
prin pensia pe care o au nu 
dispun de venituri suficiente 
pentru a-și asigura condiții 
corespunzătoare de viață.

In legătură cu aceasta, do
resc să spun două lucruri: pe 
de o parte, potrivit noii legi a 
pensiilor, pensiile, nefiind pla
fonate, sînt în general cu mult 
mai mari decît în trecut. Ast
fel, pentru cei oare în condi
țiile activității dinainte de 
pensionare au avut un salariu 
mare, pensia este corespunză
toare, deci suficient de ridica
tă. Desigur, există oameni de 
artă, de știință, care au ieșit 
la pensie cu mulți ani în urmă 
și cărora nu li se aplică legea 
actuală a pensiilor și deci au 
venituri mai mici. Trebuie să 
vă spun că conducerea de 
partid și de stat a dezbătut a- 
ceastă problemă. Examinînd, 
de la caz la caz, situația nu 
numai a artiștilor, ci și a oa
menilor de știință șl a altor oa
meni de valoare din țara 
noastră, care datorită vîrstei se 
află In afara activității, se 

drepturilor de salarii cuvenite 
salariaților care îndeplinesc 
concomitent mai multe funcții 
de conducere, tehnico-admi
nistrative sau de specialitate, 
Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Orice formă de 
retribuire trebuie să cores
pundă unei munci socialmen
te utile, efectiv prestate.

Indemnizațiile nelegate de 
muncă se desființează pe 
data de 1 iunie 1968. Se 
vor menține numai indemni
zațiile care constituie elemen
te componente ale sistemului 
de salarizare, fiind legate 
nemijlocit de prestarea unei 
munci corespunzătoare.

Art. 2. — Angajații, indife
rent de locul de muncă, pot 
primi ca retribuție pentru 
funcțiile îndeplinite în orga
nizațiile economice, adminis
trative, științifice și social- 
culturale, un singur salariu. în 
termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a pre

zentei legi se desființează ori
ce cumul de funcții remune
rate.

Art. 3. — Angajații care 
exercită concomitent două 
sau mai multe funcții de con
ducere, tehnico-administra
tive și de specialitate vor pu
tea opta, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vi
goare a prezentei legi, pentru 
unul dintre salariile prevăzu
te la funcțiile îndeplinite.

Art. 4. — In cazuri excep
ționale, prin hotărîri ale Con
siliului de Miniștri, se pot 
stabili, în funcție de cerin
țele economiei, ale cercetării 
științifice și ale altor domenii 
de activitate Socială, sec
toare ale acestora în care u- 
nele categorii de salariați, 
proprii sau din alte ramuri, 
vor putea efectua peste pro- 

. gramul de lucru o altă muncă, 
remunerată cu ora sau în ra
port cu lucrările executate.

Art. 5. — Pe data intrării 
în vigoare â prezentei legi se 
abrogă orice dispoziții con
trare.

făcîndu-se după numărul de 
ore de muncă prestate sau 
în raport de lucrările efec
tuate. Pentru această muncă 
lucrătorii nu vor fi conside
rați ca angajați permanenți, 
iar plata acesteia nu va avea 
caracter de salariu pentru o a 
doua funcție.

Se va ajunge în acest fel ca 
fiecare lucrător să aibă asigu
rat, așa cum e firesc, un sin
gur loc de muncă în calitate 
de angajat permanent, remu
nerat cu un singur salariu, 
exercitarea unei alte munci 
după programul de lucru con
stituind o excepție și nu. o 
practică curentă și cu carac
ter de masă cu nimic justifi
cată, așa cum este acum.

Tovarăși deputați.
Proiectul de lege este o 

expresie a faptului că socia
lismul fiind împotriva egali
tarismului mic burghez este 
totodată și împotriva lipsei de 
proporții rezonabile în repar
tiția veniturilor, concepția sa 
în acest domeniu fiind enun
țată în principiul „de la fie
care după capacitățile sale, 
fiecăruia după munca sa". A- 
cesta este spiritul ce stră
bate de la un capăt la altul 
textul proiectului de lege pre
zentat.

Măsurile prevăzute prin a- 
cest proiect de lege fac .parte. - 
așa cum reiese din expunerea 
făcută de tovarășul Nicolae 
Qjaușeăcu la recenta plenară 
a Comitetului Central al Par
tidului, din ansamblul de 
preocupări ale partidului și 
guvernului nostru pentru 
dezvoltarea democrației so
cialiste, — care, fiind cea mai 
înaltă formă de democrație 
cunoscută în istorie, nu poate 
fi numai o democrație politi
că, ci și una economică rî 
socială. Ele constituie o noi®Ș 
dovadă a aplicării consecven
te a principiilor repartiției și 
eticii socialiste în prac
tica relațiilor sociale, un nou 
jalon pe drumul promovării 
cu energie a acestei orientări 
pe deplin înțelese și însușite 
de popor.

îmi exprim convingerea 
că Marea Adunare Națională 
va adopta proiectul de lege și 
că aceasta va fi primită cu sa
tisfacție de întreaga opinie 
publică din țara noastră.

are în vedete să li Se asigure 
condiții' corespunzătoare de 
viață.

Tovarășul deputat Ttldor 
Ionescu a făcut propunerea, la 
alineatul 2 al articolului 1 al 
Proiectului de lege, ca terme
nul de desființare a indemni
zațiilor nelegate de muncă să 
fie apropiat. în proiectul de 
lege se prevede ca aceasta să 
se facă pe măsura introducerii 
noului sistem de salarizare. \ 
Ascultînd cu atenție argumen
tarea tov. deputat Ionescu nl 
se pare că are dreptate. Reali
tatea este că, pe de o parte, in
demnizațiile nu sînt legate de 
muncă și nici de salariu. Ca 
atare nu au de ce să fie co
roborate cu introducerea sis
temului de salarizare. Pe de 
altă parte, ar apare un element 
de inechitate, întrucît de fapt 
unora trebuie să li se retragă 
această indemnizație pentru 
titlul de doctor în științe ime
diat, deoarece activează în a- 
cele întreprinderi, unde siste
mul s-a și aplicat, iar altora 
să Ii se mențină această in
demnizație pînă în toamna fi
nului viitor, cînd s-a prevăzut 
aplicarea noului sistem de sa
larizare în ultima ramură a e- 
conomiei naționale. Mi se pare 
de aceea, și dintr-un motiv și 
dintr-altul. că este bine să se 
accepte acest amendament cu 
privire la desființarea Indem
nizațiilor respective începînd 
de la 1 iulie 1968.
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ISLAZ 1848 I
I

Dan Berindel I
Revoluția de la 1848 din Țara

Românească se înscrie ca un 
eveniment major în istoria înce
puturilor României moderne. Dar 
moment de excepțională impor
tanță al istoriei poporului român, 
revoluția de la 1848 din Țara 
Românească a fost totodată un 
eveniment care s-a încadrat în 
lanțul revoluționar european al 
anului 1848. Nu întîmplător 
Fredrich Engels socotea Bucu
reștii un avanpost al revoluției, 
atunci cînd în perioada urmă
toare evenimentelor de la 1848 
el le-a făcut bilanțul. Spre deo
sebire de Moldova — unde prin 
acțiunea sa represivă Mihail 
Sturdza a înăbușit mișcarea revo
luționară din martie 1848 încă 
din fașă, lupta revoluționară con- 
tinuînd aci îndeosebi prin ac
țiunile țărănimii și prin neobo
sita activitate a revoluționarilor 
patrioți concretizată, între altele, 
în programele Prințipiile noastre 
pentru reformarea patriei și Do
rințele Partidei Naționale în 
Moldova — ca și de situația din 
Transilvania — unde revoluția 
a izbîndit timp de mai bine de 
un an, dar unde nu s-a putut ma
terializa planul transformării și pe 
plan politic a provinciei în ceea 
ce era pe plan etnic: o țară ro
mânească — în Țara Românea
scă a putut fi instituit un regim 
revoluționar care și-a exercitat 
puterea timp de peste trei luni. 
De asemenea, este remarcabil 
faptul că regimul revoluționar 
muntean nu s-a socotit doar pur
tător de cuvînt al unor interese 
limitate, ci că el a acționat în 
numele întregii națiuni române, 
atit pe plan social, cît și pe plan 
național, preluînd formarea vii- 

, torului stat unitar și neatîrnat 
românesc.

Pregătită minuțios prin sîr- 
guincioasa activitate a societății 
secrete „Fră(ia“ — întemeiată 
în 1843 de N. Bălcescu, I. Ghica 
și Chr. Tell — îndrumată de co
mitetul revoluționar format în 
primăvara anului 1848 și înte- 
meindu-se, mai ales, pe o largă 
bază de mase, revoluția de la 
1848 a izbîndit de la primele ei 
începuturi în Țara Românească. 
Pe cîmpia de la Islaz în ziua de 
9 iunie 1848, mii de țărani și 
ostașii căpitanului Pleșoianu au 
aclamat cu entuziasm proclama
ția și programul revoluționar care 
le-au fost prezentate de loan 
Heliade Rădulescu. A fost de
semnat un prim guvern provi
zoriu care, în fruntea mulțimii, 
a pornit spre Craiova pentru ca 
de aci să se îndrepte spre Capi
tala țării. Intre timp, trecînd 
peste măsurile represive ale 
autorităților, revoluționarii au iz
butit să asigure succesul cauzei 
revoluției și în București. Armata 
refuzînd să se angajeze într-o 
acțiune de reprimare, domnito
rul Bibescu s-a văzut neputin
cios in a face față acțiunii revo
luționare a poporului. In ziua de 
11 iunie, mii de orășeni, la care 
s-au adăugat în curînd mii de ță
rani — intrați în oraș cu stea
guri tricolore și fluturînd procla
mația revoluționară — au în
conjurat palatul domnesc și l-auț 
silit pe domnitor să contrasem
neze „Constituția." de la Islaz și 
apoi să numească miniștri din
tre fruntașii revoluționari. Două 
zile mai tîrziu, Bibescu avea să 
abdice retrăgîndu-se la Brașov 
și locul său a fost luat de un 
Guvern Provizoriu.

Biruitoare, revoluția a început 
să aplice programul cuprins în 
proclamația elaborată de comite
tul revoluționar. A fost decre
tat steagul tricolor, a fost înfiin
țată garda națională, au fost 
desființate pedepsele cu bătaia 
și cu moartea, a fost abolită ro
bia țiganilor etc. Ritmul de apli
care al programului revoluționar 
a fost însă mai lent decît l-ar fi 
dorit masele, lucru datorat atit 
elementelor moderate din condu- 

1 cerea revoluției, cît mai ales con
dițiilor in care se desfășura re
voluția, țiriind seama de situația 
internațională a Țării Românești.

Acțiunile contrarevoluționare de 
la 19 și 29 iunie au dovedit, pe 
de o parte, că reacțiunea boie
rească nu înțelegea să-și înce
teze uneltirile și, pe de altă 
parte, că masele erau gata de 
jertfă pentru idealurile revoluți
ei, intervenția lor salvînd în am
bele cazuri regimul revoluționar.

In cursul lunii iulie, revoluția 
din Țara Românească a avut de 
înfruntat prima intervenție oto
mană. Din nou, sprijinul mase
lor a fost neprecupețit și în 
urma marilor manifestații de pe 
Cîmpul Filaretului, în care 
poporul și-a manifestat în chip 
hotărît atașamentul față de noul 
regim, comisarul otoman a tre
buit să accepte o soluție de com
promis, lăsînd mai departe la 
conducere pe fruntașii revoluțio
nari și mulțumindu-se cu o for
mală înlocuire a Guvernului Pro
vizoriu printr-o Locotenență 
Domnească, în-compoziția căreia 
au intrat trei membri ai fostului 
for diriguitor al revoluției. Tot 
în luna iulie, ay fost luate mă
suri pregătitoare pentru viitoa
rele alegeri menite a duce la 
constituirea XAdunării Constituan
te și totoddtă a fost convocată 
Comisia Proprietății, în cadrul 
căreia deputați țărani și deputați 
stăpîni de moșii trebuiau să gă
sească o soluție problemei agrare.

Recunoașterea regimului revo
luționar de la București de către 
comisarul Soliman Pașa a fost 
primităf cu vădită neplăcere atit 
de dregătorii reacționari de la 
Poartă, cît mai ales de guvenul 
țarist care a intervenit ultimativ 
pe lingă guvernul otoman pentru 
a nu fi acceptate cesiunile pe 
care le făcuse comisarul său în 
Țara Românească. In timp ce la 
București dezbaterile Comisiei 
Proprietății au dezvăluit dîrze- 
nia țărănimii și reaua credință a 
reprezentanților stăpînilor de mo
șii, care, de altfel, prin presiu
nile exercitate asupra elemente
lor moderate din conducerea re
voluției au izbutit suspendarea 
lucrărilor ei, situația internațio
nală a Țării Românești se agra
va, devenind iminentă o inter
venție militară represivă.

In primele zile ale lunii sep
tembrie, se așteptau la București 
armatele de invazie. Ca semn de 
protest împotriva regimului Re
gulamentului Organic, în acele , 
zile poporul a ars acest act 
fundamental ce-i fusese impus I 
și arhondologia — cartea rangu
rilor boierești — arătîndu-și încă I 
o dată prin aceaȘta atașamentul ' 
profund față de cauza revoluției. . 
Fruntași înaintați ai revoluției | 
— N. Bălcescu, Gh. Magheru, 
C. A. Rosetti și alții — au cău
tat să organizeze o rezistență, 
dar datorită slăbiciunii elemen
telor moderate, care au întirziat 
să înarmeze poporul, acesta nu 
șiia putut oferi dedt piepturile 
goale în fața intervenționiștilor. 
Cu brutalitate, neținînd seama de 
apelurile ce-i fuseseră adresate, 
oștirea otomană a pătruns în 
București trecînd peste barajul 
viu a zeci de mii de oameni care 
căutau încă să apere revoluția. 
In Dealul Spirei lupta eroică a 
pompierilor a evidențiat spiri
tul combativ și patriotismul po
porului român în fața armatei de 
invazie.

Biruitoare timp de peste trei 
Iutii, revoluția din 1848 din Țara 
Românească apare în perspec
tiva istoriei ca un moment înăl
țător, în care cu 120 de ani în 
urmă poporul român a izbutit 
ca în una din țările sale să in
stituie un regim revoluționar me
nit a-i 
berare 
voluția 
înscrie 
pagină 
ca un 
poporului român din ultimii 120 
de ani, ca un exemplu luminos 
de eroism și jertfă.

împlini năzuințele de eli- 
socială și națională. Re- 
munteană din 1848 se 

în istoria României ca o 
din cele mai luminoase, 
preludiu al biruințelor

Marile figuri ale revoluției 
românești de la 1848, unanim 
considerate ca atare, au fost, 
în Țara Românească, Nicolae 
Bălcescu. C. A. Rosetti, Ion C. 
Brătianu, Al. G. Golescu (Ară
pilă), generalul Gh. Magheru ; 
în Moldova M. Kogălniceanu, 
Vasile Alecsandri, C. Negri, A- 
lecu Ruso ; în Transilvania Si- 
mion Bărnuțiu, George Barițiu, 
Avram Iancu, Al. Papiu-Ilari- 
an.

Ideile, viața și activitatea a- 
cestora au fost studiate și e- 
vocate în nenumărate studii și 
articole. Cu prilejul aniversării 
celor 120 de ani de la eveni
mentele pașoptiste numele lor 
au fost din nou reactualizate cu 
pietatea și entuziasmul cuvenit 
unor necontestați vizionari și 
cîrmuitori ai revoluției.

Alături de cei amintiți mai 
sus ideile și* acțiunile revoluțio
nare s-au concretizat însă, ca 
exponenți ai aspirațiilor popu
lare, în numeroase alte perso
nalități, deopotrivă de însufle
țite pentru idealurile pașoptiste 
și pentru înfăptuirea lor, și tot 
atît de îndreptățite la recunoș
tința posterității. ~

în cele ce urmează ne vom 
opri în cîteva linii asupra uno
ra din personalitățile pașoptiste 
a căror activitate, deși cerceta
tă și relevată de istorici, a pă
truns mai puțin în masele largi 
sau n-a fost înțeleasă în adevă
rata ei accepțiune.

Am ales cinci din aceste per
sonalități, reprezentînd un 
pentagon revoluționar al Moldo
vei, Transilvaniei, Țării Ro
mânești, Banatului și Bucovi
nei.

★
Moldoveanul VASILE MĂLI- 

NESCU fiul vornicului Iordache 
Mălinescu, cel care la 1834 a 
reeditat Istoria pentru începu
tul românilor tn Dakia scrisă de 
Petru Maior. Pentru C. A. Ro- 
«etti, !n epoca pașoptistă oa
menii se împărțeau în „buni“ 
*i „răi". împărțirea nu avea în-
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An* în față o reproducere du
pă o stampă din 1848. Repre
zintă o seamă dintre fruntașii 
revoluției. Impresionează chipul 
lui C. A. Rosetti, cu barbă 
scurtă și plete romantice, a la 
Musset. Profilul glnditor al lui 
Eliade Rădulescu : trăsături de 
poet și debater neobosit, înscri
se în umbra unei pălării mari, 
cu borurile răsfrînte și cu co
cardă tricoloră, țanțoș așezată 
în frunte. Același model de pă
lărie poartă și cei doi Golești, 
Nicolae și Ștefan, Gh. Magheru, 
C. Aristia și Cezar Bolliac. In 
centrul stampei se află chipul 
schivnicit al lui Iosafat Snago- 
veanu, în strai monahal, cu ca- 
milafcă largă, în disproporție cu 
subțirimea prelungă a feței. în 
stînga, voluntară și energica fi
gură de agitator foarte tînăr a 
lui Ion Brătianu, iar în dreapta 
portretului lui Dimitrie Brătia
nu, temperament oleacă melan
colic, deși atunci cînd vorbea se 
înflăcăra ca un actor într-o pie
să de Victor Hugo ; în rîndul 
de jos, între Aristia, singurul cu 
panglici fluturînde la pălărie, și 
Bolliac singurul cu ochelari, se 
rînduiește I. Voinescu, cu ovalul 
lui prelung, cu frizură „cu că- 
rare“ în stînga, cu un surîs 
vioi, ivit de sub o mustață în 
furculiță.

Lipsește de* aici Alecu Go- 
lescu — Arăpilă, figură ener
gică, smeadă, cu priviri ascuțite, 
pătrunzătoare, cu un păr des și 
țepos, cu o. barbă neagră și dea
să. Lipsește Christian Tell cu 
ținuta-i marțială, cam conven
țională și confecționată, de ofi
țer de carieră, lipsește, mai a- 
les, Nicolae Bălcescu cu chip 
blajin, brun, cu ochi mari și u- 
mezi, cu plete răsfrînte pe ure
chi și la spate, cu barbă și mus
tăți castanii îngrijit frizate, cu 
surîs cald și uman, o privire a-

dincă, plină de lumină și de în
credere în oameni, așa cum îl 
aflăm .In portretul pictat de A- man.

In unele stampe răspîndite în 
acea vreme figurează, în cen
tru, popa Radu Șapcă, cu pot
cap și cu barbă așa de stufoasă 
că parcă sistemul capilar îi in
vadează tot obrazul, îi acoperă 
gura, lăsîndu-i libere doar na
sul, ochii și fruntea. Figurează 
și căpitanul Pleșoianu, în unele 
stampe, chip frumos, bărbătesc

1848 către Ion Ghica — a fost 
cea mai frumoasă ce s-a întîm- 
plat vreodată la un popor. Cu o 
zi înainte se aflase revolta de 
peste Olt, se aflase că în mai 
multe locuri încă țeara. e în pi
cioare, cum la Prahova și Vîl- 
cea. luncărul Magheru, într-a- 
cea zi, după amiază, citește pro
clamația în Lipscani; semnalul 
prin clopote se dă și popolul 
se îndreptează în grămadă că
tre palat, unde strig mereu lui 
vodă să iscălească constituția.

toare, ca de pildă Eliade Rădu
lescu : „Fraților Români, tim
pul mîntuirii noastre a venit; 
poporul român se deșteaptă la 
glasul trîmbiței îngerului mîn
tuirii, și își cunoaște dreptul 
său Suveran — Pace vouă pen
tru că vi se veștește libertate 
vouă ,,Cît a participat la con
ducere, a șovăit între Scylla și 
Carybda, între revoluție și reac- 
țiune : Parcă îl obseda formala 
lansată de el însuși ca o expre
sie a echivocului în care se zbă-

UN GUVERN

Așa după cum Eliade a fost 
eroul zilei Ia întoarcerea de la 
Islaz și Craiova, cînd capitala 
l-a aclamat și l-a bătut cu flori, 
tot așa în 11 iunie, Nicolae Go- 
lescu a fost purtat „în triumf 
pînă acasă, cum scria un con
temporan. Veselia se întinsese 
în tot orașul, pe piețe erau mu- 
zice ; clopotele bisericelor sunau 
și ele, ducînd departe ecoul bu
curiei mulțimii; urări și îmbră
țișări pretutindeni ; nu mai era 
mare sau mic, ci toți frații, toți 
români!“

Cei mai mulți membri ai gu
vernului provizoriu s-au dedi
cat, cu o fervoare romantică, 
revoluției. Așa a fost îndeosebi 
Bălcescu, omul care s-a identi
ficat cu „furtuna mîntuirii", cu 
„minunata revoluție", omul cel

kJ

NAINTE-MERGATOR
și hotărît. Și mai urma să amin
tim de Bolintineanu, de Aristia, 
de tînărul și înflăcăratul poet 
al baricadelor, Ion Canta.

Și cam acestea sînt numele 
din grupul fruntașilor pașoptiști, 
nume care au circulat și în le
gătură cu diversele variante ale 
guvernului provizoriu. A primu
lui guvern revoluționar român 
care și-a asumat conducerea 
Țării Românești în viitoarea re
voluției, după 9 iunie 1848. N. 
Bălcescu, ales și el ministru 
„fără a fi întrebat", datorită nu
mai marii lui popularități în 
rîndul poporului, îndeplinește 
funcția de secretar de stat. „Re
voluția de la 11 iunie — descria 
el într-o scrisoare din 16 iulie

Dumitru Almaț
Cu o zi înainte, vodă fusese la 
cazarmă și poftise pe oștire să-i 
apere tronul, și ostașii i-au zis 
că vor apăra constituția și l-au 
poftit și pe dînsul ts-o primeas
că. Vodă a iscălit constituția, 
văzindu-se silit de popol, nu- 
mindu-și și un nou ministeriu 
dintre revoluționari".

Guvernul provizoriu nu era 
și nici nu putea fi unitar. Prin 
acești oameni s-au manifestat 
diversele curente și tendințe so- 
cial-politice din acea vreme. 
Unii dintre membrii guvernului 
provizoriu, ca să se remarce au 
folosit o grandilocvență copleși-

tea : „Urăsc tirania. Mă tem de 
anarhie.."." In guvernul provizo
riu Eliade Rădulescu îndeplinea 
funcția de „logofăt al credinței".

Nicolae Golescu, om sincer, 
educat de „măicuța Zoe“, în 
casa tatălui Dinicu Golescu, bă- 
trîn și mare iubitor de libertate 
și de popor, revoluționar care 
a smuls lui Vodă Bibescu cu a- 
jutorul mulțimii de afară, să 
semneze Constituția. A îndepli
nit funcția de „ministru din 
lăuntru", așa după cum fratele 
lui Ștefan Golescu era „logofăt 
al dreptății", adică ministru al 
justiției.

mai om, între atîția mari și în
flăcărați voitori de bine din cîți 
a numărat anul 1848 și, dacă nu 
mă înșel, întregul veac al XIX- 
lea. Cu mult devotament a lu
crat pentru revoluție și pentru 
progres și Gheorghe Magheru, 
pandurul care ar fi vrut să a- 
pere țara cu spada, cum voia și 
poporul. A lucrat, cu multă fer
voare și C. A. Rosetti, cel gene
ros, sentimental și ușor influ- 
iențabil, oscilind ca un barome
tru extrem de sensibil între en
tuziasm și deprimare, dar tot
deauna dornic de libertate, de 
progres, de transformări revolu
ționare, de îmbunătățirea vieții 
pe pămînt.

Acum, după un veac și două

decade, e ușor de judecat și lu
crurile bune și cele rele. Dar 
dacă ne așezăm în mijlocul e- 
venimentelor de atunci, dacă 
ne gîndim în ce vitrege împre
jurări concrete au activat și au 
luptat, devenim mult mai con
cesivi, mai înțelegători. Și nu 
putem uita că acel guvern pro
vizoriu din vara lui 1848 a acor
dat întîia oară în țara noastră, 
libertatea presei și libertate în
trunirilor. Acest guvern provi
zoriu l-a silit pe vodă Bibescu 
să abdice și să plece. A pus pro
blema alegerilor unei Adunări 
Constituante și a unei împro
prietăriri țărănești. Atunci, în 
vara lui 1848, întîia oară Țara 
Românească s-a aflat sub con
ducerea unor oameni noi, mulți 
dintre ei foarte tineri, doritori 
de reforme, iubitori de liberta
te, înflăcărați, patrioți. întîia 
oară comisarii de propagandă, 
îndrumați de acest guvern pro
vizoriu au căutat să difuzeze 
idei republicane. Poate, din tai
nă, conducea societatea secretă 
Frăția, cu lozinca ei Dreptate 
— Frăție, care mai tîrziu s-a 
complinit cu ideea de Unitate 
națională.

N-a izbutit guvernul provizo
riu să înfăptuiască prea multe. 
Dar, în mai puțin de trei luni, 
a încercat atîtea, a semănat a- 
tîtea idei și a pus atîtea proble
me noi, revoluționare, că a tre
buit poporului român aproape 
un secol ca să Ie înfăptuiască 
pe toate. -

De aceea, oricîte greșeli ar fi 
făcut, oamenii din guvernul 
revoluționar din 1848, oamenii 
conflagrației populare de acum 
o sută douăzeci de ani, merită 
toată cinstirea pe care o con
sacră istoria înaintemergători- 
lor.

ANUL REVOLUȚIONAR 1848
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IN ȚARA ROMANEASCA

VOIEVOD
AL SETEI

de Adrian Păunescu

Adie el ? Ne naștem noi ? Totuna ! 
Bălcescu Nicolae se dobîndește calm, 
în ramă grea de nuc îl pune luna, 
făclie de veghere și trunchi al unui psalm

Din toate rîurile-î facem ochii 
și-i înnodăm aripa dc o șa ;
de s-ar mișca pămintnl doar cu plopii 
înspre Bălcești, prin vînt, s-ar apleca.

O, craniul Iui, de voievod al setei, 
o, gura lui și-a unui alt pirjol, 
ies luminînd din patima planetei, 
scaieți de platină pe cerul gol.

Se-aude bobotind o urmă-daltă 
a lui, și-n ea semințele se prind ; 
mările lumii cheamă din instinct 
ultimul gînd din fruntea lui înaltă.

Nu conteniți să reveniți, suave, 
imagini din baricadatul cer ! 
Pendul secret al reveriei, ave, 
ave, încopciatule mister !

Adie el ? Ne naștem noi ? Aleargă 
rîuri, prin vîna albei lui statui ; 
un lacrimariu este Marea Neagră 
și-o insulă aprinsă craniul Iui.

UN PENTAGON REVOLUȚIONAR
VASILE MĂLINESCU, CONSTANTIN ROMANU- VIVU, DIMITRIE BOLIN

TINEANU, EFTIMIE MURGU, EUDOXIU HURMUZAKI
să caracter etic, ci unul emina
mente politic. „Buni“ erau cei 
care aveau idei revoluționare 
și se arătau hotărîți să lupte 
pentru realizarea lor. „Răi" e- 
rau conservatorii, indiferenții 
sau contrarevoluționarii. Vasile 
Mălinescu care își făcuse stu
diile la Paris și fusese alături 
de C. A. Rosetti și N. Bălces
cu membru al societății studen
ților români (1845—1848), era 
,,bun‘’, revoluționar adică, dor
nic de schimbări radicale în 
ordinea socială și înflăcărat 
luptător pentru unitatea națio
nală. în 1846 el a fost printre 
cei dintîi care, sprijinind re
vendicările țăranilor clăcași, 
s-a jnanifestat ca revoluționar, 
unindu-și apoi activitatea cu a 
lui C. Negri, Al. Ruso, V. Alec
sandri și a celorlalți revoluțio
nari moldoveni.

în 1848 și 1849, după înăbu
șirea mișcării din Moldova 
luptă pentru revoluție — în ca
drul grupului moldovean — 
în Transilvania și Bucovina. Ca 
exilat la Paris devine unul din 
principalii exponenți ai emi
grației românești și colaborează 
Ia România viitoare înființată 
de N. Bălcescu în 1850.

CONSTANTIN ROMANU- 
VIVU era transilvănean. între 
anii 1842—1844 fusese elev al 
lui Simion Bărnuțiu la semina
rul teologi? din Blaj de unde a 
fost eliminat pentru solidariza
rea sa cu Bărnuțiu îd acțiunea

deschisă de acesta împotriva e- 
piscopuluj maghiarofil loan 
Lemeni.

în 1846 se stabilește la Bucu
rești unde intră în relații cu N. 
Bălcescu și devine unul din co
laboratorii acestuia la Magazi
nul istoric pentru Dacia. Reîn
tors în primăvara anului 1848 
în Transilvania devine unul din 
principalii exponenți revoluțio
nari ai tineretului, participă la 
marea adunare de la Blaj, și 
este ales alături de Avram 
Iancu, Al. Papiu Ilarian, în 
comitetul revoluționar. La 26 
iunie îi scria de la Sibiu lui 
Al. G. Golescu : „Trebue bine 
să ne luăm seama, că de nu va 
lucra tot românul în interesul 
comun, sîntem pierduți, că toa
te elementele s-au conjurat 
contra noastră, și toate elemen
tele omogene astăzi umblă să 
se concentreze, așa italianii, așa 
germanii, așa slavonii. Apoi noi, 
de că nu facem aceasta, acum 
cînd ni s-a arătat epoca ?

In timpul stagnării mișcării 
revoluționare din Transilvania, 
în vara anului 1848, se reîn
toarce în Țara Românească un
de îndeplinește funcția de co
misar de propagandă al guver
nului provizoriu.

La 18 octombrie, după a treia 
adunare de la Blaj, ia comanda 
legiunii revoluționare române 
din regiunea Reghinului, exer- 
citîndu-și autoritatea peste 106 
sate românești și conduce lup-

Vatile Netea
Doctor în istorie

tele de la Ațintiș și Cecălaca. 
La sfîrșitul lui decembrie iz
butește să intre ca învingător 
în orașul Tîrgu Mureș.

Peste cîteva luni a fost ucis 
însă în mod mișelesc în satul 
Sîngeorgiu.

Viața lui a fost descrisă de 
către istoricul Silviu Dragomir 
(Un precursor al unității na
ționale : profesorul C. Romanu- 
Vivu, București, 1929) și de au
torul acestor rînduri - (Vasile 
Netea, Constantin Romanu- 
Vivu, prefectul legiunii a XH-a 
în anii 1848—1849, Tîrgu Mureș, 
1937).

★
Cunoscut îndeosebi ca poet și 

romancier, autor al acelor neui
tate Legende istorice cari, prin 
evocarea vremurilor de glorie a 
lui Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul, DIMI
TRIE BOLINTINEANU a fost 
în același timp și unul din revo
luționarii cei mai însuflețiți din 
Țara Românească. Reîntors de 
la Paris în primăvara anului 
1848 el înființează la București, 
ziarul Poporul suveran (19 iu
nie) arătînd că „ținta acestui 
jurnal este de a sprijini dreptu
rile poporului român ', glasul său 
urmînd să se ridice „cu energie

împotriva tiraniei". Pe lîngă ar
ticole, Bolintineanu a publicat 
în ziarul său, printre ai cărui 
colaboratori se afla și N. Băl
cescu, și numeroase poezii. Re
producem o strofă din Cîntec de 
libertate ;
Nobili fii ai României 
Pînă cînd să suspinați? 
Iată ziua libertății 
Către arme alergați.

în exil, pe lîngă cunoscutele 
sale descrieri de călătorie și cu
legeri de versuri, publică și u- 
nele importante broșuri politice: 
Les Principautes Roumains 
(1854) și Austria, Turcia și Mol- 
do-vlahii (1854), în care ple
dează cu căldură și fermitate 
pentru libertatea și unirea țări
lor surori.

Niciodată numele său nu se va 
putea despărți de celebrele ver
suri :
Cei ce rabdă jugul

și-a trăi mai vor 
Merită să-1 poarte spre rușinea 

lor
Viitor de aur țara noastră are 
Și prevăd prin secoli a ei 

înălțare 
Pentru acest viitor Bolintinea

nu a luptat atît pe baricadele 
revoluției de la 1848 cît și în anii 
dureroși ai exilului (1848—1857) 
și apoi sub domnia constructivă 
a lui Alexandru Ioan Cuza al 
cărui devotat sfetnic și prieten 
a fost.

Acțiunea națională a celui de 
al patrulea revoluționar înca
drat în acest pentagon, bănățea
nul EFTIMIE MURGU, s-a des
fășurat cu mult înainte de izbuc
nirea revoluției, el fiind profesor 
în trei țări românești: Moldova, 
Țara Românească, Banat. Prin
tre elevii săi au fost și Nicolae 
Bălcescu și C. A. Rosetti. Pre
tutindeni a semănat cu îndrăz
neală și consecventă ideile revo
luționare și a avut o largă par
ticipare la mișcarea revoluționa
ră din 1840 condusă de Mitică 
Filipescu.

Fiind considerat „cîrmă și po- 
vățuitor al acestei întreprin
deri", el a fost arestat împreu
nă cu N. Bălcescu și ceilalți ini
țiatori și apoi predat autorități
lor habsburgice de la Caran
sebeș. La 1845, acuzat că preco
nizează „ruperea Banatului de 
la patria maghiară și unirea cu 
Ardealul, Moldova și Valahia" 
e arestat din nou și condamnat 
la 4 ani închisoare. La 9 aprilie 
1848 după declanșarea revoluției 
maghiare, e eliberat în urma 
presiunii tinerimii române din 
Budapesta și a presei românești 
revoluționare.

Reîntors în Banat devine 
conducătorul reyoluției bănățe
ne și prezidează adunarea 
populară de la Lugoj (15—27 iu
nie) prin care s-au formulat re
vendicările românilor bănățeni^.

I. GHICA:

NICU BĂLCESCU

Peste puține zile 
după plecarea mea 
din București, făcîn- 
du-se arestări. s-a 
precipitat izbucnirea 
revoJuțjunii.

Atentatul în contra 
lui Vodă Bibescu nu 
avea nici o conexita
te cu partidul revo
luționar.

Proclamarea revo
luției la Islaz, răscu- 
larea din București 
și abdicarea lui Bi
bescu și toate peri
pețiile cîte au avut

loc din ziua arestări
lor pînă la intrarea 
lui Omer — pașa și 
a lui Luders cu 
Fuad-efendi și cu ge
neralul Duhamel în 
țară sunt consemnate, 
zi cu zi, oră cu oră, 
în ziarele publicate 
în tot timpul guver
nului provizoriu și a 
căimăcămiei de trei, 
de la iunie pînă la 
septembrie. Faptele 
sunt descrise pe larg 
în colecțiunea Prun
cului român. Eu am

După lichidarea revoluției a 
fost condamnat la moarte prin 
spînzurătoare, dar în urma stă
ruințelor lui Simion Bărnuțiu 
și a lui loan Maiorescu pedeap
sa capitală i se comută în 4 ani 
închisoare.

Dintre studiile consacrate a- 
cestui mare revoluționar, men
ționăm monografia lui Gh. 
Bogdan-Duică (Efitimie Murgu, 
1937) și recenta evocare făcuta 
de I. D. Suciu în Analele Insti
tutului de studii istorice și so
cial politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. (1968 nr.^2—3, p. 128-134).

Bucovina a fost prezentă în 
mișcarea revoluționară care a 
cuprins toate țările românești 
prin EUDOXIU HURMUZAKI 
și frații săi : Constantin, Geor
ge, Alexandru. Nicolae Eudoxiu, 
care își va lega numele de ma
rea colecție de documente isto
rice cunoscute sub numele de 
Documentele Hurmuzaki, a mi
litat pentru recunoașterea Bu
covinei ca ducat autonom, lucru 
pe care a izbutit să-1 dobîn- 
dească, și s-a aliat cu transilvă
nenii care la 13—25 februarie 
1849 ceruseră Curții din Viena 
constituirea într-un singur corp 
politic, cu ;,un cap național ro
mân".
A sprijinit cu mult zel înfiin

țarea ziarului Bucovina (4 oc
tombrie 1848) de către frații săi 
George și Alexandru, și a acor
dat împreună cu aceștia o largă 
ospitalitate rvoluționarilor mol
doveni și transilvăneni refugiați 
în Bucovina.

★
Moldoveni, transilvăneni, mun

teni, bănățeni, bucovineni au 
luptat deci, ținînd seama de si
tuațiile specifice ale provincii
lor lor pentru același mare și 
nebiruit ideal național : Unirea 
tuturor românilor.

Fragment

voit să-ti narez aci 
lumai episoadele cari 
au precedat revolu
ția de la iunie 1848, 
pe cît le-am putut 
cunoaște.

La citirea celor 
dintîi rînduri ale a- 
cestei epistole, ai 
crezut, sunt sigur, 
că-mi propuneam o 
biografie mult re
gretatului și prețio
sului nostru amic 
Nicu Bălcescu, și ai 
avut dreptate. Aces
ta îmi era scopul 
cînd am luat pana în 
mînă. Dar, cu cît 
înaintam, scormonind 
și dezgropînd în me
moria mea cele pe
trecute de este acum 
mai mult de o jumă
tate de secol, și tre
ceam de la copil la 
tînăr și la bărbat, de 
la scriitor și istoric la 
omul politic, cu atit» 
viața lui Nicu Băl
cescu se înfășură și 
se împletea cu viața 
mai tuturor oameni
lor care au jucat un 
rol în tara noastră 
de la 1841 pînă la 
1853, anul în care el 
a părăsit lumea, lă
sînd un gol mare în
tre noi.

SEMNAL
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VALORI
FICARE

altul și altul si

își imagina
□ădure uriașă 
Fiecare zi, cite

VASILE BĂRAN

Fire poetică, 
viața ca pe o pi 
din care tai, în ih 
un copac.

Acesta-i adevărul! — stri
gă el într-un poem. în fiecare 
zi îți tai din viață un copac 
și nici n-a căzut bine că tre
buie să tai

altul și coroanele lor se în- 
vîrtesc o dată cu blestemul : 
în fiecare zi, îți tai din viață 
un copac 1

îți tai, desigur, mă gîn- 
deam citindu-1, îți tai, în fie
care zi, din viață, un copac : 
azi unul, mîine altul, pădu- 
rea-i încă mare și tai, și tai, 
și ,tai, în fiecare zi, din viață, 
un copac 1

Dar ce faci cu ei ? — 
ceasta-i întrebarea.

exact prin ce îm-
Vast le Rutinatul a 

f mai

Nu știu 
prejurare, 
fost numit șef, un șef 
mic, la o instituție culturală 
să se ocupe de problema con
ferințelor pentru tineret. Tre
buie să știți că există o mare 
diferență între conferințele 
pentru tineret și cele pentru 
vîrstnici. De pildă, dacă faci o 
conferință despre irigații și 
vrei să fie pentru tineret e 
absolut necesar să spui cuvin- 
tul tinăr, ținură, tinerețe, ti
neret. cel puțin o dată in frază 
fie că e vorba de șanț, po
rumb, apă. Adică mai clar 
trebuie să spui : „Tinerii co
operatori au săpat un tinăr 
șanț pe care apa aleargă ti
nerește. spre tinerii porumbi 
care au crescut de 75 de cm". 
Dacă conferința e pentru vîrst
nici, cuvintele tinăr. tinerețe 
etc, se înlocuiesc cu bătrin, 
vîrstnici. barbă albă ș.a.m.d. 
întrebarea e, însă, cum se 
face conferința de bază ? 
Foarte simplu: doar Vasile

UMOR • SATIRĂ • UMOR
EXEMPLUL CONCRET NU A

VRUT SA SE NASCĂ
Rutinatul nu e la prima con
ferință scrisă in viața lui. lei 
de pildă, două ziare, unul cen
tral și unul local, un manual 
și... o frază d& colo, una de 
dincolo, gata conferința. Dar 
„măiestria" constă în a o a- 
dapta la comuna, satul, cate
goria de oameni in fața cărora 
prezinți materialul. Și aici Va
sile Rutinatul are specialita
tea lui. „Concretul" îl pui ori 
la început ca să „scoți ochii" 
ori la sfirșit ca auditoriul să 
aibă impresia că 
problema la 
nici un caz 
pierdut. Ei, 
informarea 
oare despre 
tivă. Totul e cum 
blema. Nu se spune 
nimic în lume : „i 
neri au ascultat conferința".., 
ci1: „un numeros public a ur
mărit cu viu interes..." E o 
diferență între „sute" și „nu
meros". Sfîrșitul informării 
trebuie neapărat încheiat ast
fel : „In sală a fost un entu-

ai studiat 
fața locului. In 
la mijloc, că ești 
și apoi, urmează 
forurilor superi- 
acțiunea respec- 

pui pro- 
pentru 

,sute de ti-

ziasm de nedescrls, motiv 
pentru care încheiem aici in
formarea noastră".

Ca de obicei, in ziua aceea 
tovarășul Vasile Rutinatul a 
venit la slujbă cu 15 minute 
mai devreme; pentru organi
zarea locului de muncă. N-a 
avut el timp să-l prea organi
zeze că a venit Ilie Teren. „Au 
dat telefon cei din comuna 
Gogoșari; vor să organizeze o 
serbare cimpenească și ar vrea 
o conferință despre creșterea 
animalelor". „De ce cîmpe- 
nească tovarășe, de ce ? Nu a- 
vem cămin cultural, cu stație 
de amplificare, cu lumină e- 
lectrică ? Ce, sîntem lupi să 

, stăm în pădure ? De-o viață 
întreagă țin conferințe și nu
mai in sală. S-au găsit ei să 
strice obiceiul. Deci nu țin 
conferința decît în sală. Așa... 
acum să vedem conferința". 
Și începu să scotocească prin 
mapele din 1964. 1965, 1966. A 
găsit conferința, a citit-o și a 
exclamat: „E colosală. Ne tre
buie însă concretul.

daptarea la condițiile locale. 
Tu ce știi despre tinerii care 
lucrează acolo, în sectorul 
zootehnic ?'* „Păi vreo cinci 
sînt de 7 ani in sector și unul 
e de vreo 5 luni". Cum îl 
cheamă ?" „Vlad Mihai are 19 
ani". „Ce rezultate are în 
muncă ?" „Nu știu, tovarășe 
Vasile". „Te duci ' acolo, in 
grajd tovarășe, și cauți noul, 
apoi îmi dai telefon. Cred că 
știi ce vreau. Să punem pro
blema tare tovarășe, 
clar. Iți amintești de 
rința despre dragoste 
în satul Iubiților ? Da, 
găsit un caz unic. Un 
iubea pe o fată. Nu-i 
niciodată nimic, dar o iubea 
la nebunie. Ea nu știa nimic. 
Băiatul suferea cumplit. Ei, și 
atunci am pus în conferință 
acest exemplu concret cu ma
rile lui implicații sbciale. Ce 
s-ar intim pla dacă un milion 
de tineri s-ar îndrăgosti de un 
milion de fete fără ca ele să 
știe ? înseamnă că un milion 
de tineri

să fie 
confe- 
ținută 

aici am 
tinăr o 
spusese

ar suferi.adică a-

9 9 9 9 9 9

VERIFICARE

9 9 9

PICĂTURA

de NICOIAE MINEI

Voia să scape din chinga 
oceanului; de fapt, se cam 
plictisise ți de liniștea și de

Suferind

Desene de;
DORIN DIMITRIU

Ei, da, nimic mai adevă
rat, haina îl face pe om — 
reflectă el și Colindă toate 
străzile din centru și se 

duse și pe la margine și veni 
iarăși în centru, pînă găsi sto
fa care-i plăcu lui.

Și, se duse și la un maga
zin de fierârie și cumpără un 
ciocan.

Apoi căută un croitor.
Și cînd pantalonii au fost 

gata le-a prins ciucuri și vi
puști din piele răsucită și le-a 
mai lipit și niște ecusoane cu 
inscripții în limba engleză, 
firește fără să știe că erau re
clame pentru folosirea scui
pătoarelor publice, iar, ca ul
timă operație, și-a scos rie sub 
pat ciocanul și a bătut în 
stofă 40 de ținte.

Și punîndu-și pe umeri o 
sacoșă triunghiulară cu avi
oane desenate ca să nu se 
pună cumva la îndoială că 
n-a picat chiar atunci din 
„Sabena* se opri în fața unei 
oglinzi.

Sigur, sigur, haina îl face 
pe om, se convinse el și su
rise fericit

9 9 9 9

9 9 9

VACANTĂ
Oe Mau ce.

deci ar munci prost, sau 
gîndi două ore la fetele 
pective. Ei, și atunci nu 
pierde două milioane de 
din timpul afectat producției ? 
Fata a înțeles și... a ieșit din 
sală.

Deci te duci, și îmi dai te
lefon".

După cîteva ore telefonul 
sună. Ilie aflase că tînărul în
grijește 9 vaci care dau lapte 
mult, sînt grase, frumoase și 
că una va face peste cîteva 
zile ten vițel.
*• „Ei, ăstcf e noul tovarășe 
Ilie: vițelul ! Deci în confe
rință vom spune în final i 
„Una din vaci a făcut un vi
țel de toată frumusețea, care 

. sporește cu unul numărul a- 
nimalelor cooperativei. Deci ai 
sarcină să stai acolo pînă se 
naște vițelul". A trecut o zi, 
două, vaca nu avea de gînd să 
concretizeze exemplul din con
ferință, chiar dacă bietul Ilie 
dormea în grajd. In fiecare zi 
Vasile Rutinatul dădea telefon 
la Ilie : „Ce faci măi frate, că 
e vineri și duminică trebuie 
să țin conferința /“ „Ce să 
fac, tovarășe, animalul acesta 
e încăpățînat ca o vacă". „Te 
interesează tovarășe, pînă sîm- 
bătă vaca trebuie să facă 
țelul, altfel stăm noi 
vorbă... I"

Duminică dimineața Ilie 
cerut medicului veterinar 
facă vacii un examen medi
cal. Apoi i-a telefonat tovară
șului Vasile : „Tovarășe Va
sile, ce ne facem ? Vaca nu 
are vițel, a fost o eroare". „A-- 
mină serbarea tovarășe pentru 
la toamnă, că eu nu renunț 
nici mort la exemplu !"

— Vai, George, ce material drăguț!
de G. BADEA

CAPITOLUL VI

vi
de

a 
să

MOTTO : (Din partitura „Aurul Rhlnnlui" de Richard Wagner) 
între profesor șl asistent domnea, de cîteva săptămîni, o 

stare de tensiune surdă. E interesant de notat că nici Katta ți 
nici Stropha nu-și mai aduceau aminte, cu precizie, care fu
seseră motivele inițiale ale încordării. în schimb, erau amîn- 
doi deciși, fără a-o declare fățiș, să pună capăt colaborării lor. 
Stropha, care lucra în casa maestrului, la mansardă, hotărî să 
se mute. Luă, în consecință, si măsuri concrete : dădu la ziar 
un anunț : „vînd lucruri fără valoare la preț convenabil 1", 
iar savantul un alt anunț : „cedez apartament patru camera 
central, contra o odaie la periferie*. După care, atît maestrul 
cît și discipolul său, mulțumiți de a fi pus capăt unei situații 
insuportabile, își concentrară atenția asupra lucrărilor în cura : 
Stropha, cercetări asupra arhitectonicii contemporane în care 
demonstra că odăile modeme au un cubaj insuficient, nu fiindcă 
plafonul a prea jos, ci fiindcă dușumeaua e plasată prea sus, 
iar Katta : „Contribuții la dezvoltarea muzicii de avangardă*, 
studiu asupra căruia refuza să dea orice amănunte.

Și totuși, într-o seară, în camera de lucru a profeaomluft, 
Stropha îl sili să se explice. Așezat într-un fotoliu, Katta 
asculta fascinat, în fața unui patefon „Columbia* tip 1032, o 
placă ce se învîrtea într-o tăcere absolută, fără ca acul e-o 
atingă. Liniștea era desăvîrșită, iar plăcerea savantului, satis
facția lui estetică, atît de evidentă, încît profesorul își călcă 
pe inimă și, în pofida pactului semnat de sine însuși de a rupe 
cu Stropha orice conlucrare, trecu la mărturisiri:

— Dragă . Stropha — cînd începea astfel era semnul unei 
desconsiderări suverane — să te întreb, în prealabil ceva: ai 
studii de acustică ? Evident, nu.

Va trebui, deci, să-ți dau cîteva detalii pe care le cunosc ți •- 
nalfabețil. Știi care e domeniul muzicii ?

— Lumea sunetelor, îndrăzni, sufocat de emoții, asistentul!
— Pînă aice merge, concedă plictisit Katta. Dar despre ce 

sunete e vorba, te-ai întrebat ?
— Sunetele pe care le percepe urechea omenească.

GH. NEAGU

Gardianul observă 
un om făcînd baie în 
rîu și îi spune :

— N-ați văzut pan
carta ? Este interzis 
să vă scăldați aici !

Celălalt, cu greu 
reușește, să-i răspun
dă :

— Eu nu înot. 
Mă înec !

— Ah. bine, răs
punde gardianul. Dar 
atunci fă-o mai repe- 

~de...

POST SCRIPTVM LA.., -,.r__ •______ ■>  --- ~—

Aventurile profesorului 
KAITA și ale asistentului

de AUREL BARANGA

vuietul lui. Și nici nu mai 
voia să fie picătură.

M-am cam săturat să fiu 
picătură cu alte picături, le 
mai dau și dracului, nu mai 
vreau să fiu picătură, ori o- 
cean ori nimic, nu mai vreau 
să fiu picătură — s-a revol
tat ea — și, de pe coama unui 
val, ajuns pînă la mal, a sărit 
pe nisip.

Și n-a mai fost.

In primele zile după happy- 
and-ul dezagreabilei sale ex
periențe conjugale cu nobilul 
dar misoginul ei soț și stă- 
pîn, Ana primi calde felici
tări din partea tuturor veci
nilor. Gea de a opta nevastă a 
lui Barbă Albastră (și unica 
lui văduvă) ar fi preferat să 
dea totul uitării, dar nu-i fu 
cu putință. Mereu se găsea 
cite cineva s-o întrebe dacă 
într-adevăr toate cele șapte 
predecesoare ale sale fuseseră 
căsăpite în macabra încăpere, 
sau ce anume îi spusese crtn- 
cenul soț descoperind că ea îi 
descoperise taina, ba chiar ce 
nuanță exactă avea barba lui 
— bZeu del sau bleu petrole ?

Treptat, însă, curentul de o- 
pinie suferi o subtilă, dar in
contestabilă, transformare. Ex
clamațiile de tipul „Vai, biata 
Ana, prin ce coșmar a tre
cut r* sau „Ge noroc că frații 
ei au salvat-o la timp /" înce
pură să se rărească. Locul lor 
fu luat de tăceri semnificative 
și de clătinări din cap care 
spuneau multe. Găd. după 
primele momente de confuzie, 
nobilii bărbați de prin partea 
locului luară problema în 
mîinile lor și o tratară cu se
riozitatea caracteristică sexu
lui tare.

Medittnd în jurul unei mese 
care gemea sub apetisanta po-

vară a unor pulpe de căpri
oară rumenite la jar și a unor 
pocale pline cu vin de Bur- 
gundia, prietenii răposatului 
multisoț dădură glas punctului 
lor de vedere.

— Da, poate că Barbă a 
exagerat nițeluș, cuvîntă Da- 
gobert, cel mai bătrin dintre 
ei. Dacă a văzut că primele

— Așa e I ii luă Fortinbras 
vorba din gură. Numai că n-ar 
fi trebuit să se însoare cu 
toate opt. Să fi luat exemplu 

* de la mine: azi una, mîine 
alta, dar fără cununie I Cunu
nia e o născocire diavolească 
și bine ar face popii noștri 
dacă ar afuris-o I

— Ideea nu-i rea I oftă Do-

trd-patru mariaje ies prost, 
n-ar fi trebuit să insiste și a- 
tund...

— Să-mi fie cu iertăciune, 
cinstite Dagobert, dar nu sînt 
de acord cu tine, îl întrerupse 
Roderig. De ce să se fi dat bă
tut atît de repede ? Cît tră
iește, omul trebuie să încerce. 
Mai ales în materie de căsă
torie. Căci spre deosebire de 
neveste, încercarea moarte 
n-are.

rimen. Dar în cazul de față, 
buba e alta. Bunul nostru 
Barbă a plătit cu viața ticul 
lui nervos de a-și omorî soțiile. 
Pedeapsă mare, pentru o vină 
mică.

— Ce fel de vină ? se în
furie Matamor, care era pri
eten din copilărie cu defunc
tul. Cum îndrăznești să-i re
proșezi ceva ? Barbișon —* 
dragul de elf — a murit ino*

cent. Cine le-a pus pe ticăloa
sele alea de femei să-și vîre 
nasul unde nu le fierbea oala ? 
Fatală le-a fost propria lor in
discreție, nu așa-zisa tui cru
zime. Ce să fi făcut el ? Să le 
fi lăsat să cotrobăiască prin 
camera secretă ? Gîndiți-vă, o, 
nobili seniori, la generațiile 
ce ne vor urma. Dacă dăm 
dovadă de o condamnabilă 
slăbiciune, străstrăstrănepoții 
noștri ne vor blestema peste 
veacuri, atunci cînd nevestele 
le vor scotoci prin portofele, 
în căutare de fotografii și bi
lețele dulci... Nu, orice s-ar 
spune, Barbișon a fost un 
demn apărător al onoarei 
hoastre virile.

— Are dreptate Matamor I 
întări Fortimbras. De altfel, 
pe ce temei se afirmă că de
cedatul nostru amic a vrut 
să-și omoare nevestele ? Pre
supun că singura lui intenție 
a fost de a le mustra cu cîteva 
scatoalce. Dacă ele n-au rezis
tat, treaba lor... Dar eu ju&Ăn- 
treb. nobile '‘fețe : care dintre 
noi nu-și bate nevasta ? Pînă 
și sentimentalul ăsta de Dori- 
men. pot să jur că...

— Numai cu palma sau cu 
pumnul, se grăbi să se justi
fice Dorimen. Nu știu dacă 
am pus de cinci ori mina pe 
ciomag, de cînd sînt însurat.

— Mă rog, mă rog, n-are 
importanță dacă ridici la ea 
pumnul sau bîta, interveni iar 
Matamor. Esențialul este că o 
căsnicie cu nevastă nebătută 
e ca o moară cu scocul fără 
apă. Așa a fost și așa va fi 
totdeauna i bărbatul e bărbat 
și femeia trebuie să-i știe de 
frică f

— Da, da, re luară ceilalți în 
cor i Bărbatul e bărbat și fe
meia trebuie să-i știe de frică.

...înainte de a încheia, un 
post-scriptum la post-scriptum. 
In primul rînd, vremurile 
barbare, evocate în rîndurile 
de mai sus, au apus de mult. 
In al doilea rînd, fiind vorba 
despre un basm, neverosimilul 
nu trebuie să mire pe nimeni.

Am adus aceste precizări, 
deoarece discuția dintre pri
etenii lui Barbă Albastră ar 
putea șoca pe bărbații de as
tăzi, printre care nici unul — 
dar absolut nici unul 1 — 
nu-și mai închipuie că femeia 
trebuie să-i știe de frică și nu 
mai ridică la ea decît priviri 
pline de dragoste.

întârziind la birou, 
un funcționar se în
tâlnește cu patronul 
său.

— Ați întârziat 2 
ore. Aveți o cauză ?

ANEE
DOTE

— Da, Aștept un 
copil !

— Ah 1 Bravo... Pe 
cînd ?...

— Peste nouă luni.

I-au trebuit 3 zile 
pentru a ieși din ca
meră, 4 zile pentru a 
coborî scara 2 șl ju
mătate pentru a tra
versa vestibuiul $i 5 
zile pentru a ajunge 
la gardul grădinii. 
Tocmai ieșea în stra
dă cînd deodată casa 
se prăbușește cu zgo
mot.

Of ! spune melcul. 
Cred că am fugit la 
timp...

— Nici acest răspuns nu te descalifică î sunetele pe care le 
percepe urechea umână. Ei. bine, de aici înainte fă un efort
de atenție. Știi că atît în registrul de sus, al acutelor, cît 

Si în cel de jos, al notelor grave, există o infinitate de sunete 
pe care urechea umană nu le aude, deși ele există în natură, 
în jurul nostru, pretutindeni ? La acest imperiu de sonorități 
ai reflectat vreodată ? La acest nemărginit univers dfe armonii, 
încă neauzite de nimeni, te-ai gîndit în viața dumltale. Stropha ?

— Nu, maestre.
— Nu te învinuiesc, fiindcă la subiectul ăsta nu știu să fi 

meditat cineva. Ei bine, dragul meu Stropha, în clipa asta 
meditez eu. Urmăreste-mă. S-a făcut, pînă acum, o muzică 
academică — romantică sau clasică — n-are nici o impor
tanță. Sînt informat că se practică astăzi o muzică de avan
gardă : dodecafonică sau concretă, mi-e egal. Propun ca pen
tru prima dată să scriem o muzică, într-adevăr. nouă, modernă, 
îndrăzneață : o muzică avînd la temelie sunetele încă neauzite 
și pe care nici o ureche nu le poate înregistra. Văd sala de 
concert în care se vor executa viitoarele simfonii. Intră. în 
scenă muzicanții, dar fără instrumente. Nu există pupitre 
și nici un fel de partituri. Dirijorul ridică bagheta si nu se 
aude nimic. în sală domnește o liniște de catedrală. O liniște 
de început de lume, în care fiecare om, fiecare ascultător, 
aude, liber, ce vrea. în funcție de imaginația lui particulară. îți 
dai seama ce revoluție. Stropha ?

— Da, maestre.
— Nu-ți dai seama. Fiindcă altminteri ai fi realizat încă ceva : 

va fi prima muzică, cea dintîi în istorie, care va reuni în sălile 
de spectacol, deopotrivă, pe melomani și surdo-muți.

Si zicînd acest lucru, încredințat că Stropha n-a înțeles, ni
mic, Katta învîrti manivela patefonului, discul începu să se 
învîrtească și fără ca acul să atingă placa. în tăcerea pioasă 
care se lăsa, profesorul gustă, netulburat, marile voluptăți 
ale unei arte, poate cea mai nouă din cite au fost vreodată 
gîndite șl visate de mintea veșnic scornitoare a omului.

La sfîrșit, cînd discul se opri obosit. Stropha îndrăzni să în
trebe sfîșiat de toate sfielile :

— Și cum vă gînditi să intitulați această muzică, maestre 7 
Muzica nouă ?

— Aș ! Muzica Muta I După care, savantul se închise în sine 
cu cheia unei muzici cunoscută exclusiv de el.

(Va urma)

JOCUim DOST^ACTSVE
Din cărți

Triunghi estival

x

SATIRA • UMOR • SATIRA__________________________________ ■_____ ’__________ ____ ______ • ______ ______ ■

ORIZONTAL :
Are toate cărțile la 
dispoziție. 2. Conti
nent dispărut, cate a 
inspirat titlul a nu
meroase volume. 3. 
„Negura* — Preo
teasa Oracolului din 
Delfi, despre care se 
spune că era o mae- 
stră a formulărilor 
echivoce. 4. Balet 
inspirat dintr-o po
veste populară ger
mană. 5. Plaiurile 
„Mioriței* —- „...pe 
un balansoar*, piesă 
de mare succes. 6. 
Cămașa Cosînzenei 
— L-a făcut celebru

pe măgarul lui Apu- 
lleius —• London. 7. 
Conducător (înv.) — 
„Banii" de Emil 
Zola (sing.). 8. în
demnul eroilor pozi
tivi. 9. Albastrul po
eților — Ac cu gă
mălie. 10. Optimist, 
întăritor — Eroină 
mitologică despre 
care legenda spune 
că și-a pierdut toți 
cei șapte copii, sim
bolul mamei îndure
rate. 11. Muzică, 
teatru, poezie — Ur
mează după intrigă.

VERTICAL: 1. 
Poet român, promo-

tor al simbolismului 
(1881—1957) — Firul 
Ariadnei., 2. Le în
curcă autorii în ro
manele polițiste — 
Un personaj care dă 
viață personajelor 
din cărți- 3. Mare 
poet român, cu o 
poezie profund filo
zofică (1895—1961) — 
Mică compunere. 4. 
Limba lui Ovidiu și 
Virgiliu — Fragment 
dintr-o operă. 5. Se 
spune desnre talent 
(mase. pl.). 6. Dela
— Ere zguduite ! — 
Nota b^ne. 7. înve
liș la o ediție biblio
filă — Scriitor ame
rican, autorul unor 
cunoscute biografii 
romanțate (Jack Lon
don, Agonie și extaz, 
Bucuria vieții). 8. 
Primar — Eroina 
tragică dîn „Hamlet“ 
de Shakespeare. 9. 
„Limba și literatu
ra* la Universitate
— Leit-motiv în 
multe poezii popu
lare românești. 10. 
Eroină din „Apus de 
soare* și „Viforul” 
de B. Șt Delavran- 
cea — Biblioteca 
tehnică. 11. Scriitor, 
care reflectă în scri
erile sale adevărul 
obiectiv al vieții — 
Eroină negativă.

DOREL SCHOR

ORIZONTAL Șl VERTICALI
1. Cunosctiți de In mare...
2. ...și de la munte, de la iz

vor (2'cuv.)
De ia cu călduri
A se aprinde (fig.)-
Clară
„Ironii" solare
Rece pe jumătate I 
Început de inso laț ie /

3.
4.
5.
6.
7.
8.

TOM A MICHINICI

Triverb cu critică 
(8—1 — 4)

T^SB
IVAN I. ION
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9Adeziune deplină la măsurile I

propuse de plenara C.C. al P.C.R. I
I

La Institutul politehnic București La secția motoare I
(Urmare din pag. I)

vedem îndatorați să desfășu
răm o activitate pe măsura so
licitudinii statului față de ne
voile învățămîntului. Regle
mentarea unor condiții de 
remunerare a salariațllor care 
îndeplinesc funcții de con
ducere tehnico-admlnistrative 
și de specialitate curmă o 
situație anacronică, care, în ca
rul învățămîntului, prejudicia 
mersul normal al procesului de 
instrucție și educație. Efectele 
acestei reglementări vor fi din
tre cele mai bune pentru În
vățămînt ; înlăturîndu-se cumu
lul, ca o necesitate obiectivă, 
fiecare dintre noi se va putea 
consacra unui singur loc de 
muncă, va putea dedica mai 
mult timp autoperfecționării ști
ințifice, în folosul studentului, 
dar și al științei, șl nu în ulti
mul rînd, în folosul creării în 
facultate al acelui cadru educa
tiv în caro profesorul trebuie să 
aibă șl va putea avea rolul de
terminant".

Prof, unlv dr. ing. Al. Fran- 
soa a stăruit în cuvîntul său, 
mai ales asupra consecințelor 
negative ale cumulului de func
ții și ale retribuirii titlurilor 
științifice. „Peste tot în lume 
— sublinia, printre altele, vor
bitorul — titlul științific este 
un argument pentru încredința
rea unei funcții de răspundere, 
nicidecum pentru creșterea ve
niturilor proprii. Erau necesa
re, intr-adevăr, soluții radicale 
și sînt satisfăcut că acestea au 
fost luate de partid cu înțelep
ciunea pe care o dovedește în 
t e hotăririle sale".

Prof. Gh. Manea, membru co
respondent al Academiei, argu
menta necesitatea ca fiecare 
om 'feă lucreze într-un singur 
loc de muncă servindu-se de 
propria sa experiență : „în de
cursul vieții mele, am activat 
în cumul în școală și produc
ție, în școală și institute de cer
cetare. Le-am părăsit pe rînd, 
de bună voie» consacrîndu-mă 
școlii, pentru că nu poți face 
mai multe lucruri dintr-odată 
și bine. Am susținut, în scris și 
oral, că titlul nu trebuie să fie 
calea de creștere a veniturilor 
personale, ci de îmbogățire a 
societății cu valori materiale. 
Măsurile propuse privind salari
zarea pe criteriul muncii și asi
gurarea unor pensj corespun
zătoare. atunci cînd forțele nu 
ne mai slujesc, sînt de natură 
să ne liniștească. Neliniștea ră- 
mîne celor certați cu munca".

în cuvîntul lor, conf. dr. ing. 
Iosif Tripșa, prof. univ. dr. Al. 
Bărănescu, prof. univ. Gh. Car- 
tlanu, membru corespondent al 
Academiei, au subliniat opor
tunitatea măsurilor propuse de 
partid fată de care adeziunea 
lor este deplină. S-a desprins, 
astfel, că politehnica va bene
ficia de acum înainte de apOr- 
L .l-total al corpului profesoral 
în activitatea didactică, științi
fică și educativă, curmîndu-se o 
situație anormală : „actualmen
te, numai 20 la sută din profe
sori și 40 la sută dintre asis
tenți au funcția de bază în in
stitut" — amintea tov. Al. Bă
rănescu — prorector al Institu
tului. Cei care în următoarea 
perioadă vor opta pentru, mun
ca în învățămînt, vor avea po
sibilitatea să consacre întrea
ga pregătire științifică, didac
tică și talentul de educatori. 
Cîștigul va fi. deopotrivă, pen
tru învățămînt, pentru studenți 
și, nu mai puțin, pentru cadre
le didactice. Favorizat de un 
corp didactic de prestigiu, in
stitutul își va înscrie numele 
nu numai ca o școală a pre
gătirii cadrelor de specialiști, 
cl și ca un centru al cercetării

științifice, care va oferi pro
ducției roadele unei activități 
creatoare puse în slujba dez
voltării economiei și științei ro
mânești.

In încheiere, adunarea de 
partid a adoptat în unanimita
te textul telegramei adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu :

a Uzinei „23 August“
(Urmare din pag. I)

.Cadrele didactice din Institutul politehnic-București 
își manifestă caJda lor adeziune față de măsurile adoptate 
de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. privitoare la 
tot mai deplină a principiilor socialismului in 
partimentele vieții societății noastre.

Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R., cuvîntarea
NICOLAE CEAUȘESCU, analizînd probleme majore ale 
dezvoltării noastre sociale, au subliniat cu forța de argu- 
mentar pe care o dă învățătura marxist-leninistă, sensul 
înalt al umanismului socialist

Una din problemele de cea mai mare importanță care a 
constituit obiectul dezbaterilor Plenarei a fost perfecționa
rea sistemului de retribuire pe baza principiului socialist al 
cantității și calității muncii prestate.

Plenara C.C. al P.C.R. a arătat cu claritate căile de ur
mat pentru curmarea unor anomalii și lichidarea unor ana
cronisme, pentru întronarea și generalizarea unor relații 
de înaltă etică între membrii societății în scopul înfloririi 
depline a personalității umane.

Cadrele didactice văd în măsurile propuse pentru des
ființarea cumulului remunerat și a indemnizațiilor fixe pe 
viață, grija vădită a partidului nostru ca societatea româ
nească să asigure promovarea a tot ce este tnai valoros, să 
afirme nestingherit capacitatea umană, să pună pe primul 
plan, ca suprem criteriu de apreciere a omului, munca și 
creația sa entuziastă închinată țării.

Ne exprimăm convingerea fermă că perfecționarea for
melor de remunerare a activității didactice și științifice pe 
baza principiilor societății noastre socialiste, va permite o 
ma> bună selecție a valorilor, o recompensare mai justa a 
talentului, a capacității și eforturilor, a rezultatelor muncii.

Asigurăm conducerea partidului nostru drag, pe dumnea
voastră tovarășe Nicolae Ceaușescu, personal, că întregul 
corp didactic din Institutul politehnic București va munci 
neobosit, cu abnegație și devotament pentru continua ridi
care a nivelului activității didactice, științifice și educative, 
pentru formarea unor specialiști valoroși, care să-și aducă 
contribuția la ridicarea României pe noi trepte ale culturii 
și civilizației".

instaurarea 
toate com-

tovarășului

I
I

popor, muncitorul Ion Cristea 
spus:

— Noi vedem cum ceea ce

a

a 
spus conducătorul partidului si 
statului in cuvîntarea ținută la 
plenară, se traduce în fapt cu 
precizie milimetrică. Constatăm 
acest lucru pentru că sîntem be
neficiarii direcți ai unor asemenea 
măsuri. Și avem datoria de a 
contribui cu toții la aplicarea și 
respectarea lor. în ce privește 
construcția de locuințe este sem
nificativ faptul că sporirea fon
durilor destinate acestui scop în
seamnă de fapt dublarea numă
rului de apartamente: de la 
60000 de apartamente cîte erau 
prevăzute să se construiască la 
120.000. Acesta este un fapt, din
tre altele multe, care atestă griia 
statului pentru asigurarea nive
lului de trai I

— Nu greșesc, a spus printre 
altele strungarul Ștefan Petrică, 
dacă afirm că am văzut, înainte 
de toate, în cuvîntarea secreta
rului general al partidului, un 
răspuns dat propriilor noastre 
gînduri. Este un motiv în plus 
pentru a subscrie la măsurile ce 
se vor lua în scopul lichidării tu
turor căilor de obținere a unor

Evenimentul nr. unu al facultății: examenul de stat, 
în fotografic, un aspect de la examenul de stat la 

Facultatea de matematică București
Foto: O. PLECAN

venituri ce depășesc în mod exa- _ 
gerat nivelul general de trai. De- R 
parte de mine gîndul de a fi par- ■ 
tizanul egalizării cîștigurilor. So- _ 
cietatea noastră socialistă are un B 
principiu echitabil și observ cu ® 
satisfacție cum acestuia — prin 
măsurile ce se propun în prezent. 
prin altele care s-au luat deja și ™ 
prin celelalte care se vor adopta 
în viitor — i se creează toate con- K 
dițitle pentru o fustă și perseve
rentă aplicare: de la fiecare după ffi 
posibilitățile sale, fiecăruia după ||| 
munca sa.

wf Suc<es lotal"i 5<ola' româ" la Olimpiada
neral al Uzinei, Cicerone Goru- 
nescu, i 
maistrul loan Iulian au exprimat 
în cuvîntul lor, adeziunea deplină 
și hotărirea de a muncii cu sîr- 
guință pentru a răspunde sarci
nilor puse de partid în fața în
tregului nostru popor. Hotărîre

ti Kjviu- __
inginerul Sipoș Ștefan, B 
il loan Iulian au exprimai ■

internațională de fizică

IțAstă-seară pleacă la Budapesta 
lotul de elevi care vor reprezenta 
țara noastră la cea de a Il-a edi-

I
exprimată și în telegrama trimisă ™ 
Comitetului Central al partidului, H 
tovarășului Nicolae Ceaușescu; " 
„Muncitorii, inginerii și tehnicie- ■■ 
nii din secția noastră vor munci 9 
cu perseverență și hotărîre pen- 
tru a da viața măsurilor luate de m 
plenară. Ne angajăm să dăm în hSj 
acest an, peste plan, la export, un 
număr de 20 de motoare Diesel B 

, 350 C.P.". “

ție a Olimpiadei internaționale 
de fizică, ce se va desfășura în
tre 23 și 30 iunie. Selecționați 
dintre finaliștii etapei pe țară a

concursului de fizică, elevii 
mâni se vor întrece cu colegii 
din U.R.S.S., Bulgaria, Ungaria, 
Polonia. Cehoslovacia și R.D.G.

Le dorim succes în această 
competiție școlară de prestigiu.

SPORT • SPORT

ro-

Ethosul profesional
(Urmare din pag. I)

de numire, promovare și perfec
ționare a cadrelor didactice ș.a.

Transpunerea în viață, soluțio
narea practică adecvată a măsu
rilor preconizate prin noua orien
tare a învățămîntului nostru an- 
Sajează totala noastră adeziune, 

ăruire, capacitate creatoare de 
muncă și de răspundere.

în acest context etic și social 
se înțelege că măsurile adoptate 
privind repartiția socialistă după 
muncă, exprimă pe deplin și dez
voltarea logică a socialismului în 
țara noastră.

Sistemul de solicitare, co
interesare și retribuție a forțelor 
spirituale ale omului, dincolo de 
orice capriciu novator, se cere 
reînnoit, adaptat principial și 
practic noului stadiu de evoluție 
socială, nivelului de conștiință e- 
tică și profesională atins de noul 
tip uman. Un asemenea sistem de 
cointeresare urmărește activizarea 
maximală a întregului potențial 
uman — moral și intelectual — 
sprijinindu-ne pe resursele sale 
interne, pe dorința sinceră de a 
se realiza, de a se împlini multi
lateral și a se perfecta continuu 
prin* efort creator și nicidecum 
pe stimuli exteriori.

Firește, interesează toate con
dițiile de natură să asigure o înal
tă calificare profesională a viito
rilor specialiști din toate dome
niile, aar cu o acută sensibilitate 
se impune pe prim plan problema 
materialului uman pe care îl for
măm. Idealul profund umanist al 
societății noastre ne angajează la 
răspunderea de a realiza din orice 
om normal înzestrat o personali
tate autentică. Personalitatea nu 
poate fi formată însă decît tot de 
o personalitate integră, autentică,

I

convingător și contagios model 
uman.

Această cunoscută și unanim 
acceptată teză de bază justifică 
cu prisosință, cred, preocuparea 
mult accentuată în ultima vreme 
de a se recruta și promova în 
învățămînt, și nu numai în acest 
domeniu, cadre corespunzătoare 
nu numai ca pregătire intelec
tuală, dar și ca fizionomie etică, 
comportament social, concepție 
despre lume și viață, capacitate 
de a înrîuri și forma conștiința 
umană, fizionomia tinerei gene
rații. Respectarea consecventă, 
fără nici un fel de concesii și 
abdicări a acestui principiu uma
nitar, instaurarea unor criterii 
certe, obiective și cu adevărat 
stimulative în recrutarea și pro
movarea cadrelor ridică pe o 
treaptă și mai înaltă eficiența în- 
vățămîntului superior, prestigiul 
creației științifice. De regulă, față 
de munca unui cadru didactic se 
formulează, cum e și firesc, une
ori exigențe privind : atitudinea 
creatoare și convingătoare față 
de toate îndatoririle instructiv- 
educative (aspecte inseparabile, 
oricîte delimitări statutare am 
căuta, evident, din simple rațiuni 
contabile), lărgirea continuă a o- 
rizontului informațional, recepti
vitate față de nou și respect față 
de tradițiile înaintate, îmbunătă
țirea metodelor de investigare ști
ințifică și a stilului de cercetare, 
perfecționarea continuă a activi
tății printr-un schimb eficace de 
experiență, prin cursuri de per
fecționare, prin obținerea de gra
de didactice, distincții și titluri 
științifice după criteriul muncii 
efective, prin elaborarea unor lu
crări originale și utile.

în învățămîntul superior, con
siderăm că însăși acordarea titlu-

rilor, ca și a altor distincții ono
rifice, este bine să se facă după 
criterii specifice, spre deosebire 
de institutele de cercetări pro- 
priu-zise, avîndu-se în vedere în 
primul rînd durata slujirii învă- 
țămîntului, măiestria pedagogică, 
personalitatea morală, contribu
țiile teoretice de fundamentare a 
pedagogiei învățămîntului supe
rior — mult rămasă în urmă în 
pofida experienței practice ce s-a 
acumulat — a unor capitole știin
țifice de bază pentru pregătirea 
viitorilor specialiști.

S-ar cuveni revăzut, după opi
nia noastră, și sistemul de grada
re în învațămîntul superior, con- 
ferindu-se mai multă fermitate, 
mai mult prestigiu prin renunța
rea la acele trepte intermediare 
— supliniri, delegații — fără nici 
o acoperire ceea ce privește 
natura îndatoririlor, cantitatea și 
calitatea efortului. Ele își găsesc 
însă expresia — incompatibilă 
sistemului nostru de retribuție — 
doar în statele contabile de func
țiuni, în ceea ce generează nedrep
tatea făcută unora, descurajarea 
produsă altora și chiar ridicolul, 
întrucît unii figurează, de exem
plu ca „lectori suplinitori — con
ferențiari — cu delegație".

Pe lîngă atribuțiile instructiv- 
educative cadrelor didactice li se 
cere să presteze și o muncă de 
cercetare științifică, îndatorire e- 
vident, legitimă. Această muncă 
necesită, de bună seamă, dăruire 
totală, pasiune, timp de docu
mentare, de reflecție și elaborare, 
continuitate, sistem, mijloace do 
confruntare și valorificare a punc
telor de vedere. Experiența mari
lor sau chiar modeștilor creatori 
de idei demonstrează că munca 
cu ideile și asupra ideilor nu poa
te fi testată atft de riguros prin

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Aprovizionarea 
pieței

(Urmare din pag. I)

naintea celui de a doilea război 
mondial. Și desigur, sîntem încă 
la începutul dezvoltării irigației 
și a chimizării agriculturii.

Pentru dezvoltarea producției 
de legume, în afara măsurilor do 
mai sus și a altora (semințe se
lecționate, cantități sporite și la 
prețuri preferențiale, reduse la 
cherestea, folii de polietilenă și 
alte materiale necesare legumi- 
culturii) s-au extins mult și su
prafețele irigate cu aceste plante 
Toate aceste măsuri luate de gu
vern trebuie să aibă cu timpul e- 
fectul ca, indiferent de variațiile 
climaterice, să se asigure în per
manență o abundență de produse 
agricole care să satisfacă deplin 
necesitățile economiei.

Ca urmare a creșterii suprafe
țelor cultivate și a măsurilor a- 
mintite, producția de legume din 
anul acesta a fost pe ansamblu 
mai mare ca anul trecut. în pri
mele 5 luni ale anului 1968, față 
de aceeași perioadă a anului 
1967 cantitatea de legume vîn- 
dută populației prin comerțul 
socialist a fost mai mare cu 31,5 
la sută la legume de sezon, cu

57 la sută la cartofi timpurii, cu 
40 la sută la fructe (o creștere 
simțitoare a fost înregistrată în 
luna mai la fructe, vînzîndu-se 
prin comerțul socialist cu 117,5 
la sută mai mult ca în luna mai 
1967). Cantități sporite de legu
me și fructe au fost vândute în 
această perioadă și pe piața ță
rănească : cu 40 la sută mai mul
te legume, cu 39 la sută mai 
mulți cartofi timpurii, cu 22 la 
sută mai fhulte fructe decît în 
lunile corespunzătoare ale anului 
1967.

Comparația cu anul trecut sau 
cu anii precedenți nu este însă 
suficientă. Trebuie să ne referim 
constant la necesitățile’ popu
lației, ale economiei. Față de a- 
ceste necesități cantitățile sînt 
încă neîndestulătoare. Planul de 
stat pe anul 1968 a ținut seama 
tocmai de aceste nevoi cînd a 
prevăzut sporirea suprafețelor 
destinate culturilor legumicole, 
în condițiile unei recolte norma
le — și la suprafețele cultivate 
— toate cerințele economiei ar fi 
fost deplin satisfăcute cu legu
me. Dar în acest an secetos, cu 
o producție la hectar mai scă
zută pe terenurile neirigate, spo
rul de suprafață a suplinit minu
sul de productivitate și a contri
buit doar parțial la creșterea can
tității totale de legume. Deși can
titatea de legume este mai mare 
decît anul trecut există anumite 
deficiențe în aprovizionare care 
creează nemulțumiri justificate

populației. Aceste deficiențe sînt 
atît de natură organizatorică (lip
suri ale organelor de achiziții și 
valorificare) cît și datorită neres- 
pectării contractelor de către u- 
nele cooperative de producție.

Este oare normal ca atunci 
cînd întreprinderile de stat vînd 
la prețuri fixe și stabile pentru 
toată lumea, țărani și orășeni, 
bunuri de consum industriale și 
alimentare, unele cooperative să 
nu-și respecte contractele, să nu 
livreze cantitățile contractate 
pentru care au primit avansuri 
sau diferite materiale la prețuri 
reduse, și să vîndă legumele pe 
piața ncoTganizată la prețuri mai 
mari ? Mai există și o serie de 
indivizi care trăiesc (și trăiesc 
din păcate bine I) din speculații 
de tot felul ; aceștia folosesc ori
ce deficiențe în aprovizionarea 
comerțului socialist cumpărînd 
produsele legumicole de la pro
ducători pe care le desfac apoi la 
prețuri de speculă.

Pentru frînarea acestor tendin
țe și manifestări speculative con
ducerea de partid și de stat a ho
tărît ca Comitetele executive ale 
Consiliilor populare să stabileas
că încQpînd de la 20 iunie pre
țul plafon la vînzarea legumelor 
și fructelor. La stabilirea lor or
gane1© locale trebuie să aibă în 
vedere atît cointeresarea produ
cătorilor de a desface produse pe 
piață, asigurîndu-le recuperarea 
cheltuielilor și un venit corespun
zător, cît și interesele consuma

torilor. Totodată unitățile comer
țului socialist trebuie să influen
țeze nivelul prețurilor pe piață 
prin asigurarea de cantități în
destulătoare de legume și fructe 
de toate sortimentele la prețuri 
mai mici decît ale pieții țără
nești.

Primele două zile de la data 
introducerii prețurilor plafon do
vedesc că măsurile luate au fost 
bine primite de populație, prețu
rile au început să scadă iar pe 
piață se observă o îmbunătățire 
a aprovizionării.

Aprovizionarea bună, depinde 
însă în primul rînd de producție. 
Cantitățile de legume pot crește 
mult, dacă se fac eforturile de 
irigare și de aplicare a întreți
nerii cultui^or recomandate. în 
această direcție tineretului îi re
vine datoria patriotică de a con
tribui cu tot elanul caracteristic 
vîrstei, la realizarea măsurilor 
prevăzute în vederea obținerii u- 
nor cantități de legume care să 
satisfacă necesitățile populației.

Argonauții 
sint... localnici 

(Urmare din pag. I) 

de azi și-a descris atunci vii
toarea fabrică, meseriile ei și că
ile de acces. Scurt. După care, 
sute de băieți și fete, în medie 
de 15 ani, au dat un examen po
trivit studiilor, aspirațiilor și, fi
rește, necesităților fabricii. Cei ce 
au reușit, au fost trimiși, bine- 
înțeles pa cheltuiala statului, să^,

E

efortul investit ca timp sau exclu
siv în funcție de graaul didactic,

Un festival al tineretului școlar
Cu festivitatea de astăzi, de 

la orele 9, cînd cei circa 1200 de 
sportivi vor defila pe gazonul 
Stadionului tineretului, se va 
da startul în întrecerile finale pe 
țară ale unei competiții de ma-

Isă de anvergură : campionatele 
republicane ale școlilor profesio
nale organizate de ministerele 

Iși organizațiile centrale care au 
școli profesionale în subordine. 
La întreceri participă primii trei

titlul științific, distincțiile acade- 98 clasați la razele anterioare ale 
mice sau chiar cantitatea de mi- competiției la următoarele dis-

cipline : atletism, volei, handbal 
și ' * ’ ~nereu lingvistic. Unicul criteriu 

de apreciere și ierarhizare rămîne, B 
evident, eficacitatea rezultatelor, QQ 
calitatea lucrărilor elaborate.

De asemenea, tot experiența ne 
învață că ideile noi, dense ca n 
semnificație, că ideile în general 
sînt și utile numai dacă pătrund H 
în practica vieții înrîurind-o și, 
astfel, verifieîndu-se ca atare. Or, 
trebuie să spunem deschis, că 
multe lucrări prin care s-au ob- 
ținut titluri științifice, remunerate 
automat de-a lungul întregii vieți M 
n-au văzut și n-au putut vedea gg 
lumina tiparului, ea să nu mai 
invocăm și situația că ele au ră
mas deseori și unicele „merite 
Științifice".

Astăzi mai mult ca oricînd se 
pune accent pe eficiența muncii 
de cercetare.

Nu numai stilul individual, dar 
și cel colectiv de cercetare are 
încă destule inconveniente. în 
privința a ceea ce se numește 
etică științifică, etică relațională
— onestitate și probitate științi
fică ar fi încă multe și oportune 
de spus. Deocamdată, o singură tlB 
mentfune. Sînt încă beneficiari
— în sens spiritual și material — 
ai unei munci nobile dar care 
nu-i înnobilează fiindcă nu le 
aparține, deși prin ea și-au satis
făcut anumite interese.

Ne exprimăm convingerea că 
punerea în practică pentru toți • in orașul Sacramento 
a principiului socialist al reparti-9 ceput CAMPIONATELE 
ției, precum și conținutul celor- A vmrc™ attctta i, 
lalte prevederi exprimă pe deplin 
noua treaptă a societății noastre, 
gradul înalt al umanismului so
cialist, ethos profesional pentru 
toți oamenii de știință și cultură 
ai patriei.

fotbal. O participare nume-

18roasă marchează fotbalul l 
echipe.

Iată programul integral al 
trecerilor :

ATLETISM : Stadionul tine
retului, sâmbătă 22 iunie orele 
10—13 și 16—19.

FOTBAL î Complexul sportiv 
„23 August", 22—28 iunie, orele 
9—12 și 16,30—19,30.

HANDBAL î Stadionul Tine
retului 22—27 iunie, orele 9—12 
și 16—19.

VOLEI: Stadionul Tineretu
lui, 22—26 iunie, orele 9—12 
16—19.

• PE SCURT • PE SCURT

•Tn prima zi a TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL FEMININ 
DE VOLEI, care se desfășoară 
la Budapesta, selecționata Bul
gariei a întrecut cu scorul de 
3—1 echipa Polohiei, iar Unga
ria a învins cu 3—0 Ungaria B.

Reprezentativa Cehoslovaciei 
a dispus cu scorul de 3—1 de 
formația R. D. Germane. Aceas- 

‘' i a fost condusă de ar- 
român Valeriu Arhire.Stă partidă 

bitrul roir

9 Intr-un meci contînd pen
tru „CUPA INTERNAȚIONA
LĂ" LA FOTBAL, desfășurat la 
Lisabona, formația locală Spor- 
x,--j a întrecut cu scorul de 

L (3—0) echipa Rapid Viena.ting 
iW 4—1

ăissi • Cu prilejul unei tentative. 
. «g echipa feminină de PARASU- 

TISM SPORTIV a R. D. Ger
mane, alcătuită din 7 membre, 
lansîndu-se de la o altitudine de 
1 000 m. a realizat o medie de 
aterizare de 0,76 m. de centrul 

» cercului. Această performanță 
constituie un nou record al lu
mii. Vechiul record aparținea 

ran echipei U.R.S.S. șl era de 
® 1.82 m.
— «în orașul_Șacramento au în-
” ATLETISM ALE S.U.A. la care 0 participă ca invitați și cîțiva re

cordmani de valoare peste ho
tare. în semifinalele probei de
100 m. plat trei atleți: Jim Hi
nes, Charlie Greene și Ronnie
Ray Smith au reușit să realize-

învețe la școli profesionale tex
tile cu tradiție din Brașov, Bu- 
huși, Sibiu, unde li s-au creat 
condiții excepționale.

...în timpul acesta, pe un dmp 
de la marginea Constanței, unde 
se cultivau pînă atunci cereale, 
începuseră lucrările de terasa- 
ment ale viitoarei întreprinderi 
de lină integrată.

★
Peste doi ani, pe aceste locuri 

se ridicase o construcție ultramo
dernă, cu hale uriașe, luminoase 
(pereții vopsiți în culori blînde, 
de mai multe nuanțe), perfect 
aerisite (aparate speciale schimbă 
în fiecare hală aerul de șase ori 
pe zi), dotată cu utilajul cel mai 
nou în Europa.

într-o bună zi, adolescenții 
noștri îmbogățiți cu doi ani ca 
vîrstă și cu experiență ca specia
lizare, au sosit din Ardeal ori 
Moldova, s-au minunat de frumu
sețea clădirii și modernitatea ma
șinilor, după care, cum scrie la 
carte, s-au apucat voinicește de 
treabă. .

*
...Erau peste patru sute și nu

mărau, în sfîrșit, cam 17 ani. Așa 
că iată-ne din nou în alt punct 
nevralgic al comparației cu mi
tul argonautic care iar nu s-a po
trivit în reportaj I Nu știu exact 
ce vîrstă aveau coechipierii lui 
Iason dar nu cred că puteau fi în 
totalitatea lor așa tineri ca „ar
gonauții" „Integratei", unde me
dia de vîrstă este acum 21 de 
ani I §i nu numai muncitorii au 
fost pregătiți și promovați dintre 
tineri, ci, lucru mai rar întîlnit 
în textile, chiar maiștrii și tehni
cienii de tot felul. Procedeul for
mării a fost același: în anii cînd

se clădeau zidurile „Integratei", 
conducerea a trimis la cursuri de 
specializare absolvenți ai școlilor 
profesionale cu profil mecanic. 
Cînd fabrica a fost gata, au so
sit din cîteva orașe cu tradiție 
textilă 40 de tehnicieni calificați, 
care au preluat pe loc munca să- 
vîrșită în alte fabrici de oameni 
cu zeci de ani vechime. Condu
cerea întreprinderii a avut cu
rajul să le încredințeze o treabă 
dificilă, încărcată de răspundere 
și iată că îndrăzneala a fost bine 
răsplătită: toți tinerii (circa 19 
ani), proaspeți specialiști, au în
dreptățit nădejdile puse în capa
citatea și eficiența lor căpătată, 
e drept, în școlile din alte orașe. 
Stop 1 Nu cumva argonauții sînt 
înșiși constănțenii plecați pe alte 
meleaguri să afle secretul lînii de 
aur ?

Nu I Zadarnic I Comparația mi
tologică nu rezistă cu nici un 
chip: „argonauții" de la Con
stanța sînt 80 la sută... fete / Har
nice, vioaie și frumoase foc (Oas
peții străini, se spune, uită să 
privească produsele fabricii și, de 
obicei, fotografiază peisajul ei 
uman). Sînt atît de multe, de ti
nere și merituoase că, efectiv, nu 
știi la care să te oprești. De pil
dă:

— Stănica Leu, 19 ani, țesă
toare, din prima serie care a în
ceput școala în 1965, la „Parti
zanul roȘu“ Brașov. Media de ab
solvire : 9. Muncește bine, cîștigă 
bine, vede spectacole, citește, stu
diază literatură de specialitate.

— Enar Abdula, 20 de ani, țe
sătoare. Stănica e brună și o- 
chioaȘă, turcoaica Enar e blondă 
ca un abur și cu ochi albaștri. A 
învățat țesătoria tot la Brașov, lu

în-

Și

ze timpul de 9” 9/10, care con
stituie un nou record mondial 
(v. r. mondial era de 10”). Pri
mii atleți din lume care au par
curs această distanță sub 10” 
sînt Jim Hines, ud negru în 
vîrstă de 22 de ani. și Ronnie 
Ray Smith, în etate de 20 de 
ani, clasați în ordine pe prime
le două locuri ale semifinalelor, 
în cea de a doua semifinală 
primul loc a fost ocupat de 
Charlie Greene cu 9” 9/10. De 
remarcat că în preliminarii, 
Hines alergase „suta" în 9” 8/10, 
însă această performanță nu va 
putea fi omologată ca record 
mondial deoarece în timpul 
cursei a bătut un vînt favorabil.

Finala probei de 100 m. plat 
a fost cîștigată de Charlie 
Greene cu 10”. Următorii 5 a- 
tleți sosiți în ordine sînt: Hines, 
Miller (Jamaica), Bambuck 
(Franța). Ray Smith și Pender 
care au fost cronometrați cu 
același timp.

Alte rezultate : greutate Mat
son 20,55 m. ; lungime : Beamon 
8,33 m. (cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului). 
Boston s-a clasat pe locul doi 
cu 8,12 m. ; 5 000 m. Day 13’50” 
4/10 ; ciocan : Burke 66,14 m.

• Cu prilejul unui CONCURS 
INTERNAȚIONAL DE ATLE
TISM, care a avut loc la Tam
pere (Finlanda), sportivul sovie
tic Ianis Lusis a obținut cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului în proba de aruncarea 
suliței cu 90,92 m.

crează pe războaie de fabricație 
românească, îi plac, merg bine, 
face liceul la seral (clasa a X-a), 
handbal în timjpul liber și vrea să 
urmeze o școală superioară de 
specialitate.

Maria Gorun, Doina Ciobanu, 
Maria Nami sînt cîteva din zecile 
și zecile de nume consemnabile.

★
Dar, să nu nedreptățim, doam

ne ferește, pe băieți, bine repre- 
zentați chiar prin secretarul or
ganizației U.T.C. (peste 600 
membri) — Alexandru Stoica. 
Desigur și el e tînăr, dar dacă 
i-o spui, arată legitimația de in
trare în fabrică, cu nr. 44, care 
confirmă faptul că se numără 
printre „cei foarte vechi". Pe A- 
lexandru Stoica, la început strun
gar, îl atrăgea de fapt meseria de 
textilist. Se întîmplă / Cînd s-a 
clădit „Integrata", a muncit aici 
din primele zile, a ajutat la mon
taj, a făcut o mulțime de treburi, 
apoi a plecat la Brașov, de unde 
s-a întors ajutor de maistru țesă
tor. Alexandru Stoica, care supra
veghează astăzi 20 de războaie, 
se mîndrește cu fabrica și, pe de
plin, reciproca.

„Toate tunurile îndreptate spre 
obiectivul ridicării calității /", 
bubuia directorul fabricii, Vasile 
Pascaru, cu un dulce accent mol
dovenesc. Amănunt* pentru care, 
am crezut la început că, a- 
semenea lui, Iasonul modern, 
și ceilalți „argonauți", au 
sosit tot de pe alte melea
guri. Dar, după cym ați vă
zut, faptele infirmă prejudecata 
lipsei de tradiție localnică : astăzi, 
neconstănțeni, la „Integrata" sînt 
cu ingineri cu tot, numai 25. Iar 
directorul și-a păstrat doar graiul 
locurilor de unde a venit, plus,

INFORMAȚII
Vineri la amiază s-a înapoiat 

de la Helsinki delegația P.C.R., 
condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a făcut o vizită în 
Finlanda la invitația Partidului 
Social Democrat.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Pas, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele. Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, și Aldea Milita- 
ru, membru al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâmpi
nată de tovarășii Maxim Berghia- 
nu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R., 
Andrei Cervencovici, Mihnea 
Gheorghiu și Ion Teoreanu, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

In cursul vizitei, președintele 
Partidului Social Democrat din 
Finlanda, Rafael Paasio, a fost 
invitat să facă o vizită în țara 
noastră.

La plecarea din Helsinki, de
legația a fost salutată la aero
port de Erkki Raatikainen, secre
tar general al P.S.D., Anssi 
Karkkinen, secretar cu probleme 
organizatorice, Taakko Turkka, 
secretar cu probleme de infor
mații, și Unto Niemi, șeful sec
ției de studii a P.S.D.

A fost de față N. I. Vancea, 
ambasadorul României la Helsin
ki, și membri ai ambasadei.

★

Delegația tineretului socialist 
din Belgia, condusă de Femand 
Dewit, secretar general, care la 
invitația C.C. al U.T.C. se află 
în țara noastră, a vizitat barajul 
Hidrocentralei de pe Argeș, com
plexul de sere Codlea, Institutul , 
politehnic din Brașov și rafinăiia 
Brazi din județul Prahova.

în continuarea vizitei po care» 
la invitația C.C. al U.T.C. o faoe 
în țara noastră, delegația tinere
tului socialist din Norvegia, for
mată din Sigmund Gromo, vice
președinte și Harald Dahl au vi
zitat Combinatul siderurgic și In
stitutul politehnic din Galați, sta
țiunea experimentală Murfatlar și 
stațiunile de pe litoral. Delegația 
a făcut și o scurtă excursie în 
Delta Dunării.

★

în dorința unei maî Hune cu
noașteri reciproce și a dezvoltă
rii colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Kenya, guvernele celor două 
țări au hotărît să stabilească re
lații diplomatice la nivel de am
basadă.

★

Vineri, la Casa Centrală a Ar- j 
matei, a avut loc solemnitatea 
înmînării de ordine și medalii ala 
Republicii Socialiste România 
conferite unor lucrători din do
meniul topografic și geodezic, cu 
prilejul sărbătoririi centenarului 
școlii românești de topografie.

înaltele distincții au fost înmî- 
nate de generalul de armată 
Iacob Teclu, membru al Consi
liului de Stat.

TELEVIZIUNE
17,30 — Pentru cei mici : Lan

terna magică — filmele : „Ziua 
nașterii" — „Umblă vulpea*; 
18,00 — Stadion — e-\
misiune de actualitate spor
tivă; 18,30 — Mult e(
dulce și frumoasă — emisiune de 
limbă română ; 19,00 — Pentru 
școlari. La vîrsta noastră : Brân- 
cuși; 19,30 — Telejurnalul de 
seară ; Buletinul meteorologic ;
20.10 — Tele-enciclopeaia;
21.10 — Desene animate ; 21,15 
— „Cheia de aur" — Concurs de 
muzică ușoară Transmisiune de 
la Karlovy Vary) ; 22,45 — Film 
serial: „Campionii" — produc
ție a studiourilor engleze ; 
23,35 — Telejurnalul de noapte.

desigur, energia și talentul orga
nizatoric ; încolo, total opus lui 
Iason, cel ce voia să se întoarcă 
după expediția lînii de aur acasă, 
moldovanul a devenit cu desăvîr- 
șire constănțean.

...Nu, hotărît lucru, Fortuna, 
devenită brusc o potrivnică zeiță 
modernă, a făcut tot ce i-a stat 
în putință ca reporterul să se le
cuiască de mitul comparațiilor 
mitologice. Fapt pe care, la w- 
ma-urmelor, reporterul, nici mă
car nu-l regretă I

Jonglerii 
sub tejghea

(Urmare din pag. I) 

la C.E.C., cumpărîndu-și 
„Fiat" și garsonieră : soția a 
fost condamnată la trei luni 
și responsabila (care-și „ago
nisise" și ea din acest număr 
de circ o garsonieră) la 6 
luni.

★
Pedeapsa este nejustificat 

de mică și rejudecarea pro
cesului este imperios necesa
ră. Ba mai mult, deși e la 
mintea oricui că veniturile 
familiei Toma nu puteau fi 
agonisite pe căi cinstite (a- 
mîndoi aveau la un loc un 
venit prin salariu de aproxi
mativ 2 000 lei) totuși nu s-a 
luat nici o hotărîre judecă
torească de confiscare a a- 
verii. Este neîndoios just ca 
acest caz să fie repus pe rol 
pentru a face dreptate echi
tabilă celor păgubiți și a tăia 
pe viitor pofta oricui vrea 
să-și asigure mijloace dp trai 
Pe căi necinstite.



\

d.□
Alexandru Bîrlădeanu

in Statele Unite
Cu prilejul vizitei pe care o 

întreprinde în Statele Unite 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al României, Alexandru 
Bîrlădeanu, președintele Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice, a avut la 20 iunie o 
întrevedere cu secretarul de stal 
al S.U.A., Dean Rusk. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de 
vederi privind relațiile dintre 
cele două țări, precum și alte 
probleme interesînd ambele 
părți.

La întrevedere au participat, 
de asemenea, ambasadorul Ro
mâniei la Washington, Comeliu 
Bogdan, și W. Stoessel, adjunct 
al asistentului secretarului de 
stat.

în cursul aceleiași zile, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, a 
avut convorbiri cu Robert Wea
ver, secretar pentru problemele 
de locuințe și urbanistice, Ha- 
ward Samuels, subsecretar al 
Departamentului comerțului,
John Leddy, asistent al secreta- 
iului de stat pentru problemele 
europene, precum și cu dr. 
Leland Haworth, directorul

Fundației naționale de științe, 
în cursul convorbirilor au fost 
examinate aspecte concrete ale 
cooperării științifice și tehnice 
între România și Statele Unite, 
noi posibilități de extindere a 
schimburilor ân acest domeniu.

Aceste teme au fost abordate 
și cu prilejul dejunului oferit în 
onoarea oaspetelui român de 
Eugene Rostow, subsecretar de 
stat pentru problemele euro
pene.

Seara, președintele Academiei 
Naționale de Științe, Frederick 
Seitz, a oferit o recepție în cins
tea vicepreședintelui Consiliu
lui de Miniștri, Alexandru Bîr- 
lădeanu, și a oamenilor de ști
ință români, care îl însoțesc în 
vizita în S.U.A.

La recepție au participat dr. 
Donând Homig, consilier special 
al președintelui S.U.A. pentru 
știință și tehnologie, precum și 
numeroase personalități proemi
nente ale vieții științifice ame
ricane. Au participat, de aseme
nea, ambasadorul Comeliu 
Bogdan și membri ai Ambasadei 
române la Washington.

Delegația sindicală română
Am

în continuarea vizitei pe care o 
întreprinde în Italia delegația 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a sosit vineri în 
centrul industrial Torino, unde 
lucrează sute de mii de munci
tori, îndeosebi în marile între
prinderi Fiat, Olivetti, Pirelli.

în cursul dimineții, tovarășul 
Gheorghe Apostol și membrii de
legației U.G.S.R., însoțiți de că
tre Umberto Scalia, șeful secție’ 
relații internaționale a C.G.I.L. și 
Elion Giovannini, secretarul na
țional al Federației muncitorilor 
și funcționarilor din metalurgie 
(C.G.I.L.), au vizitat cîteva sec
toare de producție ale comple
xului Olivetti din Ivrea (localitate 
situată în apropiere de Torino).

După-amiaza, la sediul Came- 
rri de Muncă din Torino a avut

loc o întîlnire cu activul sindical 
al C.G.I.L. din orașul și provincia 
Torino, la care au participat se
cretari ai Camerei de muncă și 
secretari ai sindicatelor de ra
mură din Torino.

După ce a transmis muncitori
lor din Torino salutul tovărășesc 
al oamenilpr muncii din Republi
ca Socialistă România, tovarășul 
Gheorghe Apostol a vorbit celor 
prezenți despre activitatea desfă
șurată de sindicatele din Româ
nia, în construcția socialistă și în 
viața economică, socială și cuitu- 
rală a țării. Vorbitorul a sublimat 
participarea sindicatelor din Ro
mânia la organizarea și conduce
rea producției și a muncii, rolul 
lor în reglementarea problemelor 
de muncă și de viață ale mem
brilor sindicatelor.

TOVARĂȘUL Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, a primit vi
neri pe Nicolae Blejan, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România la Sofia, la cererea a-, 
cestuia. Convorbirea, care a a- 
vut loc cu acest prilej, s-a des
fășurat într-o atmosferă tovă
rășească.

festare tradițională în Insula 
Groote Eylandt situată în partea 
de nord a Australiei. Meniul 
constă în python Ia grătar, frip
tură de iguana, broască țestoasă 
de mare și... arici de mare. Pen
tru „gurmanzi" sau cei cu sto
macurile mai încăpătoare me
niul este completat cu cartofi 
dulci, dubli de nuferi și faguri 
de miere de albine.

□ □

LA CONCURSUL internațio
nal Bach 1968, care s-a desfă
șurat la Leipzig, la care a par
ticipat un mare număr de con- 
curenți din 20 de țări, au fost 
distinși cu diplome concurenții 
români A. Agosthon — vioară, 
care a ocupat locul șase și 
loan Paul Dan — pian, locul 
șapte. Din juriul concursului au 
făcut parte, printre alte perso
nalități ale lumii muzicale, Io- 
landa Mărculescu. artistă eme
rită, solistă a Operei române 
din București, și praf. Gheorghe 
Halmoș, de la Conservatorul 
din Cluj.

NAVIGATORUL solitar ame
rican, Hugo Wihlen care prac
tic a traversat Atlanticul în 82 
de zile la bordul unei ambarca
țiuni de numai 2 metri, nu a 
putut acosta pe coastele Flori
dei. El fusese reperat joi seara 
la aproximativ 9 km. de mal 
cînd curentul Golfstream l-a 
antrenat spre nord, pierzîn- 
du-i-se urma. Autoritățile de 
coastă au trimis nave și avioa
ne în căutarea lui Hugo Vihlen.

PLINĂ de admira- 
de realizările mun- 

și tehnicienilor 
români . Apreciez 

de mult tehnica

„SÎNT 
ție fața 
citorilor 
prieteni 
deosebit 
constructorilor de utilaj pe
trolier care au realizat in
stalația de foraj „F-200", a 
declarat cel de-al 200 000 vi
zitator al pavilionului țării 
noastre de la cea de-a 37-a 
ediție a Tîrgului de la Poz
nan, inginera Maria Dem- 
binska din orașul gazdă. La 
festivitatea organizată cu a- 
cest prilej, „jubiliarei" i s-a 
acordat un premiu.

ULTIMUL buletin medical 
dat publicității de spitalul 
„Groote Schuur" menționează 
că starea sănătății celebrului 
pacient Philip Blaiberg conti
nuă să se amelioreze treptat.

Doctorii care îl tratează sînt 
„satisfăcuți de progresele pe 
care le înregistrează", se afirmă 
în buletinul medical.

INDEPENDENȚA Guineei 
spaniole, fixată de O.N.U. pen
tru data de 15 iulie a.c.’, nu va 
fi respectată de autoritățile 
spaniole. Un purtător de cuvînt 
al guvernului a anuțat că Gui
neea spaniolă ar putea deveni

CEI mai eminenți psihiatri 
australieni iau parte în fiecare 
an la unul dintre cele mai ori
ginale prînzuri, cînd se degustă 
„reptile prăjite". Este o mani-

S.l.A. După asasinarea Iui Robert Kennedy, s-au luat mă 
suri de protejare a candidaților la președinția Statelor Unite 
In fotografie : Senatorul McCarthy, in timp ce pronunță Ia 
New York, un discurs electoral, este păzit de agenți ai 

Siguranței

Conferința generală
a 0.1. M.

Cuvîntul delegatului roman
în cadrul ședinței de vineri a 

Conferinței generale a Organiza
ției Internaționale a Muncii 
(O.I.M.) a luat cuvîntul delegatul 
Republicii Socialiste România, 
ambasadorul Nicolae Ecobescu.

Delegatul român a arătat că 
raportul pe care-1 dezbate confe
rința face o analiză a progreselor 
înregistrate de comunitatea in
ternațională pe planul promovă
rii drepturilor omului, relevînd 
totodată preocuparea Organiza
ției Internaționale a Muncii de 
a contribui, în limitele compe
tenței sale, la realizarea acestui 
deziderat esențial al omenirii. 
Experiența mai multor țări, între 
care și România — a arătat vor
bitorul — atestă' că pentru a asi
gura exercitarea libertăților și o 
adevărată egalitate în drepturi a 
cetățenilor, dezvoltarea liberă a * 
omului, afirmarea capacităților 
sale creatoare, în toată plenitudi
nea lor, este necesar să se lichi
deze inegalitățile economice și 
sociale, discriminările între mem
brii societății.

Nicolae Ecobescu a precizat 
că în România, în condițiile unui 
proces susținut de dezvoltare e-

independentă spre sfîrșitul a- 
cestuj an, însă nu înainte ca 
noua constituție a țării să fie 
ratificată pe baza unui referen
dum.

După cum se știe, discuțiile 
duse pînă în prezent de dele
gația Guineei spaniole cu re
prezentanții guvernului spaniol 
nu au dus la nici un rezultat. 
O parte a delegației Guineei 
spaniole a refuzat să accepte 
proiectul de constituție propus 
de ministrul de externe spaniol.

DUPĂ cum anunță agenția U- 
nited Press International, Earl 
Warren, președintele Curții Su
preme a S7U.A.. și-ar fi prezen
tat demisia și ar fi adresat o 
scrisoare în acest sens președin
telui Johnson.

Earl Warren, în vîrstă de 77 
de ani, a fost guvernatorul sta
tului California, după care, în 
1953, președintele Dwight Eisen
hower l-a numit în postul din 
care demisionează acum. War
ren a condus, de asemenea, Co
misia guvernamentală care a in
vestigat împrejurările asasinării 
președintelui Kennedy.

I
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Demonstrațile la Tokio îm
potriva prezenței trupelor 

americane in Japonia I

Comeliu Mănescu - Scrutinul

conomică, avînd ca pîrghie prin
cipală industrializarea, s-a urmă
rit în mod constant ca în con
cordanță cu posibilitățile create, 
să se dea un conținut tot mai 
bogat drepturilor omului.

„Constituția Republicii Socia
liste România — a arătat vorbi
torul — consacră și garantează 
drepturile și libertățile funda
mentale ale omului asigurînd e- 
galitatea deplină a cetățenilor, 
în toate domeniile vieții econo
mice, politice, juridice, sociale și 
culturale". Referindu-se la asi
gurarea materială a drepturilor 
și libertăților cetățenilor din Ro
mânia, el a arătat că aproape un 
sfert din bugetul de stat al Ro
mâniei este alocat pentru învă
țămînt, pentru nevoile social- 
culturale ale populației, odihnă, 
pensii, ocrotirea sănătății și asi
gurări sociale.

Subliniind necesitatea punerii 
în valoare și a utilizării resurse
lor umane, delegatul român a 
subliniat importanța cooperării 
internaționale în acest domeniu. 
El a amintit că printre rezoluțiile 
adoptate de Națiunile Unite și 
alte organisme internaționale pri
vind revalorificarea resurselor u- 
mane și a pregătirii cadrelor, se 
află și o rezoluție românească a- 
probată de Conferința generală 
a Organizației Internaționale a 
Muncii din 1966.

Sîntem convinși a spus în în
cheierea intervenției sale, dele
gatul român, că „O.I.M. dispune 
de posibilități multiple și ar pu
tea să aibă un rol activ,în ini
țierea unei reuniuni internaționa
le în colaborare cu O.N.U. și 
alte organizații din familia Na
țiunilor Unite, dedicate formării 
cadrelor naționale necesare dez
voltării social-economice".

Delegația P. C. R
și-a încheiat vizita

în Finlanda

I
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Delegația P.C.R., condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a fost primită 
de primul ministru al Finlandei, 
Mauno Koivisto. La convorbire,
care s-a desfășurat într-o atmos- | 
feră cordială, au fost prezenți 
Erkki Raatikainen, secretar ge- I 
neral al P.S.D. și N. I. Vancea 
ambasadorul României la Hei- | 
sinki.

★
' înainte de plecarea spre Bucu

rești, delegația română a oferit 
un dineu în saloanele ambasadei, 
la care au participat Olavi Lind
blom, vicepreședinte al partidu
lui social democrat din Finlanda, 
Erkki Raatikainen, secretar gene
ral al grupului parlamentar 
P.S.D., precum și alți activiști ai 
P.S.D.

I
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INTRE 18 și 21 Iunie la 
Varșovia au avut loc con
vorbiri între N. Sîrbu, vice
președinte al Consiliului Na
țional al cercetării științifice 
din Republica Socialistă Ro
mânia și J. Matera, vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
știință și tehnică din Polo
nia. Au fost discutate proble
me legate de posibilitățile 
celor două părți de a inten
sifica schimburile de experi
ență în domeniul organizării 
și coordonării cercetărilor 
științifice și tehnice, precum 
și stadiul actual al realizării 
prevederilor protocolului 
semnat în februarie a.c. la 
București.

Fragmente dintr-un studiu întocmit de 
UNESCO, reproduse în presa elvețiană, ne per
mit o nouă incursiune în dosarul apartheidului, 
acest flagel de esență medievală, 
contradicție cu

în violentă 
secolul descătușării atomului.

Studiul, al doilea de acest 
gen în ultimii cinci ani, a fost 
întocmit la cererea organisme
lor O.N.U. care se preocupă de 
promovarea drepturilor omului 
și combaterea rasismului. El a- 
duce date revelatoare despre un 
aspect îndeobște mai puțin cu
noscut — politica de împiedi
care a unei instrucțiuni școlare 
a populației de culoare ca o 
componentă a apartheidului.

Statisticile prezentate de au
torii studiului și bazate pe date 
oficiale ale autorităților sud-afri- 
cane — probabil mult îndulcite 
față de durele realități — arată 
că din 3 milioane de copii din 
rîndurile populației de culoare, 
numai 1,1 milioane sînt școlari
zați Din punct de vedere cifric, 
situația apare tristă. Ea poate fi 
însă, fără exagerare, considera
tă dramatică dacă ne referim la 
eșafodul de legi și regulamente 
care consacră menținerea între
gii rețele școlare pentru tinere
tul de culoare într-un stadiu de
numit de autorii studiului citat 
ca fiind „de subdezvoltare și de 
predare a unui minim de cunoș
tințe care nu ajunge adesea mei 
la un sfert din volumul acumulat 
de copiii din școlile pentru albi". 
Clase supraaglomerate (în medie 
120 de școlari), cadre didactice 
extrem de puține (un învățător

la 250 copii) și slab pregătite 
(65 la sută din cadrele didactice 
din învățămîntul elementar au 
doar... școala primară absolvită), 
sînt cîteva indicii elocvente des
pre premeditata împingere în 
obscuritate a ceea ce se numeș-

Willy Spuhler
Vineri dimineața, Comeliu Mă- 

nescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România 
care se află într-o vizită neoficială 
în Elveția, a vut o convorbire cu 
Willy Spuhler, președintele Con
federației Elvețiene și șef al De
partamentului politic al Elveției. 
Au fost prezenți, Pierre Michelli, 
secretar general al Departamen
tului politic al Elveției și Vasile 
Dumitrescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Berna.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, ambele părți și-au expri
mat satisfacția în legătură cu 
bunele relații existente între cele 
doliă țări și au procedat la un 
schimb de păreri cu privire la 
posibilitățile dezvoltării acesto
ra, precum și a cooperării econo
mice între România și Elveția. 
De asemenea, au fost discutate 
unele probleme internaționale de 
interes comun.

★
Vineri seara, președintele 

Confederației Elvețiene și
doamna Spuhler au oferit la 
Palatul prezidențial, Wattwill, 
un dineu în onoarea lui Cor- 
neliu Mănesou si a soției sale.

Au luat parte Pierre Michel
li, secretar generai la Depar
tamentul politic al Elveției, 
Vasile Dumitrescu, ambasado
rul României în Elveția, Emesto 
Thalmann ambasador, șeful Divi
ziei organizației internaționale 
din Departamentul politic federal, 
cunoscuți oameni politici, oameni 
de știință și cultură.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„Bună ziua,

România!“
Joi seara a avut loc în sa

loanele ambasadei Republicii 
Socialiste România din Paris 
înmînarea premiilor laureați- 
lor concursului „Bună ziua 
România", organizată de Co
mitetul de turism școlar al 
Turing Clubului Franței.

După ce juriul a examinat 
peste 600 de lucrări scrise și 
ilustrate, a reținut, 8 din ele, 
pe care le-a distins cu premii. 
Premiul întîi a fost obținut de 
elevul Pierre Janin, în etate 
de 17 ani de la Liceul Bar
tholdi din Colmar. Cei opt 
laureați vor beneficia de cîte 
o călătorie gratuită în Româ
nia.

francez
La numai un an și ceva de la legislativele precedente și 

după o campanie electorală de numai două săpt&mîni, 
francezii se vor prezenta miine, din nou, în fața urnelor, 
într-o primă etapă a alegerilor parlamentare anticipate. Po
trivit agenției France Presse, la primul tur de scrutin sînt 
înscriși pe liste 2 267 de candidați, dintre care : 470 — co
muniști ; 461 — membri ai Federației stîngii democrate și 
socialiste (I .G D.S.); 462 — Uniunea pentru apărarea Re
publicii (U-D.R.) ; 325 — Partidul Socialist Unificat împreună 
cu progresiștii; 267 — membri ai grupării „Progres și De
mocrație Modernă"; 143 — membri ai dreptei și 17 ai 
extremei drepte.

Convocate precipitat, mult înainte de termen, alegerile au 
absorbit repede atenția tuturor grupărilor politice,, iar cam
pania electorală, afirmă observatorii din capitala franceză, 
nu s-a deosebit cu nimic de o campanie obișnuită, afară 
poate de o anume lipsă de entuziasm, in discordanță cu 
timpul scurt pus Ia dispoziția combatanților pentru propa
ganda electorală. Partidele și grupările și-au formulat, ca 
de obicei, programele, și-au stabilit strategia. Cu ce s-a 
prezentat fiecare dintre ele ?

Uniunea pentru apărarea republicii (formație care gru
pează pe adepții președintelui de Gaulle) a chemat pe ale
gători să-i asigure „o largă majoritate". Formulată astfel de 
premierul Pompidou, viziunea majoritarilor a suferit o sen
sibilă modificare față de alegerile din 1967. Atunci fusese 
vorba de o „majoritate omogenă", dar, după cum s-a văzut, 
aceasta s-a doA edit deosebit de fragilă. U.D.R. speră să 
obțină plusuri de voturi (și de mandate, în ultimă instanță) 
pe seama centrului.

Campania grupării guvernamentale s-a axat pe încercarea 
de a răspîndi teama că puterea ar putea fi preluată de for
țele de stînga și pe promisiunea de a înfăptui reformele 
economice, sociale și universitare care se impun. Republica
nii independenți (aliați ai gau lliștilor), al căror lider este 
Valery Giscard d’Estaing. au susținut, în esență, același 
program, dar au prezentat candidați propri. Potrivit înțe
legerii cu U.D.R., la al doilea tur de scrutin va fi susținut 
candidatul cel mai bine situat la primul.

Opoziția de stînga și-a fixat drept obiectiv obținerea m 
jorității în noul parlament și constituirea, pe această bai% 
a unui guvern de uniune democratică. După cum se știe, 
între Partidul Comunist și Federația socialistă a intervenit 
un acord potrivit căruia, Ia al doilea tur va fi retras can
didatul cu mai puține voturi în favoarea celui mai bine 
plasat. Se observă, de asemenea, tendința de a strînge legă
turile cu acele elemente ale centrului care se opun 
lului guvern. x

In ceea ce privește P.S.U. (o dizidentă a S.F.I.O., 
component ai Federației), acesta mizează, în special, 
turile studenților și profesorilor care au luat parte 
centele mișcări, susținind printre alții pe Pierre Mendes- 
France, fost prim-ministru.

La ce vor duce alegerile din Franța ? Cu privire la rezul
tatele finale, nimeni nu se hazardează să formuleze vreun 
pronostic, știut fiind că abia după primul tur încep trata
tivele de culise și combinațiile decisive. Cu toate acestea, 
făcînd o mulțime de rezerve, ..LE FIGARO" a publicat re
zultatele unui sondaj de opinie. Potrivit acestui sondaj, la 
primul tur de scrutin, din totalul voturilor vor obține (în 
paranteză procentul obținut la alegerile din 1967): Partidul 
Comunist — 22,5 Ia sută (22,5); Federația stîngii — 17,5 
la sută (18,8); U.D.R. și Republicanii independenți — 39,5 
la sută (37,8); P.S.U. și progresiștii — 3,5 Ia sută (2,3); Pro
gres și democrație modernă centru — 11,5 la sută (12,8).

Dar. firește, primele clarificări cu privire la existența sau 
inexistența unor asemenea tendințe se pot ivi numai după ce 
primul tur va fi consumat.

actua-
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ION D. GOIA

Imagine din Stockholm

Luptele
din Vietnam

Agenția V.N.A., citind infor
mații transmise de agenția „Eli
berarea" relatează că în ultimele 
zile forțele de eliberare națională 
din Vietnamul de sud au conti
nuat atacurile împotriva trupelor 
inamice pe întreg teritoriul sud- 
vietnamez. In provincia An Gian 
după numai 20 de minute de 
luptă, detașamentele F.N.E. au 
distrus două importante posturi 
inamice la Pho Da, au decimat o 
companie saigoneză, capturînd 
arme de diverse tipuri și o mare 
cantitate de material de război. 
In același timp, artileria F.N.E. 
a bombardat baza de la Ba Xoai, 
provocînd inamicului grele pier
deri. în provincia My Tho forțele 
patriotice au atacat pozițiile deți
nute de inamic în localitatea Van 
Tan, situată pe drumul nr. 4, dis- 
trugînd pozițiile inamice și sco- 
țînd din luptă o unitate saigoneză.

albi nu plătesc nici un fel de 
taxe). Dintre copiii africani care 
au „șansa" să frecventeze acea 
rudimentară școală elementară 
care funcționează „pentru negri" 
în R.S.A., numai un procent va
riind între 0,5—1 la sută au 
reușit în ultimul deceniu să a- 
jungă în școlile de gradul doi 
(în timp ce, copiii albi își con
tinuă studiile secundare în pro
porție de 82 la sută), și situația 
se agravează pe măsură ce se

A

învățămîntul în um 
bra apartheidului

® Numai unul din trei copii africani cuprinși in școlile 
din R. S. A. • 86 de bacalaureați la 10 milioane 

de locuitori

te „învățămîntul pentru tinere
tul de culoare în regimul apart
heidului.

Alte cifre și date 'statistice 
completează tabloul sumbru. In- 
cepînd cu școala secundară, in
tra în funcțiune bariera taxelor 
prohibitive foarte mari {în con
dițiile în care elevii șt studenții

înaintează în studii, populația a- 
fricană împuținîndu-și prezența 
într-un ritm accelerat și în pro
porții geometrice. In anul școlar 
1966—1967, numărul africanilor 
cuprinși în clasa a V-a liceală 
era de 160 (1 la 10 000 din to
talul africanilor cuprinși în re
țeaua de învățămînt). Astfel, în

mbd practic, tinerii africani peste 
14 ani nici nu pot pătrunde in 
filierele superioare ale învăță- 
mîntului. Lucru demonstrat, de 
altfel, și de faptul că anul tre
cut s-au prezentat la examenul 
de bacalaureat numai 86 de can
didați de culoare (aceasta la o 
populație băștinașă de 10 mi
lioane locuitori). La nivelul în
vățământului superior nu există 
decît un număr realmente infim 
de autohtoni. Statistica pe anul 
1966, de pildă, oferă următoa
rele cifre în ce privește diplo
mații universitari din R.S.A. 
albi — 52 100, africani 402.

In ultimii cinci ani n-au exis
tat mai mult de opt nealbi care 
să fi obținut diplome de inginer, 
iaț numărul medicilor de culoare 
este de 93 (unul la peste 100 000 
de locuitori autohtoni).

Nu e de mirare că, urmarea 
directă a acestui sistem discri
minatoriu, a barierelor în calea 
cultivării unei întregi populații, 
procentul africanilor care lucrea
ză în profesiuni care cer un mi 
nimum de calificare nu depășește 
2 la sută.

Datele zguduitoare furnizate 
de UNESCO și care ne oferă 
imaginea frustrării a milioane de 
tineri împiedicate prin grele ba
riere să-și însușească comorile 
științei și culturii, constituie, 
fără îndoială, unul din cele mai 
usturătoare capete de acuzare la 
adresa inumanului sistem denu
mit apartheid.

Convorbirile de la Paris

E. R.

„Pînă în prezent, convorbirile 
oficiale de la Paris nu au făcut 
pregrese", a declarat purtătorul 
de cuvînt al delegației R. D. Viet
nam, Nguyen Thanh Le, în cursul 
unei conferințe de presă ținute 
vineri după-amiază. El a adăugat, 
răspunzînd întrebărilor corespon
denților de presă, că „cele două 
părți, după nouă ședințe ale con
vorbirilor, înțeleg acum pozițiile 
lor respective". Purtătorul de 
cuvînt a declarat în continuare 
că „deoarece partea ' americană 
refuză să înceteze bombardamen
tele și toate celelalte acte de 
război împotriva teritoriului R. D. 
Vietnam, convorbirile oficiale în
tre reprezentantul R. D. Vietnam 
și cel al S.U.A. nu s-au putut 

■ ocupa de alte probleme intere- 
sînd cele două părți. Partea ame
ricană trebuie să poarte întreaga 
răspundere pentru acest lucru".

La începutul conferinței de 
presă a fost difuzată declarația 
Comisiei de anchetă a Republicii 
Democrate Vietnam cu privire la 
intensificarea atacurilor aeriene și 
navale ale S.U.A. asupra Vietna
mului de nord în prima jumătate 
a lunii iunie. In această perioa
dă, arată declarația, au avut loc 
zilnic în medie 170 de raiduri 
ale forțelor S.U.A., în timp ce în 
luna mai numărul raidurilor zil
nice a fost de 152. Declarația o- 
feră amănunte cu privire la urmă
rile acestor raiduri în rîndul 
populației civile și pagubele pro-

vocate centrelor culturale, sociale 
și de interes public.

Vineri, reprezentantul guvernu
lui S.U.A. la convorbirile oficiale, 
Averell Harriman, a părăsit 
Parisul plecînd la Washington, 
unde vă raporta președintelui 
Johnson asupra desfășurării con
vorbirilor. El se va întoarce în 
capitala Franței după 1 iulie, 
locul său în fruntea delegației a- 
mericane urmînd să-l preia amba
sadorul Cyrus Vance.

Congresul Uniunii
Ziariștilor 

Cehoslovaci
LA PRAGA s-a deschis, vi

neri, congresul extraordinar al 
Uniunii Ziariștilor Cehoslovaci, 
la care participă aproximativ 
400 de delegați. La ședința de 
deschidere au participat C. Ci- 
sar, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, G. Husak, vice
președinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace, M. Galuska, mi
nistrul culturii și informațiilor, 
și alți conducători cehoslovaci.

Congresul extraordinar, care 
are un caracter de lucru, va 
discuta proiectul noului statut 
al Uniunii Ziariștilor și alte 
probleme care interesează pe 
lucrătorii din presă și radio-te» 
leviziune.
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