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IMCHEIEEIA LUCRĂRILOR SESOJNH

Vineri; 1 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., a primit pe tova
rășii Camara Damantang, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Democrat din Guineea, ministru 
delegat pentru Guineea mijlocie și 
Diallo Abdulaye, ambasador itine
rant, directorul Diviziei Politice 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
secretar general al Ligii de priete
nie cu popoarele din Africa șl Asia, 
care au făcut o vizită în țara noas
tră.

La primire au participat tova-

rășli Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ștefan Andrei, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Camara Damantang a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie 
din partea secretarului general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președinte al Republicii Guineea, 
Ahmed Seku Ture.

în cadrul discuției, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, de prie
tenie, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea în continuare 
a colaborării între cele două țări.
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Partidului 
reflectă di-

noastre de 
datorie să 
semnifica-

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

literaturii cu

LANURI

laPe

> felul 
bun de 
și for-

erou 
Mo- 
ast-

de nehotărîțl, al căror 
genial prototip a fost 
„palidul principe al 
Danemarcei*. Unui 
zgîrcit i se spune că 
este un harpagon, — 
gramaticește vorbind 
un substantiv comun 
împrumutat de la nu-

Legătura
Vineri la amiază au luat sfîrșlt căpătat putere de lege. Expresie 

lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

In lojile oficiale au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Birlădeanu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Radulescu, 
Lgonte Răutu, vicepreședinții, se
cretarul și membrii Consiliului 
de Stat.

Au participat membri 
pleanți ai Comitetului Executiv 
și secretari ai C.C. al' P.C.R., vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, miniștri.

La lucrările sesiunii au asistat 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
numeroși invitați, ziariști români 
și străini.

Luînd cuvîntul la punctul trei 
al ordinii de zi, ministrul învă
țământului, Ștefan Bălan, a pre
zentat din însărcinarea Consiliu
lui de Miniștri proiectul de lege 
cu privire la înființarea, organi
zarea și funcționarea liceelor de 
specialitate.

Deputatul Ion Creangă a expus 
apoi raportul Comisiei pentru 
cultură și învățămînt și al Comi
siei juridice cu privire la proiec
tul de lege. In continuare au luat, 
cuvîntul tovarășii: .LivJr- Hu
luba.?, Cc;.r;tel Mlliulecea, Nicolae 
U.igureanu, Florian Alexandru 
Saica, Ludovic Fazekaș, 
Mărcuș, Eugenia- Gabriela- Si- 
mion, Gheorghe Paloș.

Marea Adunare Națională 
doptat în unanimitate, prin vot 
secret, Legea cu privire la înfiin
țarea, organizarea și funcționarea 
liceelor de specialitate.

Trecîndu-se la ultimul punct 
al ordinii de zi, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
a făcut o expunere asupra pro
iectelor de legi pentru ratificarea 
decretelor emise de către Consi
liul de Stat de la ultima sesiune 
a Marii Adunări Naționale.

Raportul Comisiei juridice, prin 
care se propune aprobarea acestor 
decrete, a fost prezentat de de
putatul Traian Ionașcu.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat prin vot secret Legea pen
tru aprobarea decretelor norma
tive emise de Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România de 
la ultima sesiune.

In încheierea lucrărilor sesiu
nii a luat cuvîntul tovarășul Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, care a spus: 

Actuala sesiune, în centrul că
reia au stat examinarea și apro
barea Legii Planului Cincinal, se 
înscrie ca un eveniment de mare 
însemnătate în viața poporului 
nostru.

Vastul program al înfloririi 
României Socialiste — planul de 
stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1966— 
1970 — a fost dezbătut temei
nic și multilateral, cu îndrep
tățit entuziasm și înalt simț 
de răspundere. Prin votul Marii 
Adunări Naționale, Planul cinci
nal, rod al gîndirii colective, al 
voinței întregului nostru popor, a

Fabrica de motoare elec
trice, în miniatură, tronează 
în baraca șantierului care o 
transpune, în spațiu și-n di
mensiuni reale, pe cîmpul 
din marginea orașului Pi
tești, în zona de est. Două 
mari hale și, la mijloc, un 
pavilion cu opt etaje, pen
tru administrație și labora
toare. Așa cum se anunță, 
are alura unei moderne în
treprinderi constructoare de 
mașini.

Deocamdată, abia se con
struiește. E drept, într-un 
ritm rapid, cu metode mo
derne. De la primele funda
ții și pînă la intrarea parția
lă în funcțiune va trece nu
mai un an și ceva. Concen
trarea de mașini și utilaje de 
pe șantierul fabricii de mo
toare electrice dovedește 
participarea întregii indus-

grăitoare a politicii marxist-le- 
niniste creatoare a ~ 
Comunist Român, el 
recțiile fundamentale ale dezvol
tării României socialiste, stabili
te de Congresul al IX-lea al par
tidului, în vederea continuării pe 
o treaptă superioară a procesului 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste, marcînd o nouă etapă de 
progres și prosperitate, de schim
bări înnoitoare în viața patriei 
noastre.

In limbajul sever dar elocvent 
al cifrelor, planul discutat și a- 
doptat de sesiune a conturat lu
minoasa imagine a României 
viitoare, acea imagine căreia noi 
toți, prin muncă nepregetată, 
avem datoria sacră să-i dăm via
ță, s-o facem să dureze trainic în 
perspectiva istoriei, pentru ca 
generațiile de mîine — așa cum 
spunea în cuvinte înaripate to
varășul Nicolae ' Ceaușescu — să 
poată afirma : „...înaintașii noștri 
au făcut totul pentru a asigura 
poporului o viață îmbelșugată și 
fericită, au făurit o țară liberă, 
independentă și prosperă".

Sesiunea a aprobat, de aseme
nea, legea privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea liceelor 
de specialitate, menite a satisface 
noile cerințe de cadre calificate 
pentru economia și cultura noa
stră socialistă în plin avînt.

Au fost adoptate proiectele de 
legi pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege, emise de Con
siliul de Stat de la ultima sesiune 
a Marii Adunări Naționale, de
crete care reglementează proble
me importante ale construcției 
economice, social-culturale și de 
stat.

Tovarăși,
Marea Adunare Națională, 

dlnd glas simțămintelor de legi
timă mînie a întregului nostru 
popor, a. aprobat întru totul pozi
ția fermă a guvernului Republicii 
Socialiste România, prezentată de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
de condamnare a extinderii a- 
gresiunii Statelor Unite ale Ame
rica împotriva Republicii Demo
crate Vietnam prin recentele a- 
tacuri aeriene asupra periferiilor 
orașului Hanoi și a Haifongului, 
hotărîrea de a acorda în conti
nuare sprijinul deplin, material, 
moral și politic, luptei eroice a 
poporului vietnamez pentru apă
rarea independenței și suverani
tății sale naționale.

Tovarăși deputațl,
Reîntorși la locurile 

muncă, avem înalta 
explicăm alegătorilor 
ția hotărîrilor adoptate de actuala 
sesiune, să mobilizăm masele și, 
împreună cu ele, să depunem e- 
forturi susținute pentru a tra
duce în viață aceste hotărîri, 
menite să ridice România socia
listă pe noi culmi ale progresului 
și civilizației.

Urîndu-vă tuturor sănătate și 
spor la muncă, declar închise lu
crările celei de-a V-a sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

Lucrările sesiunii s-au încheiat 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire și entuziasm.

(Agerpres)

a întregii țări, la ridica
rea economică, pe o bază 
industrială, a orașului și ra
ionului Pitești.

Treisprezece montori cu 
înaltă calificare, un tractorist 
și doi macaragii au ridicat, 
pe siîlpii de beton, con
strucția metalică a unei hale 
întregi. Nu în zadar se a- 
firmă că drumul creșterii 
productivității muncii trece, 
de regulă, prin terenul me
canizării lucrărilor.

— Toate obiectivele sînf 
concentrate pe o suprafață 
minimă posibilă, cu extinde
rea pe verticală a pavilio
nului administrativ — ne 
spune ing. Vasile Aldea, șe
ful șantierului. Se reduc ast
fel la o cifră rezonabilă 
cheltuielile de rețele de 
drumuri, electrice, de apă și 
colectoare.
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La închiderea lucrărilor sesiunii

Facultatea esențială 
— ca să nu spun prin
cipală — a creatorului 
de artă este imaginația. 
Ea se afirmă în fiecare 
dintre arte cu specifi
cul el. în creația litera
ră, epică sau dramati
că, Imaginația nu este 
altceva decît darul de 
a închipui situații Ine
dite și oameni vil, cu 
Individualitate proprie, 
dar și tipici, dintre a- 
ceia despre care citito
rul sau spectatorul poa
te spune că i-a mai în- 
fîlnif Tn viață. Persona
jul dinfr-o schiță, nuve
lă sau roman, precum 
și dinfr-o piesă de tea
tru împlinește adesea 
o sinteză morală mal 
bogată decît unii din
tre cunoscuții noștri, șl 
mai caracteristică. De 
aceea, cînd cineva ne 
apare foarte conturat, 
spunem că este un 
„tip*, după cum, cîfe 
unuia care rămîne în 
toata împrejurările vie
ții nehofărît și se com
place în situații fără ie
șire, cultivînd dilema 
în viață, noi îi spunem 
cu o mai mult sau mai 
puțin binevoitoare do- 
jană că „hamlefizea- 
ză*, Iar acest verb 
ad-hoc caracterizează 
o întreagă categorie

Șerban 
CIOCULESCU

mele cunoscutului 
din comedia lui 
liere, — devenit 
fel prototipul tuturor 
avarilor. Exemplele pot 
fi înmulțite.

Important de reținut 
tn privința acestor eroi 
este faptul că, spre a-i 
construi conform unei 
dominante, scriitorul a 
trebuit să studieze o 
mare galerie umană, 
să extragă cite un gest, 
o notă, o expresie, de 
la numeroși prototipi 
incompleți, să le armo
nizeze, spre a realiza

viața

PRIMII PAȘI I
I

De la corespondentul „SCINTEI1 
pentru regiunea București

De cîteva zile, în regiunea Bucu
rești a început strîngerea recoltei. 
Pînă acum s-au secerat orzul, mază
rea și grîul de pe o suprafață de 
peste 30 000 ha. Numai în două zile 
lucrătorii gospodăriei de stat Bujo- 
reni, raionul Drăgănești-Vlașca, au 
strîns orzul de pe cele 150 ha și a- 
poi au trecut la secerișul griului. Și 
cooperatorii din Buzescu, raionul 
Alexandria, ca de altfel mulți alții 
au terminat de recoltat orzul și au 
început strînsul grîului.

în regiune se cultivă mai bine de 
570 000 ha cu cereale păioase. Strîn
gerea lor la vreme și fără pierderi 
depinde de organizarea muncii în 
fiecare unitate agricolă, de 
cum vor fi folosite timpul 1 
lucru și mai ales mașinile 
țele existente în unități.

Am trecut zilele acestea 
cîteva unități agricole. La coopera
tiva agricolă din Furculești, meca
nizatorii montau colectoarele de

Instalații ale Uzinei de negru de fum din Pitești, a cărei construcție se

— Veți avea o centrală e- 
lectrică de fermoficare pro
prie ?

— Nu. Alimentarea fabricii 
cu energie termică se va 
face de la centrala orașului. 
Este ceea ce spuneam mai 
înainte : gospodărirea cu 
grijă

în 
nului 
toare

gospodărirea 
a fondurilor statului, 
primul semestru al a- 
viifor fabrica de mo- 
elecfrice va intra par-

țial în producție. Prin dez
voltări succesive, 
junge la o 
nuală
toare electrice monofazate și 
universale (pentru mașini de 
spălat, aspiratoare, mașini de 
cusut etc., precum și pen
tru echiparea uneltelor e- 
lectrice de mînă) și 250 000 
motoare electrice trifazate a- 
sincrone, tn principal pentru

ea va a- 
capacitate a- 

de 550 000 micromo-

apropie de sfîrșit 
Foto : Gh. Vintilă

construcția de mașini. Se 
prevăd posibilități de extin
dere în continuare a fabri
cației de micromotoare.

Dar raionul Pitești, ca și 
alte raioane mai puțin dez
voltate, este astăzi gazda 
mai multor șantiere. S-a

Ștefan Z1DĂRIJA

(Continuare 
în pag. a V-a)

pleavă și pînzele transportoare la 
combine și așteptau doar semnalul 
inginerului agronom pentru a intra 
în lan. Asemenea preocupări au 
mecanizatorii din toate cele 10 co
operative agricole din raza de acti
vitate a S.M.T.-ului Nanov, raionul 
Alexandria. Pentru a se asigura 
buna funcționare a combinelor, 
specialiștii S.M.T.-ului au verificat 
cu atenție toate angrenajele și 
mai ales la acele organe care 
au mai mult de suferit în timpul 
lucrului. în prezent toate com
binele, presele de balotat și ba
tozele se găsesc în cîmp, la brigăzi, 
în unele locuri ele au și început 
recoltatul. în vederea remedierii o- 
perative a defecțiunilor au fost 
pregătite din vreme cele 4 atelie
re mobile ale stațiunii, iar la fie
care brigadă s-a asigurat cite un 
aparat de sudură. Singurul lucru 
care îngrijorează oarecum conduce
rea S.M.T.-ului este că nu s-au a- 
sigurat încă toate piesele de schimb 
necesare în perioada recoltatului. 
Se remarcă faptul că lanurile de 
grîu sînt îmburuienite și va fi ne
voie de o cantitate mai mare de 
cuțite și pînze transportoare. Pen
tru a nu stînjeni totuși funcționa
rea continuă a mașinilor s-au luat 
măsuri ca unele piese care nu se 
găsesc în depozit să fie recondițio
nate în stațiune.

Cu grijă s-au pregătit pentru re
coltatul cerealelor și mecanizatorii 
de la S.M.T. Drăgănești-Vlașca. 
Toate cele 153 combine, 30 prese de 
balotat paie, 16 batoze se găsesc la 
brigăzi. Și aici se resimte însă lip
sa pieselor de schimb. „Magazia 
este goală — spune Iacob Paras- 
chiv, inginer șef al S.M.T.-ului. Va 
trebui să recondiționăm pe parcurs 
o serie de piese și aceasta ne va 
îngreuna munca. Dar sînt unele 
piese, cum sînt rulmenții de la 
transmisia principală, care nu pot 
fi recondiționate. Or, în prezent ele 
lipsesc".

Trebuie spus că în această sta
țiune, datorită lipsei pieselor de 
schimb și unor neglijențe ale meca
nizatorilor există mașini care 
nu sînt puse la punct nici 
acum. Cîțiva ingineri agronomi 
din cooperativele agricole nu 
au semnat procese verbale de 
luare în primire a mașinilor care 
vor lucra în campania de recoltat. 
La consiliul agricol al raionului 
Drăgănești-Vlașca am aflat expli
cația : inginerii agronomi de la co-

operativele agricole din Valea Bu- 
jurului, Comoara și Drăgănești- 
Vlașca nu au semnat procesele 
verbale întrucît comisia de recep
ție a constatat că mașinile nu sînt 
bine puse la punct. Este de dato
ria conducerii S.M.T.-ului să inter
vină operativ pentru remedierea 
cit mai grabnică a tuturor deficien
țelor constatate, astfel încît să asi
gure buna funcționare a tuturor 
mașinilor pe toată perioada recol
tatului.

Secerișul nu suferă nici cea mal 
mică amînare; orice întîrziere duce 
la pagube mari. Iată de ce este ne
cesar ca toate colectivele de mun
că din unitățile agricole să organi
zeze temeinic activitatea în aceste 
zile, iar o dată început secerișul, să 
intervină operativ pentru remedie
rea defecțiunilor care se pot ivi, 
pentru folosirea cu maximum de 
randament a fiecărei mașini.

6 sinteză. Observarea 
unui singur avar s-ar 
fi vădit, desigur, in
completă. Sainte-Beuve 
na atrage atenția că în 
epocă umbla vorba că 
Moliăre ar fi fost sur
prins purtînd niște fă- 
blii sub pulpană, gata 
să noteze numaidecît 
ceea ce i-ar fi izbit 
favorabil auzul. Dra
maturgul obișnuia, da 
altfel, să piardă ora în
tregi rezemat de taraba 
vreunei dughene, pîn- 
dind comportamentul 
degajat al cumpărăto
rilor.

S-ar zice, așadar, că 
sînt tipologii omenești 
în care, ordinea fireas
că a lucrurilor răstur- 
nîndu-se, nu liferafura 
derivă din viață, ci via
ța din literatură. Este 
vorba de un paradox, 
și încă de unul foar
te transparent. Univer
salitatea vieții nu ne a- 
pare, înfr-adevăr, atîf 
de ordonată ca aceea 
a unei opere liferare 
izbutite. Dar ca să cre
eze o astfel de operă, 
scriitorul trebuie ne
apărat să-și confecțio
neze respectivele tă
blii, pe măsura pulpa
nelor redingotei sale 
de astăzi. Nu cunosc 
nici o operă artistică 
remarcabilă care să fie 
rezultatul refuzului de 
a cunoaște viața, deși 
recunosc fără greutate 
că marii creatori au 
prezentat, fiecare, va
rianta lor, mai totdea
una trecută prin filtre 
consecutive. Chiar a- 
cele lucrări care aveau 
ca scop negarea reali
tății își propuneau, la 
drept vorbind, negarea 
unei anumite realități, 
și anume a aceleia care 
sufoca viața adevărată, 
într-o epocă, la un mo
ment dat, sau cel puțin 
atentau la integritatea 
spirituală a creatorului. 
Acesta este cazul ma
rilor scriitori satirici, 
Swift, Gogol, Cara- 
giale. Insă operele lor 
vădesc, în cel mai înalt 
grad, tocmai acuitatea 
observației sociale. 
Căci observarea vieții, 
a omului, a acțiunilor 
și reacțiilor sale nu se 
poate realiza în afara 
mediului social.

(Continuare 
în pag. a V-a)

TELEGRAMA
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
PEKIN

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, comuniștii, întregul 
popor român, vă transmit dumneavoastră, tuturor comuniștilor chinezi, 
poporului frate chinez cele mai cordiale felicitări și un cald salut frățesc 
cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist 
Chinez.

Partidul Comunist Chinez a străbătut un drum eroic, a organizat și 
condus lupta revoluționară a poporului chinez împotriva imperialismului, 
a reacțiunii interne, pentru eliberarea socială și națională, pentru pro
gresul patriei. Proclamarea Republicii Populare Chineze a constituit un 
moment crucial în multimilenara istorie a Chinei, o puternică lovitură 
dată imperialismului, un factor de o remarcabilă importanță în schim
barea raportului de forțe pe plan mondial în favoarea socialismului și a 
mișcării de eliberare națională, unul din cele mai de seamă evenimente 
ale epocii contemporane.

Poporul român se bucură din toată inima de strălucitele realizări 
obținute de poporul chinez, sub încercata conducere a partidului său co
munist, în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și tehnicii, în ridi
carea nivelului de trai, în construcția socialismului.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că prietenia de nezdrun
cinat și colaborarea frățească dintre Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă România .și Republica 
Populară Chineză — întemeiate pe principiile mstrxism-leninismului și 
internaționalismului socialist — se vor dezvolta continuu, spre binele 
ambelor popoare, în interesul cauzei socialismului și păcii

Vă dorim, dragi tovarăși, cu prilejul glorioasei aniversări a parti
dului dumneavoastră, succes deplin în înfăptuirea celui de-al treilea plan 
cincinal, în activitatea consacrată construcției societății socialiste, bună
stării și fericirii poporului chinez, înfloririi Chinei populare !

Trăiască Partidul Comunist Chinez I
Să trăiască și să se întărească prietenia frățească dintre Partidul Co

munist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre popoarele român și 
chinez l

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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SESIUNII MARII ADUNĂRI
Expunerea asupra proiectului de lege 
cu privire la înființarea, organizarea 

șl funcționarea liceelor de specialitate
prezentată de deputatul Ștefan Bălan, 

ministrul invățămintului
Tovarășe deputate, tovarăși 

deputaji,

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, prezint Ma
rii Adunări Naționale spre 
dezbatere și adoptare proiec
tul de lege cu privire la înfiin
țarea, organizarea și funcțio
narea liceelor de specialitate.

Amplele și interesantele 
dezbateri pe care le-am ascul
tat cu prilejul adoptării planu
lui cincinal au arătat la ce ni
vel înalt se pun azi, și se vor 
pune mîine, problemele dez
voltării și perfecționării pro
ducției, problemele pregătirii 
cadrelor.

Dezvoltarea în ritm susținut 
a tuturor ramurilor economiei 
naționale, promovarea consec
ventă a tehnicii moderne în 
toate domeniile de activitate 
determină o cerere crescîndă 
de cadre calificate. Economia 
cere cadre capabile să înțelea
gă și să aplice tehnica moder
nă, capabile să folosească cu 
randament sporit mașinile și 
utilajele de înaltă tehnicitate 
și să aplice noile tehnologii. 
Sînt necesare cadre cu pregă
tire de specialitate, capabile să 
contribuie cu eficiență la or
ganizarea științifică a produc
ției la nivelul sarcinilor ac
tuale.

Pentru pregătirea cadrelor 
medii de specialiști, Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român a stabilit să ia fi
ință licee de specialitate, for
mă nouă de învățămînt, care 
să ofere tinerilor patriei noas
tre multiple posibilități de a- 
firmare în funcție de aptitu
dinile și dorințele lor, de ce
rințele economiei și culturii 
socialiste.

Urmare a acestei sarcini, re
cent, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România au 
hotărît înființarea de licee in
dustriale, economice, agricole 
și pedagogice începînd cu anul 
școlar 1966—1967.

Proiectul de lege, care este 
prezentat azi Marii Adunări 
Naționale în vederea înființă
rii, organizării și funcționării 
liceelor de specialitate, este re
zultatul unui studiu amănun
țit și al unei largi consultări 
premergătoare dintre Ministe
rul Invățămintului și persona
lul didactic, ministerele intere
sate, sfaturile populare și spe
cialiștii acestora.

Tovarăși,

In prezent se remarcă, în 
numeroase țări, o tendință ac
centuată spre dezvoltarea unei 
rețele largi de școli medii pro
filate pentru pregătirea de ca
dre de specialitate pentru cele 
mai diverse ramuri ale econo
miei, o tendință de a finaliza 
învățămîntul mediu, în așa fel 
încît tineretul care absolvă a- 
ceste școli — dobîndind o pro
fesiune — să aibă posibilitatea 
de a intra în producție imediat 
după terminarea studiilor.

în țara noastră, există o ve
che tradiție în organizarea și 
funcționarea școlilor de grad 
mediu cu profil profesional, 
încă din secolul trecut, au fost 
create școli în care elevii pri
meau și o anumită pregătire 
practică, iar prin legile din

(aportul comisiilor pentru cultură 
și învățămînt și juridică 

prezentat de deputatul Ion Creanga
Comisia pentru cultură și 

învățămînt și Comisia juridică 
ale Marii Adunări Naționale, 
întrunite în ședințe comune 
în zilele de 25 și 28 iunie 
1966, au examinat proiectul 
de lege „Cu privire la înfiin
țarea, organizarea și funcțio
narea liceelor de specialitate".

Analizînd prevederile legii, 
comisiile au constatat că aces
tea urmăresc traducerea în 
viață a Directivelor Congre
sului al IX-lea al P.C.R. re
feritoare la extinderea învă- 
țămîntului mediu, în vederea 
pregătirii cadrelor medii de 
specialitate necesare economi
ei și culturii naționale în ac
tuala etapă de desăvîrșire a 
construcției socialismului în 
țara noastră.

în acest scop, legea pre
vede înființarea, în cadrul în- 

anii 1901 și 1905 s-au înființat 
școli medii cu profil agricol, 
viticol, comercial, școli de arte 
și meserii. Mulți dintre absol
venții acestor școli au dat 
bune rezultate în exercitarea 
profesiunii lor.

înființarea liceelor de spe
cialitate, în condițiile actualei 
etape de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria 
noastră, răspunde necesității 
de a forma un număr tot mai 
mare de specialiști cu pregăti
re medie, buni cunoscători ai 
meseriei lor, tehnicieni și eco
nomiști destoinici, care să con
tribuie activ la buna desfășu
rare a procesului de producție 
la locul lor de muncă. Organi
zarea liceelor se va face ținînd 
seama de importanța și urgen
ța specialităților, de nivelul ac
tual al științei și tehnicii în 
ramurile în care se vor înfiin
ța licee și folosind, acolo unde 
va fi posibil, experiența școli
lor din țara noastră și din alte 
țări.

Potrivit proiectului de lege 
pe care îl prezentăm, cursurile 
liceelor de specialitate pot fi 
urmate de absolvenții școlii 
generale care reușesc la con
cursul de admitere. Organiza
rea, pe lîngă liceele de specia
litate, a unor cursuri serale și 
fără frecvență pentru cei care 
activează în producție și do
resc să-și completeze studiile 
va crea posibilități sporite de 
formare a unor cadre de teh
nicieni de nivel mediu.

Durata studiilor în liceele de 
specialitate se propune a fi de 
4 sau 5 ani, diferențiat — în 
funcție de specificul și cerin
țele specialităților — astfel ca 
elevii acestor școli să-și poată 
însuși atît cunoștințele gene
rale necesare unui om cult, cît 
și cunoștințele și deprinderile 
unei profesiuni.

După promovarea ultimului 
an de studii, elevii liceelor de 
specialitate vor susține exa
menul de bacalaureat. Celor ce 
promovează acest examen li se 
acordă diploma de bacalaureat, 
cu indicarea specialității pe 
care a urmat-o.

Tinerii care termină cursu
rile liceelor de specialitate vor 
putea intra imediat în produc
ție, unde vor fi încadrați — în 
conformitate cu normele lega
le — în posturi care cer pregă
tire medie. Absolvenții licee
lor de specialitate cu examen 
de bacalaureat au dreptul să 
se prezinte Ia concursul de ad
mitere în învățămîntul supe
rior, în aceleași condiții ca și 
tinerii care au urmat liceele de 
cultură generală. Și cei care 
se vor încadra în producție vor 
putea face studii universitare, 
dacă vor voi, prin cursuri se
rale sau fără frecvență.

Ca în toate școlile patriei 
noastre, învățămîntul în licee
le de specialitate va fi com
plet gratuit, iar elevii se vor 
bucura de burse și de alte for
me de sprijin material, ce se 
vor stabili de Consiliul de Mi
niștri.

Ținînd seama de importan
ța pe care o prezintă aceste 
școli pentru economia națio
nală, proiectul de lege pre
vede ca nomenclatorul specia
lităților, rețeaua, profilul și 
planurile anuale de școlarizare 
să fie aprobate de Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România.

vățămîntului mediu, a licee
lor de specialitate, cu o du
rată de școlarizare de 4—5 
ani, în funcție de profilul lor.

In aceste licee se vor asi
gura elevilor, pe lîngă cunoș
tințe de cultură generală, și 
temeinice cunoștințe profesio
nale care să le îngăduie ca, 
după absolvire, să poată fi 
încadrați în posturi pentru 
care se cer studii medii de 
specialitate. Legea prevede, de 
asemenea, că absolvenții licee
lor de specialitate se pot pre
zenta la concursul de admi
tere pentru învățămîntul su
perior în aceleași condiții ca 
șl absolvenții liceelor de cul
tură generală.

Potrivit dispozițiilor legii, 
sarcina de a organiza, con
duce și îndruma din punct de 
vedere didactic, metodic și ști

Ministerului Invățămintului îl 
revine sarcina de a conduce, 
organiza și controla învăță
mîntul din liceele de speciali
tate, fiind răspunzător de în
treaga lor activitate din punct 
de vedere didactic, metodic și 
științific. Ministerul Invăță- 
mîntului va întocmi planurile 
și programele de învățămînt, 
manualele școlare ; el va numi 
cadrele didactice și se va 
preocupa de buna desfășurare 
a procesului de învățămînt. 
In acest scop, Ministerul In- 
vățămîntului va colabora per
manent, în toate problemele, 
cu ministerele și cu celelalte 
organe centrale interesate.

Baza materială necesară or
ganizării și funcționării licee
lor de specialitate se asigură 
și se administrează de minis
tere, organe centrale ale ad
ministrației de stat sau sfaturi 
populare regionale, stabilite de 
Consiliul de Miniștri o dată cu 
aprobarea rețelei și profilului 
acestor licee.

Intrucît baza materială in
fluențează într-o foarte mare 
măsură calitatea învățămîntu- 
lui, va trebui ca de la început 
să se acorde acestei probleme 
cea mai mare atenție.

Pentru a corespunde exigen
țelor puse de permanenta dez
voltare a științei și tehnicii, 
pentru a familiariza pe viito
rii specialiști cu tot ceea ce 
este nou în profesiunea aleasă, 
e necesar să se acorde o aten
ție deosebită conținutului în- 
vățămîntului din liceele de 
specialitate. Va trebui să se 
studieze cu grijă raportul din
tre obiectele de cultură gene
rală și cele de cultură tehnică 
generală și de profil, precum 
și timpul afectat instruirii 
practice.

Elevii liceelor de speciali
tate vor primi o pregătire de 
cultură generală la un nivel 
corespunzător celei din liceele 
teoretice, eliminîndu-se unele 
repetări sau elemente care nu 
sînt de primă însemnătate 
pentru profilul liceelor de 
specialitate. Va trebui să se 
facă o justă proporționare 
între pregătirea de cul
tură generală și pregătirea 
de specialitate, ținînd sea
ma că o pregătire de cul
tură generală temeinică repre
zintă premisa unei bune însu
șiri a profesiunii. Un loc im
portant va ocupa în planurile 
de învățămînt studiul limbii 
și literaturii române, matema
ticilor, fizicii, chimiei, biologi
ei, științelor sociale.

O pondere deosebită va re
veni acelor materii care per
mit elevilor însușirea meseriei 
lor de mîine. Astfel, în liceele 
industriale vor fi predate — în 
raport cu profilul specific — 
cunoștințe de mecanică, rezis
tența materialelor, organe de 
mașini, termotehnică, elec
tricitate, planificare și orga
nizare a întreprinderilor, pro
tecția muncii etc. In liceele 
agricole se va da toată aten
ția studiilor de agrotehnică, 
zootehnică, mecanizarea agri
culturii, noțiunilor de economie 
agrară etc. — în funcție de 
specialitatea aleasă.

In liceele economice vor fi 
predate cunoștințe de planifi
care, statistică, contabilitate, 
merceologie, finanțarea între
prinderilor, de matematici a- 
plicate la studiul fenomenelor 
economice.

ințific întreaga activitate în 
liceele de specialitate revine 
Ministerului Invățămintului. 
Baza materială necesară func
ționării acestor licee va fi asi
gurată și administrată de mi
nistere, de celelalte organe cen
trale ale administrației de stat, 
precum și de comitetele exe
cutive ale sfaturilor popu
lare regionale și ale orașelor 
București și Constanța ; aces
tea se stabilesc de Consiliul 
de Miniștri o dată cu aproba
rea rețelei și profilului licee
lor de specialitate. Consiliu) 
de Miniștri va aproba, de ase
menea, nomenclatorul specia
lităților și planurile anuale de 
școlarizare.

Legea precizează că elevii 
liceelor de specialitate vor 
putea beneficia de burse și 
alte forme de sprijin mate
rial.

în liceele pedagogice cunoș
tințele de specialitate vor fi 
predate pe un fond mai larg 
de cultură generală și vor fi 
îmbinate armonios cu aplicații 
pedagogice.

Problema pregătirii practice 
în liceele de specialitate va 
fi examinată cu toată grija, 
avîndu-se în vedere faptul cert 
că eficiența invățămintului din 
aceste școli se va măsura prin 
rezultatele pe care absolvenții 
le vor da în producție, prin 
aportul lor la creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost, îmbunătăți
rea calității produselor.

Practica elevilor, verigă de 
mare importanță pentru pre
gătirea lor profesională, va în
cepe din primii ani, în ultimul 
an de studiu aceasta avînd o 
pondere mult sporită. Va tre
bui ca întreprinderile să dea 
cea mai mare atenție instruirii 
practice a viitorilor tehnicieni, 
urmărindu-se ca practica să se 
desfășoare sub conducerea ce
lor mai buni specialiști, care 
să-i obișnuiască pe elevi cu 
utilajul și tehnologia meseriei 
lor și să-i facă să-și iubească 
profesiunea.

Pentru continua perfecțio
nare a procesului instructiv- 
educativ în liceele de specia
litate, Ministerul Invățămîntu- 
lui își propune să organizeze 
în viitorul apropiat o amplă 
muncă de cercetare științifică, 
în vederea aplicării în aceste 
școli a celor mai eficiente și 
adecvate metode pedagogice.

în legătură cu funcționarea, 
în viitorul an de învățămînt, 
a unui număr de licee de spe
cialitate, Ministerul învăță- 
mîntului, în colaborare cu ce
lelalte ministere și cu sfatu
rile populare, a întocmit un 
plan de măsuri, trecînd apoi 
la realizarea lui. Astfel, s-a 
stabilit înființarea, pe întreg 
cuprinsul țării, a peste 150 de 
licee de specialitate, care își 
vor începe activitatea din a- 
nul școlar 1966/1967. Dintre a- 
cestea, mai mult de 50 vor fi 
licee industriale, 59 — licee 
agricole, 41 — licee economice. 
La acestea se vor adăuga cele 
26 școli pedagogice care vor 
deveni licee. Numai în liceele 
industriale, agricole și econo
mice vor fi cuprinși în anul 
școlar 1966/1967 peste 15 000 de 
elevi la cursurile de zi și peste 
3 500 la cele serale.

Subliniem interesul pe care 
l-a stîrnit în rîndurile tinere
tului înființarea liceelor de 
specialitate, la recentul con
curs de admitere prezentîn- 
du-se mult mai mulți candi
dați decît numărul de locuri 
planificat. Și acesta nu e de
cît un început.

Tovarăși deputați și deputate,
Sarcini importante, nume

roase, ne revin tuturor celor 
care răspundem de organiza
rea și funcționarea liceelor de 
specialitate. E o datorie de o- 
noare să trecem, de îndată, cu 
toată fermitatea, la îndeplini
rea lor.

Măsurile propuse în proiec
tul de lege prezentat Marii A- 
dunări Naționale răspund ce
rințelor de dezvoltare a școlii, 
răspund nevoilor economiei și 
culturii, îndeplinirii mărețelor 
sarcini din cincinalul pe care 
l-am adoptat, se integrează în 
lupta pentru progresul conti
nuu al României Socialiste.

Comisia pentru cultură și 
învățămînt și Comisia juri
dică consideră că proiectul de 
lege este pe deplin corespun
zător scopului în vederea că
ruia a fost inițiat, aplicarea 
prevederilor sale asigurînd ti
nerilor largi posibilități de 
pregătire, în funcție de apti
tudinile și dorințele lor, de 
cerințele economiei și culturii 
noastre socialiste în plin avînt.

In lumina acestor conside
rente, Comisia pentru cul
tură și învățămînt și Comisia 
juridică avizează favorabil, în 
unanimitate, proiectul de lege 
cu privire la înființarea, or
ganizarea și funcționarea li
ceelor de specialitate și pro
pun adoptarea ei în forma în 
care este prezentată deputa- 
ților Marii Adunări Naționale.

Aspect din timpul lucrărilor sesiunii

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

LIVIU HULUBAS
Stadiul actual de dezvoltare 

economică a țării noastre și 
perspectivele largi cei se des
chid în viitor impun formarea 
unor specialiști cu un larg 
orizont de cultură generală și 
cu o temeinică pregătire pro
fesională, care să le permită 
să cunoască și să folosească cu 
pricepere tehnica modernă.

înființarea liceelor de spe
cialitate reprezintă o dovadă 
grăitoare a politicii consec
vente a partidului și statului 
nostru de dezvoltare și per
fecționare a invățămintului, 
de lărgire a sferei sale de cu
prindere, pentru ridicarea pe 
o treaptă și mai înaltă a cu
noștințelor de cultură genera
lă, științifice și tehnice, ale 
tuturor cetățenilor patriei 
noastre. Această formă nouă 
de învățămînt oferă tinerilor 
absolvenți ai școlii generale 
de 8 ani largi posibilități de 
orientare și afirmare în func
ție de aptitudinile și dorințele 
lor, ea corespunde pe deplin 
necesităților de pregătire a 
viitorilor tehnicieni.

Consider că organizarea și 
funcționarea liceelor de spe
cialitate în localități în care 
se află mari unități industri
ale, dotate cu mașini și utilaje 
moderne, asigură condiții fa
vorabile de pregătire teoretică 
și instruire practică de spe
cialitate a elevilor, prilejuiește 
acestora un contact nemijlocit 
cu meseria aleasă, încă din 
perioada anilor de studii.

Aceasta va permite, în ace
lași timp, ca la formarea teh
nicienilor să-și aducă contri
buția cele mai bune cadre teh
nice din producție.

Pentru ca elevii să capete 
deprinderi practice, în strînsă 
legătură cu activitatea pe care 
o vor desfășura în viitor, soco
tesc deosebit de important 
modul în care se organizează 
practica în școală, în primii 
ani de studii. în acest scop, 
este necesar ca Ministerul In- 
vățămîntului. împreună cu 
ministerele economice și ce
lelalte organe centrale, să se 
preocupe încă de pe acum de 
asigurarea bazei materiale — 
ateliere, laboratoare și tere
nuri experimentale, precum și 
de dotarea corespunzătoare a 
acestora.

Aș vrea să mă refer, acum, 
la pregătirea de cultură gene
rală a elevilor din liceele de 
specialitate. Cultura generală

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
CORNEL MIHULECEA

Dezbătînd și aprobînd legea 
cu privire la înființarea, orga
nizarea și funcționarea licee
lor de specialitate, noi dăm 
viață uneia din sarcinile stabi
lite de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

înființarea liceelor de spe
cialitate arată atenția deose
bită pe care conducerea parti
dului și statului nostru o 
acordă problemei pregătirii 
cadrelor necesare dezvoltării 
economiei naționale, unul din 
elementele hotărîtoare ale for
țelor de producție.

Introducerea proceselor de 
producție automatizate și me
canizate, a procedeelor tehno
logice cu un înalt grad de 
complexitate, asimilarea de 
mașini, utilaje și aparate la 
nivelul celor mai bune reali
zări ale tehnicii mondiale re
clamă cadre cu pregătire de 
specialitate din ce în ce mai 
temeinică, capabile să cuprin
dă diversitatea problemelor ce 
se cer rezolvate.

în anii cincinalului, în do
meniul construcțiilor de ma
șini se prevede înființarea a 
18 întreprinderi industriale, 
7 institute și centre de cerce
tare și proiectare. Aceste noi 
unități cer ca numărul de ca
dre medii specializate să fie 

se formează în școală. Aici 
este locul și timpul cel mai 
propice pentru un studiu mul
tilateral. Mintea este mai re
ceptivă, poate acumula o mare 
bogăție de cunoștințe, la care 
mai tîrziu, specialistul — atent 
la fenomenul științific și cul
tural al epocii în care mun
cește și creează — va adăuga 
noi cunoștințe în dorința auto- 
perfecționării continue a pre
gătirii sale. Fără cultura gene
rală corespunzătoare, orice 
specializare, chiar făcută cu 
pasiune, se va clădi pe o bază 
mult prea îngustă.

în calitate de profesor de li
ceu, îmi exprim părerea că, 
pentru liceele de specialitate, 
planurile și programele de în
vățămînt trebuie să fie judi
cios întocmite, în mod dife
rențiat, în raport cu profilul 
fiecărei specialități, să cuprin
dă ceea ce este esențial și in
dispensabil, astfel încît să asi
gure elevilor, pe lîngă pregă
tirea de specialitate necesară, 
o bună cultură generală, care 
să le permită continuarea stu
diilor în învățămîntul supe
rior. Una din principalele de
ficiențe ale fostelor școli me
dii tehnice a constituit-o sla
ba pregătire de cultură gene
rală a elevilor.

Consider că trebuie să se a- 
corde atenție studierii limbii 
și literaturii române, istoriei 
patriei, limbilor moderne, în
deosebi a acelora în care apar 
lucrări în specialitatea pentru 
care se pregătesc elevii. De a- 
semenea, se impune ca obiec
tele : fizică, chimie, mecani
că, electrotehnică ș.a. să fie 
predate în strînsă legătură cu 
cerințele producției.

Pe lîngă pregătirea multi
laterală prin lecții și activitate 
practică, este necesar ca în li
ceele de specialitate, chiar de 
la înființarea lor, să se creeze 
condiții pentru dezvoltarea la 
elevi a pasiunii pentru tehni
ca nouă, a spiritului inventiv. 
Am în vedere activitățile în 
cercurile pe obiecte de învă
țămînt sau alte forme, care să 
stimuleze preocuparea elevilor 
pentru studierea diferitelor 
aspecte ale fenomenelor eco
nomice ale procesului de pro
ducție.

îmi exprim adeziunea tota
lă pentru proiectul de lege 
prezentat, pe care-1 voi vota 
din inimă, cu toată încre
derea.

în anul 1970 de peste 1,5 ori 
mai mare decît cel existent 
în 1965.

Rezolvarea variatelor pro
bleme tehnico-economice pe 
care le ridică organizarea su
perioară a producției, munca 
de concepție și cercetare știin
țifică cer o folosire mai rațio
nală a cadrelor cu pregătire 
superioară. Unele funcții ocu
pate în prezent de ingineri în 
aparatul de producție, ca de 
exemplu : tehnolog, normator, 
dispecer de ateliere și secții, 
sau alte funcții legate de con
trolul calității produselor pe 
bancurile de probă, etc., vor 
putea fi cu succes ocupate de 
cadre medii de specialitate, 
ceea ce va permite concentra
rea inginerilor și a cadrelor cu 
pregătire superioară asupra 
problemelor de concepție.

Crearea liceelor de specia
litate a găsit un larg ecou în 
rîndul elevilor și părinților a- 
cestora, al tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră. A- 
cest lucru este confirmat și de 
afluența mare de candidați la 
concursul de admitere pentru 
liceele industriale.

Consider că prevederea din 
lege referitoare la înființarea 
cursurilor serale și fără frec
vență la liceele industriale 
este o măsură deosebit de po

zitivă, creîndu-se posibilitatea 
actualilor tehnicieni, care nu 
au urmat școli tehnice de 
specialitate, să-și completeze 
cunoștințele teoretice cores
punzător noilor cerințe ale 
tehnicii, paralel cu activitatea 
în producție.

In proiectul de lege se pre
vede ca durata studiilor la li
ceele de specialitate să fie de 
4—5 ani. Consider că pentru 
liceele industriale durata de 5 
ani este corespunzătoare, fapt 
care va permite absolvenților 
acestor școli să primească o 
pregătire de cultură genera
lă la nivelul liceelor teoreti
ce, adaptată însă la profilul 
specialității pe care o vor ur
ma, precum și o pregătire 
tehnică-teoretică și practică, 
care le va ajuta să facă față 
cu succes sarcinilor ce le vor 
reveni în producție.

Va fi necesar să se pre
vadă ca în primii ani elevii 
liceelor industriale să pri
mească o instruire practică în 
atelierele, laboratoarele și 
cabinetele școlare, iar în ul
timii ani ai școlarizării ..in
struirea practică să-se desfă
șoare direct în producție. 
Practica în producție va tre
bui să fie efectivă, elevii in- 
tegrîndu-se pe perioada prac
ticii direct în procesul de pro
ducție, cadrele didactice și 
specialiștii din fabrici și u- 
zine afectați îndrumării și 
controlului practicii trebuind 
să urmărească eficienta a- 
cesteia, însușirea de către e- 
levi a tehnicii moderne.

Prevederea din proiectul de 
lege ca Ministerul Invăță- 
mîntului, organul central de 
învățămînt, să asigure con
ducerea și coordonarea li

CUVÎNTUL DEPUTATU
NICOLAE UNGUREAN

înființarea liceelor de spe
cialitate ilustrează politica 
creatoare și consecventă pe 
care conducerea partidului și 
statului o promovează pentru 
ridicarea necontenită a școlii 
de toate gradele. Aceasta va 
duce la cuprinderea unui nu
măr mare de tineri care au 
absolvit școala generală, în 
școli cu profil Industrial, agri
col, economic și pedagogic, în 
funcție de aptitudinile și în
clinațiile acestora, creîndu-le 
posibilități pentru a-și însuși 
temeinic o profesie, precum și 
cunoștințe de cultură genera
lă. Deosebit de important este 
faptul că mulți tineri vor avea 
posibilitatea ca, muncind efec
tiv în producție, să-și poată 
desăvîrși pregătirea profesio
nală în aceste școli, urmînd 
cursurile serale și fără frec
vență.

înființarea liceelor de spe
cialitate are o mare importan
ță socială și pentru faptul că 
astfel se lărgesc posibilitățile 
ca un număr tot mai mare de 
tineri să se poată încadra mai 
devreme în procesul muncii.

La actuala sesiune a Marii 
Adunări Naționale cînd dezba
tem alături de planul cincinal 
— program luminos de dezvol
tare a țării — legea cu pri
vire la crearea liceelor de spe
cialitate, ne amintim cu vene
rație de acei gînditori, patrioți 
luminați care, militînd pentru 
dezvoltarea industriei, au sus
ținut, totodată, necesitatea 
creării unui învățămînt. teh
nic, menit să asigure cadrele 
necesare producției bunurilor 
materiale, valorificării resur
selor naturale. Adresîndu-se 
tineretului, Ion Ghica spunea, 
încă în a doua jumătate a se
colului trecut: „Dacă voiți, 
voi, tinerii, să aveți o patrie 
română, puneți-vă pe indus
trie, deveniți producători". A- 
firmînd nevoia pregătirii de 
specialitate a tineretului, el a- 
răta : „Să căutăm a da socie
tății oameni care să-i dea 
conducători de mașini, artizani 
experți în meseriile acelea 
care cer cunoștințe mai inten
se, iar nu aspiranți de foncțiuni 
de copiști de cancelarie".

Tineretul patriei noastre 
trăiește astăzi bucuria de a ve
dea îndeplinite aspirațiile ge

ceelor de specialitate în vede
rea asigurării unui sistem u-
nitar d 
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neroase ale marilor noștri îna
intași. El întîmpină cu deose
bit interes și satisfacție măsu
ra înființării liceelor de spe
cialitate. Tînăra generație își 
exprimă mulțumirea sa pro
fundă față de partid și stat, 
pentru grija cu care este în
conjurată, pentru preocuparea 
de a-i crea largi posibilități de 
pregătire profesională și se an
gajează că va îmbrățișa cu 
dragoste, cu interes și entu
ziasm noile profesiuni asigu
rate prin liceele de speciali
tate.

Uniunea Tineretului Comu
nist, din rîndurile căreia vor 
face parte marea majoritate a 
elevilor acestor școli, conside
ră ca o îndatorire de onoare 
să contribuie la aplicarea în 
cele mai bune condiții a le
gii cu privire la înființarea li
ceelor de specialitate. Cunos- 
cînd rolul însemnat pe care 
viitorii absolvenți îl vor avea 
în diferitele domenii ale eco
nomiei și culturii, organiza
țiile U.T.C., prin formele și 
mijloacele educative care le 
stau la îndemînă, vor dezvolta 
la țineri dragostea pentru pro
fesiunea aleasă, pasiunea pen
tru muncă și învățămînt, do
rința de a-și însuși cele mai 
noi cuceriri ale științei, tehni
cii și culturii. Atenție și spri
jin vor acorda organizațiile 
U.T.C. din școli și întreprin
deri modului în care elevii li
ceelor de specialitate își vor 
însuși cunoștințele practice a- 
tît în cadrul orelor de atelier 
cît și în timpul practicii în 
producție. Uniunea Tineretului 
Comunist va milita cu consec
vență ca fiecare tînăr profe
sor, pedagog, maistru să con
sidere o îndatorire a sa dărui
rea întregii capacități pentru 
ca tinerii absolvenți să fie te
meinic pregătiți, să se poată 
integra cu rezultate bune în 
producție.

Experiența de pînă acum a 
școlilor profesionale și tehnice 
a demonstrat că, pe lîngă suc
cesele incontestabile obținute 
în pregătirea elevilor, au exis
tat și o seamă de neaiunsuri. 
Cauzele acestora se datoresc 
în bună măsură și faptului că 
practica în producție nu s-a

(Continuare în pag. a III-a)
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DEZBATERILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
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cu privire la înființarea, organizarea 
și funcționarea liceelor de specialitate

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste Româ
nia hotărăște:

Art. 1. — Se înființează, în cadrul învățămîntului me
diu, licee de specialitate care pregătesc cadre medii de 
specialitate necesare economiei și culturii.

Art. 2. — învățămîntul în liceele de specialitate are du
rata de 4 sau de 5 ani și asigură elevilor, pe lîngă pregă
tirea de cultură generală, temeinice cunoștințe profesio
nale. Pentru fiecare specialitate durata studiilor se va sta
bili prin nomenclatorul specialităților.

Liceele de specialitate au cursuri de zi ; se pot organiza 
și cursuri serale și fără frecvență.

Admiterea în liceele de specialitate se face prin con
curs.

Art. 3. — După promovarea ultimului an de studii, 
elevii liceelor de specialitate susțin examenul de bacalau
reat. Celor ce promovează acest examen li se acordă di
ploma de bacalaureat cu indicarea specialității pe care au 
urmat-o.

Art. 4. — Absolvenții liceelor de specialitate sînt înca
drați în posturi pentru care se cer studii medii de spe
cialitate.

Absolvenții liceelor de specialitate se pot prezenta la 
concursul de admitere în învățămîntul superior, în aceleași 
condiții ca și absolvenții liceelor de cultură generală.

Art. 5. — Ministerul Învățămîntului organizează, con
duce și controlează liceele de specialitate, răspunzînd din 
punct de vedere didactic, metodic și științific de activita
tea desfășurată în aceste licee.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
NICOLAE UNGUREANU

(Urmare din pag. a II-a)

organizat și desfășurat întot
deauna la un nivel corespun
zător, că instruirea practică a 
elevilor se făcea la utilaje și 
instalații depășite din punct 
de vedere tehnic, iar îndru
marea lor nu era asigurată de 
cele mai competente cadre. 
Intr-o măsură însemnată s-a 
resimțit în pregătirea elevilor 
lipsa unor manuale de specia
litate, ca și faptul că unele din 
cele existente au un conținut 
depășit de cerințele și realiză
rile actuale. Au existat unele 
deficiențe și în ceea ce pri
vește asigurarea cu cadre de

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
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înființarea liceelor de spe
cialitate răspunde nevoilor re
ale, concrete ale economiei și 
culturii, necesității pregătirii 
unor cadre medii de specia
litate, care să devină ajutoa
rele directe ale inginerilor, 
economiștilor și care, alături 
de aceștia, să sprijine într-o 
măsură mai mare activitatea 
de producție din unitățile 
noastre socialiste.

Noi, cei care lucrăm la 
Combinatul de îngrășăminte 
de la Turnu Măgurele, ne-am 
dat seama că lipsa unor cadre 
medii de specialitate ne pro
voacă încă neajunsuri, care se 
manifestă în conducerea și ex
ploatarea unor instalații de 
înaltă tehnicitate, precum și 
în asigurarea unor legături 
organice și operative între in
gineri și muncitori. Muncitorii 
pregătiți prin școlile profesio
nale, avînd în vedere gradul 
înalt de automatizare a insta
lațiilor la care sînt puși să 
lucreze, nu pot suplini lipsa 
tehnicienilor cu pregătire de 
specialitate.

Necesitatea pregătirii cadre
lor tehnice medii se impune și 
datorită faptului că, în pre
zent, o parte din timpul de 
lucru al inginerilor este folo
sit pentru rezolvarea unor 
probleme care ar putea fi rea
lizate în bune condiții de 
către personalul tehnic de ni
vel mediu, cunoscător al pro
cesului de producție.

Din aceste motive, consider 
că înființarea liceelor de spe
cialitate în domeniul chimiei 
va contribui la înlăturarea 
neajunsurilor semnalate, ab
solvenții acestora vor putea 
să facă față cu competență 
conducerii proceselor tehnolo
gice complexe.

Avînd în vedere fabricile 
mari existente, precum și ace
lea preconizate să se constru
iască, consider că numărul li
ceelor de specialitate pentru 
industria chimică anorganică 
și în special pentru fabricarea 
îngrășămintelor complexe și 
concentrate cu azot este mic. 
De aceea, propun să se anali
zeze oportunitatea înființării, 
în viitor, și la Turnu Măgu
rele a unui liceu industria] 
profilat pe chimia anorganică, 
specialitatea fabricării îngră
șămintelor complexe. Profilul 
combinatului, prin fabricile 
existente, prin instalațiile, a- 
paratajul și utilajul de înaltă 
tehnicitate de care dispune, 

specialitate, îndrumarea și 
controlul școlilor profesionale 
și tehnice.

Prin adoptarea de către 
Marea Adunare Națională a 
legii privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea li
ceelor de specialitate, vom în
scrie o nouă realizare pe dru
mul dezvoltării și perfecțio
nării școlii românești, al legă
rii sale tot mai strînse de ne
cesitățile progresului tehnic, 
economic și cultural al patriei.

în calitate de deputat șl de 
reprezentant al tineretului voi 
vota din toată inima proiectul 
de lege aflat în dezbatere.

va asigura condiții favorabile 
pentru pregătirea practică a 
elevilor.

De asemenea, lipsa tehni
cienilor electroniști, indispen
sabili întreținerii schemelor 
automatizate, influențează ne
gativ acțiunile ce le întreprin
dem în punerea în funcțiune 
a noilor fabrici, precum și în 
exploatarea corectă a celor 
aflate în producție. Cei pre
gătiți de noi prin cursuri de 
scurtă durată, care au la bază 
numai liceul sau o școală pro
fesională, au nevoie de doi 
pînă la patru ani pentru a-și 
completa cunoștințele teore
tice și practice. Ținînd seama 
de cele arătate, se impune ca 
rețeaua liceelor de speciali
tate, profilul acestora și pla
nul lor de școlarizare să fie 
pus în concordanță cu aceste 
cerințe ale industriei chimice.

Pentru regiunea București 
a fost prevăzută o rețea de 
licee de specialitate care va 
contribui fără îndoială la dez
voltarea învățămîntului teh
nic în această parte a țării. 
Cred însă că în afară de pro
filul agricol pronunțat al re
giunii București, care justi
fică numărul mare de licee 
agricole și economice, este ne
cesar de a se lua în conside
rare și faptul că în regiunea 
noastră s-a dezvoltat o serie 
de ramuri industriale ca, de 
exemplu, industria navală, chi
mică. Această problemă tre
buie să fie studiată de către 
forurile competente, pentru a 
se înființa încă unul sau chiar 
două licee industriale, care să 
asigure personalul tehnic uni
tăților existente, cît și ace
lora care urmează a se con
strui în regiune.

In încheiere, îmi exprim de
plina convingere că înființa
rea liceelor de specialitate co
respunde întrutotul necesități
lor reale ale producției, ce
rințelor dezvoltării economiei 
noastre naționale. Ca și cei
lalți conducători de întreprin
deri voi lua toate măsurile 
pentru asigurarea desfășurării 
în cît mai bune condiții a 
instruirii practice în producție 
a elevilor, fiind convins de 
faptul că aceasta reprezintă o 
componentă principală în 
formarea tehnicianului, a spe
cialistului de mîine.

Mă declar de acord și voi 
vota cu toată încrederea legea 
cu privire la înființarea, orga
nizarea și funcționarea licee
lor de specialitate.

Baza materială necesară organizării și funcționării li
ceelor de specialitate se asigură și se administrează de mi
nistere, de alte organe centrale ale administrației de stat 
sau de comitetele executive ale sfaturilor populare regio
nale și ale orașelor București și Constanța ; acestea se sta
bilesc de Consiliul de Miniștri odată cu aprobarea rețelei 
și profilului liceelor de specialitate.

Ministerul Învățămîntului va colabora cu organele cen
trale și locale prevăzute la alineatul precedent, în toate 
problemele privind învățămîntul din liceele de speciali
tate.

Art. 6. — Nomenclatorul specialităților, rețeaua, profi
lul și planurile anuale de școlarizare ale liceelor de specia
litate se aprobă de Consiliul de Miniștri, la propunerea 
Ministerului Învățămîntului, cu avizul Comitetului de Stat 
al Planificării, Ministerului Finanțelor și Comitetului de 
Stat pentru Problemele de Muncă și. Salarii.

Art 7. — Pe timpul școlarizării, elevilor din liceele de 
specialitate li se pot acorda burse, precum și sprijin ma
terial sub alte forme, în condițiile ce se stabilesc de Con
siliul de Miniștri'.

Art. 8. — Numirea, transferarea și eliberarea din func
ție a personalului didactic de conducere și de predare din 
liceele de specialitate se face de Ministerul Învățămîntu
lui, la propunerea organelor centrale și locale prevăzute la 
art. 5.

Art. 9. — Actualele școli pedagogice se transformă în 
licee de specialitate.

Art. 10. — Modul de aplicare a prevederilor prezentei 
legi se va stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
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Se votează Legea cu privire la înființarea, organizarea și funcjionarea liceelor de specialitate

Studiind cu multă atenție 
expunerea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a Comitetului Central 
al P.C.R. și ascultînd expune
rea prezentată de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer la ac
tuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale cu privire la planul 
de dezvoltare a economiei pe 
următorii 5 ani, îmi dau sea
ma și mai mult de importanța 
pe care o are pregătirea de 
muncitori calificați, maiștri, 
tehnicieni, ingineri și alți spe
cialiști, care să transpună în 
viață programul vast pe care 
l-am dezbătut și aprobat cu 
însuflețire.

In acest context, legea cu 
privire la înființarea, organi
zarea și funcționarea liceelor 
de specialitate se înscrie ca o 
concretizare a sarcinilor stabi
lite de partid. Liceele de spe
cialitate vor completa în mod 
corespunzător rețeaua noastră 
de școli, contribuind la acope
rirea nevoilor de tehnicieni, 
economiști, învățători.

Și în regiunea Crișana au 
fost create licee industriale, 
agricole, economice. înființa
rea lor a trezit mult interes 
în rîndul tineretului școlar și 
al părinților elevilor, români, 
maghiari și de alte naționa
lități.

Așa cum rezultă din planul 
cincinal pe care l-am apro
bat ieri, tabloul înfăptuirilor 
din regiunea noastră va fi 
completat și dezvoltat cu noi 
obiective industriale. Ca ur
mare, producția globală indus
trială va crește în 1970 cu 72 
la sută. Este necesar ca Mi
nisterul învățămîntului, îm
preună cu ministerele eco
nomice, să examineze încă 
de pe acum posibilitatea lăr
girii actualei rețele a liceelor 
de specialitate, îndeosebi a 
celor industriale, astfel ca la 
intrarea în funcțiune a noilor 
obiective să dispunem de per
sonalul tehnic necesar.

Permiteți-mi să spun cîteva 
cuvinte în legătură cu liceele 
agricole. Transformarea șco
lilor tehnice agricole în licee 

agricole are o deosebită im
portanță, întrucît viitorii teh
nicieni vor primi o pregătire 
mai temeinică atît în dome
niul specialității cît și al cul
turii generale. Faptul că li
ceele agricole, ca și toate li
ceele de specialitate, vor crea 
absolvenților largi perspecti
ve de dezvoltare și afirmare, 
face ca ele să se bucure încă 
de pe acum de o mare afluen
ță de candidați. Dacă în anii 
precedenți, la școlile tehnice 
agricole din regiunea noastră 
era necesar să se țină două sau 
chiar trei sesiuni de concurs 
de admitere pentru completa
rea locurilor, în acest an, la 
liceele agricole, s-au prezen
tat cîte doi și mai mulți 
candidați pe un loc. O pro
blemă fundamentală, de re
zolvarea căreia depinde reu
șita procesului de învăță- 
mînt în liceele agricole, 
o constituie organizarea in
struirii practice a elevilor. 
Consider necesar ca procesul 
de învățămînt, în ansamblul 
său, să fie astfel conceput în
cît teoria și practica să se îm
bine în mod armonios, com- 
pletîndu-se una pe alta. La 
fizică, chimie, botanică și mai 
ales lă disciplinele legate 
strîns de profilul acestor li
cee, lecțiile vor trebui să fie 
însoțite de aplicații practice.

Tinînd' seama de lipsurile 
care s-au manifestat în anii 
precedenți în organizarea 
practicii în producție a elevi
lor școlilor tehnice agricole 
(participarea în mică măsură 
a elevilor la principalele lu
crări ce se execută în campa
niile agricole, repartizarea 
uneori a acestora în unități cu 
profil îngust și diferit de spe
cialitatea în care se pregăteau, 
precum și îndrumarea insufi
cientă a elevilor în perioada 
desfășurării practicii, atît de 
către școli, cît și de către con
ducerile unităților agricole) 
propun ca Ministerul învăță- 
mîntului, împreună cu Consi
liul Superior al Agriculturii și 
conducerile liceelor, să ia ase
menea măsuri încît practica 

elevilor să fie științific organi
zată și îndrumată. Este de do
rit ca elevii să fie repartizați 
pentru practică în stațiunile 
experimentale, gospodăriile a- 
gricole de stat, stațiunile de 
mașini și tractoare, cooperati
vele agricole de producție care 
au o bază tehnică și economică 
în măsură să asigure o in
struire corespunzătoare. Locul 
de practică va trebui fixat 
pentru fiecare liceu agricol, 
potrivit profilului său și pe o

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
ION MĂRCUȘ

Dezvoltarea șl perfecționa
rea continuă a învățămîntului 
de toate gradele a constituit 
și constituie unul din obiecti
vele importante ale politicii 
partidului și statului nostru. 
Învățămîntul și-a adus o im
portantă contribuție la ridica
rea nivelului de cultură și de 
cunoștințe al cetățenilor pa
triei noastre, la pregătirea ca
drelor necesare tuturor dome
niilor vieții sociale.

Ca în toate celelalte regiuni 
ale patriei și în regiunea Bra
șov realizările obținute în do
meniul învățămîntului au spo
rit cu fiecare an. Astăzi, în 
regiune funcționează 621 școli 
generale, frecventate de 
165 000 elevi; numărul liceelor 
a crescut de la 22 în 1948, la 
38 în prezent, iar numărul 
școlilor profesionale a ajuns 
la 43. Școlile profesionale au 

pregătit în ultimii șase ani 
peste 30 000 de muncitori cali
ficați în diferite meserii.

Legea cu privire la înfiin
țarea, organizarea și funcțio
narea liceelor de specialitate, 
pe care o dezbatem în această 
sesiune, se înscrie printre 
măsurile stabilite de Congre
sul al IX-lea al partidului în 
legătură cu extinderea și 
perfecționarea învățămîntului 
mediu, corespunzător .cu ne
voile actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării economiei și 
culturii.

Acest nou tip de licee va 
oferi absolvenților școlii ge
nerale posibilități largi de o- 
rientare, potrivit intereselor 
și înclinațiilor lor, spre diferi
te profesiuni, asigurîndu-le, în 
același timp, o pregătire de 
cultură generală de grad me
diu.

Oamenii muncii din regiu
nea Brașov au primit cu mult 
interes înființarea liceelor de 
specialitate. în regiunea noa
stră vor lua ființă, încă din 
anul școlar 1966/1967,15 licee 
cu profil corespunzător princi
palelor sectoare de activitate 
ale economiei regiunii. Pe baza 
studiului și a propunerilor fă
cute de către sfatul popular 
regional, împreună cu ministe
rele care răspund de diferitele 
sectoare ale industriei noastre, 
s-a stabilit ca pentru început 
să se înființeze licee cu profil 
de construcții de mașini, chi
mie, energie electrică, indus
trializarea lemnului, textile. 
Din cele 15 licee de speciali
tate, 4 sînt cu profil agricol, 
care vor pregăti cadre în spe
cialitățile agronomie, horticul
tura, veterinară, protecția 
plantelor și mecanică agricolă. 
Nevoia de contabili, de mer
ceologi și de alte cadre medii

CUVÎNTUL DEPUTATE
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Hotărîrea Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român de a se înființa licee 
de specialitate, concretizată în 
proiectul de lege prezentat 
spre dezbatere și aprobare 
Marii Adunări Naționale, îm

perioadă mai lungă, în așa fel 
încît să existe continuitatea 
necesară organizării practicii 
de la un an la altul, iar rela
țiile dintre licee și unitățile 
agricole să fie statornice.

Convins fiind de rolul mare 
pe care liceele de specialitate 
îl voi’ avea în sistemul nostru 
de pregătire a cadrelor, ne
cesare economiei și culturii, 
îmi voi da cu toată dragostea 
votul meu pentru aprobarea 
acestui însemnat document.

se simte tot mai mult în di
verse sectoare ale activității 
economice din regiune. Por
nind de la aceste necesități, 
în viitorul an școlar vor func
ționa patru asemenea licee, 
amplasate în centrele impor
tante ale regiunii: Brașov, 
Sibiu, Mediaș.

în regiunea Brașov, ca și în 
alte regiuni, există o tradiție 
a învățămîntului pregătitor de 
cadre economice, de care s-a 
ținut seama în repartizarea te
ritorială a acestor licee, tra
diție pe care o vom folosi și 
în viitor în organizarea și în
drumarea lor.

Un număr însemnat de ab
solvenți ai școlilor generale 
s-au înscris pentru susținerea 
examenelor de admitere în a- 
ceste unități școlare. La unele 
specialități ca, de exemplu, 
construcții de mașini, electro- 

tehnică, chimie au candidat 
cîte 7—8 elevi pe un loc.

Așa cum rezultă și din pro
iectul de lege, sfaturilor popu
lare le revine o mare răspun
dere în ceea ce privește buna 
organizare a procesului de în
vățămînt, asigurarea condiții
lor materiale și încadrarea 
liceelor cu personal didactic 
de conducere și predare co
respunzător, încît de la înce
put să se asigure funcționa
rea acestora în cele mai bune 
condiții.

Pentru îndrumarea și con
trolul întregului proces de în
vățămînt în liceele de specia
litate, sarcini deosebite vor 
reveni nu numai Ministerului 
învățămîntului, ci și secțiilor 
de învățămînt ale sfaturilor 
populare. în prezent, însă, a- 
cestea nu dispun de inspec
tori profilați pe discipline de 
cultură tehnică, care să asi
gure o îndrumare calificată a 
modului cum se predau a- 
ceste obiecte de învățămînt, 
precum și a organizării și des
fășurării instruirii practice a 
elevilor. Această problemă va 
trebui de aceea examinată cu 
toată atenția. în același con
text ar trebui revăzute atri
buțiile sfaturilor populare în 
ceea ce privește îndrumarea 
și controlul procesului de în
vățămînt din școlile profesio
nale și tehnice. în prezent, 
sarcina de a îndruma preda
rea obiectelor de profil revine 
numai ministerelor de resort, 
care o realizează destul de 
sporadic.

Conștient fiind de impor
tanța măsurilor prevăzute în 
proiectul de lege pus în dezba
terea Marii Adunări Naționa
le, eu îmi voi da votul cu toată 
convingerea.

bogățește sistemul învățămîn- 
tului nostru socialist cu o 
nouă categorie de instituții 
deosebit de importante pen
tru formarea de cadre nece
sare economiei și sectorului 
social-cultural, pentru crește

rea continuă a nivelului de 
cultură al poporului.

înființarea liceelor de spe
cialitate corespunde atît tra
diției școlii noastre, cît și 
practicii pe plan mondial, de 
a dezvolta învățămîntul se
cundar pe o diversitate de 
profile cu caracter tehnic, a- 
gricol, economic, social-cultu
ral, de a asigura tinerilor, pe 
lîngă cultura generală speci
fică liceului, însușirea unei 
profesiuni corespunzătoare 
aptitudinilor și intereselor 
lor, sau, dacă aceștia doresc, 
continuarea studiilor în învă- 
țămîntul superior la formele 
de zi, serale ori fără frecvență.

în regiunea Iași vor lua 
ființă, în acest an, un număr 
de 9 licee de specialitate, din 
care 3 cu profil industrial, 3 
agricole și 3 economice. încă 
de pe acum ele se bucură de 
o mare atracție în rîndul tine
retului școlar. Semnificative în 
această privință sînt urmă
toarele aspecte : în timp ce la 
liceele de cultură generală, la 
recentul concurs de admitere, 
s-au prezentat cel mult 2 
candidați pe un loc, la cele 
de specialitate au fost în me
die 4 candidați pe un loc.

Fiind o acțiune cu largi 
perspective de dezvoltare, la 
stabilirea rețelei și profilului 
liceelor de specialitate s-a ți
nut seama atît de specificul 
și de repartizarea teritorială 
a forțelor de producție, de 
necesarul de cadre, de posi
bilitățile de asigurare a ba
zei didactico-materiale, pre
cum și de extinderea acestui 
învățămînt în anii școlari ur
mători.

întrucît în orașul Iași 
există, după cum se știe, una 
dintre cele mai mari fabrici 
de medicamente, consider ne
cesar să se studieze oportuni
tatea înființării în viitor a u- 
nui liceu de specialitate de 
profil, cu atît mai mult cu 
cît, în prezent, nu este pre
văzută nicăieri înființarea u- 
nui asemenea liceu, care să 
satisfacă cerințele de perso
nal tehnic și ale altor fabrici 
de medicamente.

O condiție esențială, de 
care va depinde nivelul în
vățămîntului în liceele de 
specialitate, o constituie asi
gurarea acestora cu cadre di
dactice selecționate din rîn
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Nevoile economiei naționale 
ne obligă, în mod firesc, ca 
o dată cu dezvoltarea învăță
mîntului de cultură generală 
să punem accentul pe califica
rea muncitorilor prin școli și 
pregătirea cadrelor cu studii 
medii de specialitate în mese
riile legate nemijlocit de pro
movarea progresului tehnic, în 
primul rînd în ramurile de 
bază ale economiei.

In acest cadru se înscrie 
proiectul de lege privind în
ființarea, organizarea și func
ționarea liceelor de speciali
tate, supus spre dezbaterea și 
aprobarea actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale, lege 
menită să concretizeze una din 
sarcinile importante stabilite 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

Recenta Hotărîre a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri potrivit căreia începînd 
cu noul an școlar vor lua 
ființă licee industriale, agri
cole, economice și pedagogice 
a stîrnit o deosebită satisfacție 
și bucurie și în rîndul cetățe
nilor din regiunea Oltenia, ca 
de altfel în întreaga țară.

Liceele de specialitate răs
pund cerințelor actuale și de 
perspectivă ale formării cadre
lor medii necesare economiei 
și culturii. Ele deschid tinere
tului noi căi pentru realizarea 
dorințelor sale de calificare în 
domenii cît mai variate ale 
economiei șl culturii, de parti
cipare nemijlocită la înflorirea 
patriei.

Dînd candidaților posibilita
tea să-și aleagă profesiile din- 
tr-o sferă largă de domenii și 
creîndu-le condiții pentru a-și 
valorifica capacitățile după 
absolvirea școlii, fie în pro
ducție, fie continuîndu-și stu
diile în învățămîntul superior, 
liceele de specialitate se bucură 
de pe acum de o mare popu
laritate. Acest lucru este do
vedit în mod concret și de 
numărul mare de candidați 
care s-au prezentat la con
cursul de admitere în cele 15 
licee de specialitate înființate 
în regiunea Oltenia.

După cum este cunoscut, 
elaborarea proiectului de lege 
a fost precedată de o largă 
consultare a cadrelor didactice, 
a specialiștilor din economie și 
cultură — metodă caracteris
tică stilului de lucru al parti
dului nostru.

Consultarea largă a cadrelor 
de specialitate, a oameni
lor muncii din diferite do
menii de activitate, a acti
viștilor de partid și de stat a 
permis valorificarea experien
ței bogate existente în țara 
noastră în domeniul pregătirii 
tinerei generații. Prin această 
lege se pune în valoare, la ni
velul noilor condiții ale socie
tății noastre socialiste, tradiția 
bună a liceelor industriale, a- 

dul profesorilor cu o bogată 
experiență la catedră, al unor 
ingineri și altor specialiști 
buni cunoscători ai produc
ției, ai științei și tehnicii mo
derne. La ora actuală însă nu 
există un sistem de pregătire 
și perfecționare a cadrelor di
dactice pentru învățămîntul 
profesional și tehnic. Prin 
crearea liceelor de specialita
te nevoia de cadre didactice 
și îndeosebi a unor ingineri 
și economiști pedagogi crește 
și mai mult. Aceasta impune 
ca Ministerul învățămîntului 
să găsească un sistem de for
mare a cadrelor didactice 
chemate să predea obiectele 
de profil, care să le asigure atît 
pregătirea de specialitate, cît 
și temeinice cunoștințe de 
pedagogie, de metodică. în a- 
celași timp, vor trebui elabo
rate manuale, metodici, ma
terial didactic care să per
mită desfășurarea procesului 
de învățămînt în cele mai 
bune condiții.

Ca director de școală am 
primit cu deosebit interes 
măsurile preconizate de con
ducerea partidului cu privire 
la îmbunătățirea activității 
organizațiilor de pionieri; în 
ansamblul acestor măsuri, în 
fața noastră, a cadrelor di
dactice care lucrăm în școli, 
se pune, ca o sarcină impor
tantă a activității educative, 
cultivarea la copii a pasiunii 
pentru muncă, știință, tehni
că și formarea de deprinderi 
practice.

In școala de cultură gene
rală, la vîrsta marii recepti
vități, este momentul cel mal 
potrivit de a îndruma copiii 
către anumite domenii de ac
tivitate, punîndu-se bazele o- 
rientăril lor profesionale. Fo
losind cu pricepere această pe
rioadă, vom putea influența 
și orienta elevii încă de pe 
băncile școlii generale către 
diferite licee de specialitate, 
în funcție de aptitudinile lor. 
In acest scop, cadrele didac
tice vor trebui să utilizeze 
mai eficient laboratoarele, 
cercurile pe obiecte, vizitele 
în întreprinderi etc.

îmi exprim deplinul acord 
cu toate prevederile legii și 
o voi vota, fiind convinsă că 
aplicarea ei va contribui la 
progresul continuu al școlii 
noastre.

gricole, comerciale care au 
funcționat în trecut.

Luînd cunoștință de rețeaua 
și profilul liceelor de speciali
tate, de nomenclatorul de spe
cialități, apreciez că ele sînt 
bine orientatei asigurînd cu 
precădere formarea cadrelor 
medii pentru principalele 
ramuri ale econo,iniei noastre 
naționale. Așa, de pildă, în re
giunea Oltenia se dezvoltă in
dustria chimică, energetică, a 
materialelor de construcții și 
construcțiilor înseși, ramuri în 
care se simte mare nevoie de 
cadre de specialitate cu studii 
medii. Prin liceele de speciali
tate înființate și prin cele ce 
se vor crea în anii viitori, a- 
ceastă problemă va putea fi 
rezolvată.

Vorbitorul a propus Ministe
rului învățămîntului să anali
zeze, împreună cu ministerele 
economice, posibilitatea ca pre
gătirea economiștilor cu studii 
medii să se facă într-un sin
gur tip de liceu economic cu 
secțiile contabilitate, statis
tică, merceologie etc., care să 
asigure cadre pentru industrie, 
construcții, agricultură, co
merț, finanțe etc.

Multe din noile licee de spe
cialitate vor lua ființă în ca
drul unor grupuri și centre 
școlare puternice, cu tradiție, 
dar aceasta nu rezolvă de la 
sine problema bazei materiale 
care să corespundă cerințelor 
acestor licee. In ceea ce ne 
privește pe noi, organele lo
cale, am luat și vom mai lua 
măsuri, dar este necesar și 
sprijinul concret al ministere
lor pentru organizarea și dota
rea atelierelor școală, a labora
toarelor, a terenurilor experi
mentale. Totodată, este nece
sar să se creeze cele mai bune 
condiții pentru ca, în ultimii 
ani de studii, elevii să poată 
efectua practica de specialitate 
în unități de producție mo
derne. Am ridicat această pro
blemă tinînd seama de unele 
neajunsuri ce se mai întîlnesc 
în efectuarea practicii de către 
elevii școlilor profesionale.

Propun ca Ministerul Invă- 
țămîntului să sprijine efectiv 
sfaturile populare regionale, 
elaborînd în acest sens in
strucțiuni concrete, pentru în
cadrarea liceelor de speciali
tate cu cele mai pregătite ca
dre didactice, încă din primul 
an de activitate, pentru ca 
procesul de învățămînt să se 
desfășoare la un înalt nivel 
teoretic și practic, să asigure 
elevilor atît o pregătire temei
nică de specialitate cît și for
marea acestora ca cetățeni de 
nădejde, care să-și consacre în
treaga lor capacitate de mun
că îndeplinirii cu pasiune și 
devotament a sarcinilor ce le 
vor reveni în opera de desă
vârșire a construcției socialiste.
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DEZBATERILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunerea asupra proiectelor de lege 
pentru ratificarea decretelor normative 

emise de Consiliul de Stat 
prezentată de deputatul Grigore Geamăna, 

secretarul Consiliului de Stat
Consiliul de Stat, în exerci

tarea atribuțiilor sale constitu
ționale, a emis, de la ultima 
sesiune a Marii Adunări Na
ționale pînă Ia deschiderea ce
lei prezente, mai multe acte de 
stat, printre care și un număr 
de 22 decrete cu putere de 
lege.

Adoptarea acestor decrete 
între sesiuni a fost determina
tă de nevoia de a reglementa, 
pe plan juridic, unele din cele 
mai importante probleme ale 
activității economice, social- 
culturale și de stat, ridicate de 
mersul impetuos al construc
ției socialiste.

întrucît dispozițiunile înscri
se în art. 64, din Constituție, 
prevăd că normele cu putere de 
lege stabilite de Consiliul de 
Stat, în intervalul dintre sesi
unile Marii Adunări Naționale, 
se supun dezbaterii acesteia 
spre a fi adoptate ca legi, per- 
miteți-mi ca din însărcinarea 
Consiliului de Stat să vă su
pun cele 22 de decrete norma
tive emise de Consiliul de Stat, 
în perioada amintită, pentru a 
fi dezbătute potrivit procedu
rii de adoptare a legilor.

Permiteți-mi, totodată, să 
arăt că la elaborarea șcestor 
decrete s-a ținut seama de 
actualele condiții obiective ale 
dezvoltării societății noastre, 
precum și de șareinile ce de
curg din Directivele Congre
sului al IX-le'>a al partidului.

Ele au fost întocmite de or
ganele inițiatoare, în temeiul 
unei cunoașteri1, aprofundate a 
realităților din ramura sau do
meniul lor de activitate.

Dtipă ce au făcut obiectul 
unei analize atente și multila
terale la Consiliul de Miniștri, 
proiectele de decrete au fost 
înaintate Consiliului de Stat 
care, ținînd seama de caracte
rul lor normativ, le-a trimis 
Marii Adunări Naționale, pen
tru a fi studiate și avizate de 
Comisiile permanente.

în fața comisiilor au fost 
invitați inițiatorii proiectelor, 
miniștrii sau conducători ai 
altor organe centrale, pentru a 
da explicații.

Examinînd proiectele, Comi
siile au făcut observații utile 
și avizîndu-le favorabil le-au 
returnat Consiliului de Stat.

Consiliul de Stat, exami
nînd, la rîndul său, fiecare din 
aceste proiecte, și ținînd sea

Comisia juridică a Marii A- 
dunări Naționale, întrunită în 
zilele de 28 și 29 iunie 1966, a 
examinat proiectele de legi 
privind aprobarea decretelor 
cuprinzînd norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Sțat în intervalul de la a IV-a 
sesiune din decembrie 1965 și 
pînă la actuala sesiune a Ma
rii Adunări Naționale.

Dintre cele 22 decrete, 21 au 
fost cercetate și avizate prea
labil de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, 
la cererea Consiliului de Stat, 
în acest scop, comisiile perma
nente s-au întrunit în 39 șe
dințe de lucru, dintre care 29 
de ședințe s-au ținut, în co
mun, de către mai multe co
misii. Comisia juridică a avi
zat 19 proiecte de decrete, în 
21 de ședințe.

Proiectele de decrete au fost 
trimise din timp deputaților 
care fac parte din comisiile 
permanente și au stat la dispo
ziția acestora, permițîndu-le 

ma de observațiile comisiilor, 
a stabilit forma lor definitivă, 
dimpreună, cînd a fost cazul, 
cu inițiatorii proiectelor.

Adoptarea decretelor s-a fă
cut în plenul Consiliului de 
Stat. Este locul să arăt, de a- 
semenea, că pentru a da ex
presie principiului muncii co
lective, consacrat de Consti
tuție ca un principiu funda
mental al întregii noastre acti
vități de stat, și celelalte de
crete și hotărîri individuale, 
nenormative, emise de Consi
liul de Stat, sînt discutate și 
adoptate în plenul consiliului.

De aici rezultă că practica 
stabilirii normelor cuprinse în 
decretele cu putere de lege 
oglindește caracterul democra
tic al activității de elaborare 
a regulilor juridice în țara 
noastră, în toate etapele im
portante ale acestei activități: 
inițiere, dezbatere, adoptare.

Dintre decretele conținînd 
normele cu putere de lege, su
puse acum Marii Adunări Na
ționale, majoritatea, și anume 
13 decrete, privesc organizarea 
și funcționarea unor ministere 
sau alte organe ori instituții 
centrale ale administrației de 
stat. Acest proces este expli
cabil întrucît, pe măsura îna
intării țării noastre pe drumul 
socialismului, sporesc conside
rabil atribuțiile statului de or
ganizator al economiei națio
nale, al activității științifice 
și culturale, în toate domeniile 
vieții sociale, pentru asigura
rea progresului continuu al ță
rii și ridicarea bunăstării po
porului. x

Aceasta impune, după cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul cu pri
vire la proiectul de Constitu
ție, „perfecționarea formelor 
și metodelor de organizare, 
conducere și planificare, co
respunzător sarcinilor concre
te ale dezvoltării societății".

Astfel, printr-un Decret s-a 
reglementat organizarea și 
funcționarea Comitetului de 
Stat pentru Protecția Muncii, 
organ înființat prin Legea nr. 
5/1965 ale cărei dispoziții ri
dică problema protecției mun
cii în țara noastră la rang de 
problemă de stat.

Raportul Comisiei juridice 
prezentat de deputatul Traian lonașcu

astfel o temeinică studiere, cu 
cîteva zile înainte de discuta
rea în ședință.

Cu prilejul dezbaterilor care 
au avut loc asupra prevederi
lor proiectelor de decrete, Co
misia juridică, Comisia pentru 
agricultură și silvicultură, Co
misia economico-financiară, 
Comisia pentru cultură și învă- 
țămînt, Comisia pentru sănăta
te, prevederi și asigurări socia
le, Comisia administrativă și 
Comisia pentru problemele de 
apărare au făcut, atunci cînd 
au socotit necesar, propuneri 
de îmbunătățire atît în ce pri
vește fondul reglementărilor, 
cît și din punct de vedere re
dacțional.

Dînd urmare prevederilor 
art. 42 din Regulamentul de 
funcționare al Marii Adunări 
Naționale, în conformitate cu 
care comisiile permanente au 
dreptul să ceară de la orice 
ministere și alte organe de 
stat informații asupra proble
melor privitoare la lucrările

De asemenea printr-un alt 
Decret a fost organizat In
spectoratul Sanitar de Stat, 
căruia, ca organ al Ministeru
lui Sănătății și Prevederilor 
Sociale și al comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare 
regionale, raionale și orășe
nești, îi revine sarcina princi
pală de a îndruma și controla 
aplicarea unitară a normelor 
și instrucțiunilor de igienă și 
antiepidemice, precum și de a 
investiga factorii de mediu în 
vederea asigurării sănătății 
oamenilor muncii.

Tot astfel, în scopul perfec
ționării conducerii și planifi
cării agriculturii, prin Decretul 
din 26 ianuarie 1966 s-au lăr
git atribuțiile și s-a îmbună
tățit forma organizatorică și 
metodele de muncă ale Consi
liului Superior al Agriculturii, 
care are sarcina realizării po
liticii statului în domeniul a- 
griculturii.

Prin alte trei decrete s-a 
dat o nouă reglementare or
ganizării și funcționării Comi
tetului de Stat al Geologiei, 
Direcției Generale a Rezerve
lor de Stat, precum și siste
mului instituțiilor și servicii
lor medico-legale, iar prin- 
tr-un decret din 23 februarie 
1966, Uniunea Națională a Co
operativelor de Producție a 
fost autorizată, la cererea sa, 
de a constitui și valorifica 
fondul de stat de legume și 
fructe, prevăzîndu-se înfiin
țarea, în cadrul acestei orga
nizații, a unui nou organ, De
partamentul pentru Valorifi
carea Legumelor și Fructelor.

Alte șase decrete din această 
categorie privesc diferite mo
dificări intervenite în struc
tura organizatorică și în sis
temul de conducere al unor 
ministere, cum sînt: Ministe
rul Comerțului Exterior, Mi
nisterul Invățămîntului, Mi
nisterul Industriei Chimice și 
Ministerul Industriei Ușoare.

Prin alte două decrete, din 
23 februarie a. c., s-au adus 
diferite modificări în organi
zarea și funcționarea Tribu
nalului Suprem și a Procu
raturii Republicii Socialiste 
România, îmbunătățindu-se 
sistemul de conducere și de 
desfășurare a activității a- 
cestor două organe, care 

lor, la ședințele de avizare a 
proiectelor de decrete au fost 
invitați miniștrii și alți condu
cători ai organelor de stat ini
țiatoare, care au dat explicații 
cu privire la cuprinsul proiec
telor și cărora le-au fost înfă
țișate propunerile de îmbună
tățire formulate de către comi
sii.

La adoptarea decretelor, 
Consiliul de Stat a ținut seama 
de avizele comisiilor. Stabili
rea normelor cu putere de 
lege cuprinse în aceste decrete 
s-a făcut, astfel, luîndu-se în 
considerare și propunerile co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Conținutul decretelor care 
vă sînt prezentate vă este cu
noscut, întrucît toate acestea 
au fost publicate în Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste 
România, iar proiectele de legi 
privind aprobarea lor v-au 
fost distribuite împreună cu 
textul integral al decretelor. 

realizează două din formele 
fundamentale de activitate 
ale statului — înfăptuirea 
justiției și supravegherea res
pectării legii.

Dintre celelalte nouă de
crete, care au ca obiect re
glementarea diferitelor cate
gorii de raporturi sociale, ma
joritatea cu caracter admi
nistrativ, menționez :

— Decretul din 29 aprilie 
1966, privind circulația pe 
drumurile publice, care ur
mărește, prin dispozițiile noi 
pe care le cuprinde, să asi
gure îmbunătățirea circulației 
pe drumurile publice, cores
punzător dezvoltării în ritm 
rapid a parcului național de 
autovehicule, intensificării 
circulației rutiere și princi
piilor stabilite în convențiile 
internaționale asupra circula
ției și semnalizării rutiere, la 
care țara noastră este parte ;

— Decretul prin care se re
glementează unele raporturi 
juridice legate de aplicarea 
hotărîrii C.C. al P.C.R. și a 
guvernului din 11 ianuarie 
1966 privind sprijinirea de 
către stat a cetățenilor de la 
orașe în construirea de lo
cuințe proprietate personală ;

— Decretul prin care, în 
lumina indicațiilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 12—13 apri
lie a.c., se reglementează pri
mirea, examinarea și rezolva
rea cererilor, reclamațiilor, se
sizărilor și propunerilor cetă
țenilor, în vederea asigurării 
celor mai bune condiții pentru 
exercitarea dreptului de peti
ționare garantat de Constitu
ție.

In fine, Decretul privind 
dreptul la pensie al membri
lor cooperativelor agricole de 
producție, ale cărui norme re
glementează, pe linie de stat, 
unele raporturi juridice iz- 
vorîte din fericita rezolvarea 
uneia din cele mai arzătoare 
probleme sociale — pensio
narea țăranilor cooperatori.

Dezbaterile și votul Marii 
Adunări Naționale, prin care 
normele cu putere de lege e- 
mise de Consiliul de Stat 
devin legi, vor constitui o 
contribuție însemnată la îm
bunătățirea legislației noastre 
și la promovarea principiilor 
constituționale care rezervă 
Marii Adunări Naționale ro
lul de unic organ legislativ 
al țării noastre.

Proiectele de legi cu privire 
la aprobarea decretelor emise 
de Consiliul de Stat au fost 
examinate, potrivit caracteru
lui normelor ce cuprind, și de 
celelalte comisii permanente, 
menționate mai sus, care le-au 
avizat favorabil.

Analizînd decretele cuprin
zînd normele cu putere de 
lege, care formează obiectul 
proiectelor de legi ce vi se 
supun spre dezbatere și apro
bare, precum și vizele favora
bile ale comisiilor permanente, 
și ținînd seama, totodată, de 
faptul că, prin conținutul lor, 
aceste norme corespund prin
cipiilor constituționale și ce
rințelor tehnicii legislative, 
Comisia juridică, în unanimi
tate, propune Marii Adunări 
Naționale să aprobe decretele 
conținînd norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat, de la sesiunea preceden
tă pînă la deschiderea actualei 
sesiuni.

I > Noul hotel de la Eforie Nord Foto i Gh. Vlntllă

A apărut

PROBLEME ECONOMICE
nr. 6|1966

Numărul pe luna iunie al 
revistei „Probleme econo
mice" cuprinde articolele : 
Rolul creditului în agricul
tura socialistă de acad. V. 
MALINSCHI ; Cu privire la 
categoria eficiență econo
mică în socialism de dr. C. 
IACOBOVICI-BOLDIȘOR ; 
Perfecționarea continuă a 
organizării producției in
dustriale de dr. V. M. PO
PESCU ; Rezerve ale creș
terii productivității muncii 
în industria electrotehnică 
de H. ARESTEANU și D. 
REBUSAPCA ; Probleme 
ale satisfacerii cerințelor de 
consum ale populației de I. 
NEACȘU ; Aspecte ale acti
vității de investiții în coo
perativele agricole de pro
ducție de dr. D. STOIAN ; 
Caracterul antinațional al 
teoriilor economice fasciste 
despre rolul economic al 
României de M. TODOSIA 
(Iași) ; America Latină: 

■riscurile subdezvoltării — 
JOSUE DE CASTRO.

în continuare, revista pu
blică materialele: Criterii 
de apreciere a nivelului de 
industrializare al țărilor în 
curs de dezvoltare de M. 
DESMIREANU ; Unele pro
puneri în legătură cu defi
nirea productivității muncii 
— Schimb de păreri de I. 
MARINESCU ; Considera- 
țiuni asupra utilizării indi
catorului productivității

Peste 2 000 de pionieri și 
școlari din Capitală au par
ticipat ieri la deschiderea 
festivă a programului de 
vară al Palatului Pionieri
lor. In perioada vacanței ei 
vor lua parte la spectacole 

Ieri în țară : vremea s-a menținut răcoroasă cu cerul mai mult 
noros. Au căzut ploi locale în sudul țării și izolate în rest. Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra valori cuprinse între 14 
grade la Ocna Șugatag și 25 de grade Ia Tîrgu Jiu și Tîrgu Lo- 
grești. In București: vremea a fost răcoroasă, cu cerul mai mult 
noros, temporar a plouat. Temperatura maximă a atins 24 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 șl 5 iulie. In țară : vremea 
va fi frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea averse izolate de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit 
din vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 22 și 32 de grade. In București și pe 
litoral : vremea va fi frumoasă și va continua să se încălzească. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab pînă Ia potrivit din vest. Tempera
tura In creștere.

muncii în construcții de C. 
V. OLARIU (Timișoara).

La rubrica „Răspunsuri 
la întrebările cititorilor" : 
Aportul electronicii în dez
voltarea economiei naționa
le de EDMOND NICOLAU.

La rubrica „Critică și 
bibliografie" : O lucrare u- 
tilă specialiștilor agricoli 
(Gh. Timariu, I. Bold, M. 
Popescu, S. Popa, M. Rădu- 
lescu : Sistematizarea și or
ganizarea teritoriului. Edi
tura agrosilvică, 1965) de N. 
SÎRBU și O. GHEORGHIU ; 
Un studiu documentar des
pre legăturile comerciale 
dintre Țara Românească și 
Moldova cu Brașovul (Radu 
Manolescu : Comerțul Țării 
Românești și Moldovei cu 
Brașovul, secolele XIV — 
XV. Editura științifică 1965) 
de V. BOZGA ; Despre un 
concept burghez al planifi
cării economice (Jan Tin
bergen : Central Planning 
New Haven and London 
Yale University Press 1964) 
de A. SEVERIN ; Disparită- 
țile regionale în Piața co
mună (Sergio Barzanti: 
The Underdeveloped Areas 
Within the Common Mar
ket Princeton University 
Press, 1965) de S. DĂNES- 
CU.

Revista mai cuprinde ru
bricile „Informații științifi
ce" și „Scrisori către redac
ție".

artistice, la diverse jocuri 
distractive și vizionări de 
filme,' excursii în țară. 
Mulți își vor disputa întîie- 
tatea în întreceri sportive.

Foto : M. Cioc

® Teatrul de Operă și Balet : 
TOSCA — 19,30,
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : HIPNOZA — 20.
O Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(la Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : ULISE ȘI CO
INCIDENȚELE — 20.

0 COLIBA UNCHIULUI TOM
— film pentru ecran panoramic 
Patria — 9; 12: 15: 18; 21.
O IN FIECARE ZI SĂRBĂ
TOARE — cinemascop : Sala 
Palatului (seria de bilete 1 685
— orele 17 și seria 1 686 —
orele 20), Republica (comple
tare Impresii nocturne) — 8,45; 
11,15: 13,45; 16,15: 18,45; 21,15; 
Excelsior (completare Congresul 
sindicatelor) — 9,30: 12: 14:
16,30; 19: 21,15.
© FANTOMAS — cinemascop: 
Luceafărul — 9, 11,30; 14;
16,30; 19| 21,30, Festival — 
8,30; 11: 13,30; 16, 18,30; 21; 
la grădină — 20,30, Stadionul 
„Dinamo” — 20,30, Grădina 
„Bucegi* — 20,15, Feroviar — 
8,45; 11,15, 13,45; 1615; 18,45; 
21,15, Melodia — 8,30; 11;
13,30, 16: 18,30: 21,15.
& CURG APELE TULBURI : Ci
nemateca — 10: 12; 14.
© CELE DOUĂ ORFELINE : 
București — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
© ANGELICA, MARCHIZA 
„ÎNGERILOR" — cinemascop : 
Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21; Ia grădină — 20,30, 
Floreasca — 9,30; 12; 15,30; 18; 
20,45, Flamura — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45,
© PREA TlRZIU : Capitol (com
pletare Tractorul ’66) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20; la grădină
— 20,45.
© DRAGOSTEA ȘI MODA : 
Grivița — 9,15; 11,45; 16; 18,30; 
21.
O FIII „MARII URSOAICE" — 
cinemascop : Lumina — 9;
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
Grădina „Doina" — 20,30 (Ia 
ambele completarea Impresii 
nocturne), Gloria — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21,15, Patinoa
rul „23 August* — 20,30 (Ia 
ambele completarea Consfătui
rea lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini), Au
rora (completare O poveste cu 
cîntec) — 9; 11,15; 14; 16,15; 
18,30; 21; la grădină — 20,30.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — 
cinemascop : Victoria — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Gră
dina „Progresul* — 20,30, (la 
ambele completarea Uvertura), 
Grădina „Expoziția* — 20,30, 
(completare Congresul sindica
telor).
O TREI PAȘI PE PĂMlNT : 
Central (completare Animale 
marine sedentare) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Viito
rul (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în 
regiunea Suceava) — 15,30;
18; 20,30,
« NOAPTEA IGUANEI : Union
— 15,30; 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
® HAI, FRANȚA I : Doina 
(completare Vizita conducători
lor de partid și de stat In re
giunea Iași) — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21.
0 O CĂLĂTORIE EXPERIMEN
TALĂ 1N MAREA ROȘIE — 
cinemascop — DRUMURILE CE
LUI DE-AL CINCILEA CONTI
NENT : Timpuri Noi — 10—21 
în continuare.
® SERBĂRILE GALANTE : Giu- 
lești (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea Iași) — 10,30; 15,30;

O 18,00—Pentru copii și tineret: 
ARENA TINERILOR CURAJOȘI 
— spectacol de circ o 19,00 — 
Telejurnalul de seară 0 19,15 — 
Rapsozi populari ® 19,45 — 
Actualitatea cinematografică 
© 20,00 — Teleenclclopedia : 
MINIATURI ; YEMEN; DAN- 
TESCĂ (sculptură în lemn) ; 
MARELE UTU o 21,00 — Me

® Teatrul evreiesc de stat : 
ÎNȚELEPȚII DIN HELEM — 20. 
© Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase* (sala Savoy) : NEGRU 
PE ALB — 20, (grădina Boema): 
NU ADUCE ZIUA CE ADUCE 
NOAPTEA — 20.
o Circul de stat : SENZAȚIO- 
NAL-CIRC — 19,30.

18; 20,30, Miorița (completare 
Ninge) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
© SOȚIE FIDELĂ: înfrățirea 
între popoare (completare 
Ninge) — 14, 16; 18,15; 20,30, 
Popular (completare Lumea în
setată) — 16; 18,15; 20,30.
O SĂRITOARELE DE LĂ 
TRAMBULINĂ : Dacia (comple
tare Pavlik) — 9—13,30 în con
tinuare ; 16; 18,30; 20,45.
O FERICIREA ÎN TRAISTĂ : 
Buzești (completare Tractorul 
■66) — 14; 16,15; 18,30; Ia gră
dină — 20,30, Crtngași (comple
tare Buhara-Urai) — 15,30; 18; 
20,45, Rahova (completare 
Știință șl tehnică nr. 12/1965) — 
15,30; 18; la grădină — 20,31 
0 I-IAIDUCII — cinemascc 
Cosmos (completare Oriz< 
științific nr. 2) — 14; 16; 18 
20.
o OMICRON : Bucegi (comple
tare Pescari amatori) — 9,30; 
12; 16; 18,30; 21.
• PRINȚESA PĂUNIȚA : Uni
rea (completare Insula păsăre
lelor) — 15,30; 18.
0 SAȘA : Flacăra (completare 
Tractorul ’66) — 15,30; 18;
20,30.
o OMUL MAFIEI : Vitan (com
pletare Ninge) — 16; 18,30.
0 EU SÎNT CUBA I t Arta — 9; 
12; 15; 18; 21; la grădină —
20.30.
O GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop : Munca 
(completare Cartiere noi în 
București) — 10,30; 14; 16i
18,15; 20,30,
a IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE : Moșilor (completare 
Știință șl tehnică nr. 11/1965)
— 11; 15,15; 18; la grădină —
20.30. Ferentari (completare 
Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea Suceava)
— 10; 15; 17,45; 20,30.
e ATENTATUL —- cinemascop : 
Colentina — 16; 18,15; 20,45.
• FANFAN LA TULIPE : Are
nele Libertății — 20,30, Volga
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
Modern — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 21,15.
O FAȚA PIERDUTĂ — cinema
scop : Progresul (completare 
Pavlik) — 15,30; 18; 20,45, 
Pacea (completare Animale ma
rine sedentare) — 15,45; 18;
20,15, Clubul Uzinelor „Repu
blica* (completare Pescuitorul 
de comori) — 15; 17,30; 20.
© VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA : Lira (completare Plas
tica în parc) — 15,30; 18; la 
grădină — 20,30,
O CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop : Drumul Sării — 11; 
15; 17,45; 20,30.
O INSPECTORUL : Cotroceni 
(completare Două săptămîni în 
Yemen) — 15; 17,45; 20,45.
O WINNETOU — cinemascop 
(seria a Il-a) : Grădina „Uni
rea* — 20,30.
® CU MÎINILE PE ORAȘ : 
Grădina „Colentina" (comple
tare Mirceștii în pastel) —
20.30.
• DEPĂȘIREA : Grădina „Pro- 
gresul-Parc" (completare Și a- 
cum... puțină gimnastică) —
— 20,30.
O OLD SHATTERHAND — ci
nemascop : Grădina „Vitan" —;
20,30.

lodii din filme 0 21,30 — Stu
dioul mic : „FRANCISCA" — 
ecranizare după romanul lui 
Nicolae Breban 0 22,00 - Fil
mul „SFlNTUL" ® 22,50 — 
Telesport 0 23,00 — Telejurna
lul de noapte 0 23,10 — Buleti
nul meteorologic 0 23,15 —< 
Închiderea emisiunii.

I
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să Înceteze agresiunea s.u.a.
ÎN VIETNAM!

Mitinguri ale 
oamenilor muncii
IAȘI

IAȘI (coresp. „Scînfeii*). — La 
casa de cultură a sindicatelor din 
lași a avut loc un mare miting de 
protest împotriva noului pas săvîrșif 
de imperialiștii americani pe calea 
extinderii și intensificării agresiunii 
în Vietnam.

Mitingul a fost deschis de prof, 
univ. doctor docent Oscar Franche, 
rectorul Institutului de medicină și 
farmacie, vicepreședinte al comitetu
lui regional de luptă pentru pace, 
în numele celor peste 150 000 de 
membri de sindicat din regiunea 
lași, Pavel Romanescu, secretar al 
Consiliului regional lași al sindicate
lor, a înfierat cu tărie noua crimă a
ImnorinlielU^- împotriva 

neze. „Oa- 
g >a lași, a 

primă în
de politica 

reflectînd 
e a liber- 
rarelor, a 
e a hotărî 
astec din 

.i hotărîrea
S.U.A. în 

mediată a

■3, membru 
:i, secretar 
sdemiei, a 
eană, cu- 
ignare și 

protestul 
le și inu- 
, în Viet- 
istalafi la 
■nai multe 
a moralei

ședință a 
eilor, Ion 
le „Nico- 

e:retar al
I.T.C., au 
și grava 

ameri-

UJ (corespondentul „Scînfeii'). 
Circa 10 000 de cetățeni ai Clujului, 
tineri și băfrîni, bărbafi și femei, mun
citori, oameni de cultură și știință, 
studenfi, s-au adunat joi după-amiază 
în Piafa Păcii într-un impresionant 
miting pentru a-și exprima indignarea 
fafă de noua crimă săvîrșifă de impe
rialismul american prin bombardarea 
periferiei Hanoiului și a orașului Hai- 
fong. Mii de oameni scandau : „Afară 
cu criminalii imperialiști din Vietnam*, 
„Trăiască eroicul popor vietnamez*.

După ce mitingul a fost deschis de 
prof. univ. dr. Aurel Nana, președinte
le Comitetului orășenesc de luptă 
pentru pace, a luat cuvînful muncito
rul Gavrll Jucan, da la întreprinderea 
„16 Februarie*. „în numele muncito
rilor din orașul Cluj — a spus el — 
înfierăm cu tărie agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, noile acte barbare împo
triva poporului vietnamez. Poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și rezolve 
singur, nesfingherif, treburile interne, 
corespunzător propriei sale voințe”.

Prof. univ. Ștefan Pascu, membru 
corespondent al Academiei, decanul 
Facultății de isforie-filozofie, a spus : 
„Imperialiștii americani, cărora le pla
ce să se erijeze în „apărători* ai II- 
bertăfii și progresului popoarelor, în

calcă în mod brutal dreptul Impres
criptibil al poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta. Noile acte 
de război ale imperialiștilor ameri
cani, care provoacă indignarea tutu
ror oamenilor cinstit! din lumea în
treagă, scot încă o dată în evidenfă 
cîtă deosebire este între declarațiile 
lor de pretinsă „dragoste de pace” 
și faptele lor. Alături de întregul nos
tru popor, în numele umanității dor
nice de pace, condamnăm cu toată 
hotărîrea războiul sălbatec, neprovo
cat, pe care îl duc imperialiștii ame
ricani împotriva poporului vietnamez 
și ne reafirmăm deplina solidaritale 
cu lupta eroică a poporului vietna
mez*.

Muncitoarea Clara Bufyka, de la fa
brica de mobilă „Libertatea*, a de
clarat : „Alături de întregul nostru 
popor, alături de toate femeile din 
fara noastră, condamn cu tărie agre
siunea S.U.A. în Vietnam. în numele 
tuturor femeilor, mamelor și sofiilor 
din orașul Cluj exprim solidaritatea 
deplină cu eroicul popor vietnamez, 
cu bravii apărători ai orașelor Hanoi 
și Haifong, și hotărîrea ca alături de 
fofi oamenii muncii din patria noastră, 
să-i ajutăm în lupta lor dreaptă pen
tru libertate și independenta patriei*.

în numele sfudenfimii clujene, stu
denta Della Lungu, de la Facultatea 
de filologie a Unlversifăfii „Babeș- 
Bolyai”, a cerut să se pună neînfîr- 
ziat capăt agresiunii mișeleșfi din 
Vietnam,

CRAIOVA

CRAIOVA (coresp. „Scînfeii*). — 
în ciuda ploii torenjiale, mii de lo
cuitori din orașul Craiova s-au adu
nat ieri după-amiază în piafa Tea
trului National, pentru a protesta îm
potriva agresiunii imperialiștilor ame
ricani în Vietnam. Dr. Anton Do- 
brescu, președintele Comitetului re
gional de luptă pentru pace Oltenia, 
a exprimat mînia și indignarea popu- 
lafiei din întreaga regiune și a în
fierat acfiunile barbare săvîrșife de 
agresorii americani împotriva poporu
lui frate vietnamez. Intervenția ame
ricană în Vietnamul de sud, acfrunile 
agresive oare se desfășoară de mai 
multă vreme împotriva Republicii De
mocrate Vietnam, a spus vorbitorul, 
reprezintă o brutală încălcare a nor
melor de drept international și au 
stîrrrif în mod firesc mînia noastră, ca 
și a tuturor popoarelor iubitoare de 
pace.

„Alături de întregul popor, cadrele 
didactice și studenții din centrul uni
versitar Craiova protestează și con
damnă cu hofărîre actul inuman al 
guvernului S.U.A. de a bombarda 
Vietnamul de nord, a spus prof. dr. 
Nicolae Rădulescu, prorectorul Uni
versității craiovene. Sîntem întrutoiul 
de acord cu pozifia guvernului nos
tru reafirmată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer în cel mai înalt for 
al (ării, Marea Adunare Națională.

Tot în cursul zilei de ieri după-a
miază, la cooperativa de producție 
„Prietenia româno-vietnameză* din 
Gîngiova, raionul Băilești, a avut loc 
un mare miting de protest în cadrul 
căruia (ăranil cooperatori și-au ma
nifestat solidaritatea deplină cu lupta 
dreaptă a eroicului popor vietnamez.

★
Participanțil la mitinguri au a- 

doptat moțiuni de condamnare a 
războiului de agresiune dus de 
S.U.A. împotriva poporului vietna
mez, care luptă cu vitejie pentru 
a-și apăra libertatea “și indepen
dența națională.

POPORUL VIETNAMEZ NU ESTE SINGUR
Ion LÂNCRÂNJAN

în lumea de azi, lucru cunos
cut și recunoscut, nimeni nu mai 
este singur, nici un om, nici un 
popor. Veștile bune și cele rele, 
mai ales, fac fulgerător înconju
rul globului. Iar nedreptățile și 
atrocitățile, călcarea în picioare 
a celor mai elementare drepturi 
ale omului — stîrnesc ecouri 
multiple și adînci, de mînie, de 
dezaprobare. Asemenea ecouri 
a sfîrnit și sfîrnește războiul pe 
care îl poartă agresorii ameri
cani în Vietnam, acest război 
murdar, lipsit de glorie, aducător 
de durere și de neliniște în 
lume, menit să îngenunche un

Acte nesăbuite

Ca cineast, am fă
cut și eu, ca mulți 
alți regizori din lu
me, între care șl 
mulți americani, un 
film despre război, 
în acel film am de
nunțat războiul ne
drept, am acuzat pe 
cei care-1 folosesc 
drept mijloc de a-și 
impune voința altor 
popoare.

Un astfel de pro
test, o astfel de de
nunțare, fie și sub 
forma unei opere de 
artă, le faci din da
toria supremă de a te 
opune crimei sub ori
ce formă s-ar mani
festa, pentru a arăta

Victor ILIU 
regizor de film

cu degetul prăpastia 
în care ar putea a- 
runca omenirea cei 
care — îmbătați de 
propria lor putere și 
de aceea umiliți de 
insuccese, iritați de 
rezistenta popoarelor 
atacate — recurg la 
acte nesăbuite de 
distrugere în masă și 
la moarte nediscri
minată.

Credeam, și spe
ram, ca atîția alții, 
că acesta este trecu
tul. Dar iată că ceea 
ce se petrece în Vi
etnam ne arată că 
primejdia planează 
din nou. Pas după 
pas, calculata „esca
ladă" americană a-

0 SFIDARE A CONȘTIINȚEI UMANE
V. Em. GALAN

încă o etapă „escaladată" • săl
batec bombardament american 
asupra suburbiilor Hanoiului, ca
pitala R.D. Vietnam, și a orașului 
Haifong. „Escaladarea" ordonată 
de președintele Johnson, sub in
fluența celor mai agresive cercuri 
imperialiste americane, este o 
crimă — crimă pur și simplu, 
fără legătură cu normele inter
naționale din lumea contempora
nă. Bombardamentele americane 
din 29 iunie reprezintă o amenin
țare fără precedent și o sfidare 
fără precedent aruncate, practic, 
întregii lumi — moralului, con
științei, aspirațiilor firești spre 
mai bine ale tuturor oamenilor.

Ministrul de război al S.U.A. 
declară că bombele aruncate la 
29 iunie în R.D. Vietnam asupra 
Hanoiului și Haifongului urmă
resc să „ridice moralul" guvernu
lui marionetă din Vietnamul de 
sud — guvern înscăunat de S.U.A., 
finanțat de S.U.A., reprezentînd 
interesele cercurilor imperialiste 

popor, să-l mutileze pămtnful și 
tara, să-i fure lumina. „Escaladă
rile* nu duc spre culmi, ci spre 
prăpastie, spre un război cum
plit și nimicitor, pe care nu-l do
rește nimeni în lumea de azi, 
nici un om lucid, nici un popor 1 
Soldafii americani mor degeaba 
în Vietnam, luptă împotriva unui 
popor însetat de libertate, se 
umplu da rușine și de dezonoa
re, se zbat în zadar în mlaștinile 
din Vietnam și nu reușesc și nu 
vor reuși niciodată să înfrîngă 
poporul vietnamez, pentru că un 
popor care luptă pentru liberta
tea și viafa lui e de neînvins I

I

dîncește și extinde 
războiul, aruncă în 
neant multe ființe u- 
mane și transformă 
în ruine atîtea bu
nuri materiale.

Ca și atunci cînd, 
cu altă adresă, m-am 
exprimat prin fil
mul meu, consider și 
acum că e de datoria 
mea să-mi exprim 
profunda indignare 
față de agresiunea a- 
mericană din Viet
nam și să cer înceta
rea ei imediată și 
necondiționată, pen
tru ca pe chipul bra
vului popor vietna
mez să reapară zîm- 
betul și bucuria vie
ții.

din S.U.A., guvern ostil poporului 
vietnamez din sud și din nord. 
„Escaladarea" este dinainte sorti
tă eșecului. La 29 iunie descifram 
adevărul despre moralul poporu
lui vietnamez printre rînduri- 
le comunicatului sobru dat de 
înaltul comandament al Armatei 
populare vietnameze; la 30 iunie 
urmăream în presă și la radio 
cuvîntul hotărît — NU ! — al a- 
tîtor personalități din lumea în
treagă ; și tot la 30 iunie asistam 
la demonstrațiile din Capitala 
țării mele, iar cîteva zile înainte 
aflam din cifrele institutului a- 
merican „Gallup" de creșterea la 
peste cincizeci de procente a nu
mărului cetățenilor americani 
care nu aprobă politica promo
vată de președintele Johnson în 
Vietnam.

Conștiința lumii opune un NU 
hotărît agresiunii americane din 
Vietnam. Poporul vietnamez are 
alături de el întreaga lume dor
nică de pace și progres.

Ziua mondială
a cooperației

to început de Iulie cooperato
rii din întreaga lume sărbăto
resc Ziua mondială a cooperajiei, 
aniversare devenită fradijionolă. Cu 
acest prilej se aduce un omagiu ce
lor 28 de fesătorl din orașul Roch
dale (Anglia) care, cu peste un veac 
în urmă, au pus bazele primei co
operative din lume. Ei, ca și mulji 
alfî muncitori și fărani caro le-au ur
mat pilda, sperau oa prin munca în 
cooperație, prin întrajutorare, să-și 
creeze o viață mai bună.

Un rol însemnat în dezvoltarea 
cooperației l-a avut mai fîrziu Alian
ța Cooperatistă Internațională (A.C.I.) 
înființată în 1895 la Londra, cu 
scopul de a promova ideile coope
rației, a dezvolta relațiile economice 
și de colaborare între organizațiile 
cooperatiste. In prezent A.C.I. cu
prinde 211 milioane membri, grupați 
în 546 mii cooperative din 59 de 
țări. Această organizație mondială a 
avut și are largi posibilități să con
tribuie la realizarea aspirațiilor uma
nității de pace, progres social și 
economic. Ca membru al A.C.I. Coo
perația din Republica Socialistă Ro
mânia militează permanent pentru 
aceste țeluri.

Organizațiile cooperatiste din țara 
noastră sprijinite multilateral de 
partid șl de sfat au dobîndit succese 
însemnate și contribuie din plin la 
înflorirea României socialiste. Co
operativele agricole de producție de

Cifre despre dezvoltarea
cooperației în țara noastră

® In țara noastră își desfășoară 
activitatea 4 6S0 cooperative agri
cole de producție care dețin 75 
la sută din totalul suprafeței ara
bile a țării și în care s-au unit 
3 409 000 familii de țărani.

Prin constituirea la începutul 
acestui an a uniunilor coopera
tiste — factor de deosebită im
portanță economică și politică — 
s-au creat condiții organizatorice 
și mai bune pentru încadrarea 
în mod armonios a agriculturii 
cooperatiste în procesul dezvoltă
rii întregii economii, se asigură 
totodată participarea și mai lar
gă a țărănimii la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a coopera
tivelor, la întreaga activitate de 
conducere a agriculturii.

o Valoarea mărfurilor desfăcu
te prin cooperativele de consum 
în anul 1965 a fost de 1,9 ori mai 
mare decît în 1959, iar în primele 
cinci luni ale acestui an cu 12,5 
la sută mai mare decît în perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut.

e Pentru prestarea de servicii

FOTBAL : Astăzi,''nocturnă pe stadio
nul „Republicii*.

Astă-seară, stadionul Republicii din 
Capitală va găzdui, la lumina reflec
toarelor, meciul Internațional de fotbal 
Progresul București—Spartak Subofica 
(Iugoslavia). Jocul începe la ora 19,30.★

Duminică, 3 iulie, posturile 
noastre de radio vor transmite de 
la Porto, începînd din jurul orei 
22, desfășurarea meciului de fot
bal Portugalia—România. Trans
misia se va face pe programul I.

VOLEI : Echipele de tineret învingă
toare la Izmir

La turneul Internațional de volei de 
la Izmir, dotat cu „Cupa Speranțelor*, 
reprezentativele de tineret ale Ro
mâniei au obținut victoria cu același 

exemplu, care cuprind în prezent 
peste 10 milioane membri, obțin re
zultate tot mai bune în dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii, creș
terea producției vegetale și anima
le. Cooperația de consum și de cre
dit grupează 7,9 milioane membri. 
Cele aproape 2 000 cooperative cu 
peste 28 000 unități de desfacere și 
alimentație publică și 6 900 unități 
de prestări de servicii contribuie tot 
mai mult la dezvoltarea schimbului 
de mărfuri dintre oraș și sat, la ri
dicarea nivelului de viață al popu
lației rurale. Și cooperația meșteșu
gărească are realizări de seamă. Ea 
cuprinde 124 000 membri, care aduc 
o contribuție importantă la îmbună
tățirea deservirii oamenilor muncii. 
Rețeaua acestei organizații cuprinde 
peste 11 000 .de unități, din care 
o mare parte sînt grupate în con
strucții noi dotate cu utilaj și mobi
lier modern.

Organizațiile cooperatiste din țara 
noastră întrețin și dezvoltă legături 
de colaborare și schimburi de expe
riență cu organizații similare din 
numeroase alte țări, contribuind prin 
aceasta la întărirea prieteniei și în
țelegerii reciproce între popoare.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei mon
diale a cooperației, cooperatorii din 
fara noastră transmit cooperatorilor 
din întreaga lume salutul lor 
călduros.

în mediul rural cooperativele de 
consum au înființat peste 6 900 
de unități, cărora li se adaugă 
mereu altele; în 1970 numărul 
unităților prestatoare de servicii 
la sate va ajunge la 17 500.

• Cooperativele de consum des
fășoară o importantă activitate 
în domeniul valorificării unor 
produse agricole, contribuind la 
intensificarea schimbului de măr
furi între sat și oraș, la aprovi
zionarea populației cu diferite 
vroduse și a industriei cu materii 
prime.

• In cele 11 000 unități ale 
cooperației meșteșugărești, multe 
dintre ele grupate în construcții 
noi, se execută o gamă largă 
de prestări de servicii către 
populație: confecționarea de îm
brăcăminte și încălțăminte, re
parații de tot felul etc. Numai în 
anul 1965 s-au dat în folosință 
204 complexe de deservire și 50 
de ateliere și hale de lucru. Va
loarea lucrărilor de deservire a 
fost în 1965 de 2,6 ori mai mare 
decît în 1959.

scor, 3—1, în meciurile cu selecționa
tele similare ale Turciei.

Ieri la Sibiu i

România-Cehoslovacla 3—2

Disputat aseară la Sibiu, în pre
zența unui numeros public, meciul 
masculin de volei România-Cehoslo- 
vacia a fost cîșfigat de sportivii ro
mâni ia scorul de 3—2 (15—11, 
12—15, 15—9, 12—15, 15—12). Re
vanșa va avea loc astăzi, la Brașov.

ATLETISM : Gh. Zamfirescu, 10"6/10 
pe 100 m plat

Tn proba de 100 m plat din cadrul 
concursului de atletism de la Zurich, 
cîștigată de italianul P. Giannatosio 
cu timpul de 10"3/10, sprinterul ro
mân, Gh. Zamfirescu, a ocupat locul 
șase cu timpul de 10"6/10.

Conferința Uniunii 
sindicatelor 
din întreprinderile 
și instituțiile agricole

Vineri după-amiază, în aula 
Institutului Central de Cercetări 
Agricole din Capitală, au început 
lucrările Conferinței Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile și 
instituțiile agricole. Participă de
legați ai sindicatelor de pe întreg 
cuprinsul țării, din gospodării a- 
gricole de stat, stațiuni de mașini 
și tractoare, șantiere de hidro
ameliorații, stațiuni experimentale, 
instituții și alte unități cu carac
ter agricol.

Conferința va dezbate activita
tea Uniunii de la conferința pre
cedentă și pînă în prezent și sar
cinile ce îi revin din documentele 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România în lu
mina hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Va fi ales Comitetul Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile și 
instituțiile agricole. (Agerpres)

Cronica

PLECAREA MINISTRULUI 
PETROLULUI ÎN R. P. POLONĂ

Vineri după-amiază, Alexandru 
Boabă, ministru] petrolului, a ple
cat spre Varșovia, pentru a face 
o vizită în R. P. Polonă la invita
ția ministrului industriei chimice, 
A. Radlinski. La plecare, în Gara 
de Nord, erau de față Constantin 
Scarlat, ministrul industriei , chi
mice, Titus Cristureanu, vice
președinte al Camerei de comerț, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe. Au fost 
de față Wieslaw Sobierajski, am
basadorul R. P. Polone la' Bucu
rești, și alți membri ai ambasadei.

★
Profesorii universitari Miron 

Constantinescu, adjunct al minis
trului învățămîntului, și Stanciu 
Stoian, directorul Institutului de 
științe pedagogice, au părăsit vi
neri seara Capitala pentru a 
participa la ședința Consiliului 
Biroului internațional de educație 
și la Conferința internațională de 
instrucțiune publică organizată de 
Biroul internațional de educație și 
U.N.E.S.C.O., ce se vor desfășura 
în prima jumătate a lunii, la Ge
neva.

■Ar
Vineri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Italia, tov. Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., care va participa la lucră
rile celui de-al XVIII-lea Congres 
Național al Federației Italiene a 
Tineretului Comunist.

★
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 

70~de ani, prof. dr. docent Emil 
Crăciun, membru corespondent al 
Academiei, a fost sărbătorit vineri 
după-amiază la Academia Repu
blicii Socialiste România, în ca
drul unei ședințe festive. După 
cuvîntul de deschidere rostit de 
acad.. Aurel Moga, președintele 
secției de științe medicale a Aca
demiei, au vorbit despre viața și 
opera sărbătoritului acad. Ștefan 
Gh. Nicolau — din partea colegi
lor din secția de științe medicale, 
dr- Ion Sandu, adjunct al minis
trului sănătății și prevederilor 
sociale, prof. Ion Bruckner — din 
partea Ministerului Învățămîntu
lui și a Institutului de Medicină 
și Farmacie din. București, acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al 
Academiei — din partea Uniunii 
societăților de științe medicale, și 
conf. dr. Ștefan Niculescu, în nu
mele^ elevilor și colaboratorilor 
sărbătoritului. (Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
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A observa realitatea, așa 
cum o dezvăluie mediul 
social, nu poate constitui 
o rețetă, ci numai o remar
că, dintre cele mai anodi
ne, de la începutul alfabe
tului artistic. Numai atît nu 
ajunge. Este vorba aici de 
modul în care știi să folo
sești un material luat în po
sesiune, de poziția pe care 
te situezi, de ceea ce vrei să 
spui, o dată stăpîn pe o 
seamă de date.

Scriitorul care are ceva 
de spus se așează pe un 
loc eminent (adică pe o 
înălțime, pe un loc mai 
înalt I) și afirmă ce a văzut 
el cu un ceas mai înaintea 
altora. în caz contrar, el ră- 
mîne un simplu acompania
tor sau un virtuoz pofcovi- 
for de cuvinte și imagini.

Prin urmare, dovada legă
turii cu viafa, a acuității ob
servației o oferă însăși pon
derea mesajului artistic. 
Chiar calitatea limbii literare 
i se subsumează acestuia,

fiindcă e limpede că nu poți 
să scrii excepțional despre 
nimica toată. în acest sens, 
„Craii de Curtea-Veche" 
sînt departe de a fi o sim
plă icoană pe sticlă a unui 
estetizant : cartea este scri
să cu acizii cei mai corosivi, 
însăși lipsa ei de acțiune 
vădește măiestrie artistică, 
fiindcă ce se mai putea în- 
tîmpla înfr-o lume în ri
sipă ?

Dacă darul observației 
poate fi educabil într-o a- 
numifă măsură, acela al in
tuiției rămîne inefabil. Și to
tuși există un adjuvant : cul
tura. Același element care 
permite creatorului să-și „e- 
duce’ darul observației in
tervine și în domeniul intui
ției artistice, tot atît de fa
vorabil. Creangă, considerat 
în epocă drept o forță a na
turii, adică, în, termeni mai 
cruzi și mai definiți, un ne- 
cioplif, era autor de manua
le didactice. De școală ele
mentară, însă cu totul re
marcabile pentru vremea lui.

Cînd, în zilele noastre,

Eugen Barbu, o altă „vînă*, 
viguroasă, își publică fișele 
despre Goethe, nu puțini ri
dică sprinceana. Firește, 
despre Goethe »-a scris mai 
mult șl mai bine, Insă feno
menul unui scrirtor care îșf 
recompune, cu deosebită te
nacitate, imaginea unui 
mare scriitor este de toată 
lauda.

Intuiția impune creatoru
lui mijloacele artistice adec
vate, în acord cu sensul și 
întinderea demonstrației 
sale. Tehnicile noi răspund, 
în idealitate, unor mutații 
sociale, și în acest sens și 
ele sînt o mărturie a unui 
simț de observație dezvol
tat. în cea mai fînără proză 
a noastră Ștefan Bănulescu, 
Augustin Buzura, Iulian 
Neacșu, Valentin Berbecaru 
sau losif Pefran caută rit
muri noi cu o înfrigurare 
care trebuie consemnată. în 
acest sens, sarcina prozato
rului român este dintre cele 
mai dificile, deoarece țara 
noastră prezintă acest com
plex original al unei socie
tăți într-o mișcare foarte di
namică ce se petrece în
tr-un cadru cu rădăcini stră
vechi și excepțional de con
turate. Schimbul între miș
care și imobilitate este 
foarte subtil, transfuzia de 
tradiție în ceea ce se 
rosfuieșfe nou pretinde, 
spre a fi trecufă în artă, un 
simț foarte ager. Aici, orice 
schemă este primejdioasă, 
orice rețetă vulnerabilă. 
Imaginea unui țăran nou, 
apărut de nicăierea, a unui

muncitor ce se ridică numai 
datorită Intuiției sale pro
funda, a unei burghezii 
structurată caricatural și or
giastic, dar nedefinită în ti
puri umane, ne-a lăsat, în 
urmă eu vreo zece—cinci
sprezece ani, pe brațe, niște 
proze cu care nu avem ce 
face, alături de cele vala
bile.

Căci în artă, observația șl 
intuiția, ca elemente de cu
noaștere a vieții, se supun 
realizării unei tematici uma
ne : dragostea, suferința, 
speranța, triumful și înfrîn- 
gerea, întîmplarea chiar. 
Este acesta elementul con
stant al literaturii, indiferent 
de veșmîntul ei formal. Aici 
se întîlnesc Șolohov cu Kaf
ka, Camus cu Dostoievski... 
La urma urmei, ce intuiește 
și ce observă scriitorul? Cos
tumația, arhitectura, peisajul, 
fizionomiile ? Ar fi prea pu
țin și needificator. Grandoa
rea temei și forța sufleteas
că a scriitorului, trecute pe 
foaia de hîrfie, iată elemen
tele în care scapără legătura 
cu viafa. Pe nimeni nu-l 
poate interesa o povestire 
fără lecția ei subsumată, iar 
incapacitatea de a surprinde 
lecția unei fabule se nu
mește, la scriitor, schema
tism. Lui Balzac i-au tre
buit zece ani de ucenicie, 
concretizați în publicarea 
unei serii de romane mo
deste, pînă la dobîndirea a 
ceea ce numea el „a doua 
vedere*, adică darul de a 
pătrunde în interiorul sufle
tesc al oricui, de la prima

ochire. Dacă în „Comedia 
umană* mișună cîteva mii de 
personaje, perfect caracteri
zate, tot aici găsești toate 
patimile șl suferințele uma
ne, întregind fresca unei 
epoci.

Pe vremea Iul Caragiale, 
fenomenul social cel mai 
acut era putrezirea idealu
rilor unei epoci anterioare, 
a celei pașoptiste, pe al că
ror îngrășămînt creștea o 
burghezie bancară și func
ționărească implacabil rup
tă de mase, capabilă de cru
zimi criminale (vezi 1907), 
dar educată, în individul de 
rînd, într-un spirit idilic și 
ușuratic, acea faimoasă dul
ceață a vieții, a sfîrșitului 
de secol. Nimeni mai bine 
decît el n-a „prins* acest 
contrast dialectic, și scriito
rul trebuie crezut cînd spu
ne că își iubea personajele, 
așa cum inventatorul își iu
bește invenția sau descope
ritorul descoperirea. Solici
tat, în 1909, de directorul 
unui ziar să-i dea „de se 
poate, nuvele din viața 
noastră*, Caragiale a răs
puns cît se poate de cate
goric : „Eu nu scriu decît 
din viafa noastră șl pentru 
viața noastră (subliniat de el 
în textul scrisorii) căci alta 
nu cunosc și nici nu mă in
teresează I*.

A cunoaște, prin urmare, 
dialectica vieții sociale, — 
iată marea artă, dovada de 
necontrazis a cunoașterii 
vieții, adică, într-o expresie 
uzuală, a legăturii scriitoru
lui cu viața.

ZONE INDUSTRIALE NOI

(Urmare din pag. I)

construit o fabrică de negru da fum. 
în mai puțin de doi ani, oamenii șan
tierului au străbătut anevoiosul drum 
de la machetă la uzina vie. Curînd 
va intra în funcțiune. Aproxi
mativ 80 la sută din utilajele 
tehnologice sînt amplasate economic 
în aer liber, ceea ce face să scadă 
ponderea construcțiilor în valoarea 
investiției. Instalații de cele mei ciu
date forme, cazane și rezervoare 
imense, de 1 000 și de 2 000 de tone, 
se cheamă și se unesc într-un an
samblu industrial de o măreție sobră.

Dar să ne întoarcem la partea prac
tică. Este invitația pe care am adre- 
saf-o tovarășului Badea Geantă, ingi
nerul șef al fabricii.

— Capacitatea : 18 500 tone pe an. 
Negru de fum de înaltă abraziune.

Se prevăd posibilități de dublare a 
capacității. Consumatori principali — 
fabricile de anvelope din țară și cu 
deosebire „Danubiana*. Utilajul — în 
majoritate românesc. Un amănunt care 
justifică existența acestei fabrici : ca
litatea înaltă a negrului de fum fa
bricat aici mărește durata sau ciclul 
de funcționare a anvelopelor cu a- 
proximativ 50 la sută. Utilajele, meca
nizate și automatizate, asigură o 
înaltă productivitate a muncii: 300 000 
de lei anual pe un muncitor.

O veche cunoștință ne iese în în- 
fîmpinare. Tovarășul Ionel Cucută, di
riginte de șantier și secretar al orga
nizației de partid. Douăzeci de ani 
petrecuți pe șantiere, tn special la

combinatele industriei chimice, Făgă
raș, Borzeșfi, Călărași, Tg, Mureș... 
Unde, pe ce șantier ne vom mai în- 
tîlni ? El rîde. N-a îmbătrînit parcă 
deloc. O fi adevărat că aerul de șan
tier este tonifiant ? „Cine știe pe unde 
ne-om mai găsi. Avem multe de făcut. 
Partidul ridică mereu alte raioane la 
un înalt nivel de viață. Și asta în
seamnă, în primul rînd, industrie".

...Pe aceeași platformă, același șan
tier desfășoară în prezent ample lu
crări de organizare. Se începe con
struirea unui combinat petrochimic. 
Exisfînd deja o „bază de construcții", 
șantierul o dezvoltă realizînd, la faza 
de organizare, o economie de aproa
pe opt milioane de lei. Criteriile de e- 
conomicifate și eficiență ale investiții
lor și-au pus peste tot amprenta. Gru
pele principale de fabrici — polietile
nă, olefine, acrilonifril — vor avea clă
diri anexe comune. Mai mult, combi
natul petrochimic și fabrica de negru 
de fum, în vecinătatea căreia se află, 
vor folosi împreună centrala electrică 
de termoficare și instalațiile de ali
mentare cu apă.

Combinatul petrochimic... Ni-I ima
ginăm așa cum îi descriu oamenii șan
tierului. O mare unitate industrială 
care va furniza importante cantități de 
materii prime fabricilor de fire și 
fibre sintetice, precum și celor prelu
crătoare de mase plastice. Prin intra
rea în funcțiune a combinatului, afir
mă specialiștii, se va dubla volumul 
de confecții și tricotaje de acest fel.

Piteștiul, la prezent, este un șan
tier. în viitorul apropiat — un puter
nic centru al industriei noastre.

TRAGEREA LA SORȚI DIN 30 iunie 1960

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
q. Oblig, 

cîștigătoare
Valoarea 

cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 59 319 11 100 000 100 000
1 28 377 38 75 000 75 000
1 42 967 13 50 000 50 000
1 45 111 39 25 000 25 000
1 13 872 28 10 000 10 000
1 01 074 15 5 0001 07 923 23 5 0001 26 550 47 5 0001 33 769 37 5 0001 38 734 30 5 0001 48 816 05 5 0001 52 248

Termi
nația 
seriei

34 5 000 35 000

60 203 09 2 000
60 790 24 2 000
60 909 19 2 000 360 000
60 711 22 1 000
60 973 03 1 000 120 000

600 02 36 800
600 12 27 800
600 28 . 50 800 440 000
2 112 TOTAL: 2 215 000

LOTO
La tragerea LOTO din 1 iulie 1966 au 

fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

55 68 34 20 16 29 89 56 58 15
Premiul special : 34 89 58.

ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 30 
iunie 1966, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

T. R. Y. 1 N. I. N.î F. G. X.; R. L. M.i 
W. C. B. i A. K. B. i E. O. D. , N. R. M.

i



PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI SE CERE 
ÎNCETAREA AGRESIUNII S.U.A. IN VIETNAM
Ripostă hotărită 
agresorilor

La 1 iulie, Statele Unite au continuat să bombardeze 
teritoriul R. D. Vietnam, violînd spațiul aerian al pro
vinciilor Quang Ninh și Ha Tinh. Forțele militare ale 
Armatei populare vietnameze au doborît două avioane, 
în cursul bombardamentelor din ultimele zile deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam au fost doborîte încă trei 
avioane, ale căror rămășițe s-au descoperit ulterior. 
Astfel, numărul avioanelor doborîte deasupra terito
riului R. D. Vietnam de la 5 august 1964 la 1 Iulie 1966 
se cifrează la 1151.

După cum transmite a- 
genția V.N.A., colonelul 
Ha Van Lau, șeful Mi
siunii de legătură a înal
tului comandament al 
Armatei populare vietna
meze, a trimis Comisiei 
internaționale de supra
veghere și control din 
Vietnam un protest ho
tărît împotriva bombar
dării și mitralierii de că
tre S.U.A. a regiunilor 
populate și obiectivelor 
economice din suburbiile 
orașelor Hanoi și Hai- 
fong.

Misiunea de legătură 
protestează și demască cu 
energie acțiunile Statelor 
Unite care duc la lărgirea 
războiului în Vietnam, 
cere S.U.A. să pună ca
păt tuturor raidurilor și 
acțiunilor agresive îm
potriva R. D. Vietnam și 
războiului în Vietnam, 
să-și retragă toate trupe
le și armamentul lor șl 
ale aliaților lor din Viet
namul de sud, să respecte 
cu strictețe acordurile de 
la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam. R. D. VIETNAM. De strajâ cerului patriei

Declarația guvernului
V V V

sovietic
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Gu

vernul sovietic a dat publicității o 
declarație cu privire la bombar
darea de către forțele militare ae
riene ale S.U.A. a suburbiilor Ha
noiului și Haifongului. în declara
ție se arată că prin acest act S.U.A. 
au pornit pe linia extinderii, în 
continuare, a războiului rușinos 
împotriva R. D. Vietnam și între
gului popor vietnamez.

Soluționarea problemei vietna
meze, subliniază declarația, poate 
fi găsită numai pe baza programu
lui propus de guvernul R. D. Viet
nam și de Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, prin

încetarea agresiunii militare străi
ne și a amestecului în treburile in
terne ale poporului vietnamez. For
țele armate americane trebuie re
trase din Vietnam.

„Uniunea Sovietică a acordat și 
va acorda și pe viitor Republicii 
Democrate Vietnam ajutor multi
lateral, politic, economic și în mij
loace de apărare în lupta împotri
va atacului imperialist, se arată în 
declarație. Poporul sovietic a spri
jinit și va sprijini lupta de elibe
rare a poporului din Vietnamul de 
sud pentru independență națională, 
democrație, pace și unificarea 
țării".

Bombardarea ora
șelor Hanoi și Hai
fong de către avioa
ne americane este 
amplu reflectată și 
condamnată în pagi
nile ziarelor din ca
pitala R. P. Chineze. 
Presa subliniază că 
aceasta reprezintă un 
nou pas întreprins în 
Vietnam în escalada
rea războiului. „Rai
dul aerian de șantaj 
al imperialiștilor a- 
mericani împotriva 
poporului vietnamez 
eroic cu siguranță că 
nu-și va atinge sco
pul — se spune în- 
tr-un comentariu a-

părut vineri în „Jen- 
minjibao".

Imperialismul ame
rican —• scrie ziarul 
—• a comis o nouă 
crimă odioasă prin 
bombardarea fără 
scrupule a Hanoiului, 
capitala R. D. Viet
nam, și Haifongului, 
al doilea oraș ca mă
rime. Ziarul arată că 
atacurile aeriene pi
raterești ale imperia
lismului american 
împotriva Hanoiului 
și Haifongului arată 
doar situația lui fără 
speranțe și dispera
rea în fața luptei e-

roice, hotărîte, a po
porului vietnamez.

Sîntem hotărîți să 
sprijinim pînă la ca
păt poporul vietna
mez în lupta sa de 
salvare națională îm
potriva S.U.A. — 
scrie ziarul.

Bombardamentele 
împotriva Hanoiului 
și Haifongului sînt 
o provocare nesăbuită 
nu numai împotriva 
poporului vietnamez 
ci de asemenea împo
triva popoarelor din 
întreaga lume — a- 
rată „Guangminji- 
bao".

I. GĂLAȚEANU

LONDRA

Se cere 
o disociere 
totală

O reacție oarecum neașteptată 
față de bombardarea Hanoiului 
și Haifongului a fost declarația 
prin care primul ministru brita
nic, Harold Wilson, se disociază 
de această nouă acțiune de „es
caladare* a războiului din Viet
nam, întreprinsă de Statele Unite. 
Declarația a <ost elaborată în 
condițiile unui val de proteste 
de dimensiuni fără precedent, 
împotriva acestei fărădelegi a 
S.U.A. După publicarea declara
ției, mișcarea de protest împo
triva bombardamentelor ameri
cano continuă să se dezvolte, 
cerînd ca guvernul britanic să 
se disocieze total de politica a- 
mericană în Vietnam.

La numai cîteva ore după a- 
flarea veștii despre bombarda
mentele americane, numeroasa 
grupuri de cetățeni s-au îndrep
tat spre White Hall. Participanții 
au înmînaf scrisori de protest 
adresate primului ministru și 
au Intrat în clădirea parlamentu
lui, unde au luat contact cu de
putat! laburiști, cerîndu-le să ex
prime în Camera Comunelor in
dignarea lor și a opiniei publica 
față de criminalul bombardament 
american. Mitinguri de protest 
au avut loc în piețele centrale 
din Birmingham, Coventry și alte 
orașe. Membrii mai multor orga
nizații de tineret au manifestat 
în fața ambasadei americane din 
Londra, 12 dinfre ei fiind arestați 
de poliție. Pe adresa primului 
ministru, precum și a ambasadei 
S.U.A. din Londra au început să 
curgă numeroase mesaje colecti
ve sau individuale din diferite 
coifuri ale țării.

O acțiune imediată a fost între
prinsă și în parlament : miercuri 
după-amiază circa 50 de depu- 
tați laburiști au semnat și intro
dus în Camera Comunelor o mo
țiune în care cer guvernului să 
se disocieze integral de întrea
ga politică a Statelor Unite în 
Vietnam. Vineri, moțiunea întru
nise 120 de semnături, printre 
care semnăturile a opt deputați 
liberali și laburiști de centru.

L. RODESCU

WASHINGTON

„Capitulare 
in fața 
militariștilor"

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Bombardamentele aviației americane 
asupra periferiilor orașului Hanoi și 
orașului Haifong au provocat dezba
teri aprinse în Comisia senatorială 
pentru afacerile externe. Luînd 
cuvîntul, senatorul Frank Church a 
declarat că recenta sa călătorie fă
cută în Europa occidentală i-a per
mis să constate că de cealaltă parte 
a Atlanticului „există o opoziție 
netă față de politica americană în 
Vietnam'. Senatorul Jacob Javits a 
spus că extinderea bombardamen
telor constituie o „hotărîre greșită', 
în timp ce senatorul Stephen Young 
a declarat că președintele Johnson 
„a capitulat în fața militariștilor'.

In același timp, un număr de 17 
membri ai Camerei Reprezentanților 
au dat publicității <» declarație în 
care subliniază că intensificarea 
bombardamentelor duce la o extin
dere a conflictului militar din Asia 
de sud-est.

© In fața clădirii Casei Albe a 
avut loc joi o demonstrație a tine
rilor americani în semn de protest 
împotriva extinderii „escaladării' 
războiului dus de S.U.A. în Vietnam. 
Manifestanții purtau pancarte pe 
care era scris -. „Quakerii cer pace',- 
„Ieri Vietnamul de nord, azi Ha
noiul. Cînd vom pune capăt acestei 
situații

• „Bombardarea peri
feriilor Hanoiului și ale 
portului Haifong este o 
hotărîre primejdioasă a 
guvernului S.U.A. care 
duce la agravarea situa
ției internaționale", 
scrie ziarul vest-ger- 
man „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU". Mențio- 
nînd că prin asemenea 
acțiuni militare S.U.A. 
„nu vor putea ieși din 
impasul în care se află", 
ziarul arată că „Wa
shingtonul trebuie să 
mediteze, deoarece o re
evaluare a politicii sale 
este un imperativ al 
timpului".

e „Agresorii americani 
au făcut încă un pas pe 
calea escaladării crimi
nale a războiului în 
Vietnam", scrie ziarul al-

O amenințare 
pentru pacea lumii

• „Noile acte criminale ale im
perialismului american îndreptate 
împotriva R. D. Vietnam consti
tuie o provocare fățișă la adresa 
opiniei publice mondiale și a for
țelor pașnice din lumea întreagă" 
— se spune în declarația dată pu
blicității de Consiliul Național al 
Frontului Patriei din R. P. Bul
garia.

o Ministerul Afacerilor Externe 
al R.P.D., Coreene a dat publici
tății o declarație în care condam
nă bombardarea de către agresorii 
americani a orașelor Hanoi și 
Haifong. In declarație se arată că 
poporul coreean va acorda R. D. 
Vietnam ajutor activ sub toate 
formele inclusiv trimiterea de 
voluntari pentru a sprijini po
porul vietnamez care luptă eroic 
împotriva imperialiștilor ameri
cani.

• în timp ce l-a primit la 1 iu
lie pe ambasadorul american la 
Tokio, premierul japonez, Eisaku 
Sato, a cerut, după cum informea
ză agenția France Presse, ca „Sta
tele Unite să înceteze bombarda
mentele asupra Hanoiului șl «ub- 
urbiilor sale".

• Grupul parlamentar al Parti
dului Socialist Italian al Unității 
Proletare l-a interpelat pe primul 
ministru al Italiei, Aldo Mor o, și pe 
ministrul afacerilor externe, Amln- 
tore Fanfani, cerîndu-le să preci
zeze ce măsuri va lua guvernul 
italian pentru a exprima guvernu

lui S.U.A. protestul poporului ita
lian împotriva bombardării perife
riilor orașelor Hanoi și Haifong.

• într-o declarație dată publici
tății, Dudley Senanayake, primul 
ministru al Ceylonului, și-a expri
mat „îngrijorarea profundă în legă
tură cu hotărîrea guvernului ame
rican de a bombarda periferiile 
Hanoiului și Haifongului".

® „Guvernul belgian regretă ex
tinderea bombardamentelor ameri
cane asupra Vietnamului de nord 
în regiunile deosebit de dens popu
late", a declarat primul ministru 
belgian, Boeynants.

• în numeroase orașe din CA
NADA au avut loc manifestații de 
protest împotriva politicii agresive 
a S.U.A. în Asia de sud-est. în 
orașul Vancouver, populația a or
ganizat o demonstrație de protest 
în fața consulatului american din 
acest oraș. Participanții au cerut 
retragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud. Ei purtau pan
carte pe care se putea citi: „S.U.A., 
încetați războiul din Vietnam".

• Secretariatul Federație! Sin
dicale Mondiale a dat publicită
ții o declarație în care, în numele 
celor 138 milioane de membri ai 
sindicatelor, condamnă cu energie 
noua acțiune rușinoasă a imperia
liștilor americani în Republica De
mocrată Vietnam și își exprimă 
solidaritatea cu lupta justă a po
porului vietnamez.

încheierea vizitei președintelui 
de Gaulle in U. R. S. S.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Vi
neri dimineața președintele Fran
ței, Charles de Gaulle, și persoa
nele care l-au însoțit în călătoria 
sa în Uniunea Sovietică au pă
răsit Moscova îndreptîndu-se spre 
patrie. La aeroport, generalul de 
Gaulle a fost condus de Nikolai 
Podgornîi, Alexei Kosîghin, alți 
conducători de stat ai Uniunii So
vietice, diplomați străini acreditați 
la Moscova, locuitori ai capitalei 
sovietice.

Exprimîndu-și satisfacția față 
de tratativele rodnice dintre con
ducătorii Uniunii Sovietice și pre
ședintele Franței, Nikolai Podgor
nîi a subliniat că dezvoltarea re
lațiilor sovieto-franceze va consti
tui „o contribuție fundamentală la 
îmbunătățirea climatului politic în

Europa, la consolidarea securității 
europene, la întărirea păcii în lu
mea întreagă". în cuvîntul său, 
generalul de Gaulle s-a declarat 
de acord cu aprecierea asupra con
ținutului tratativelor franco-so- 
vietice, a mulțumit pentru căl
duroasa primire făcută și și-a ex
primat convingerea că Uniunea 
Sovietică și Franța au toate te
meiurile să colaboreze în toate do
meniile.

Vineri la amiază președintele 
Franței, de Gaulle, și persoanele 
care l-au însoțit în călătoria sa în 
Uniunea Sovietică au sosit la Pa
ris. într-o scurtă declarație făcută 
la aeroportul Orly, președintele 
Franței a calificat vizita sa în 
Uniunea Sovietică ca „foarte im
portantă".

ARGENTINA

Represiuni 
antidemocratice

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). 
— Agențiile occidentale de pre
să anunță că regimul militar 
instalat Ia Buenos Aires a 
început o campanie de repre
siuni împotriva elementelor de
mocratice. Joi, poliția a efec
tuat percheziții Ia 32 de sedii ale 
partidului comunist și ale altor 
organizații progresiste, arestînd 
mai multe persoane. După cum 
relatează agenția France Presse, 
poliția a ordonat închiderea tutu
ror sediilor partidului comunist, 
precum și a Ligii argentiniene 
pentru drepturile omului, Uniunii 
femeilor din Argentina, Consiliu
lui păcii din Argentina și a Fede
rației tineretului comunist din a- 
ceastă țară.

Ciu En-lai

Declarația sovieto-franceză
MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dată publicității 
declarația sovieto-franceză în care 
se subliniază că convorbirile care 
au avut loc cu prilejul vizitei în 
U.R.S.S. a președintelui Franței au 
permis realizarea unui schimb de 
păreri util și profund în probleme
le majore ale politicii internațio
nale, precum și în problemele pri
vind relațiile sovieto-franceze. S-a 
acordat atenție în primul rînd pro
blemelor europene și îndeosebi 
problemelor securității europene și

V

PR AGA 1 (Agerpres). — La 
Praga au luat sfîrșit lucrările se
siunii Adunării Naționale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace. 
Deputății au adoptat legea cu pri
vire la protecția fondului funciar 
agricol, legea cu privire la pro
prietate personală asupra locuin
ței, au ascultat unele comunicări 
cu privire la legislația socialistă.

După cum s-a mai anunțat, la 
sesiune, a fost adoptată în unani
mitate declarația Adunării Națio
nale a R.S.C., care condamnă cu 
hotărîre politica agresivă a S.U.A. 
în Vietnam.

SESIUNEA MARELUI
HURAL POPULAR

ULAN BATOR 1 (Agerpres). — 
La 1 iulie s-a deschis la Ulan Ba
tor sesiunea Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, ales la 26 iu
nie a.c. Participanții la sesiune au 
ales în unanimitate în funcția de 
președinte al Marelui Hural Popu
lar pe deputatul B. Altangherel. 
Deputății au aprobat apoi politica 
internă și externă, precum și acti
vitatea guvernului mongol.

Sesiunea a ales Prezidiul Ma
relui Hural Popular, avînd ca pre
ședinte pe J. Sambu. A fost, de a- 
semenea, constituit Consiliul de 
Miniștri al R. P. Mongole, iar în 
funcția de președinte al acestuia a 
fost numit J. Țedenbal.

în cadrul sesiunii a fost adop
tată o declarație în sprijinul luptei 
poporului vietnamez împotriva a- 
gresiunii americane. Cu aceasta, 
sesiunea Marelui Hural Popular a 
luat sfîrșit

celei germane. în declarație se sub
liniază că cele două guverne sînt 
de acord că problemele europene 
trebuie analizate, în primul rînd, 
în cadrul european. Ele s-au pro
nunțat pentru „crearea unei atmos
fere de destindere între toate țările 
din Răsărit și Apus și pentru nor
malizarea și apoi dezvoltarea trep
tată a relațiilor dintre toate țările 
europene, în condițiile respectării 
independenței fiecăreia din ele și 
neamestecului în treburile lor in
terne". \

în cursul convorbirilor s-a mani
festat o îngrijorare crescîndă din 
pricina intensificării războiului în 
Vietnam și s-a arătat că singura 
rezolvare posibilă a acestei situații 
„o constituie reglementarea pe 
baza acordurilor de la Geneva din 
anul 1954, care exclud orice fel de 
amestec străin în Vietnam".

în cursul convorbirilor cele două 
părți s-au referit la rolul care re
vine Organizației Națiunilor Unite 
în conformitate cu Carta sa, la pro
blemele dezarmării.

Referitor la relațiile sovieto- 
franceze, în declarație se arată că 
a fost relevată dorința de a se cău
ta toate posibilitățile în scopul dez
voltării maxime a schimburilor și 
colaborării în domeniul economic, 
cultural, științific și tehnic, de a 
înfăptui colaborarea în cercetarea 
și folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice, în domeniul tele
viziunii în culori. Va continua co
laborarea în domeniul folosirii în 
scopuri pașnice a energiei atomice. 
Părțile au căzut de acord să con
stituie o comisie mixtă sovieto- 
franceză care să funcționeze per
manent. A fost semnat un acord 
cu privire la colaborarea în stu
dierea Cosmosului, care prevede 
în principiu lansarea de către U- 
niunea Sovietică a unui satelit 
francez și un acord cu privire la 
colaborarea tehnico-științifică și 
economică între cele două țări.

în declarație se arată apoi că 
ambele guverne au hotărît să con
tinue cu regularitate consultările 
între ele. Ele au hotărît, de ase
menea, să stabilească o linie de 
comunicații directe între Kremlin 
și Palatul Elysee.

L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin și 
N. V. Podgornîi au acceptat invi
tația generalului de Gaulle de a 
vizita oficial Franța.

s-a înapoiat la Pekin
PEKIN 1 (Agerpres). — La 1 iu

lie, delegația de partid și guver
namentală a R. P. Chineze, con
dusă de Ciu En-lai, s-a înapoiat 
la Pekin după vizitele oficiale în
treprinse în Republica Socialistă 
România și R. P. Albania. La ae
roportul din Pekin, delegația a fost 
întîmpinată de Liu Șao-ți, Den 
Siao-pin, He Lun, Li Sien-nien și 
de alți conducători de partid și de 
stat. Au fost, de asemenea, de față 
Lucian Petrescu, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Republicii So
cialiste România, Meleq Babani; 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Albania, și șefi ai altor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Pekin.

N. A. T. O.

RETRAGEREA 
PARISULUI

PARIS 1 (Agerpres). — La 1 iu
lie a devenit efectivă retragerea 
militarilor francezi din comanda
mentele integrate ale N.A.T.O. în 
urma hotărîrii guvernului francez 
luată la 7 martie a.c. O mare parte 
din personalul militar francez, care 
a aparținut piuă la 30 iunie 
S.H.A.P.E. și statului major al for
țelor N.A.T.O. din Europa centrală, 
cu sediile la Rocquencourt și Fon
tainebleau, a fost transferat diferi
telor unități ale armatei franceze.

IRAK

Armata deține controlul 
asupra situației

BAGDAD 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Irakiene; ge
neralul Abdel Rahman Aref, a ros
tit vineri o cuvîntare la posturile 
de radio și televiziune din Bagdad 
în legătură cu recentele evenimen
te petrecute în țară. Generalul Aref 
a declarat că „lovitura de stat în
dreptată împotriva lui a fost 
complet zdrobită și armata deține 
în întregime controlul asupra si
tuației". De asemenea, toți com
plotiștii sînt arestați.

VARȘOVIA. Guvernele R.P. Polone și Zambiei 
au hotărît să stabilească relații diplomatice, la 

nivel de ambasade.

gerian „EL MOUDJA- 
HID". „Războiul dus de 
agresorii americani în 
Vietnam a intrat într-o 
etapă nouă și deosebit j 
de periculoasă. Dar a- 
ceastă nouă etapă a es
caladării, scrie ziarul, nu 
a adus nici o schimbare 
în situația desperată a 
trupelor americane în 
Vietnamul de sud".

• Cotidianul grec de 
centru „ETHNOS" rele
vă că „în ciuda intensi
ficării efortului militar 
al S.U.A., prestigiul Wa
shingtonului continuă să 
scadă o dată cu prelun
girea războiului. Bom
bardarea orașelor Hanoi 
și Haifong constituie un 
risc foarte serios care 
implică o amenințare 
pentru pacea și securita
tea întregii lumi".

Cu capul plecat, căpitanul de aviație Murphy Neal Jones, tăcut 
prizonier de militarii Forțelor armate ale R. D. Vietnam în 
timpul bombardamentului asupra Hanoiului, mărturisește la o 
conferință de presă „regretul său“. Este oare destul după ce a 

secerat vieți omenești ?

COSTA RICA

Congresul Partidului 
Avangarda Populară

SAN JOSE 1 (Agerpres). — în 
capitala statului Costa Rica s-au 
încheiat lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica. într-o re
zoluție specială, congresul a con
damnat politica de agresiune a 
Statelor Unite în Vietnam și Re
publica Dominicană. Congresul a 
cerut retragerea imediată a trupe
lor americane din aceste țări, în
cetarea bombardamentelor deasu
pra teritoriului Republicii Demo
crate Vietnam, precum și regle
mentarea pe cale pașnică a con
flictului vietnamez pe baza con
dițiilor expuse de guvernul R. D. 
Vietnam și de Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Partidul Avangarda Populară din 
Costa Rica a exprima' hotărîrea 
de a-și intensifica lupta de solida
ritate cu popoarele care au de 
suferit de pe urma politicii agre
sive a S.U.A.

MOSCOVA. La 1 iulie, la Kremlin, a avut loc 
' o întîlnire a conducătorilor P.C.U.S. și ai gu

vernului sovietic cu absolvenții din acest an ai aca
demiilor militare sovietice. Au rostit cuvîntări L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și ma
reșalul Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S.

KINSHASA. Intr-o cuvîntare radiodifuzată 
rostită cu prilejul celei de-a 6-a aniversări a 

independenței Congoului președintele Joseph Mo
butu a anunțat hotărîrea guvernului privind 
modificarea denumirii bulevardului Leopold din 
Kinshasa în bulevardul Patrice Lumumba și ridi
carea unui monument în cinstea eroului național 
congolez în centrul capitalei.

SEUL. Cei 260 de ofițeri și soldați turci ai 
companiei a 16-a, care au luat parte la războiul 

din Coreea, au organizat vineri ceremonia dinaintea 
plecării spre patrie. Ei vor părăsi Seulul la 7 iulie.

® SANTO DOMINGO. Vineri, 1 iulie, cel de-al
69-lea președinte al Republicii Dominicane, 

Joaquin Balaguer, a depus jurământul cu ocazia pre
luării oficiale a funcțiilor sale. La ceremonia in
stalării a asistat și vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey.

VARȘOVIA. Din inițiativa organelor locale de 
898 partid și de stat, în voievodatul Lublin din 
R.P. Polonă se desfășoară în prezent „Zilele culturii 
românești".

ES BONN. Un purtător de cuvînt al guvernului
R. F. Germane a anunțat că generalul 

de Gaulle va face o vizită oficială la Bonn între 
15 și 25 iulie.

ATENA. In librăriile ateniene a apărut un vo- 
“ lum de povestiri ale lui Ion Creangă, în tra
ducerea cunoscutei poete Rita Bumi Papa și a 
Ghiorlandei Pegli.

CAPE KENNEDY. De la Centrul spațial Cape 
Kennedy a fost lansat vineri satelitul lunar 

„Explorer". El urmează să se plaseze pe o orbită 
în jurul Lunei avînd misiunea de a transmite la 
stațiile terestre informații științifice asupra unor 
zone în care se crede că vor aseleniza viitorii cos- 
monauți.
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