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UCRARILE SESIUNII

Luni au continuat în ședință plenară lucrările Sesiunii a X-a a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Deputății și invitații au întîmpi- nat cu puternice și îndelungi a- plauze pe conducătorii partidului și statului. ■în loja din dreapta incintei lan loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivy Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- ghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekaț, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.în loja din stînga au luat loc membrii Consiliului de Stat.în tribune se aflau numeroși invitați, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Lucrările ședinței au fost deschise de președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec. colescu,Trecîndu-se la următorul punct de pe ordinea de zi, deputatul Ște-

fan Bălan, ministrul învățămîntu- lui, a prezentat expunerea la Proiectul de lege privind învățămîntul în Republica Socialistă România. Deputatul Ion Creangă, vicepreședinte al Comisiei de cultură și învățămînt, a expus apoi raportul comun al Comisiei pentru cultură și învățămînt și Comisiei juridice asupra acestui proiect de lege.în cadrul discuției, generale au luat cuvîntul deputății: Gheorghe Mihoc, rectorul Universității din București, Ioana Stancoveanu, profesoară, vicepreședintă a Comitetului județean al femeilor-Dolj, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Silvestru Patița, vicepreședinte al Consiliului național al organizației pionierilor, Ludovic Takâcs, profesor la Universitatea din București, Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Constantin Daicoviciu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj, Miron Ni- , președintele Academiei, Gheorghe Arsenescu, directorul liceului din Topoloveni, județul Ar-

geș, Kovâcs Gyărgy, redactor șef ' al revistei „Igaz Szd“, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ni- culina Costescu, profesoară la liceul din Pucioasa, județul Dîmbovița, Richard Winter, secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., loan Anton, prorector al Institutului politehnic din Timișoara, Ștefan Boboș, prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, SQt6 Andrâs, scriitor, Costin D. Nenițescu, decan al Facultății de chimie, organică de la Institutul politehnic din București, Ștefani Peterfi, vicepreședinte al, Consiliului de Stat,

Cristofor Slmionescu, rectorul Institutului politehnic din Iași, Nicolae Agachi, director general al Combinatului siderurgic din Hunedoara, Stanciu Stoian, profesor universitar, și Nicolae Dumitrescu, directorul liceului din comuna Pă- tîrlagele, județul Buzău.După încheierea dezbaterilor a avut loc discuția pe articole a proiectului de lege. Cu unele amendamente propuse de deputați în cadrul discuției, Marea Adunare Națională a aprobat prin vot secret, cu bile, Legea privind învățămîntul în Republica Socialistă România.• Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

și Ion Gheorghe Maurer au primit

Prese Ai A
Gsrks de

Jde Stat al Republicii Socialiste România, Nicolao Ceaușescu, astăzi sosește în Capitala patriei noastre președintele Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, împreună cu soția sa, într-o vizită oficială.
Charles de Gaulle s-a născut la 

Lille, la 22 noiembrie 1890, într-o 
familie de intelectuali. în 1912 ab
solvă școala militară Saint-Cyr. Ca 
tinăr ofițer participă în primul 
război mondial, distingîndu-se pe 
cîmpul de luptă. Este rănit de două 
ori și, căzînd prizonier, încearcă 
să evadeze în repetate rînduri.

Eliberat din prizonierat, în 1918 
îl însoțește pe generalul Weygand 
într-o misiune în Polonia, iar ulte
rior este chemat la școala din 
Saint-Cyr pentru a preda istoria 
militară.

In anul 1921, Charles de Gaulle 
se căsătorește cu domnișoara 
Yvonne Vendroux.

In 1924 este numit la statul ma
jor al armatei de pe Rin, apoi ata
șat la Consiliul Superior de Război. 
Se face cunoscut în cercurile mi
litare prin teoriile sale cu privire 
la reorganizarea armatei. Intre cele 
două războaie publică mai multe 
cărți și articole pe teme militare. 
Intre 1929 și 1931 activează la sta
tul major din Beirut al trupelor 
din Orientul Apropiat.

La începutul celui de-dl doilea 
război mondial, la cinci zile după 
invadarea Belgiei și Olandei, colo
nelului de Gaulle i se încredințea
ză comanda unei divțzii de care 
blindate; sub comanda lui de 
Gaulle, divizia blindată respinge 
un atac german în apropiere de 
Laon. Este avansat, la vîrsta de 49 
de ani, general de brigadă, fiind cel 
mai tînăr general din armata 
franceză.

In iunie 1940 este numit subse
cretar de stat la Ministerul Apă
rării Naționale și al Războiului, în 
cabinetul lui Paul Raynaud. La 
scurt timp după capitularea Fran
ței, generalul de Gaulle pleacă la 
Londra, unde pronunță la radio 
cunoscutul „Apel din 18 iunie", 
prin care cheamă poporul francez 
la luptă pentru eliberarea patriei 
de sub ocupația hitleristă, pentru 
independența șl onoarea ei națio
nală. „Franța a pierdut o bătălie 
— a spus el — dar Franța nu a 
pierdut războiul".

In perioada următoare, de Gaulle 
creează mișcarea „Franța liberă", 
iar in 1943 constituie la Alger Co
mitetul de Eliberare Națională 
care, după un an, se transformă în 
guvernul provizoriu al Republicii 
Franceze. In Franța, mișcările de 
rezistență organizate în Consiliul 
Național al rezistenței sprijină pe 
generalul de Gaulle.

Imediat după debarcarea trupe
lor aliate în Normandia, generalul 
de Gaulle pleacă, la 14 iunie 1944, 
la Bayeux, unde i se face o pri
mire triumfală, preludiu al pri
mirii pe care t-o va face Parisul 
la 25 august, după'eliberarea sa de 
către mișcarea de rezistență.

Adunarea Constituantă, aleasă 
în noiembrie 1944, confirmă pe șe
ful guvernului provizoriu în func
ția sa și, prin vot unanim, îi acor
dă împuterniciri pentru formarea 
guvernului.

In ianuarie 1946, neobținînd uni
tatea de acțiune pe care o consi
dera necesară pentru înfăptuirea 
programului său, generalul de 
Gaulle demisionează și pleacă la 
Colombey-les-Deux-Eglises, unde 
își redactează memoriile de război 
și creează formația politică „Adu
narea Poporului Francez" (R.P.F.).

In iunie 1958, la chemarea pre
ședintelui R. Coty, generalul de 
Gaulle formează ultimul guvern al 
celei de-a IV-a Republici, fiind in
vestit de Adunarea Națională ca 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, iar în decembrie .este ales 
președintele celei de-a V-a Repu
blici Franceze:

In martie 1962, prin acordurile 
de la Evian, se pune capăt războ
iului din Algeria și este consacrată 
independența acestei țări. Politica 
algeriană a generalului de Gaulle, 
supusă unui referendum în același 
an, întrunește 90,1 la sută din su
fragiile exprimate.

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

j
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EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND 
1NVĂȚĂMÎNTUL ÎN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

RAPORTUL COMISIEI PENTRU CULTURA ȘI 
i ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI ĂL COMISIEI JURIDICE 
% CUV1NTUL DEPUTAȚILOR

Sectorul I-Construcjii navale — Uzina Mecanică Turnu Severin
Foto : Agerpres

generalul Sambas AtmadinataCeaușescu, •. București, general Sambas Atmadinata, în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Tovarășul Nicolae președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit luni, 13 mai 1968, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Indonezia
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență, luni la amiază, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Indo-

nezia la București, generalul Sambas Atmadinata, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.

Președintele de Gaulle a desfă
șurat o intensă activitate pentru 
lărgirea relațiilor Franței cu dife
rite țări. Din 1958 a vizitat Italia, 
Madagascarul, Senegalul, Marea 
Britanie, S.U.A., Canada, Republica 
Federală a Germaniei, Grecia, Iran, 
Mexic, unele țări din America de 
Sud. Uniunea Sovietică, Etiopia, ■ 
Cambodgia și Republica Populară 
Polonă.

Este larg cunoscută activitatea 
în domeniul politicii externe a ge
neralului de Gaulle, îndreptată 
spre destindere internațională, 
dezvoltarea relațiilor de încredere 

. și colaborare între statele lumii, 
pentru afirmarea în politica inter* 
națională a principiilor suverani
tății și independenței naționale.

Vizita în țara noastră a generalu
lui Charles de Gaulle — eminent 
om de stat, personalitate marcantă 
a vieții politice internaționale — 
reprezintă o contribuție importan
tă la dezvoltarea și întărirea prie
teniei tradiționale dintre România 
și Franța, dintre cele două 
poare.(Agerpres)

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT DE 

CĂTRE MINISTRUL REPUBLICII
FEDERATIVE A BRAZILIEI LA BUCUREȘTIRepublica Socialistă România, Marcos Antonio de Salvo Coimbra, care și-a prezentat scrisorile de acreditare (In pag. a V-a — cuvintă- 

rile rostite).

La 13 mal 1068, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe trimisul extraordinar și ministrul plenipotențiar al Republicii Federative a Braziliei în

La posturile 
de radio
și televiziune

Ad, 14 mai, în jurai 
orei 12, posturile noas
tre de radio și televi
ziune vor transmite so
sirea în Capitală a pre
ședintelui ' Republicii 
Franceze, generalul 
Charles de Gaulle,

nțe

venit

Mihai CARANFIL

(Continuare în pag. a V-a)

n 
tOamenii sting setea pămîntului

i
că acolo de unde veneau ei. 
oamenii trăiau în mijlocul 
unei efervescențe menite să 
valorifice rapid orice posi
bilitate de a stinge setea 
cîmpurilor cu semănături. 
Se aflau aici ca să perfec
teze, să sincronizeze șl să 
îmbogățească cu noi idei 
acțiunea pe, care o dirijea
ză. Ei vorbeau scurt șl ex
trem de- concret.

— La Chlșcani — spunea 
primul care s-a ridicat să

Numai rareori se întîm- 
plă ca apa să-și întrerupă, 
pentru un timp călătoria 
sa într-un circuit vertical, 
de la pămînt la nori și de 
la nori la pămînt r- acea 
călătorie care asigură echi
librul biologic al cîmpuri- 
lor cu semănături. în care 
oamenii au investit munca 
și întreaga lor știință de â-i 
smulge pămîntului comorile 
vegetale. Gestul agriculto
rului care, înainte de a-și 
înfige uneltele în pămînt, 
privește spre norii ce vor 
veni să-și reverse peste se
mănăturile sale apa fertili
zatoare consacră legătura 
indisolubilă dintre cîmpu
rile vegetale și cîmpul de 
vată cenușie al norilor adu
cători de ploaie.

Și numai rareori se rup® 
legătura aceasta... A fost o 
vreme în care, în România, 
atunci cînd se întîmpla a- 
cest lucru, țăranul —■ a că- 

, rui întreagă existență de
pindea, în cel mai înalt 
grad, de ploaie — se lăsa 
pradă celei mai negre amă
răciuni. • Complet neputin
cios în fața acestui capri
ciu al naturii, el nu vedea 
cum ar fi în stare, cu mij
loacele sale rudimentare, să 
înnoade lanțul hidrologic 
întrerupt. Și atunci rămînea 
cu privirile și speranțele

pironite în cerul care se 
îndărătnicea să rămînă se
nin. Nici caloianul și nici 
paparudele nu-1 ajutau.

Două decenii de agricul
tură socialistă au modificat 
total atitudinea agriculto
rului în, relațiile sale cu 
circuitul hidrografic. Apa 
refuză, uneori să-și ducă 
pînă la capăt mișcarea ei de 
du-te vino între văzduh și 
pămînt, dar asta nu înseam
nă că totul e pierdut. în 
drumul ei spre bărăganele 
Însetate și încinse de soare, 
apa refuză să mai. călăto
rească vertical. în acest 
caz, putem face mult, deși 
nu totul, pentru a o sili 
să călătorească către imen
sitățile semănăturilor, pe 
drumurile orizontale ale 
irigațiilor. Avem pentru 
asta, la dispoziție, capaci
tatea de organizare a efor
tului, conștiința că putem 
diminua efectele vitregiei 
naturii, voința, inteligenta 
și un apreciabil arsenal teh
nic. Organizate în acțiuni 
ferme, desfășurate sistema
tic. forțele care se împotri
vesc secetei acționează con
form hofărîrii elaborate de 
partid și de stat. Fiind o 
problemă de interes națio
nal ea întrunește un amplu 
concurs, sectoare întregi ale 
economiei tării sînt antre-

nate în ofensivă, sprijinind 
utilizarea tuturor mijloace
lor în stare să intermedie- 
ze între sursele de apă șl 
cîmpurile amenințate de 
secetă

Am văzut, dezlănțuindu-se 
o asemenea forță, într-un 
județ de la marginea Bără
ganului, la Brăila.

\ *Întorși atunci de pe toata 
cîmpurile și drumurile ju
dețului, după o zi de acti-
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vltate febrilă, aproximativ 
douăzeci de bărbați s-au în
trunit într-o ședință de co
mandament la sediul comi
tetului județean de partid.

Și-au scos din buzunare 
carnețelele în care își a- 
veau notate datele ofensivei 
ce se duce, în sectorul de 
unde veneau, împotriva se
cetei. Erau într-un coman
dament, deci erau coman
danți, comandaftți ai unor 
desfășurări de forțe. Nu era 
nevoie de prea multă ima
ginație ca să-ți dai seama

vorbească — aspersoarele 
funcționează zi și noapte. 
Și, totuși... azi noapte, o mo- 
topompă s-a defectat...

De aici discuția s-a în
cins pe tema defecțiunilor 
tehnice care apar la unele 
utilaje de irigat, puse în 
funcțiune la întreaga lor 
capacitate.

— E nevoie să înființăm 
și alte ateliere mobile ? — 
a întrebat cineva de la masa 
conducerii comandamentu
lui.— Nu I — s-a auzit un

răspuns dintr-un colț al să
lii ; — atelierele existente 
să fie bine înzestrate cu ce 
trebuie, să fie, în continuu, 
în stare să execute orice re
parație și să se deplasez® 
rapid...

De la starea tehnică a u- 
tilajelor, la utilizarea lor 
rațională. Stratageme de 
amplasament, de distribuție 
după'criteriul maximei e- 
ficacități. Zeci de Ipoteze și 
sugestii. Apoi, despre rezer
vele de apă :

— Castelul de apă de la 
Traianu... Trebuie găsită o 
rezolvare în privința trans
portului pe cîmp al apei...

S-a găsit.
Apoi, despre programul 

de udare.
— E necesar — spune ci

neva — un program strict 
de udare, .un grafic. De la 
ce oră, la, ce oră trebuie 
udată fiecare parcelă, potri
vit debitului de apă și ne
cesităților... Am constatat...

în cîteva minute, prin în
crucișări de sugestii, s-a 
născut o nouă • directivă 
pentru comandamentele 
comunale : „Fiecare coman
dament comunal să alcă
tuiască un grafic strict al 
programului d^ udare șî 
să-l respecte, pentru a eco
nomisi apă șl a optimiza 
irlgațiile'‘.

Iriga.De la optimizarea 
țiilor, la extinderea lor. A 
urmat o lungă înșiruire de 
informații despre noi și noi 
suprafețe — zeci, sute și mii 
de hectare — supuse iriga
țiilor, yi afara numărului 
de hectare irigate, cunoscut 
pînă Ieri. Se explica și cum 
a fost posibil, în acest in
ventar al ingeniozității fi-, 
gurînd prelungirea canale
lor de irigații, mai rațio
nale distribuții ale rețelei 
de drumuri pe care o stră
bate apa spre cîmpuri, să
parea unor fîntînl, și altele 
și altele...

Senzația unui creier co
lectiv, care aici șl dincolo 
de pereții acestei încăperi, 
se concentrează neîntre- 
rupt asupra întrebărilor vi
tale pe care le ridică lupta 
împotriva secetei, se am
plifică.

Inovații tehnice, născo
cite de cîte cineva, pe lar
gul front al acestei cam
panii, și relatate aici: la 
o cisternă obișnuită de 
transportat carburanți s-a 
atașat o țeavă perforată 
de stropit. Un furtun cu 
stuf, atașat la un butoi

Poporul roman mtimpină cu a- dîncă bucurie și cordialitate sosirea președintelui Franței, generalul Charles de Gaulle, care, la invitația. președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va face, începînd de astăzi, o vizită oficială în țara noastră. El adresează din toată inima înaltului oaspete, soției sale, d-na Yvonne de Gaulle, persoanelor care-1 însoțesc, un călduros „BUN VENIT PE PA- MÎNTUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 1“în țara noastră, ca și în opinia publică mondială, generalul de Gaulle este cunoscut ca un remarcabil reprezentant al națiunii franceze, patriot înflăcărat al țării sale, proeminentă personalitate politică, militară și culturală, care a avut un rol de seamă în lupta de eliberare de sub fascism, în dezvoltarea și afirmarea Franței contemporane. Este bine cunoscută activitatea desfășurată de generalul de Gaulle, în calitate de șef al statului francez, în direcția promovării colaborării între state, respectării independenței naționale a popoarelor, a întăririi păoii și securității internaționale, a preîntîmpinării unui nou război. Primindu-1 cu cordialitate pe președintele Franței, poporul român își manifestă sentimentele de afecțiune și căldură față de poporul francez.în vizita care începe își găsește expresie tradiția legăturilor prietenești, cu adînci rădăcini istorice, între cele două popoare, legături care, în ultimii ani, cunosc, pe toate planurile, o continuă dezvoltare, bazată pe egalitate și avantaj reciproc, varășul Marii poarelelegate întotdeauna, de-a lungul istoriei» prin sentimente de simpati»
Așa cum a arătat Nicolae Ceaușescu în Adunări Naționale, român și francez au

to- fața „po- fost

reciprocă și nu o dată s-au găsit alături în lupta pentru promovarea idealurilor de libertate națională și socială, pentru progresul științei și culturii. Există toate condițiile ca relațiile de colaborare multilaterală româno-franceze să se lărgească și i să se amplifice în continuare în interesul ambelor popoare, contribuind în același timp la destinderea internațională, la cauza securității europene și a păcii în lume". , Istoria demonstrează’ că prietenia dintre cele două popoare s-a manifestat, de-a lungul anilor, șl pe calea schimbului de idei, de valori materiale și spirituale, a influenței reciproce în diferite domenii ale creației cultural-științi- fice, a întrajutorării dintre expo-• nenții cei mai înaintați ai României și Franței.Ne amintim că tinerii patrioți români ai generațiilor de la 1848 și de mai tîrziu au trăit și au studiat la Paris, bucurîndu-se de sprijin și simpatie, că acolo, în furtunoasele zile ale lui februarie 1848, a primit Nicolae Bălcescu botezul focului revoluționar; revoluționari români și-au jertfit viața pe baricadele Comunei din Paris, iar ofițeri și ostași francezi au luptat cot la cot cu militarii români la Mărășești ; în rezistența franceză, în numele cauzei eliberării tuturor popoarelor europene cotropite de fascism, au căzut pe pămîntul Franței fii ai clasei muncitoare, ai poporului român, în timpul unor evenimente capitale din istoria sa, ca de pildă Unirea Principatelor, poporul român s-a bucurat de sprijinul politico-diplomatic al Franței. Cultura progresistă franceză care, de-a lungul timpurilor, a promovat idealuri da dreptăte și egalitate, de suveranitate și libertate a popoarelor, car»
(Continuare în pag. • Vl-a)
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Expunerea la Proiectul de lege privind 

învățămîntul în Republica 
Socialistă România

prezentată de tovarășul Stefan BălanDin încredințarea Consiliului de Miniștri, am cinstea să prezint Marii Adunări Naționale, spre a- doptare, proiectul de lege privind învățămîntul în Republica Socialistă România. Dezvoltarea și perfecționarea permanentă a învăță- mîntului de toate gradele constituie obiective de mare însemnătate ale politicii partidului și statului nostru. în prezent, învățămîntul se află în fața unor responsabilități sporite, care fac necesară perfecționarea structurii sale organizatorice și a conținutului său, astfel încît să poată corespunde cerințelor actuale și de perspectivă ale societății noastre socialiste, precum și revoluției științifice-tehnice contemporane. Pe baza hotărîrii Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, din inițiativa și sub îndrumarea directă și permanentă a conducerii partidului Ministerul învățămîntului, consultînd un mare număr de cadre didactice și de specialiști din diferite ramuri ale e- conomiei, științei și culturii și folosind experiența înaintată a învățămîntului românesc, a școlii și pedagogiei universale, a elaborat Studiul privind dezvoltarea învățămîntului de toate gradele. Studiul a fost supus unor largi dezbateri publice și a trezit un viu interes în opinia publică, prilejuind peste 10 000 de propuneri, sugestii și observații.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 22—25 aprilie, dezbătînd studiul prezentat, a examinat profund și multilateral dezvoltarea viitoare a învățămîntului, relevînd în același timp lipsurile care s-au manifestat în acest domeniu în ultimele două decenii. Plenara a aprobat propunerile privind dezvoltarea învățămîntului,' cu modificări și completări ce s-au desprins din dezbateri, ca Directive ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Pe baza Directivelor, s-a elaborat proiectul de Lege a învățămîntului; care este astăzi supus dezbaterii dv.Astăzi, în școala generală sînt cuprinși toți copiii de vîrstă școlară, circa 3 milioane, iar numărul elevilor care învață în licee este aproape de 10 ori mai mare decît în anul 1938. Școlile profesionale și tehnice sînt frecventate de 340 000 elevi, care se pregătesc în peste 500 de meserii și specialități, în 19 orașe funcționează 47 institute de învățămînt superior cu 185 de facultăți, în care studiază peste 140 000 studenți. Numărul cadrelor didactice se ridică la aproape 200 000, reprezentînd unul din cele mai’ numeroase detașamente ale intelectualității noastre socialiste.Condițiile din ce în ce mai bune create de partid și guvern, devotamentul și răspunderea cu care muncesc membrii cobpului didactic, au contribuit la formarea unui tineret entuziast, harnic și disciplinat, profund atașat partidului și poporului nostru.Proiectul de lege pe care îl dezbatem astăzi, a spus în continuare vorbitorul, este o parte componentă a mărețului program elaborat de partid și guvern pentru dezvoltarea societății socialiste, pentru ridicarea necontenită a economiei și culturii, pentru înflorirea națiunii noastre socialiste. El reprezintă o ‘ expresie vie a procesului de întă- ’ rire a democrației noastre socialiste.Proiectul de lege stabilește cadrul juridic, organizatoric și pedagogic, pentru aplicarea Directivelor aprobate de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, privind dezvoltarea învăță- mîritului de toate gradele. El consfințește rolul social deosebit de important pe care îl are învățămîntul în patria noastră. Legea exprimă caracterul profund democratic al politicii partidului nostru, a- sigurînd exercitarea dreptului la învățătură al tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex, religie și fără vreo îngrădire, care ar putea constitui o discriminare, expresie a deplinei egalități în drepturi a cetățenilor țării. In lege se precizează, în conformitate cu. prevederile Constituției, că pentru naționalitățile conlocuitoare, învățămîntul de toate gradele se desfășoară și în limba maternă. în România de astăzi învață peste 240 000 de copii ai naționalităților conlocuitoare, în aproape 2 000 de unități școlare, folosind limba lor maternă. Statul nostru pune la dispoziția elevilor și studenților de alte naționalități un fond bogat.de manuale, cursuri, cărți de lecturi în limbile acestor naționalități, ceea ce le asigură o pregătire temeinică.Exercitarea dreptului la învățătură al cetățenilor este asigurata prin gratuitatea învățămîntului de toate gradele, precum .și prin alte forme de sprijin material. Se bucură de sprijin material elevi din școlile generale și licee, sînt bursieri toți elevii școlilor profesionale și circa 60 la sută din stu- > denți.Legea precizează că învățămîntul în țara noastră constituie «un sistem unitar. Ministerul învățămîntului realizează politica partidului și a statului în domeniul în

vățămîntului ; conduce, îndrumează și controlează întregul învățămînt.în lumina sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, proiectul de Lege prevede prelungirea duratei învățămîntului obligatoriu de cultură generală de la 8 ani, cît este în prezent, la 10 ani, dîndu-se astfel noi dimensiuni împlinirii aspirațiilor spre cultură ale poporului nostru. Această nouă școală va pregăti un tineret mai cult, cu Un început de profesionalizare, fapt care va ușura însușirea unei calificări în vederea integrării în viață, ceea ce va accelera progresul material’ și spiritual al întregii noastre societăți.Se prevede ca învățămîntul obligatoriu de cultură generală să înceapă la 6 ani, astfel ca școala generală să poată fi încheiată la vîrs- ta de 16 ani. în primii ani de aplicare a Legii, cuprinderea copiilor în școală la vîrsta de 6 ani se va face la cererea părinților. Premergător școlii generale, ca șl pînă a- cum, va funcționa grădinița de copii, a cărei reglementare este, de asemenea, prevăzută de lege. ’ Ținînd seama atît de capacitatea și de interesele elevilor, cît și de cerințele societății, se prevede ca învățămîntul liceal să cuprindă: licee de cultură generală, organizate pe secții cu caracter real și umanistic, și licee de specialitate cu profil variat. Considerăm că, în viitor, aceste licee vor constitui o cale principală de formare a cadrelor medii de specialitate.Proiectul de lege prevede în învățămîntul profesional și tehnic largi posibilități de dezvoltare, prin organizarea unor variate forme de calificare și perfecționare. Ținînd seama de prelungirea duratei învățămîntului obligatoriu de cultură generală și de volumul sporit de cunoștințe cu care vor veni absolvenții școlilor generale, proiectul de lege stabilește durata studiilor în școlile profesionale de la 1 pînă la 2 ani, în funcție de complexitatea meseriei. O importantă cale de pregătire a muncitorilor calificați o va constitui ucenicia la locul de muncă, formă de învățămînt care, pe lingă eficacitatea și economicitatea sa, permite și o mare Capacitate de cuprindere.Măsuri importante 6e prevăd pentru școlile tehnice de maiștri și pentru școlile postliceala,Un loc important îl ocupă în proiectul de lege, învățămînlul superior. Prin noua reglementare se va realiza un orizont de pregătire mai larg, se vor diversifica profilul și durata studiilor și se vor crea premisele unei mai strînse legături a școlii noastre superioare cu cerințele economiei și culturii.Pentru formarea cadrelor intermediare între ingineri și tehnicieni sau maiștri se organizează învățămîntul de subingineri și de conductori arhitecți, acoperindu-se astfel un gol resimțit de producție și reluîndu-se una din tradițiile valoroase ale învățămîntului nostru.Ținînd seama de dezvoltarea fără precedent pe care o cunoaște știința și tehnica în epoca noastră,, proiectul de lege prevede pentru școala superioară sarcina de a organiza învățămîntul postuniversitar, ca formă de perfecționare a specialiștilor.Pentru ca întregul nostru învățămînt să corespundă cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei și culturii, proiectul de lege stabilește necesitatea perfecționării continue a conținutului învățămîntului de toate gradele. Conținutul învățămîntului va trebui să aibă un nivel științific mai înalt și mereu actualizat. Prevederile legii întăresc răspunderea Ministerului învățămîntului, a corpului didactic, a instituțiilor de învățămînt pentru conținutul învățămîntului, nivelul său științific și orientarea sa materialist- dialecțică.Ținînd seama că învățămîntul — îndeosebi cel superior — reprezintă o puternică bază de cadre cu înaltă calificare științifică, proiectul de lege acordă o deosebită importanță cercetării științifice,’ legării tot mai ‘ strînse a acesteia de problemele economiei noastre, de cerințele vieții sociai-culturale.Din cuprinsul legii se desprinde ' permanenta, grijă pentru viața elevilor și a studenților, pentru educarea lor ca buni cetățeni, devotați patriei, poporului, partidului ; se precizează legăturile școlii cu U.T.C., cu organizația pionierilor, cu familia.Se prevăd, de asemenea; norme și dispoziții generale referitoare la personalul didactic din învățămînt. Reglementările cu privire la întreaga situație juridică a corpului didactic, de la intrarea în învățămînt și pînă la pensionare, vor fi însă cuprinse în Statutul personalului didactic, care urmează să fie supus unei dezbateri publice.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 22—25 aprilie ase. — a arătat în continuare tov. Ștefan Bălan — a examinat multilateral dezvoltarea învățămîntului nostru și a adresat cu acest prilej critici activității Ministerului învățămîntului și colectivului său de conducere. O mare însemnătate pentru orien

tarea noastră în rezolvarea problemelor învățămîntului o are expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Conducerea Ministerului învățămîntului apreciază aceste critici ca fiind pe deplin justificate, deoarece, cu toate succesele obțințtte, în activitatea învățămîntului nostru se mai manifestă o serie de neajunsuri.S-a arătat în plenară că procesul de îmbunătățire a învățămîntului nu a reușit să țină pasul cu cerințele d« dezvoltare ale țării noastre. Această observație este pe deplin întemeiată și va trebui să examinăm cu atenție aspectele pe care le implică și să găsim mijloacele de a cîștiga timpul pe care l-am pierdut.Răspunderea pentru aceste lipsuri o poartă, în primul nînd, Ministerul învățămîntului, colectivul său de conducere.Considerăm că dintre problemele de îmbunătățire a învățămîntului, pe care va trebui să le soluționăm neîntârziat, cele ale calității conținutului sînt dintre cele mai acute. Trebuie să recunoaștem că asupra acestor neajunsuri ni s-a atras a- tenția în mai multe rînduri de către conducerea partidului, fără ca noi să fi reușit să lichidăm a- ceste deficiențe.Pentru ca învățămîntul să poată ține pasul cu ampla dezvoltare a economiei și vieții noastre sociale, Ministerul învățămîntului, cu sprijinul larg al cadrelor didactice și oamenilor de știință, va trebui să militeze permanent ca planurile, programele, cursurile, și manualele școlare să aibă o structură mai rațională, corespunzătoare unei pregătiri de înalt nivel a tineretului studios, să asigure o selecție judicioasă a noțiunilor ce se predau, să țină seama de principiile pedagogice moderne. Va trebui să stimulăm inițiativa creatoare a studenților, dorința lor de a se informa asupra a tot ce este important și nou în viitoarea lor profesie.în același timp, va trebui să a- cordăm mai multă atenție decît pînă acum documentării corpului didactic la un înalt nivel științific, în scopul adîncirii specializării șl al ridicării nivelului de pregătire a studenților.O serie de deficiențe există și în organizarea procesului de învățămînt. Nu am procedat cu suficient curaj la introducerea metodelor noi de muncă didactică, la adoptarea unor forme pedagogice care să dea mai mult dinamism cursurilor și seminariilor și să realizeze o mai bună proporție între munca teoretică și practică. Nu am arătat suficientă receptivitate față de propunerile venite din partea unor specialiști.O problemă de mare însemnătate ridicată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntul rostit la plenară, privește conținutul ideologic al învățămîntului, intensificarea muncii de educare a tineretului din școli și facultăți în spiritul înaltelor idealuri ale comunismului. în etapa pe care o parcurge societatea noastră, se impune să ridicăm pe o treaptă superioară conținutul ideologic al întregului învățămînt. în acest cadru, o atenție deosebită va trebui să acordăm îmbunătățirii studiului științelor sociale, creșterii rolului disciplinelor de marxism-leninism în formarea tineretului.Conducerea Ministerului învățămîntului va lua măsuri hotărîte pentru ca învățămîntul nostru să fie un focar de luptă intransigentă împotriva a tot ce este retrograd și învechit.S-au făcut observații ministerului și în legătură cu lipsa de perseverență. în ceea ce privește promovarea și perfecționarea corpului didactic. De asemenea, în legătură cu deficiențele ce se constată în participarea mai directă și efectivă a membrilor corpului didactic la acțiunea de sprijinire a elevilor și studenților în activitatea lor de zi cu zi.Conducerea Ministerului învățămîntului, considerînd că nu a făcut totul pentru rezolvarea acestor probleme, va urmări ca în* Statutul corpului didactic să-și găsească o mai bună rezolvare problemele privitoare la personalul didactic. Va urmări, de asemenea, ca membrii corpului didactic să fie cît mai mult în mijlocul elevilor și studenților, să-i sprijine în pregătirea școlară și profesională, să participe la acțiunile educative.Pentru transpunerea în viață a hotărârilor plenarei și a legii propuse spre adoptare, colectivul de conducere al Ministerului învățămîntului este hotărît să depună toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin. In același timp, va căuta să-și îmbunătățească sistemul său de muncă, introducînd un stil științific, mai corespunzător multiplelor sarcini ce-i revin, să asigure mai multă operativitate în acțiune.Sîntem pe deplin convinși că, prin înfăptuirea Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea învățămîntului,. se va realiza o mai temeinică pregătire științifică a întregului nostru tineret, vor

crește rolul și influența educativă a școlii în formarea și dezvoltarea multilaterală a tinerei generații, învățămîntul va avea o eficiență sporită la introducerea largă în practică a rezultatelor noi ale științei și tehnicii, la accelerarea dezvoltării forțelor de producție, la ridicarea nivelului cultural și profesional al cetățenilor țării.Hotărîrile Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a apus vorbitorul, au avut
RAPORTUL COMISIEI PENTRU CULTURA

SI ÎNVĂȚĂMÎNT SI Al COMISIEI JURIDICE
ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE

prezentat de deputatul Ion CreangăComisiile, analizînd proiectul de lege în ședința comună din 10 maî, au constatat că răspunde sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea și de directivele Plenarei din 22—25 aprilie 1968 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. El reprezintă o parte componentă a ansamblului de măsuri luate de partid în vederea desăvîrșirii construcției socialiste, reflectă grija permanentă pentru dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului, pentru ridicarea nivelului de cultură al întregului popor, pentru pregătirea cadrelor necesare economiei, științein și culturii. 1Valorificînd tradițiile progresiste din țara noastră și unele elemente înaintate din experiența școlară mondială, proiectul de lege reflectă pe plan juridic succesele obținute pînă în prezent de învățămîntul nostru sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului și creează totodată cadrul legis- lativ-organizatoric necesar progresului neîntrerupt al învățămîntului românesc și sporirii contribuției sale la dezvoltarea și înflorirea orînduirii și națiunii socialiste, la afirmarea multilaterală a personalității umane.Comisiile întrunite constată că proiectul de lege — a spus în con-' - tinuare vorbitorul — reafirmă prin-, cipiile esențiale ale învățămîntului nostru ; fundamentarea întregii activități de formare a tineretului pe concepția științifică despre lume și viață, caracterul de. stat al învățămîntului și strînsa sa legătură cu cerințele economiei, culturii, o- crotirii sănătății și ale întregii vieți social-politice, gratuitatea completă a acestuia. Proiectul de lege, reflectând democratismul profund al orînduirii noastre, garantează dreptul egal la învățătură al tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie. Expresie a politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru, proiectul de lege asigură pentru naționalitățile conlocuitoare, în conformitate cu prevederile Constituției, desfășurarea învățămîntului de toate gradele și în limba proprie.Ținînd seama de progresul rapid al științei și de necesitățile viitoare ale societății socialiste și comuniste, proiectul de lege introduce obligativitatea învățămîntului de cultură generală de 10 ani, care va asigura generațiilor viitoare un nivel de instruire mai cuprinzător și mai temeinic decît în prezent. Acest act de cultură de excepțională însemnătate va deschide o nouă etapă în dezvoltarea învățămîntului românesc, va contribui la accelerarea progresului material și spiritual al întregii noastre societăți.Proiectul de lege prevede pentru învățămîntul profesional și tehnic largi posibilități de dezvoltare.Proiectul dă învățămîntului superior organizarea necesară pentru a asigura un profil larg de pre-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE MIHOCConsecvența cu care partidul nostru înfăptuiește programul stabilit de Congresul al IX-lea și măsurile adoptate de către Conferința Națională a partidului, responsabilitatea cu care își îndeplinește sarcina de a conduce destinele poporului, slujind aspirațiile sale către bunăstarea materială și spirituală, au imprimat un curs deosebit de dinamic întregii noastre vieți publice.In grija sa permanentă de a dezvolta viața spirituală a poporului nostru, conducerea partidului și statului, pe lîngă măsurile privind dezvoltarea științei și aplicarea ei în practică, a inițiat și pe aceea a unei noi legiferări a învățămîntului, de reașezare a sistemului nostru de învățămînt. Dată fiind răspunderea imensă pe care o comportă acest act pentru viitorul țării, în elaborarea documentului prezentat Marii Adunări Naționale, s-a apelat la gîndirea și experiența colectivă, fiind realizat pe baza dezbaterilor publice, a unor largi consultări a cadrelor didactice și 
a altor specialiști.Doresc să-mi exprim de la început acordul deplin cu proiectul 

un profund ecou în rîndul cadrelor ‘ didactice și a întregului învățămînt, ele au fost întâmpinate cu deplină adeziune a membrilor corpului didactic și a tuturor lucrătorilor din învățămînt.Exprim profunda noastră recunoștință pentru sprijinul acordat de partid și de stat școlii ca să-și poată îndeplini cu cinste misiunea socială de principal izvor de cultură și factor de civilizație al patriei noastre socialiste.

gătire a specialiștilor, o diferențiere suplă a structurii și duratei de învățămînt, în funcție de specialitate șl de scopul pregătirii. Pentru a răspunde cerințelor activității practice actuale, proiectul introduce ca formă nouă de învățămînt superior învățămîntul de subingineri și conductori arhitecți.O atenție deosebită o consacră proiectul activității de cercetare științifică în învățămîntul superior. Pentru a ține pasul cu progresul rapid al științei și tehnicii contemporane, proiectul reglementează organizarea învățămîntului postuniversitar, creîndu-se astfel un sistem care dă posibilitatea, perfecționării cadrelor superioare, corespunzător noilor realizări din diferite domenii.Proiectul consacră principiul muncii colective în conducerea instituțiilor de învățămînt, dîndu-le în același timp drepturi mai largi, sporind posibilitățile și răspunderile conducerilor acestora și ale consiliilor profesorale.Proiectul cuprinde, totodată, prevederi menite să sporească rolul și răspunderea personalului didactic de toate gradele, ale conducerilor unităților școlare și ale Ministerului învățămîntului -pentru modernizarea, perfecționarea și orientarea, științifică a procesului de în: yățămînt, a planurilor și programelor, a manualelor și cursurilor, precum și pentru întărirea activității de educare a elevilor și studenților. Aceste prevederi sînt completate cu stabilirea drepturilor și îndatoririlor elevilor și studenților, menite să stimuleze pe a- ceștia la o cît mai bună însușire a cunoștințelor necesare viitoarei lor activități.Pentru a asigura eficiența măsurilor luate, proiectul cuprinde o serie de dispoziții menite să asigure baza materială pentru învățămîntul de toate gradele.Comisiile constată că în proiect sînt reglementate raporturile de colaborare ale Ministerului învățămîntului și ale instituțiilor de învățămînt, eu Uniunea Tineretului Comunist. Uniunea Asociațiilor Studenților și Organizația Pionierilor, creîndu-se astfel condițiile pentru o mai bună îndeplinire a sarcinilor, precum și pentru o participare mai activă a tineretului la desfășurarea învățămîntului.Comisia pentru cultură și învățămînt și Comisia juridică consideră că. prin reglementarea propusă, proiectul constituie un instrument juridic important șl corespunzător, care asigură dezvoltarea de perspectivă a învățămîntului de toate gradele din țara noastră.Comisiile au făcut o serie de propuneri de îmbunătățire, dare au fost acceptate de inițiatori și încorporate în proiectul ce vi se prezintă spre votare.Ca urmare. Comisia pentru cultură șî învățămînt și Comisia juridică propun Marii Adunări Naționale adoptarea proiectului de lege.

de lege pe care îl discutăm astăzi. Acest document, prin măsurile preconizate, ridică pe o treaptă calitativ superioară școala noastră de toate gradele, stabilind o mai strînsă dependență între acestea.Am asistat la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, la care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., a arătat rolul important al universității, al cadrelor didactice în educarea viitorilor specialiști, aflațî astăzi pe băncile școlii sub îndrumarea noastră. In cuvîntul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a semnalat unele deficiențe în ceea ce privește conținutul ideologic al învățămîntului, predarea științelor sociale la universitate. Referirile critice făcute vor reprezenta pentru noi un prilej însemnat de învățăminte, întrucît cercetătorul, profesorul, omul de știință de mîine trebuie să fie bine o- rientat în problemele operei de transformare pe care o înfăptuiește poporul nostru sub conducerea partidului. Este necesar ca în întregul proces de învățămînt să se reflecte concepția noastră filozofică despre, lume și viață — materialis

mul dialectic și istoric. In mod deosebit, aceasta trebuie să se manifeste în universitate, care, prin natura sa, este un focar al științelor umanistice, al propagării materialismului dialectic și istoric. Conducerea Universității București, mobi- lizîndu-și forțele, va face totul pentru ca să ridice la un nivel superior întreaga activitate de învățămînt, acordînd o atenție deosebită conținutului ideologic al activității didactice și educative.în realizarea politicii partidului și statului nostru în domeniul învățămîntului, ministerului de resort îi revin sarcini de mare răspundere. Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, ministerul trebuie să dispună de un aparat specializat în organizarea învățămîntului și de specialiști — consilieri, experți, inspectori — selecționați dintre cadrele didactice cu autoritate științifică și bogată experiență didactică.Noua lege va da un impuls deosebit muncii colective în conducerea activității instituțiilor de învățămînt superior, ceea ce constituie o garanție a rezolvării mai competente a problemelor.
CUVÎNTUL DEPUTATEI
IOANA STANCOVEANUProiectul de lege privind învățămîntul în Republica Socialistă România sintetizează atît propunerile cuprinse în studiile elaborate de Ministerul învățămîntului, cît și pe cele făcute pe calea dezbaterii publice în coloanele presei de numeroase cadre didactice, oameni de știință și cultură, specialiști din producție și alte categorii de oameni ai muncii. El este astfel o nouă mărturie a înaltului democratism care caracterizează întreaga noastră viață socială și confirmă justețea politicii partidului de statornicire a unei permanente consultări cu masele, în adoptarea u- nor măsuri hotărîtoare pentru progresul neîntrerupt al societății noastre socialiste.Noi, cei ce lucrăm în învățămînt, nu putem trece însă cu vederea faptul că în activitatea practică a școlii au existat o seamă de neajunsuri pe care dezbaterile recentei Plenare a C.C. al P.C.R., cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită cu acest prilej le-au evidențiat cu pregnanță..(;;După cum se arată și în documentele Plenarei, pregătirea cadrelor didactice nu a fost corelată cu dezvoltarea învățămîntului. Se face încă simțită lipsa cadrelor didactice cu pregătire superioară pedagogică și de specialitate, îndeosebi în rețeaua școlii generale. In acest context, consider de mare importanță prevederile Proiectului de lege referitoare la numirea, eliberarea și transferarea personalului didactic. Subliniez, îndeosebi, a- tribuțiile ce revin consiliilor populare județene, care trebuie să acorde mai multă înțelegere primirii noilor

CUVÎNTUL
ION

DEPUTATULUI
ILIESCUProiectul de lege supus dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale corespunde unor necesități stringente de adaptare a învățămîntului la realitățile în permanentă schimbare, astfel ca școala noastră să poată răspunde marilor probleme ce le ridică uriașa operă de desăvîrșire a construcției socialiste.Legea pe care o discutăm înscrie o nouă pagină în istoria învățămîntului din România. Problematica școlii de cultură generală este dominată de prelungirea duratei la 10 ani, măsură de o adîncâ semnificație socială și culturală, menită să joace un rol important în ridicarea nivelului de cultură a întregului popor. Diversificarea învățămîntului postgeneral, prin profilarea școlilor și liceelor de specialitate, perfecționarea învățămîntului profesional și tehnic vor înlesni o mai bună valorificare a aptitudinilor elevilor, vor ușura procesul de adaptare pentru viață și producție a tineretului.Pe bună dreptate, în cursul dezbaterilor ce s-au desfășurat pe marginea studiilor privind dezvoltarea învățămîntului, s-a acordat o mare atenție problemelor de metodică. Există încă în școala noastră multe elemente de rigiditate, sisteme depășite de muncă cu elevii și studenții. Se insistă îndeosebi asupra cantității cunoștințelor și insuficient asuprș calității acestora, a modului cum asimilează și gîn- dește tânărul. Participarea din ce în ce mai activă a studenților la procesul de învățămînt, îndrumarea lor spre un studiu bazat pe surse directe, inițierea în metode și tehnici moderne de cercetare, preocuparea stăruitoare pentru deprinderea lor cu munca individuală, independentă, pentru dezvoltarea spiritului critic de analiză și interpretare, sînt aspecte majore ale activității pentru formarea viitorului specialist.In actualul sistem cele mai multe sarcini în munca directă cu studenții revin tinerelor cadre — a- sistenți și șefi de lucrări — care se. găsesc ei înșiși, în mare parte, în plin proces de pregătire științifică și didactică. Or, cei mai indicați să se ocupe direct de îndrumarea pregătirii studenților sînt în primul rînd profesorii și conferențiarii.

Sporirea atribuțiilor senatului universitar și ale consiliului profesoral se înscriu, de asemenea, pe linia principiului muncii colective, a cărei eficiență este confirmată de practică. Mari răspunderi se încredințează, de asemenea, consiliului profesoral al facultăților. Noua lege atribuie instituțiilor de învățămînt superior sarcina de a elabora planuri editoriale și le dă dreptul de a crea întreprinderi a- nexe editorial-poligrafice, care să editeze cursuri, manuale și să publice rezultatele cercetărilor științifice ale corpului didactic și ale studenților.’ Legea de față creează un cadru nou, mai prielnic, realizării sarcinilor fundamentale ale catedrelor de a organiza și desfășura activitatea didactică, științifică și de educare a studenților. Ele trebuie să asigure sporirea rolului cadrelor didactice în formarea unor oameni de înaltă ținută intelectuală și moral-politică.Ca vechi profesor, sînt fericit să pot contribui la înfăptuirea prevederilor noii legi și, prin aceasta, la ridicarea gradului de cultură materială și spirituală a poporului nostru pe trepte noi, mai înalte.

absolvenți, asigurării de condiții optime de muncă și de viață cadrelor didactice și să contribuie la întărirea prestigiului acestora. In același timp, inspectoratele școlare, prin noile atribuții ce le revin prin legea învățămîntului trebuie să vegheze cu mai multă răspundere asupra aplicării legalității în ceea ce privește numirea și transferarea cadrelor didactice.In cuvîntul meu pe marginea proiectului de lege țin să mă refer în mod deosebit la începerea școlarizării de la vîrsta de 6 ani. Această măsură — de o deosebită semnificație social-pedagogică, și care constituie un important sprijin a- cordat familiei în creșterea și educarea copiilor — a fost bine primită de populația din județul Dolj. Faptul că școlarizarea de la 6 ani se va realiza treptat, începînd cu viitorul an școlar, întîi în orașe și reședințele de comune și apoi în celelalte localități, în funcție de condițiile existente, ne insuflă convingerea că pînă în anul 1970—1971 cuprinderea copiilor în vîrstă de 6 ani. este posibilă și se va realiza în termen.îngăduiți-mi, a spus Ioana Stan- coveanu în încheiere, să-mi exprim sentimentele de încredere și recunoștință profur.dă față de partid, față de politica sa înțeleaptă pentru grija părintească și răspunderea majoră cu care sprijină școala, pentru înalta apreciere dată cadrelor ei, dimpreună cu hotărîrea fermă de a milita pentru transpunerea în fapt a legii pe care o votez din toată inima, în numele celor mai frumoase idealuri de care sînt animate generațiile de azi și de mîina ale socialismului și comunismului.

In atenția noastră, a tuturor celor care ne ocupăm de instruirea și educarea tineretului, trebuie să se afle continuu preocuparea pentru formarea unui tineret cu un larg orizont culiural-științifie, cu o concepție înaintată despre lume și viață. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R., din aprilie a.c. „toate cadrele didactice din întregul nostru învățămînt au datoria să militeze activ pentru educarea tineretului în spiritul concepției despre lume și societate care stă la baza politicii partidului nostru". In această direcție, școala, întregul proces de învățămînt au un rol primordial în orientarea tineretului nostru și formarea sa în spiritul concepției noastre despre lume, în combaterea concepțiilor antiștiin- țifice. In acest scop, ni se pare necesară studierea mai atentă a modului de predare a disciplinelor filozofice și social-politice, luarea unor măsuri în vederea mai bunei lor așezări în școala de cultură generală, îmbunătățirii conținutului programelor, perfecționării metodicii de predare. In spiritul indicațiilor cuprinse în Directivele Comitetului Central al partidului nostru, se impune îmbogățirea conținutului disciplinelor social- politice predate în instituțiile de învățămînt superior, legarea lor de viață, de realitățile țării noastre, ancorarea în problemele lumii contemporane, creșterea nivelului lor teoretic și științific-.-In același timp, un rol important în lărgirea orizontului politic și ideologic al studenților îl au acțiunile inițiate de organizațiile U.T.C., cu sprijinul corpului didactic —- conferințe, dezbateri, mese rotunde, simpozioane, informări ale unor cadre de specialitate, activiști . pe tărîm social-politic. în această direcție există un cîmp larg de inițiative pentru desfășurarea unei activități bogate, vii și interesante. Este necesară o îmbunătățire substanțială a activității organizațiilor de tineret și a școlii, conjugarea eforturilor tuturor faC- tprilor pentru a asigura o pregătire temeinică a tineretului nostru în vederea înțelegerii fenomenelor contemoorane, pentru creșterea combativității ideologice împotriva(Continuare în pag. a IlI-a)
I
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OtlliLE SESIUNII iAM ADUNĂRI
■mare din pag. a II-a) :ot ceea ce este învechit, retro- d, împotriva influențelor idea- nului, a teoriilor neștiințifice, luprinzînd în rîndurile lor sute mii de elevi și studenți, avînd rol însemnat în viața școlii din ria noastră, Uniunea Tineretu- Comunist, Asociațiile studenți- privesc cu o deosebită răspunde sarcina ce le-a fost încredin- 5 de partid de a ajuta școala munca ei nobilă de instruire și icare a tinerei generații. în spill prevederilor Hotărârii C.C.P.C.R. din decembrie 1967 t în curs numeroase acțiuni •e tind la îmbunătățirea mun- politico-educative a organi- iilor U.T.C., la diversifica- activităților în funcție de vîr- , de dorințele și preferințele vilor și studenților, se lărgesc ocupările pentru promovarea dor forme de muncă care dez- tă inițiativa și participarea lor ectă la realizarea diferitelor ac- ități.Consider deosebit de importante ■vederile proiectului de lege pri- d rolul și sarcinile organizații

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
SILVESTRU PATIȚA

,egea pe care o dezbatem astăzi iliniază contribuția învățămîn- ui din țara noastră la dezvoita- . și înflorirea orânduirii zși națiu- socialiste, la afirmarea multila- ală a personalității umane. în ala de cultură generală se asi- •ă însușirea de către elevi a ba- jr culturii, se cultivă interesul pasiunea lor pentru muncă, se ltzează modelarea moral-cetă- ească a acestora și pregătirea pentru viață. Directivele C.C. P.C.R. privind dezvoltarea învă- lîntului în R. S. România, a- >bate de plenara din aprilie 8, acordă o pondere mare dez- jtării aptitudinilor creatoare ale pilor în cadrul cercurilor teh- e, artistice, științifice, concursu- >r, posibilității acestora de parti- are mai intensă la programul ietății și dobîndirii unor satis- ț.ii personale superioare.n condițiile unei atari orientări, ala va permite tineretului nos- o integrare socială mai armo- asă Omul societății de mîine nu ite fi conceput însă®ca un sim- declanșator de butoane. Pentru st rol sînt fabricați roboți tot i desăvîrșiți. Cetățeanul viitoru- este un om viu. cu o înaltă .știință ș.i o profundă sensibili- ■ î, care acționează în-'.orice •ini-tj:- ■jurare pe baza unei concepții intate. în numele unui ideal su- •ior. Cizelarea acestor concepții atitudini se realizează în proce- de învățămînt mai ales prin ermediul științelor sociale. Pe lă dreptate a fost criticat în nara din aprilie a.c. modul de- tuos al predării științelor sole. în același ,timp, predarea u- • obiecte de învățămînt ca isto- , estetica, pedagogia, teoria și
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

LUDOVIC TAKÂCS
Examinarea proiectului de lege învățămîntului de către M.A.N. rchează un moment istoric im- •tant în dezvoltarea mai departe învățămîntului în țâra noastră ni de zile materialele privind în- ;ămîntul de toate gradele au fost ibătute public, îmbogățite cu ob- vații, examinate și aprobate de nara C.C. al P.C.R. Oficine își ite da seama însă că punerea valoare a bogăției de idei cu- nse în Directivele plenarei va teșita o serie de alte acte nor- .tive, între care statutul corpu- didactic și legea de organizare Ministerului învățămîntului vor istitui, desigur, împreună cu le- t de față, baza juridică a între- ,ui învățămînt, un cod al învă- nîntului nostru.\ș vrea să mă refer. în primul d. la problema orientării și ecționării tineretului nostru pen- școli superioare. Din pă- :e, mulți absolvenți ai licee- își aleg încă facultatea, mai ș la universități, la i'ntîmplare, în fziua înscrierilor, orientîndu-se rareori după numărul celor ce înscriu la vreo facultate , sau pă condițiile examenelor de" adiere. Astfel, ajung la unele fa- tăți studenți care nu simt o deo- >ită atracție pentru specialitatea pectivă, ceea, ce influențează ne- :iv atît activitatea lor în școală mai ales atitudinea lor după solvire în ocuparea posturilor în iformitate cu planul de reparti- ■e a absolvenților. Consider olip- a activității școlilor că desfă- ,ră încă o activitate insuficientă itru orientarea elevilor, activita- care să pună în evidență aptitu- lile personale ale viitorilor can- lați, îndrumîndu-i spre o profane corespunzătoare acestor apti- lini. Socotesc că examenul de •nitere în învățămîntul superior trebui să-și pună problema unei ectări mai eficiente a celor mai •espunzătoare elemente pentru o loialitate sau alta.X doua problemă de care aș vrea mă ocup se află la capătul final procesului de învățămînt univer- ar. Este vorba de repartizarea la urile de muncă a absolvenților igurarea pentru fiecare absolvent școlii superioare a unui loc de încă corespunzător pregătirii sale e o mare cucerire socială, carac

lor studențești. Prezența în consiliile profesorale a reprezentanților organismelor studențești, contribuția lor la rezolvarea multiplelor aspecte legate de munca și viața studenților vin să sublinieze spiritul înnoitor, profundul democratism, dar și răspunderea solidară a corpului didactic și a colectivelor studențești, care trebuie să caracterizeze activitatea instituțiilor noastre de învățămînt.Dezbaterea largă, de proporții cu adevărat populare, a studiilor și propunerilor care au stat la baza legii a cărei discuție și aprobare se află pe ordinea de zi a prezentei sesiuni este încă o mărturie a democratismului care caracterizează societatea noastră, a adeziunii poporului la măsurile inițiate de partid pentru continua dezvoltare a țării, pentru înflorirea națiunii noastre socialiste. Pe deplin convins de faptul că actuala lege se va înscrie ca o nouă ctitorie, pe măsura epocii noastre, în lungul șir al strădaniilor pentru înălțarea și creșterea școlii și culturii românești — voi vota cu deplină convingere pentru adoptarea ei.

istoria literaturii și artei nu reflectă totdeauna ritmul clocotitor al vieții contemporane.Ca dascăl, simt că nu s-a făcut totul — și nici personal n-am reușit încă să imprim tuturor prelegerilor mele acea notă, care să îmbine claritatea de cristal a expunerii cu forța convingerii. Piatra de încercare a măiestriei noastre pedagogice rezidă tocmai în acest e- fort de a transforma ideile în convingeri profunde. Spiritul noii legi a învățămîntului și climatul dezbaterilor în jurul ei ne mobilizează pe noi toți, cei care slujim școala, să depunem eforturi sporite pentru a- sigurarea caracterului modern al predării. în același timp, avem datoria să transformăm școala în focar al ideologiei marxiste, prin valorificarea educativă a conținutului cunoștințelor transmise, prin combaterea ideilor retrograde, a concepțiilor idealiste și reacționare. Realizarea înaltelor țeluri ale învățămîntului se face și prin colaborarea organelor de învățămînt cu Organizația pionierilor, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea A- sociațiilor Studenților.O cerință firească impune ca noi, cei care supunem zi de zi ele- Vii'ș_i-studențjilia un ■ prpgrgsacon?i, Wuu, să nuvfim depășiți de pro-r greșul științei și culturii moderne. Posibilitatea de a ne lărgi considerabil sfera de informare — la nivelul științei mondiale — de a obține titluri științifice și grade didactice, reprezintă repere ale progresului personal și ale celui al învățămîntului nostru. Mă bucură faptul că modestul meu vot se a- daugă la al dumneavoastră, spre a da viață noii legi a progresului spiritual al țării.

teristică numai orînduirii socialiste, unei economii planificate. Vreau să subliniez că repartizarea absolvenților, așa cum este, reglementat în proiectul de lege, ține seamă atît de interesele generale ale întregii societăți, cît și de necesitățile personale juste ale absolvenților. Sistemul de pînă acum însă dă posibilitate, prin excepții și lipsă de control, ca unele elemente insuficient pătrunse de simțul datoriei să nu se prezinte la post. Fenomenul se resimte îndeosebi în sectorul pregătirii cadrelor pentru învățămîntul general și liceal, ceea ce se repercutează negativ asupra procesului de învățămînt, mai ales în mediul rural.Un rol important în lichidarea totală a- acestei situații revine, desigur, și organizațiilor de tineret din universități, activității educative de întărire a conștiinței datoriei patriotice, a sentimentului răspunderii față de popor. De asemenea.-un rol de multe ori hotărîtor îl au organele de stat locale în a- sigurarea condițiilor corespunzătoare pentru a atrage și a stabiliza tinerii specialiști în locurile de muncă unde au fost repartizați. Cred că un rol însemnat ne revine în această privință și nouă, deputat, i lor. Trebuie să contribuim cu toate puterile pentru întărirea a- celei atmosfere sănătoase — atît în rîndurile tineretului cît și a părinților — în care respectul- datoriei este comandamentul principal. Să închidem — prin puterea opiniei publice — calea oricărei posibilități de ocolire a îndeplinirii datoriilor, a încercărilor de a se „aranja" prin legături și intervenții, ceea ce caracterizează tocmai atitudinea elementelor mai slab pregătite și constituie o notă discordantă față de atitudinea generală a tineretului nostru. Avem exemple minunate de manifestare în masă a entuziasmului tineretului nostru, care pe șantiere, în locuri de muncă cu condiții grele, biruie cu avîntul lor tineresc, creator.In continuare mă voi referi la acele dispoziții din proiectul de lege care reflectă atenția permanentă a partidului și guvernului pentru aplicarea consecventă și în domeniul învățămîntului a unei politici naționale mârxist-leniniste, de înfăptuire a deplinei egalități în 

drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Dezvoltarea unei rețele întinse de școli în limba maternă a naționalităților conlocuitoare este o permanentă preocupare a statului nostru socialist. Cîteva cifre sînt edificatoare. In anul școlar în care sîn- tem funcționează în limbile naționalităților conlocuitoare 1 927 de unități de școală generală și liceală, cuprinzînd aproape un sfert de milion de elevi.învățămîntul asigurat copiilor aparținînd naționalităților conlocuitoare în limba lor maternă nu este un scop în sine, importanța lui nu constă numai în satisfacerea unui drept consfințit în Constituția țării. Acest învățămînt — după părerea mea — trebuie să corespundă unei duble sarcini: să
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

MIHAI MARINESCUProiectul de lege privind învățămîntul în Republica Socialistă România, supus dezbaterii Marii Adunări Naționale, reprezintă încă un act istoric al partidului generat de hotărârile Congresului al IX-lea, privind ridicarea continuă a nivelului de cultură al poporului. Experiența existentă pe plan ’mondial a demonstrat că factorii cei mai importanți ai dezvoltării economice sînt educația generală și perfecționările tehnologice. De a- ceea, traducerea în practică a prevederilor legii pe care o dezbatem astăzi va constitui cea mai eficientă investiție, pentru că ea se regăsește în om.Traducerea în viață a prevederilor din Directive referitoare la îmbunătățirea învățămîntului în școlile profesionale — a spus între altele vorbitorul — trecerea în răspunderea ministerelor a instruirii practice și efectuarea acesteia în a- telierele de producție-școală, introducerea unei perioade de desăvîrși- re a acestei pregătiri în întreprinderi după absolvire, dotarea cores- punzăloare a bazei materiale a școlilor, ne vor permite să trecem la un învățămînt intensiv care să ne asigure într-un număr mai mare și cu o pregătire mai bună cadrele de care avem nevoie. Folosind și formele de învățămînt profesional recent înființate, ucenicia la locul de muncă și școala profesională serală, precum și dreptul prevăzut în proiectul de lege ca absolvenții ciclului II al cursurilor de calificare să se prezinte la examenul de absolvire a școlii profesionale, vom ț^eupera rămîriâriib’în urmă, .ăjiifri' 'gîh'd ca în anuT 1970 peste jumătate din numărul muncitorilor calificați să posede diplome de absolvenți ai școlii profesionale.Rămîneri în urmă față de cerințele economiei s-au manifestat, așa cum a subliniat plenara C.C. al P.C.R din 22—25 aprilie 19C8, și în alte domenii ale învățămîntului. Astfel au fost fărîmițate specialitățile în învățămîntul superior, au fost desființate școlile de subingi-
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CONSTANTIN DAICOVICIUNi se înfățișează azi, spre dezbatere și aprobare, una din acele legi de căpetenie ale orînduirii noastre care e menită, alături de atîtea altele, să așeze pe temelii și mai bune viața cultural-științifică a Republicii Socialiste România. Ca vechi cărturar al acestei țări, îmi exprim și de data aceasta sincera și totala mea adeziune la politica înțeleaptă a partidului, indentifieîndu-mă cu politica sa în cuget și simțire.Pentru mine, ca cetățean și mai ales ca om al școlii, prima întrebare ce se pune în fața acestui proiect de lege prin care se reglementează o importantă latură a vieții noastre șocial-politice și culturale este următoarea : e necesară și utilă această lege ? E cerută ea de anumite nevoi simțite ?Ca o firească întregire a întrebării prime se impune și o a doua întrebare: așa cum este ea alcătuită rezolvă ea în general problemele ce se pun și se cer rezolvate în momentul de față, creînd în același timp și perspective pentru viitor ?Răspunsul nu poate fi decît afirmativ.De aceea mă grăbesc să și precizez : noua reglementare a școlii și învățămîntului românesc este și necesară și profund utilă.Dar nu mă voi limita numai la această constatare. Pornind de la cunoașterea realităților sociale și economice ale țării, prezentul proiect de lege nu numai că înlătură nepotrivirile ce s-au creat în mod firesc o dată cu creșterea volumului de nevoi și de aspirații, ci ca se recomandă prin soluționarea e- lastică a complexului de cerințe ce se cer astăzi și se vor ivi și într-un viitor apropiat sau mai îndepărtat.Remarcabila valoare a legii se învederează prin însuși faptul că ea se ocupă de întregul nostru sistem de învățămînt, sesizînd just interdependența de netăgăduit dintre învățămînturile de toate gradele. de la grădinița de copii piriă la universitate.Inițiatorii legii nu s-au mulțumit numai cu ceea ce au sesizat ei înșiși, ci au procedat la o verificare a celor constatate prin consultare largă, desfășurată atît în discuțiile purtate în plenara Comitetului Central al partidului, cit și prin dezbaterea publică a legii.Rezolvă oare legea de față în- tr-o măsură satisfăcătoare nevoile de azi și aspirațiile de mîine ale 

transmită bogate cunoștințe de cultură elevilor prin mijlocul mai ușor perceptibil al limbii lor materne și să desăvârșească, în același timp, cunoașterea de către a- ceștia a limbii române, în așa fel îneît să poată corespunde pe deplin sarcinilor la locurile de muncă unde ajung.Fiind convins că, prin ridicarea Ia rangul de lege a proiectului privind învățămîntul în Republica Socialistă România, facem un act important în așezarea pe baze moderne a școlii noastre de toate gradele, și în speranța că ea va fi urmată curînd de alte acte normative și dispoziții care să pună în valoare întreaga bogăție de idei cuprinse în Directivele plenarei din aprilie a C.C. al P.C.R., declar că voi vota proiectul.

neri și liceele industriale, ceea ce a condus la folosirea necorespunzătoare a cadrelor inginerești. Aceasta s-a resimțit mai pregnant în construcția de mașini, fiind ramura în care activează cel mai mare număr de cadre tehnice și care trebuie să dea viață cuceririlor științei, pentru dinamizarea proceselor de producție din întreaga economie. De aceea, reînființarea învățămîntului de subingineri pe lîngă institutele de învățămînt superior, asigurarea cadrelor medii necesare dintre absolvenții liceelor industriale și ai școlilor postliceale, ne vor permite ca în paralel cu sporirea potențialului ingineresc, să folosim mai bine cei peste 11 000 de ingineri din unitățile ministerului.In continuare, vorbitorul a arătat că, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la recenta plenară a C.C. al P.C.R., tinerii ingineri trebuie să învețe noul pe băncile școlii, iar cînd vor merge în producție să îl dezvolte, nu abia să-l învețe și să se deprindă cu el. Totodată, trebuie ca absolventul să efectueze stagiu) la locul de muncă unde a fost repartizat — așa cum se prevede în proiectul de lege — eliminîndu-se tendința unor absolvenți de a lucra numai în marile orașe, chiar și în specialități diferite de cele în care s-au pregătit. lipsind astfel alte întreprinderi de potențialul ingineresc de care au nevoie. Aceasta impune întreprinderilor și organelor locale sâ acorde o atenție mai mare asigurării condițiilor de viață necesare exercitării profesiunii și stabilizării lor pehtrti. viitor,. ' u; . ■ -șa.Dezvoltarea - industriei în paralel cu ridicarea nivelului de cultură și civilizație a întregului popor reclamă, ca un imperativ al vremurilor noastre, cadre tehnice bine pregătite, specialiști de mare valoare, curaj și inițiativă. Legea pe care o dezbatem azi răspunde întru totul acestei chemări și de aceea o voi vota cu toată încrederea, considerând că ea deschide porțile viitorului comunist al patriei noastre.

școlii și societății noastre socialiste?Nu ezit de a da din capul locului un răspuns categoric pozitiv. Și iată de ce:Întîi și întîi pentru că piatra unghiulară pe care se sprijină noul edificiu al învățămîntului nostru este că, pe lîngă gratuitatea sa, a- sigură dreptul la învățătură pentru orișicine, fără deosebire de rasă, de sex sau de religie și nefă- cîndu-se nici o îngrădire cu caracter de discriminare.Așa cum prevede legea, se asigură în republica noastră și instrucția generală, dar și cea profesională și tehnică. Se promovează prin legea de față formarea de cadre superioare pentru toate domeniile vieții noastre de stat, e- conomice, sociale, culturale, științifice, tehnice.Prin sistematizarea judicioasă a școlii noastre, legea sprijină și susține din plin știința și formarea oamenilor creatori ai științei.Ar fi însă greșit și fără îndoială că am păcătui împotriva exactității dacă nu am releva și latura ideologică și educativă pe care o îmbracă întreg învățămîntul nostru de toate gradele. Intr-adevăr, întregul nostru învățămînt are la baza lui concepția științifică marxist-leninistă despre natură și societate, iar, pe de altă parte, procesul didactic-instructiv este judicios îmbinat cu acela al educării cetățenești, făcînd ca absolvenții la diferitele niveluri să iasă din școală nu numai instruiți la maximumul cerut, ci și educați din punct de vedere etic și moral, în spiritul umanismului socialist. In studierea proiectului de lege n-am neglijat firește nici unul din gradele de învățămînt. Este însă tot atît de firesc să mă fi interesat în chip deosebit învățămîntul superior. Nu mă voi opri la detalii care vă sînt cunoscute. Mă voi mulțumi să relev însă anumite idei, idei și frumoase și valoroase. Relev printre cele dintîi idei precizarea atît de fericit întrupată în stabilirea contractului dintre institutele de învățămînt, reprezentînd statul, și cei care frecventează aceste institute, adică studenții. Acest contract este mult grăitor. El face din învățămînt și o obligație, dar acordă și drepturi. Un al doilea principiu pe care-1 găsesc just și plin de consecințe este exigența ce se cere atît pentru profesori cît și 

pentru elevi și studenți. Principiul răsplătirii morale și materiale a elementelor cu activitate profesională și cu o conduită etică exemplară constituie, fără nici o îndoială, nu numai un stimulent, dar și o pîrghie a educației cetățenești.Grija pentru asigurarea dezvoltării științifice a tineretului studios se manifestă iarăși în chip grăitor, printre multe aftele, și prin prevederea de a se trimite în străinătate pentru conti- 1 nuarea unor studii de strictă specialitate a tinerilor ce se fac vrednici de această sprijinire.Aș vrea să mă opresc acum și la unele scăpări, după părerea mea, ale proiectului de lege. Una din aceste scăpări, fie-mi permis să spun, este că în senatele și consiliile științifice ale institutelor de învățămînt superior lipsește pare-1 mi-șe un element care n-ar trebui să lipsească și anume acela al consultării măcar în forma aceasta a cadrelor bătrâne, care au părăsit după 40—50 de ani de învățămînt cariera. Lipsesc din senatele noastre și consiliile științifice profesorii pensionari. De aceea, eu cred că este absolut necesar și aș propune ca la articolul respectiv să
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MIRON NICOLESCULegea învățămîntului, supusă astăzi dezbaterilor Marii Adunări, constituie, după părerea mea, o parte integrantă, obligatorie, a planului de dezvoltare economică și culturală a țării noastre, nu numai pe cincinalul în curs, dar și în viitor. In adevăr, trebuie să avem în vedere ritmul actual al desfășurării revoluției tehnico-științifice, implicațiile acesteia asupra vieții noastre economice și sociale, pentru ca, printr-un mic efort al imaginației, să putem trasa, cu o suficientă probabilitate, tabloul vieții noastre economice și sociale în cursul deceniului următor, cel puțin în aspectele sale esențiale. Prin această optică trebuie să privim structura care ni se propune, avînd în vedere că peste zece ani majoritatea muncitorilor noștri din fabrici vor fi muncitori științifici, localizați în spațiu] economiei noastre prin trei coordonate : specialitatea, gradul de specializare, coeficientul personal (înțeleg capacitatea de muncă și de creație). De asemenea, peste zece ani, multe din 'profesiunile actuale vor dispare: în schimb, vor apărea altele noi. Iată de ce considerăm dintre eelemai fericite mă- 
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GHEORGHE ARSENESCUVă rog să-mi permiteți să exprim adeziunea totală a miilor de cadre didactice din cuprinsul județului Argeș, a celor peste 24 000 de alegători pe care îi reprezint în organul suprem al puterii de stat, față de politica partidului nostru, caracterizată printr-o înaltă ținută științifică și printr-un adînc umanism socialist.în cuvîntul meu mă voi opri la unele probleme privind învățămîntul general obligatoriu și învățămîntul liceal, domeniu în care lucrez de peste 30 de ani. în proiectul de lege, capitolul privind învățămîntul de cultură generală este dominat de ideea prelungirii duratei învățămîntului obligatoriu la 10 ani. Acest lucru reprezintă un mare act de cultură, prin consecințele lui. El marchează o nouă etapă în ridicarea nivelului de cultură generală a întregului popor, de aceea, ca toți cetățenii patriei noastre, subscriu cu toată convingerea și cu toată căldura la această importantă măsură.
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KOVÂCS GYORGY
Proiectul de lege, în totalitatea sa, reflectă concepția de largă perspectivă, fundamentată pe învățătura marxistă, proprie partidului nostru. Pe baza îndrumărilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, cu larga aplicare a metodelor democratice, ținîndu-se seamă de pă-, rerea specialiștilor și a maselor de oameni ai muncii, în recenta Plenară a Comitetului Central a fost dezbătut Studiul și s-au aprobat Directivele pentru dezvoltarea învățămîntului în Republica Socialistă România. Ele stau la baza proiectului de lege pe care-1 dezbatem astăzi.Elaborarea noii legi a fost cerută de strălucitele cuceriri pe care poporul nostru muncitor, sub conducerea partidului, le-a obținut în construcția socialistă.Consider foarte important că noua lege acordă o atenție mult mai mare cunoașterii și cultivării tradițiilor naționale progresiste, contribuindu-se astfel la desăvîrși- rea uneia din cele mai importante trăsături ale profilului moral al omului modern, constructor al socialismului — conștiința națională, element indispensabil al patriotismului socialist. Generațiile care de-a lungul secolelor au trăit și au activat pe pămîntul patriei noastre 

se adauge amendamentul : din senatele și consiliile universitare sau ale institutelor de învățămînt superior să facă parte și 2—3 reprezentanți ai Ministerului învățămîntului, precum și persoane recomandate de minister din rândul profesorilor emeriți, profesorilor consultanți, ori cadrelor pensionate. Asemănător ar trebui să se procedeze și în cadrul consiliilor facultăților.închei cu o remarcă sau mai bine zis cu o recomandare, dictată de o lungă experiență de viață : legea pe care o votăm astăzi, oricît de bună și minunată ar fi ea, după cum și este, roadele ei. nu pot să se ivească decît numai printr-o a- plicare consecventă, fidelă, cu strășnicie, a prevederilor ei de către minister și organele lui. dar mai ales prin conștiința de dascăl și educator a profesorilor. Această conștiință profesorală trebuie să fie urmată,. bineînțeles. de simțul de datorie al tineretului nostru, fie ei elevi sau studenți. Acest sentiment al datoriei la elevi și studenți nu-1 pot promova și cultiva mai bine decît tot dascălii.-Pentru toate acestea voi vota a- cest proiect de lege cu toată convingerea.

suri pe: care le prevede proiectul de lege este extinderea intervalului de obligativitate a învățămîntului, de la opt ani la zece ani.Trebuie să-mi manifest, de asemenea, satisfacția deosebită pentru dispozițiile din proiect care asigură intensificarea cercetării științifice în învățămîntul superior, prin înființarea de centre de cercetare științifică, pe lîngă catedre sau grupe de catedre. Dar cred că a- ceastă înființare trebuie precedată de o echipare a laboratoarelor catedrelor, echipare care să permită o cercetare științifică reală și nu o simplă exercitare. Există în institutele noastre de învățămînt superior un imens potențial uman, o imensă rezervă de capacitate creatoare, care nu a fost utilizată decît în mică măsură pentru cercetarea științifică. Atenția forului tutelar al învățămîntului a fost îndreptată, în covîrșitoare măsură, la început din motive obiective, iar apoi ca urmare a legii inerției, către procesul de învățămînt, mal exact de instruire, iar muncii de cercetare nu 1 s-a dat o suficientă atenție. Așa cum .Srau: .petre-

O idee, față de care s-a manifestat multă receptivitate cuprinsă în proiect, este aceea a diversificării mai accentuate a învățămîntului, măsură care răspunde înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, cerințelor societății noastre socialiste de a avea specialiști de mare prestigiu în toate domeniile de activitate. Rezultatele diversificării învățămîntului sînt condiționate însă de măsurile luate de toți factorii răspunzători, de la învățător și profesor pînă la conducerea ministerului. De asemenea, în acest sens, un rol important revine obiectelor la alegere, introduse în planul de învățămînt, claselor speciale de matematică, fizică, chimie, activităților desfășurate în cercurile pe specialități. Aș vrea să relev faptul că în școlile noastre, cercurile cu caracter tehnico-aplicativ nu s-au dezvoltat pe măsura necesităților, dorințelor și intereselor elevilor. Această situație se explică și prin insuficienta dotare a școlilor cu aparatura și materialele necesare. Consider că în această privință atît 

au acumulat prin capacitatea și prin hărnicia muncii lor valori materiale și culturale inestimabile. Nimeni nu poate cunoaște și aprecia mai bine aceste comori decît noi, cei ce trăim și muncim pe meleagurile acestei- frumoase și bogate țâri. Aceste comori reprezintă fundamentul trainic pe care se înalță tot ceea ce constituie rodul muncii noastre, materiale și spirituale, deopotrivă. Nici o clipă nu trebuie să uităm că, muncind împreună cu poporul român, populațiile maghiară, germană și de alte naționalități, care-,trăiesc aici, au pus prin strădania comună acea temelie pe care generațiile înfrățite. prezente și viitoare, zidesc tot 'ceea ce izvorăște din munca lor creatoare.Una din cuceririle importante ale partidului nostru — înfăptuirea deplinei egalități în drepturi a tuturor naționalităților conlocuitoare, în toate domeniile vieții economice, sociale și culturale — are o bază economică trainică în cadrul orînduirii noastre socialiste și se sprijină pe tradiții deosebit de bogate. Căci, condițiile istorice concrete și gîndirea umanistă elevată au alimentat deopotrivă. în inimi, frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare din țara noastră și au făurit sudura, unita- 

cut lucrurile, instituțiile noastre da învățămînt superior au dat totuși, în ultimii douăzeci de ani, promoții de absolvenți străluciți în diferite discipline, absolvenți care sînt acum profesori sau vor fi profesori de seamă ai universităților și politehnicilor. Ne putem închipui ce salt , am fi realizat dacă echilibrul just dintre învățămînt și cercetare ar fi fost realizat de la început. Va trece cîtva timp pînă cînd acest echilibru, absolut indispensabil progresului științei, să fie realizat. Ceea ce nu s-a făcut, sau s-a făcut în mică măsură în douăzeci de ani, nu poate fi restabilit într-un an. Dar trebuie totuși restabilit și cît mai repede. Pînă atunci, și rețeaua existentă de institute, pe lîngă Academie, sau pe lîngă departamente, poate și trebuie să fie utilizată de toți cercetătorii științifici pentru efectuarea de cercetări sau de studenții ultimilor ani, pentru stagiu, sau chiar practică.In ansamblul său, proiectul de lege supus discuției are un caracter profund democratic, nu numai prin proclamarea gratuității învățămîntului și a dreptului la învățătură în limba maternă, dar șl prin numeroasele canale de comunicație stabilite între diversele forme de învățămînt, prin posibilitatea ajungerii la învățămînt prin mai multe căi, prin suplețea și posibilitatea de adaptare la eventuale situații ce s-ar putea ivi. Aceasta conferă legii și un caracter de durabilitate, necesar pentru deplina sa împlinire.Vorbitorul s-a referit apoi concret la unele scăpări în formularea articolelor. Aș menționa, de e- xemplu, că la art. 37 se menționează că „absolvenții cu examenul de bacalaureat ai învățămîntului de specialitate pot continua studiile în învățămîntul superior", în timp ce pentru liceele de cultură generală lipsește o asemenea mențiune.De asemenea, art. 160 prevede posibilitatea pentru studenți de a putea promova doi ani de studii într-un an universitar. Dacă putem admite acest lucru pentru studenții excepționali, de ce să nu-1 admitem și pentru elevii liceelor de cultură generală, de exemplu. Acest lucru se practica frecvent în trecut: eu însumi am absolvit școala medie în 11 ani, nu în 12 ani, cît era prevăzut în lege.In concluzie, cu observațiile făcute, declar că voi vota legea supusă dezbaterilor; cu convingerea că ea constituie nu numai un sistem eficient de încadrare a tineretului nostru în toate formele de învățămînt, dar și o întregire necesară și de mult așteptată a planului de dezvoltare cincinal și în perspecti- văț ’/a^ patriei1-.' ‘noastre.’ •' ■ « t ■ ■’ d-'.-i- . •. ■
Ministerul învățămîntului cît și consiliile populare au făcut prea puțin.Importante sînt și precizările din proiectul de lege privind atribuțiile directorilor de școli și ale consiliului profesoral — a spus între altele vorbitorul — care răspund de aplicarea politicii partidului în domeniul învățămîntului și educației. Așa cum se arată în art. 68 al proiectului de lege, consiliul profesoral este împuternicit să ia hotărîri în problemele majore privind bunul mers al școlii, ceea ce duce la o creștere a răspunderii acestui organism, la promovarea și întărirea principiului muncii și conducerii colective. In această privință aș- teptăm din partea Ministerului învățămîntului elaborarea, într-un timp cît mai scurt, a noului Regulament de funcționare a școlilor.Legea pe care o dezbatem astăzi constituie cadrul juridic menit să asigure dezvoltarea și perfecționa-”' rea în perspectivă a învățămîntului nostru. Eficacitatea legii depinde însă de aportul cadrelor didactice. Voi vota cu toată convingerea proiectul de lege privind învățămîntul și voi împărtăși cadrelor didactice, alegătorilor din circumscripția electorală nr. 29 Topo- loveni, dezbaterile purtate în forul suprem al țării.
tea de neclintit ce caracterizează atît de pregnant viața noastră de azi.Proiectul de lege privind dezvoltarea învățămîntului în Republica Socialistă România asigură realizarea în fapt a principiului de bază din Constituție privind egalitatea în drepturi a naționalităților conlocuitoare. El garantează nu numai posibilitatea de a învăța și de a da examene de admitere în toate formele de învățămînt mediu și superior în limba maternă, ci prevede și tipărirea manualelor necesare în limbile naționalităților, asigură întreaga bază materială a școlilor. Garantarea prin lege și traducerea în fapt a acestor drepturi constituie un imbold puternic în rândul naționalităților conlocuitoare, în străduința lor pentru însușirea — în propriul lor interes — a limbii române; intensifică dragostea și devotamentul față de România liberă și independentă care ține sus steagul dreptu-; rilor omului; intensifică încrederea față de partidul încercat care conduce consecvent și înțelept întregul nostru popor pe drumul construirii socialismului.Legea corespunâe întru totul cerințelor actuale ale României socialiste și traducerea ei în viață, prin eforturile comune ale corpului didactic, ale întregului popor,' va ridica la un grad mult mai înalt, decît în trecut, învățămîntul românesc, îi va asigura o situare la nivelul țărilor înaintate.De aceea, o votez cu toată bucuria.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

POMPIL1UTrăim o epocă în care componența intelectuală a tuturor activităților umane, baza lor științifi- că-culturală este extrem de ri-' dicată și de aceea viitorul oricărui popor este în mare măsură condiționat de felul cum izbutește să organizeze instruirea și educarea tinerelor generații, de nivelul celor care absolvă instituțiile de în- vățămînt ca și de gradul de eficiență al cunoștințelor căpătate în raport cu sarcinile ce le au de îndeplinit în viața activă. Această constatare unanimă mă îndeamnă să apreciez că proiectul de lege privind învățămîntul în Republica Socialistă România, supus spre dezbatere actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, prezintă o co- vîrșitoare însemnătate pentru întreaga noastră viață economică, socială și culturală.In acest cadru, aș vrea să atrag atenția asupra importanței învăță- mîntului artistic, atît în școala generală cît și în liceele de cultură generală și de specialitate, precum și în institutele de artă și conservatoare, cu atît mai mult, cu cît pe lîngă unele probleme de concepție demne de luat în seamă, se impun și unele corectări organizatorice.Trebuie să arăt că C.S.C.A. nu s-a preocupat pînă acum în mod organizat și nu și-a îndeplinit răspunderile — care în mod indiscutabil îi revin — pentru a sprijini Ministerul Invățămîntului în cunoașterea și soluționarea corespunzătoare a tuturor elementelor menite să asigure un progres temeinic al învățămîntului artistic. Una din primele măsuri trebuie să fie înființarea unei direcții specializate a învățămîntului artistic, care ar avea menirea să se ocupe nu numai de profilul școlilor de artă propriu-zise, ci și de conținutul învățămîntului artistic, precum și de metodele de predare a disciplinelor artistice atît în școlile de artă, cît și în școala generală și liceele de cultură generală.învățămîntul nostru artistic de specialitate a obținut, fără îndoială, o serie de rezultate pozitive, în special în ultimii ani. Dșr, în activitatea instituțiilor noastre superioare de învățămînt artistic apar însă, uneori, manifestări sau producții care arată că unii dintre tinerii noștri creatori sînt uneori ispitiți să adopte fără un examen critic serios modalități și formule artistice manieriste și facile ce nu-și au izvorul în ambianța noastră spirituală. Alteori, aspirația lor spre perfecționare, dorința lor de împlinire și de afirmare se manifestă prin tendințe spre extravaganță, așa cum s-au ivit în producțiile unora dintre studenții conservatorului. sau prin fenomene de imitare servilă, neasimilată, a unor mode de peste hotare, așa cum au apărut în unele expoziții ale stu-
CUVÎNTUL 
NICULINA

Am studiat cu deosebit interes proiectul de lege, reflectînd preocupările partidului și statului nostru pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămîntului de toate gradele și pot să afirm cu toată convingerea că el consfințește rezultatele obținute pînă acum în acest domeniu de activitate și jalonează calea pe care școala o va urma pentru o perioadă îndelungată.Ideea fundamentală care străbate aceste prevederi o constituie modernizarea învățămîntului, asigurarea caracterului științific al a- cestuia în pas cu dezvoltarea rapidă a științei și tehnicii. Studierea de către elevi a unor noi capitole și ramuri moderne ale disciplinelor, introducerea unor discipline de sinteză și a unor obiecte la alegere, eliminarea repetărilor inutile, a amănuntelor nesemnificative vor spori caracterul formativ al învățămîntului, vor duce- la pregătirea mai temeinică a tineretului școlar. Susținînd ideea modernizării conținutului învățămîntului, consider că este necesar ca noile planuri de învățămînt ce vor fi elaborate să aibă totuși o stabilitate a ior, care să ne dea posibilitatea acumulării unei experiențe, precum și a pregătirii cel puțin a unei generații de elevi în- tr-o concepție unitară.Oricît de perfecte ar fi însă a- ceste documente, datorită dezvoltării rapide a științei, ele riscă să fie depășite. De aceea, un rol primordial în transmiterea noilor cuceriri ale științei și tehnicii, într-o formă accesibilă elevilor, îl au
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

RICHARD WINTER
Toți oamenii muncii români, germani, maghiari din județul Sibiu, a spus vorbitorul, dau o înaltă apreciere activității înțelepte, pline de răspundere, a partidului nostru, pentru formarea generațiilor viitoare, măsurilor preconizate în Directivele C.C. al P.C.R. privina dezvoltarea învățămîntului.Am studiat cu atenție proiectul de lege supus spre discutare Marii Adunări Naționale și constat cu bucurie că în conținutul lui își găsesc reflectarea numeroasele propuneri făcute de către învățători 

§i profesori, de oamenii muncii din

MACOVEIdenților și ale tinerilor artiști plastici. De aceea, învățămîntul artistic trebuie să acorde o mai mare a- tenție orientării ideologice a elevului și studentului, înarmării sale cu poziții principiale ferme, cu o concepție sănătoasă despre lume și viață, care să considere frumosul ca o expresie a adevărului, să-1 deprindă cu abordarea critică a altor exemple și experiențe și mai ales cu o disciplină riguroasă a muncii. în cursul școlii trebuie combătută cu energie prejudecata potrivit căreia travaliul artistic poate fi lăsat exclusiv pe seama „inspirației", că talentul, oricît de generos, poate realiza ceva fără o muncă îndîrjită, fără răgaz. Școala de artă trebuie să-și înzestreze studenții în primul rînd cu o metodă consecventă de studiu, de investigare artistică a domeniului respectiv de creație, corespunzătoare datelor propriei personalități, metodă care să stea la baza strădaniilor de continuă și migăloasă autoperfecționare a artistului, de-a lungul întregii sale vieți. învăță- mîntul artistic trebuie să fie organizat în așa fel, încît să asigure cadre pentru o multiplicitate de necesități artistice pe care le impune viața modernă; de la arta monumentală și pictura de șevalet pînă la grafica publicitară și este.- tica industrială, de la simpla execuție în orchestră, pînă la interpretarea solistică și dirijarea întregii formații sau de la interpretarea rolurilor de operă pînă la cea a unor piese de muzică ușoară ori populară.La baza întregului proces ce se desfășoară în cadrul îmbunătățiri’ învățămîntului artistic trebui” să stea promovarea particularităților noastre naționale, astfel încît viitorul artist, încă din școală, să-și formeze personalitatea în climatul specific al tradițiilor artistice românești, să capete însușirile care să-i permită în viitor să contribuie la realizarea pe plan artistic a caracteristicilor națiunii noastre socialiste.în spiritul Directivelor trasate de către Plenara Comitetului Central al partidului, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și — sînt sigur că vor fi alături și uniunile de creație — va acorda un sprijin mai sistematic, mai perseverent și mai eficient Ministerului învățămîntului, în îmbunătățirea învățămîntului artistic de toate gradele, pentru ca să contribuie la progresul, înflorirea și afirmarea continuă a artei românești, la dezvoltarea socialistă a țării noastre.Cu aceste considerații și cu ho- tărîrea de a contribui cu tot elanul la punerea în practică a prevederilor legii învățămîntului, voi vota cu toată convingerea proiectul prezentat Marii Adunări Naționale.
DEPUTATEI 
COSTESCUmembrii corpului didactic. Aș vrea să amintesc dificultățile întîmpinate în efectuarea lecțiilor de laborator din cauza insuficientei lor dotări cu instalații, a- paratură, substanțe. Iată de ce, sublinierea făcută de tovarășul Ceaușescu în cadrul plenarei privind eforturile ce trebuie făcute pentru înzestrarea laboratoarelor, modernizarea lor, a stîrnit un larg ecou în rîndul cadrelor didactice și al elevilor.De o importanță deosebită pentru desfășurarea optimă a procesului instructiv-educativ, pentru înlăturarea supraîncărcării elevilor o are prevederea cuprinsă în lege, ca orele de curs să nu depășească 28—30 pe săptămînă. Această măsură va asigura timpul ce trebuie să rămînă la dispoziția e- levului și profesorului, timp în care cadrele didactice trebuie să rămînă cît mai mult în mijlocul elevilor, să poarte discuții cu ei, să le organizeze activitatea în cercuri, în formații artistice și sportive. Va trebui, însă, să facem ca toate cadrele didactice să înțeleagă că în norma noastră de muncă se includ, de asemenea, și activitățile științifice, cultural-artisti- ce și distractive ce trebuie să le organizăm pentru elevii noștri.Am convingerea că noua legiferare a învățămîntului de toate gradele va marca un progres e- sențial în opera de educație și pregătire generală sau profesională a tineretului nostru. De aceea o votez, trăind sentimentul că exprim voința celor pe care-i reprezint aici.

diferite domenii de activitate cu ocazia dezbaterilor publice.în cuvîntul meu doresc să mă refer la cîteva probleme legate de învățămîntul în limbile naționalităților conlocuitoare. Prin grija partidului și a statului, copiilor aparținînd naționalităților conlocuitoare le sînt asigurate condiții ca să urmeze învățămîntul de toate gradele și în limba proprie. Rețeaua școlară existentă asigură cuprinderea tuturor copiilor de vîrstă școlară din rîndul naționalităților conlocuitoare. în afară de aceasta, la cererea părinților, anual, 

un număr de elevi se îndreaptă spre școlile cu limba de predare română.O atenție deosebită a fost acordată încadrării unităților cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare cu personal didactic de predare, conducere, îndrumare și control. în anul școlar 1967/1968 în aceste unități lucrează 1 811 educatoare, 5 053 învățători, 7 300 profesori. De asemenea, în conducerea școlilor, la inspectoratele județene își desfășoară activitatea cadre de diferite specialități din rîndul naționalităților conlocuitoare.Școlile și secțiile cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare au asigurate planuri de învățămînt, programe și manuale școlare, care au fost îmbunătățite treptat atît sub aspectul conținutului științific, cît și al cerințelor me- todico-didactice. Numai în acest an au fost tipărite 435 titluri de manuale pentru școlile cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare.Existența unei vaste rețele de școli și secții cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare este o expresie a politicii naționale juste a partidului și statului nostru, o dovadă a profundului democratism al orînduirii noastre.Proiectul de lege cuprinde și cadrul de dezvoltare a învățămîntului în limbile naționalităților conlocuitoare. în același timp se stabilesc sarcini Ministerului învățămîntului pentru asigurarea pregătirii personalului. didactic necesar învățămîntului din aceste școli, continuarea elaborării de manuale școlare, crearea condițiilor necesare ca la concursurile de admitere.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

I0AN ANTONLegea învățămîntului pe care o dezbatem reprezintă sinteza unor studii elaborate pe baza experienței noastre, îmbinată cu rezultate ale teoriei și practicii contemporane. Ea reprezintă generalizarea propunerilor și sugestiilor făcute în spiritul unei înalte responsabilități de nenumărați cetățeni și specialiști în coloanele ziarelor sau în cadrul unor largi consfătuiri. Ea este elaborată în spiritul principiilor fundamentale expuse magistral în Directivele P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului din Republica Socialistă România.Dezvoltarea impetuoasă a industriei cere un număr mare de cadre inginerești bine pregătite din toate punctele de vedere. în anii socialismului, învățămîntul tehnic superior s-a dezvoltat considerabil, s-a diversificat șl s-a perfecționat continuu. Cu toate acestea, în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, cînd'știința devine un factor tot mai activ al producției materiale, folosirea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne determină schimbări esențiale în pregătirea specialiștilor în domeniul tehnicii.Se impune, deci, ca pregătirea viitorului inginer să aibă loc în cadrul unor specialități cu un profil larg, mai flexibil și ușor adaptabil la cerințele viitorului, ceea ce ne obligă însă la reconsiderarea din temelie a planurilor noastre de învățămînt, îndeosebi a conținutului procesului de învățămînt.în ceea ce privește durata învățămîntului tehnic superior, problemă legată foarte strîns de profilul acestuia, aș dori să subliniez că, la ora actuală, pentru multe specialități, durata este prea lungă și sînt întru totul de acord cu măsura stabilită de a se reduce la
CUVÎNTUL

ȘTEFANPornind de la tradițiile progresiste ale școlii românești, proiectul de lege reflectă preocupările de modernizare a învățămîntului pe plan național și mondial, răspunde cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării societății socialiste în patria noastră.Prevederile legii pe care o vom adopta vin să înlăture o serie de deficiențe care se datorează în bună parte și Ministerului învățămîntului. Desele schimbări în ceea ce privește structura învățămîntului, planurile de învățămînt, programele și manualele școlare au dus la lipsă de continuitate și stabilitate, la pierderea perspectivei în organizarea de durată a procesului instructiv-educativ. Tendința de a restrînge profilul școlilor de grad mediu a avut grave repercusiuni pentru diferite sectoare social-eco- nomice, unde se resimte lipsa de specialiști cu pregătire medie. Ministerul învățămîntului nu a studiat temeinic ritmul de'creștere a rețelei școlare și — ca urmare — numărul de locuri în învățămîntul superior pedagogic a fost și continuă să fie în prezent cu mult sub cifra necesară, corespunzătoare dezvoltării învățămîntului de cultură generală. Un exemplu edificator aș putea da din județul Neamț, unde în prezent funcționează la clasele V—VIII aproximativ 1 000 de cadre fără pregătirea cerută.Legea prezintă noile raporturi care se stabilesc între Ministerul învățămîntului, comitetele executive ale consiliilor populare județene și inspectoratele școlare. Cred că va trebui ca în viitor să se creeze un sistem operativ de muncă, propice realizării la timp și în cele mai bune condiții a problemelor curente ale școlii. Desigur, consiliul popular județean va trebui să sporească activitatea inspectoratului școlar și să întărească răspunderea lui în îndrumarea și orientarea procesului instructiv-educativ din școli. 

prevăzute în legislația școlară, can- didații să susțină probele în limba maternă la obiectele pe care le-au studiat în această limbă. Aceste prevederi sînt în concordanță cu Constituția noastră, cu politica națională marxist-leninistă promovată de partid.în urma împărțirii adminlstra- tiv-teritoriale a țării au apărut u- nele disproporții în repartizarea liceelor și secțiilor de cultură generală și pedagogice în raport cu compoziția națională a populației școlare. De aceea, consider necesar ca Ministerul învățămîntului, împreună cu consiliile populare județene, să reexamineze rețeaua unităților școlare, mai ales a liceelor și să o adapteze noii împărțiri administrative.Ocupîndu-se în continuare de unele aspecte ale învățămîntului din județul Sibiu, vorbitorul a a- rătat că este necesar să se îmbunătățească ritmul construcțiilor școlare și că este necesară o mai justă profilare a școlilor profesionale, în sensul reducerii numărului de meserii care se pregătesc într-o școală și eliminării paralelismului existent în prezent.Oamenii muncii, intelectualitatea județului nostru, a spus în continuare vorbitorul, au primit cu deosebită bucurie prevederea cuprinsă în Directivele C.C. al P.C.R. pentru a se examina posibilitatea înființării unei facultăți cu profil pedagogic la Sibiu.Convins fiind că prevederile proiectului de lege răspund cerințelor pregătirii și formării tinerei generații în etapa actuală și în perspectivă, îl voi vota cu toată încrederea.

unele specialități. De fapt nu numărul anilor de studiu este factorul determinant al profilului pregătirii inginerului, ci conținutul procesului instructiv-educativ. Re- ferindu-se în continuare la necesitatea formării unor cadre de subin- gineri, treaptă intermediară între tehnicieni și ingineri, vorbitorul a arătat că pregătirea teoretică și practică a acestora, cel puțin la cîteva specialități, ar fi necesar să se facă pe o durată de școlarizare de pînă la 3 ani.Prin proiectul de lege se prevede o reducere a orelor săptămî- nale obligatorii ale studentului la 30 și o creștere apreciabilă a numărului de ore de seminarii, laborator și proiecte în raport cu orele de curs. Consider că acestea sînt măsuri deosebit de judicioase, deoarece se va asigura, astfel, mai miilt timp pentru studiu individual, diminuînd orele de receptare pasivă, cele de curs în favoarea orelor active (seminarii, laborator și proiecte) Aș face totuși aici o observație de principiu, și anume, că măsurile de mai sus ne obligă să asigurăm mai multe săli de biblioteci, mai mult materia] documentar studenților, săli de proiecte etc., unde fiecare student din anii mari să aibă planșeta sa la care să lucreze oricînd în afara obligațiilor didactice și unde să poată fi îndrumat și controlat de cadrele didactice, iar laboratoarele să fie dezvoltate și mai bine dotate.Sînt convins — a spus în încheiere vorbitorul — că legea învățămîntului pe care o dezbatem astăzi va contribui la mersul înainte al patriei noastre pe drumul civilizației și progresului, pe drumul prosperității și al socialismului și o voi vota cu toată încrederea. ° ’
DEPUTATULUI 

DOBOȘCu sprijinul Ministerului învățămîntului, inspectoratele școlare trebuie să asigure însă nu numai o bună îndrumare de specialitate, ci și acele mijloace moderne cerute de învățămînt în această direcție aș vrea să relev o serie de greutăți pe care le întimpinăm în înzestrarea școlilor cu aparataj modern de laborator, necesar demonstrațiilor și lucrărilor practice. O parte din materialul didactic primit în cursul anilor este depășit din punct de vedere științific și tehnic. De aceea, consider că Ministerul Învățămîntului trebuie să dovedească mai multă preocupare și operativitate în editarea și fabricarea materialului didactic corespunzător.Sistemul actual de acordare a gradelor didactice prezintă anumite deficiențe, este insuficient de stimulativ Dacă la aceasta mai a- dăugăm și caracterul facultativ al înscrierii la gradele II și I, ne dăm seama că interesul pentru perfecționarea continuă nu este stimulat în mod corespunzător. De aceea sînt de acord cu prevederile cuprinse în proiectul de lege în legătură cu perfecționarea cadrelor didactice.Cadrele didactice din județul Neamț s-au bucurat de grija organelor de partid și de stat în ceea ce privește asigurarea unor condiții bune de muncă și viață. Ne vom strădui și în viitor să acordăm întreaga atenție îmbunătățirii acestor condiții, în special în mediul rural. Noi am votat în această sesiune Legea pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală. Eu consider că va trebui să folosim din plin prevederile acestei legi, pentru a contribui la stabilitatea cadrelor didactice și îndeosebi pentru integrarea lor trainică în viața satelor,

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
S0TO andrâsCitind proiectul de lege cu privire la învățămîntul din țara noastră, precum și cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al partidului pe marginea dezbaterilor asupra învățămîntului, căutam să-mi .explic ce anume m-a impresionat cel mai mult. Cred că nu greșesc dacă spun că ideea de bază, care se desprinde din aceste documente, se referă la formarea multilaterală a personalității — și înfăptuirea a- cesteia constituie sarcina noastră principală, pentru că viitorul țării se hotărăște în mare' măsură pe băncile școlii. Fără îndoială pasul nou, pe care îl facem acum, se realizează pe baza unor succese dobîn- dite anterior. Ne amintim cu emoție de clipa cînd, din cele mai îndepărtate cătune ale patriei, învățătorii raportau lichidarea analfabetismului, eveniment care a conectat întregul popor, și din punct de vedere spiritual, la circuitul științei de carte, ca o rețea de lumini incandescente.în continuare vorbitorul a spus i M-aș îndepărta de la problema pe care mi-am propus-o, dacă m-aș referi mai pe larg la acele aspecte negative ale trecutului a- propiat pe care le-a analizat și dezbătut partidul, tot activul de partid și poporul nostru în legătură cu încălcarea democrației și legalității socialiste. Cert este că a- ceste manifestări au avut repercusiuni și asupra îndrumării și organizării învățămîntului. Tot atît de cert este și faptul că valurile stîrnite de documentele Congresu

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
COSTIN NENIȚESCUDezbaterile Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din luna aprilie și concluziile trase în deplină cunoștință realistă a faptelor de către secretarul general al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au trasat liniile generale ‘ de dezvoltare ale învățămîntului și au arătat modificările devenite necesare în sistemul nostru de învățămînt pentru a-1 armoniza cu situația nouă creată de dezvoltarea uriașă a economiei și culturii țării și poporului nostru.Legea reprezintă un incontestabil progres față de actele normative actuale care dirijează învățămîntul nostru. Nu voi repeta cele spuse de alți tovarăși înaintea mea cu privire la avantajele noii legi, dar nu pot, chiar cu riscul repetiției, să nu-mi exprim satisfacția pentru sublinierea preocupărilor științifice și a cercetării în învățămînt și implicit a valorilor științifice ca cel mai important criteriu în recrutarea noilor cadre.Printre prevederile privitoare la învățămîntul superior, introduse prin proiectul de lege, deosebit de importantă mi se pare a- poi extinderea învățămîntului postuniversitar. Față de dezvoltarea neîntreruptă, vertiginoasă, a științei și tehnicii este imperios necesar ca lucrătorii din producție să fie chemați periodic la cursuri și lucrări, care le vor permite să-și ridice nivelul științific și să se inițieze în noile metode de lucru. Cred că învățămîntul postuniversitar va deveni cti timpul determinant pentru perfecționarea profe

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ȘTEFAN PETERFIDiscutarea proiectului de lege privind învățămîntul este de o însemnătate istorică pentru școala românească și are menirea să asigure realizarea în practică a directivelor stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului cu privire la ridicarea pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste în toate domeniile de activitate: economică, științifică și culturală.Principiile și normele generale de organizare și de funcționare a întregului învățămînt cuprinse în prevederile prezentului proiect de lege sînt așezate' pe temelia științifică a concepției înaintate despre natură și societate, folosind tradițiile progresiste ale școlii noastre, experiența pedagogică universală și sînt strîns legate de cerințele mereu mai mari ale construcției socialiste din Republica Socialistă România. Proiectul prezentat spre dezbatere asigură un acces larg al populației la un învățămînt de nivel mai înalt, concretizat în introducerea școlii generale și obligatorii de zece ani pentru toți copiii patriei și prin diversificarea învățămîntului și orientarea profesională mai largă privind aptitudinile elevilor și studenților. O astfel de organizare și funcționare a învățămîntului va permite folosirea mai avantajoasă a capacităților individuale și a valorificării mai ample a potențialului populației țării noastre. Legea asigură astfel învățămîntul pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie și fără vreo altă îngrădire ce ar putea constitui o discriminare. în conformitate cu prevederile Constituției se stabilește că pentru naționalitățile conlocuitoare învățămîntul de toate gradele se desfășoară și în limba 

lui al IX-lea au curățat și continuă să curețe din viața noastră tot ceea ce constituie frîne în dezvoltarea impetuoasă spre desăvîrșirea societății socialiste.în condițiile dezvoltării dinamice a economiei se creează premisele ca fiecare cetățean al țării, indiferent de naționalitate, să-și poată pune în valoare posibilitățile sale creatoare în folosul patrji ei noastre socialiste.Proiectul de lege al învățămîntu- - lui pune un accent deosebit pe educarea tineretului în spiritul celei mai înaintate concepții despre lume: materialismul dialectic și istoric. Nu se îngăduie nici o concesie acelor manifestări care încearcă să propage ideea că coexistența pașnică dintre țările socialiste și cele capitaliste se poate extinde și asupra unei coexistențe pașnice pe plan ideologic. Această exigență, pe planul concepției noastre despre viață și societate, se bazează însă pe confruntarea liberă a ideilor pe baza unui dialog deschis, pe combaterea tuturor curentelor șl teoriilor filozofice neștiințifice. , reacționare.Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca din multele aspecte ale proiectului de lege să scot în evidență și acea latură care dovedește încă o dată justețea politicii partidului nostru în domeniul problemei naționale. După cum se arată în proiectul de lege, în conformitate cu prevederile Constituției, pentru naționalitățile conlocuitoare învățămîntul de toate gradele se desfășoară și în limba proprie. Ministerul învăță

sională a diferitelor categorii de cadre din producție.Arătînd că sînt necesare preci- ziuni cu privire la normele de recrutare ale corpului didactic și că această problemă va fi inclusă în Statutul Corpului Didactic, vorbitorul a spus că ar fi fost mai bine ca acest statut să fi fost discutat simultan cu prezenta lege, relațiile dintre cele două acte normative fiind evidente și multiple. Nivelul unei școli și calitatea învățătnîn- tului, predat sînt determinate în •-indii1 absolut de niVeiul'țși‘''calitatea' corpului didactic. Sperăm că statutul va împlini în mod satisfăcător această lacună.în legătură cu procedura concursului de admitere a studenților, vorbitorul a propus să se. specifice în lege ținerea de concursuri unice pe facultăți.în timp ce, cu 50 de ani în urmă, era încă posibil să se transmită studenților, în cadrul unei facultăți, toate sau aproape toate cunoștințele referitoare la o anumită disciplină, fizică, chimie sau medicină, — a arătat între altele vorbitorul — lucrul acesta a devenit astăzi cu totul imposibil, din cauza acumulării formidabile de fapte și cunoștințe. Pînă în prezent s-a încercat să se facă față acestei situații prin înmulțirea excesivă a cursurilor și prin încărcarea programelor. Este imposibil să se meargă mai departe pe această linie și va trebui să se modifice radical metodele folosite în învățămîntul nostru superior. Problema s-a pus și în alte țări și a fost rezolvată în diferite moduri.

maternă. Folosirea limbii materne în școli este o expresie a politicii naționale juste, științifice, a Partidului Comunist Român și a conducerii Republicii Socialiste România, o dovadă a profundului democratism al orînduirii noastre socialiste. Apreciez aceste prevederi ale proiectului ca o expresie înaltă a grijii partidului și statului nostru față de procesul instructiv-educativ, în școlile cu predare în limbile naționalităților conlocuitoare.Învățămîntul, superior, în lumina prevederilor din proiectul de lege, este un centru puternic pentru formarea specialiștilor de înaltă calificare, necesari în diferitele domenii ale vieții sociale și contribuie la progresul științei, tehnicii și culturii. în spiritul acestor prevederi, studiile se realizează prin învățămînt de zi, seral și fără frecvență.Dintre prevederile proiectului de lege doresc să subliniez în mod deosebit rolul conducerii colective preconizate la nivelul instituțiilor și facultăților prin stabilirea atribuțiilor principale concrete ale consiliilor profesorale și ale birourilor consiliilor instituțiilor și facultăților de învățămînt superior, în cadrul proiectului de lege sînt prevăzute dispoziții care acordă mai multe drepturi universităților și institutelor superioare de a exercita o mai largă autonomie universitară. Acest lucru va influența în mod favorabil descentralizarea procesului de învăță- mint, încurajarea inițiativei, operativității, eficacității și specificității catedrelor, facultăților și instituțiilor.Referindu-se la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., la cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la plenară, vorbitorul a subliniat marea lor însemnătate 

mîntului asigură pregătirea personalului didactic necesar învățămîntului în limbile naționalităților conlocuitoare. La concursurile de admitere prevăzute în prezenta lege, candidații au dreptul de a susține probele în limba maternă la disciplinele pe care le-au studiat în această limbă.Asigurarea predării învățămîntului de toate gradele și în limbile naționalităților conlocuitoare, lărgirea continuă a educației în limba maternă înseamnă de fapt recunoașterea nu numai a drepturilor individuale ale cetățeanului, ci și ale întregului grup etnic de care aparține, și care — în cadrul unit al României socialiste, trăind și muncind alături de națiunea română, luptînd pentru aceleași idealuri, pătruns de dragoste față de patria comună — își dezvoltă liber cultura, arta și tradițiile specifice, în contextul general al societății noastre socialiste.Predarea învățămîntului în limba maternă pentru naționalitățile conlocuitoare, învățămîntul de toate gradele contribuie în mod hotărîtor la adîncirea legăturilor frățești între toți cetățenii patriei contribuie la însușirea tot mai profundă a științei și culturii, a ideologiei și politicii partidului nostru; asigură deci drumul cel mai scurt și cel mai eficient spre aceleași culmi de cultură și civilizație ale întregului popor.Egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre, indiferent de naționalitate, consfințită de Constituția țării, capătă prin această lege o nouă și elocventă confirmare, izvor nesecat al stimei și dragostei fierbinte față de P.C.R., față de patria dragă. Trăind profund aceleași sentimente, îmi exprim deplina mea adeziune față de legea învățămîntului, pe care o votez cu toată încrederea. >
Referindu-se la necesitatea modificării radicale a procesului instructiv, vorbitorul a spus : Trebuie să folosim și noi metode de învățămînt, bazate pe dezvoltairea capacității de a gîndi a studenților și pe inițierea acestora în tehnicile moderne de informare eficientă și rapidă, reducînd materialul transmis pentru simpla memorizare la noțiunile de bază.Absolvenții învățămîntului superior sînt, prin natura lucrurilor, destinați a ocupa posturi cheie în economia națională, în aparatul de stat, în cercetare, sau în învățămîntul de toate gradele. Este esențial ca la aceste posturi cheie să aibă acces numai acele elemente care posedă capacitatea necesară și împlinesc anumite condiții de: pregătire. Trebuie să elaborăm metodele pentru a realiza o selecție în condiții optime. ■ Noile metode de învățămînt, pe care va trebui să le adoptăm, vor trebui să acorde o deosebită atenție și problemei selecției elementelor valoroase.Schimbarea metodelor folosite în învățămîntul superior presupune o pregătire corespunzătoare a cadrelor, dezvoltarea bazei materiale, care să corespundă uriașei industrii pe care o construim și stadiului actual atins de societatea noastră.în concluzie, consider că legea învățămîntului supusă votulț / Marii Adunări Naționale constituie un progres față de legile trecute. De aceea, eu personal o voi vota. Consider, pe de altă parte, că acțiunea pentru îmbunătățirea învățămîntului nostru nu trebuie să înceteze, este un proces dinamic, ce trebuie să ne preocupe necontenit. De modul cum vom ști să creștem copiii noștri depinde viitorul țării noastre.

pentru dezvoltarea învățămîntului I din țara noastră, apreciind că i ampla analiză făcută și criticile aduse sînt un prilej de învățăminte pentru îmbunătățirea activității școlii, a slujitorilor ei.în continuare, vorbitorul s-a referit la rolul învățămîntului de toate gradele în educarea și formarea o- mului pentru muncă și viață, la necesitatea asigurării timpului liber pentru munca individuală a studenților, la nevoia găsirii unei proporții juste între elementele clasice și moderne ale științei — cheid succesului profesorului și a pregătirii generațiilor viitoare pentru societatea noastră. Studentul nu trebuie să fie un simplu registru al cunoștințelor predate, ci un gîn- ditor și creator în specialitatea pe care a ales-o în facultate.Punerea în aplicare a prevederilor proiectului — a spus în încheiere Ștefan Peterfi — realizarea în fapt a legii pe care o votăm, depinde într-o mare măsură de activitatea noastră, a cadrelor didactice, care avem sarcina de onoare să contribuim la buna desfășurare a învățămîntului, la îndrumarea întregii munci de educare și instruire în școli și instituțiile de învățămînt. Sînt încredințat că membrii corpului didactic vor munci cu entuziasm pentru îndeplinirea sarcinilor nobile ce le revin în pregătirea și educarea tinerelor generații în patria noastră, în ridicarea continuă a rolului școlii în opera de construire a societății socialiste.Permiteți-mi să exprim și de a- ceastă dată adeziunea mea deplină la măsurile luate de partid și de stat în toate domeniile vieții economice și sociale pentru traducerea în viață a sarcinilor prevăzute în Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R.Sînt de acord cu proiectul de lege privind învățămîntul în țara noastră, fiind convins că el răspunde unei necesități economice, științifice și. culturale de prim ordin și contribuie la îmbunătățirea învățămîntului de toate gradele.'
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PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 

DE CĂTRE MINISTRUL REPUBLICII 
FEDERATIVE A BRAZILIEI EA BUCUREȘTI 

Cuvîntările rostiteîn discursul rostit cu această o- cazie, ministrul brazilian a arătat că se consideră onorat de misiunea care i s-a încredințat de a reprezenta țara sa în Republica Socialistă România cu care poporul brazilian se simte legat prin tradiția latină și prin multiple afinități, cațe încep cu rudenia de limbă și continuă cu alte aspecte comune celor două popoare.„Sîntem profund convinși — a arătat ministrul brazilian — că, fără a fi mari puteri, noi trebuie să depunem eforturi pentru a pune în valoare dreptul care revine fiecărei țări de a-și aduce contribuția pe plan internațional la lupta pentru pace și progresul tuturor popoarelor. In aceste condiții, ne aflăm în prezența unui antecedent de înaltă valoare și anume coincidența punctelor de vedere ale guvernelor noastre, care sînt angajate în luptă pentru apărarea principiilor suveranității naționale, e- galității și neamestecului în treburile interne ale altor state și pentru soluționarea pașnică a problemelor internaționale".Ministrul brazilian a transmis în numele președintelui Republicii Federative a Braziliei cele mai bune urări de sănătate și fericire, președintelui Consiliului de Stat și de prosperitate poporului român.în răspunsul său, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pentru aprecierile și bunele urări a- dresate poporului român și a rugat pe ministru să transmită la rîndul său urări de fericire personală președintelui republicii și de pace și progres poporului brazilian.Apreciind pozitiv faptul că în ultimii- ani relațiile multilaterale ale ..României cu țările Americii Lat..ie au cunoscut o extindere, președintele Consiliului de Stat a subliniat că „poporul nostru se simte apropiat și nutrește simpatie față de poporul brazilian, față de

eforturile sale de dezvoltare și progres. Acest fapt se bazează nu numai pe comunitatea originii latine a popoarelor noastre, ci și pe înțelegerea de către guvernele noastre a adevărului că bunele relații între țări se fundamentează pe promovarea principiilor' respectării independenței și suveranității, e- galității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, principii a "căror valabilitate se dovedește tot mai trainică și se bucură de o tot mai largă adeziune internațională".în continuare, președintele Consiliului de Stat a spus : „împărtășim părerea dumneavoastră că relațiile dintre România și Brazilia sînt bune, aducînd o contribuție pozitivă Ia cunoașterea reciprocă și conlucrarea fructuoasă a țărilor noastre și ne exprimăm convingerea că există largi posibilități pentru continua lor dezvoltare, pentru întărirea prieteniei dintre popoarele noastre".în încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ministrului brazilian succes deplin în realizarea înaltei misiuni ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de tot sprijinul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Conșiliuluj de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convprbire cordială cu ministrul brazilian, Marcos Antonio de Salvo Coimbra.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe.Ministrul brazilian a fost însoțit de membri ai legației. (Agerpres)
VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI

SOCIALIST DIN CHILEDelegația Partidului socialist din . Chite,iigifndusă de ,-Luis Jeafez,^ secretar --getteral adjunct ’ al ■ PiS.C., membru al Comisiei Politice a C.C. al P.S.C., care se află în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R., a vizitat în zilele de 11—12 mai orașul București, Muzeul de istorie
a partidului comunist, a mișcării• “ ,f^>l&ționa.fcer Și -deipoggati^,^din ' România.’ precum și Muzeul.„ satului.Luni, oaspeții chilieni au plecat într-o călătorie prin țară și au vizitat rafinăria „Brazi" și muzeul Doftana.

Cu prilejui aniversării 
cTubblui sportiv Dinamo

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la înființarea clubului sportiv Di
namo, luni după-amiază, la Casa de 
cultură a Ministerului Afacerilor In
terne din Capitală, a avut loc o adu
nare festivă. Au participat tovarășii 
Ion Cosma, membru al Consiliului de 
Stat, Cornel Onescu, ministrul > aface
rilor interne, Ion Stănescu, președin
tele Consiliului Securității Statului, 
Anghel Alexe, președintele C.N.E.F.S., 
sportivi fruntași, ziariști.

Luînd cuvîntul, tov. Ion Nae, pre
ședintele clubului sportiv Dinamo, a 
arătat însemnatele realizări obținute 
de sportivii dinamoviști în decursul 
celor două decenii de activitate.

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

In încheiere, maestrul emerit al 
sportului, Aurel Vernescu, în aplau
zele puternice ale asistenței, -a dat ci
tire unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R, — personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — prin care, în numele

sportivilor, antrenorilor și tehnicienilor 
clubului Dinamo, sînt exprimate pro
fundele lor sentimente de recunoștin
ță față de partid, pentru minunatele 
condiții create dezvoltării culturii fi
zice și sportului în România.

Cu ocazia celei de-a 20-a aniver
sări a clubului sportiv Dinamo, au 
fost înmînate decorații acordate de 
Consiliul de Stat și titluri sportive cu 
care Consiliul General C.N.E.F.S. a 
distins mai mulți sportivi și tehni
cieni ai clubului.

Pentru contribuția adusă la dezvol
tarea mișcării de educație fizică și 
sport din țara noastră, clubul sportiv 
Dinamo a fost decorat cu Ordinul 
„Meritul sportîv"-clasa I.

Un număr de 101 sportivi, an
trenori și tehnicieni ai clubului 
au fost distinși cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia. De asemenea, trei sportivi au 
primit titlul de Maestru emerit al 
sportului, iar 33 titlul de Maestru al 
sportului.

Inmînînd distincțiile, tov. Ion Cos
ma, membru al Consiliului de Stat, 
a felicitat călduros pe sportivii dina
moviști

(Agerpres)

Plecarea tovarășului Gheorghe Radulescu

Executiv al C.A.E.RTovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, a plecat luni dimineața la Moscova pentru a participa la lucrările celei de-a 34-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, erau prezenți tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri, reprezentanți ai unor instituții centrale economice. Au fost de față A. V. Basov, ambsadorul Upiunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Vernisajul expoziției
de carte francezăLuni la amiază s-a deschis la Ateneul român expoziția de carte franceză.La vernisaj au asistat prof. univ. dr. docent Al. Bălăci, vicepreședinte ' al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, O. Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., directori de edituri și alți oameni de cultură și artă.Au fost, de asemenea, prezenți șefi de misiuni diolomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej au rostit scurte cuvîntări Dumitru Trancă, director general al Centralei editurilor și difuzării cărții, Gabriel Ferrier, președintele Comitetului permanent al expozițiilor de carte și ■ artă grafică franceze, precum și

Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.In expoziție sînt prezentate peste 2 000 de lucrări publicate de 60 de edituri franceze din diferite domenii: beletristică, artă și turism, știință și tehnică, cărți pentru copii și tineret, ediții de buzunar, dicționare și enciclopedii, manuale școlare și cursuri universitare.
★In cadrul \schimburilor bilaterale dintre Asociația artiștilor fotografi din Republica Socialistă România și Federația națională a societăților franceze de fotografie, luni după-amiază s-a deschis în sala din str. Brezoianu 23—25 o expoziție de artă fotografică fran-. ceză. (Agerpres)

SPECTACOL FESTIVAnsamblul folcloric al sindicatelor din municipiul Sibiu, recent întors dintr-un turneu întreprins. în •Franța, a susținut luni, seara un spectacol festiv în sala Teatrului U.G.S.R. din Capitală.,La spectacol au luat parte Constantin Drăgan, prim-vicepreședin- te al Consiliului Central al U.G.S.R., Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al consiliului, Ion Moraru. vicepreședinte af Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, deputați în Marea Adunare Națională,, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureș- tene.

Programul spectacolului a cuprins „Suită de cîntece și dansuri populare românești" cu care ansamblul a repurtat un deosebit succes la Festivalul internațional de folclor „Sărbătoarea liliacului de la Vitry", cucerind admirația publicului, specialiștilor și oficialităților franceze. Minunatele noastre cîntece și dansuri populare, interpretate cu măiestrie și talent de artiștii si- bieni, au transmis spectatorilor francezi bogăția sufletească și calitățile spirituale ale poporului român

SOSIREA 
AMBASADOR

JdsJSSJfiOSttl hi.s Mal.PKis
(Agerpres)

NOULUI 
AL JAPONIEILuni a sosit în Capitală Toshio Mitsudo, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Socialistă România.

prezenți Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor funcționari superiori fost de față Soltan daji, ambasadorul București.
externe, din M.A.E. A H. V. Sanan- Iranului ■ la

h interesul înțelegerii
și colaborării intre state

★Luni s-a înapoiat în țară, venind de la Teheran, tovarășul Avram Bunaciu, șeful delegației române la lucrările Conferinței internaționale pentru drepturile omului, care s-au desfășurat în capitala Iranului între 22 aprilie și 13 mai. La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost

★Luni s-a înapoiat venind de la Geneva, delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România condusă de acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, care a participat la lucrările celei de-a &XI-a Adunări mondiale a sănătății și la a 42-a sesiune a Consiliului executiv O.M.S.(Agerpres)

în Capitală,

în aceste
lume a fost evocată Victoria asupra 

• fascismului. La 23 de ani de la în
cheierea celui de-al doilea război 
mondial în Europa, apare evident că 
niciodată n-a fost mai puternică ca 
în prezent dorința și voința popoa
relor de a fi libere, de a-și hotărî sin
gure destinele, de a determina căile 
dezvoltării lor, potrivit năzuințelor 
și intereselor fiecăruia, în mod de 
sine stătător, fără nici un amestec 
din afară.

Evoluția evenimentelor pe arena 
mondială demonstrează convingător 
că respectarea neabătută a dreptului 
fundamental al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta este o condiție 
esențială, hoțărîtoare pentru a se a- 
junge la înlăturarea cauzelor de 
tensiune șj la destinderea încordării, 
la dezvoltarea prieteniei și cooperă
rii între țări și popoare. Prin
cipiul că fiecare popor este stă- 
pîn la el acasă, că este suveranul 
propriilor sale destine, că își alege 
și stabilește de sine stătător căile 
dezvoltării social-politice reprezintă 
o cerință fundamentală a dezvoltării 
progresiste a contemporaneității, o 
condiție sine qua non a menținerii 
păcii. .

în lumea de azi există națiuni 
care au ajuns lâ maturitatea dez
voltării ; există, totodată, și po
poare care se află în plin 
proces de formare și consolidare a 
națiunilor, care luptă pentru afir
marea lor pe. arena mondială. în lu
mea contemporană există țări în 
care a învins orînduirea socialistă, 
alături de care sînt țări în care 
mai există relații de dominație pro
prii orînduirii vechi. în toate a- 
ceste împrejurări, independenta și 
Suveranitatea reprezintă un factor de 
seamă al mersului societății pe ca
lea progresului și civilizației. Cîstigă 
teren tot mai mult și devin tot mai 
puternice curentele de opinie care se 
pronunță si acționează în favoarea a- 
sigurării și consolidării independentei 
naționale. împotriva politicii cercu
rilor imperialiste de imixtiune, de 
amestec în treburile altor popoare, 
de doriiinatie și dictat. împotriva a- 
cestei politici se ridică cu hotărîre 
pături largi ale opiniei publice in
ternaționale. personalități de frunte 
ale vieții publice din numeroase 
țări, factori de răspundere, conducă
tori ai numeroase state.

In pofida cerințelor imperioase ale 
opiniei publice, pe arena internațio
nală , continuă însă să se manifeste 
practici de încălcare flagrantă a in
dependentei statelor, de ingerințe și 
amestec brutal în treburile altor 
popoare, încercări de a înlocui pe 
calea presiunilor economice și poli
tice si chiar recurgîndu-se la forță 
sau amenințare cu forța, regimuri 
și guverne care nu sînt pe placul 
inițiatorilor unor asemenea acte sau 
de a impune altele care nu sînt 
dorite de popoarele respective. Este 
știut că forțele imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
în dorința de a-și păstra privi- 

^„.tqgijtet;.l„,dg,,..;..,a.,. . înipiedica . mersul..... 
^pițpg6eșttlur;^..-.s0eja)),>,»r:nnu,v... se .■ " ......
îAapoi -ido-.4a nimic, pentru a-și - 
menține și permanentiza dominația 
asupra altor popoare, promovează în 
mod constant o politică de agresiune 
și samavolnicie împotriva drepturilor 
statelor la viață liberă și indepen
dentă. Asemenea practici și metode 
determină suspiciuni, neîncredere și 
animozități, provoacă încordare î,n 
viața internațională, generează ade
seori conflicte grave. înrăutățesc cli
matul politic, frînează colaborarea 
internațională, pun în pericol pacea.

Politica contrară intereselor popoa
relor și păcii, promovată de cercu
rile imperialiste, îmbracă forme va
riate — de la presiunile economice 
și politice pînă la amenințarea cu 
forța, intervenții militare directe și 
război de agresiune. După cum. este 
știut, recrudescenta în ultimii ani a 
așa-numitei politici „de pe poziții de 
forță" a imperialismului și-a găsit 
expresia într-o serie de acțiuni de a- 
mestec brutal în treburile altor state, 
în comploturi, lovituri de stat, răs
turnări de guverne, amenințare cu

zile, pretutindeni în

cinema
O Eu, eu, eu... și ceilalți : MIORIȚA — 
9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 2Q,30.

forța militară și chiar debarcarea de 
trupe și atacuri agresive. Un exem
plu cras în această privință l-au con
stituit evenimentele din Republica 
Dominicană din anul 1965, cînd au 
fost debarcate unități ale marinei a- 
mericane pentru a împiedica cu forța 
restabilirea unui regim legal, consti
tuțional, pe care-1 revendica po
porul. Exprimînd reacția de dez
aprobare pe care această in
tervenție a produs-o pretutin
deni, ziarul francez „La Nation" 
scria : „Intr-o epocă în care popoa
rele cele mai sărace, popoarele ce 
dispun cel mai puțin de posibilitatea 
de a-și asigura independența se a- 
gață cu disperare de ea, ca fiind 
simbolul unor demnități la care țin 
mai presus de orice, ultimul lucru 
ce ar trebui făcut este de a aduce o 
atingere .acestei demnități, călcîn- 
du-se în picioare pămîntul lor, re- 
curgîndu-se la dreptul celui mat 
tare". Acesta este un exemplu. Dar 
cîte altele n-ar mai putea fi încă ci
tate pentru a ilustra tentative în
treprinse în diferite colțuri ale pă- 
mîntului de recurgere la politica de 
forță, de reeditare a faimoasei „di
plomații a canonierelor", cu scopul 
de a menține, sau a aduce 
la putere guverne care 
sprijinul maselor, dar sînt 
cui cercurilor stăpînitoare 
state.

Așa cum arată experiența, în 
ca noastră, epoca unor mișcări 
precedent a popoarelor pentru 
rarea ființei lor naționale, a dreptu- 

• rilor lor fundamentale, actele de a- 
mestec în treburile interne ale sta
telor. sub toate formele și în toate 
gradele, duc la rezultate contrarii ce
lor scontate; ele n-au putut și nu pot 
frina procesele progresiste care au 
loc în viața fiecărei națiuni, precum 
și în dezvoltarea șocială pe plan 
mondial ; ele nu pot împiedica po
poarele să meargă înainte pe calea 
pe care o doresc ; dimpotrivă, ames
tecul în treburile interne, poli
tica „forței", actele agresive trezesc 
împotrivirea energică a popoarelor, 
le ridică și mai activ la luptă în 
apărarea demnității naționale, sti
mulează, dîrzenia și combativitatea 
lor, atrag după sine condamnarea și 
oprobriul popoarelor la adresa cercu
rilor imperialiste. Nu este oare con
cludent în această privință exemplul 
Vietnamului, unde, cu cît sînt mo
bilizate mai multe forte, cu cît ac
ționează mai mult mașina de război 
a unuia dintre marile state impe
rialiste. cu atît sporește dîrzenia. ho- 
tărirea de luptă a eroicului popor 
vietnamez ? Referindu-se la ineficien
ta spectaculoasă a agresiunii armate 
a S.U.A., cunoscutul comențator ame
rican W. Lippmann scrie : „Cel mai 
mare colos militar din lume riU este 
în stare, după ani de luptă, să supună 
după voia sa un popor mic".

Viața, evoluția evenimentelor de
monstrează astfel cu prisosință că 
practicile ingerinței în afacerile in
terne ale popoarelor, care nu pot ■ 
să ducă decit la fricțiuni, la încor-

■ dare„ si 'ConflicteGji-iau-,ce să caute ■ • 
ISțSHSWdlh. iWf fesele tu-’ 

'tuîor 'popbâfelbr cer’îri'mdd imperios 
să li se pună definitiv capăt. • Ele 
contravin în modul cel mai flagrant 
dreptului internațional, normelor de 
relații între state. După cum este 
știut, Carta O.N.U. a consfințit ca 
lege internațională principiul neames
tecului în treburile interne, procla- 
mînd în articolul 2 datoria tuturor 
statelor membre „de a se abține în 
relațiile lor internaționale de a re
curge la amenințarea cu forța sau 
la folosirea ei împotriva integrității 
teritoriale sau independentei politice 
a vreunui stat". Chestiunea neinter
venției în treburile interne ale altor 
state a fost ridicată la O.N.U. ; a fost 
adoptată o rezoluție în care se pro
clamă că folosirea directă sau indi
rectă a forței pentru a lipsi popoa
rele „de dreptul lor de autodetermi
nare, libertate și independentă și de 
dreptul de a-și alege liber calea dez
voltării politice, economice, sociale 
și culturale, constituie o violare a

a

epo- 
fără 
apă-
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jurul orei 12 — Transmisiune în di
rect de la Aeroportul Băneasa 
din Capitală a sosirii președin
telui Republicii Franceze, gene
ralul Charles de Gaulle.

17.30 — Pentru cel mici : Ecranul cu
păpuși : „Puntea de aur“ de Ve
ronica Porumbacu și Viorica 
Fillpoiu, după Ion Creangă.

18,00 — T.V. pentru specialiștii din In
dustrie : „Automatizarea" — par
tea a Ii-a.

18.30 — Curs ae limba engleză (lecția a
16-a).

, 19,00 — T.V. pentru școlari. România pl- . — . pOVes_

O O lume nebună, nebună, nebună ! 
MUNCA — 16 ; 19,30.
• Angelica și regele : MOȘILOR — 
15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19,45.
• Leul african : VIITORUL — 15,30 ;

i
va ride : MELODIA — 8,45 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9 ; 
13,30 ; v16 ; 18,30 ; 21, ARENELE

18 ;

11.15 ;

vremea

ii;

15 ;
15 ;

Știri«I

sportive
Aseară, la Haga, în prima parte a 

galei finale a turneului internațional 
de box, pugiliștii români au obținut 
două ■ victorii : la categoria pană, 
Moldovan l-a învins la puncte pe 
Kuznețov (U.R.S.S.), iar la categoria 
mijlocie-mică Covaci l-a întrecut pe 
Muck (R.F.G.). In-limitele categoriei 
muscă, boxerul sovietic Zaporojeț l-a 
învins la puncte pe Constantin Ciucă.

în .campionatele internaționale de 
tenis ale Italiei, ieri s-au disputat 
primele meciuri importante ale pro
bei de dublu bărbați. Cuplul român, 
format din ION ȚIRIAC și ILIE 
NĂSTASE. S-A CALIFICAT PEN
TRU TURUL TREI, învingînd cu 
6—4, 6—4, 8—6 perechea spaniolă 
Luis Arilla-Manolo Orantes. La du
blu mixt, Ilie Năstase și americana 
Harter au întrecut cu 6—1, 6—4 pe
rechea soților Kalogheropoulos (Gre
cia).

Cea de-a opta partidă dintre marii 
maeștri Mihail Tall și Svetozar Gli- 
gorici, care-și dispută la Belgrad ri
nul din meciurile sferturilor de fi
nală ale campionatului mondial de 
șah, s-a încheiat remiză ,1a mutarea 
27. In prezdnt scorul este favorabil 
cu 4,5—3,5 lui Mihail Tall.

IN EDITURA POLITICA 

AU APăRUT

Lege pentru dezvol
tarea construcției de lo
cuințe, vînzarea de lo
cuințe din fondul de stat 
către populație și con
struirea de case pro
prietate personală de 
odihnă sau turism.

★

Lege privind adminis
trarea fondului locativ 
și reglementarea rapor
turilor dintre proprietari 
și chiriași.48 pag. lei 1,50

Broșura a fost editată intr-un 
tiraj de masă.

torească : „Apa Bistriței 
tește".

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic, 

felicitate.
20,00 — Film serial : „Thierry la 

Fronde".
20.45 — Seară de teatru : Viața e vis" de

Calderon de la Barca. In pauză : 
poșta T.V.

22.45 — Telejurnalul de noapte.

— Pu-r

e Filarmonica de stat „G. Enescu" (la 
Sala mică a Palatului — ora 20): Recital 
de plan Corneliu Gheorghiu.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Patima roșie — 19,30, 
(sala Studio) : Părinții teribili — 19.30.

8
0 Teatrul de Comedie : Nicnlc — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Nepotul Iui Rameau — 20; (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul Mitică Bla- 
jlnu — 20.
rț> Teatrul „C. I. Notțara" (sala Studio) : 
Atelier’68 — 1 + 1 + 1 (premieră) — 20.
q Studioul Institutului de'artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
Viața e un vis — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. A- 
cademiei) : Tigrișorul Petre — 17.
n Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30.
s* Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : 
Adam șl Eva ia revistă — 20.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor : Magistrala tine
reții — 20.
C Circul de stat : Fantezii de primăvară 
— 20.

Oscar : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2381 — orele 17,30 și seria 2382 — 
orele 20,15), PATRIA - 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20.
• Obsesia : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15, CAPITOL - 8,45 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină - 20, 
STADIONUL DINAMO - 19,45, EXPO
ZIȚIE — 20.
0 Balul de sîmbâtă seara : LUCEAFĂ
RUL 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
VICTORIA - 8,45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, GRADINA DOINA — 19,30.
0 K.O. : BUCUREȘTI — 9 ;
13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 Sfîrșitul agentului W4C : GIULEȘTI 
— 15,30 ; 18 ', 20,30.
e Statornicia rațiunii : CENTRAL — 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
e Ce s-a întimplat cu Baby Jane : CI
NEMATECA - 10 ; 12,30 ; 14,30.
• Un taxi pentru Tobruk : LUMINA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
0 Viața In doi : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, VITAN — 15,30 ; 18 ; 
20,30,
• Tom și Jerry ; TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
0 Gioconda fără surîs : UNION — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
0 Răzbunarea haiducilor : FEROVIAR
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, EX
CELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;/16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9—16 în continuare ;
18.30 ; 20,45 ; la grădină — 19,45.
9 Răpirea fecioarelor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE : 10 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
COSMOS — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Pentru cîțlva dolari in plus : DACIA
— 8—15,30 în continuare ; 18.15 ; 20.45, 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,45.
o Praștia de aur : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18; 20,30, COTROCENI - 15,30; 18;
20.30.
Sfîntul la

18 ; 20,30,
20,30.
0 Zile de
13.30 ; 16 ; :
11,15 ; 13,30
• El Dorado

20,30.
0 Ea
13.30 ;
11,15 ;
LIBERTĂȚII — 20.
0 Topkapl : VOLGA — 10 ; 12,30 ;
17,45 ; 20,30. DRUMUL SĂRII —
17.30 ; 20.
0 Un bărbat și o femeie : GRĂDINA 
RAHOVA — 20,15.
0 Spartacus — cinemascop : GRADINA 
VITAN — 19,30.

8
II

pîndă : CRINGAȘI - 15.30 ; 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ;

vară : GRIVITA — .9 ; 11,15 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 
; 16 ; 18,15 ; 20,30.

w . _ . _ 1 : BUCEGI — 9,30; 12; 15,30;
18 ; 20,30 ; la grădină — 19,45, AURORA 
— 8,15 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la 
grădină — 20, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,45, la grădină — 20.
• Capcana : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20.
• Eddie Chapman, agent secret : FLA
CĂRA — 14,30 ; 17,30 ; 20,30.

Cartei O.N.U., a principiilor nein
tervenției".

Demonstrînd concludent că meto
dele și practicile imperialiste ale in
gerințelor în treburile interne ale 
unor popoare nu pot să ducă decît 
la încordare, la periclitarea păcii, 
viața internațională scoate 
în evidență principiile care 
la slăbirea încordării, la 
conflictelor interstatale, la 
cirea unor relații normale, 
se, de respect reciproc și cooperare. 
Acestea sînt principiile intangibile 
ale suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
ale altor țări, ale avantajului, reci
proc. Așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „temelia, trainică 
pe care se pot clădi relații noi de 
colaborare între state, factorul prin
cipal ce poate asigura însănătoșirea 
atmosferei internaționale, lichidarea 
încordării' și neîncrederii dintre sta
te îl constituie respectarea strictă a 
dreptului sacru pe care îl are fiecare 
popor de a-și hotărî singur soarta, de 
a-și alege drumul dezvoltării și forma ■ 
de organizare socială fără amestec din 
afară, corespunzător voinței și aspi
rațiilor sale". Constituie o trăsătură 
dominantă a evoluției internaționale 
faptul că aceste principii, pe care 
viata le ridică la rang de deziderat 
suprem în relațiile dintre țările lu
mii, se impun cu vigoare crescîn- 
dă. caDătă un tot mai larg teren de 
manifestare, se bucură de adeziu
nea tot. mai multor țări, de spri
jinul cercurilor largi ale opiniei pu
blice mondiale. Credincioasă acestor 
principii, țara noastră își dezvoltă 
necontenit relațiile - internaționale, 
militează neabătut pentru promova
rea lor pe arena mondială. In dez
voltarea pe această bază a rapor
turilor interstatale, tara noastră vede 
posibilitatea soluționării problemelor 
internaționale litigioase. deschise.

i Este de la sine înțeles că în situa
ția actuala, cînd ideile socialismului 
au învins într-un mare număr de sta- ' 
te, cînd socialismul s-a constituit în
tr-un sistem mondial, dobîndesc o 
însemnătate deosebită relațiile dintre 
tarile socialiste, menite să ofere în
tregii lumi un exemplu, să exercite o 
puternică influență asupra vieții in
ternaționale contemporane. Superio
ritatea socialismului constă nu numai 
în modul de producție și în raportu
rile sociale dinlăuntru! fiecărei țări 
cu orînduire socialistă, ci și în fap
tul că el proclamă un nou tip de ra
porturi interstatale, principial dife
rite,de relațiile de inegalitate, dictat 
și dominație existente pînă la forma
rea sistemului socialist. Acestui nou 
tip de relații îi sînt proprii deplina 
egalitate în drepturi, respectarea de
plinei suveranități a statelor, nea
mestecul în treburile interne, coope
rarea și întrajutorarea reciprocă. A- 
ceasta subliniază și mai mult marea 
importanță pe care o au pentru ză
dărnicirea planurilor cercurilor im
perialiste, pentru dezvoltarea pe plan 
mondial a relațiilor de colaborare 

. dintr.e. , ștate, extinderea , legăturilor 
,'j' pMșțenești între- țărllej socialiste, dez- 
. voltarea lor în ’spiritul ■ stimei și în

crederii reciproce, intensificarea co
laborării tovărășești între aceste țări, 
întărirea unității și coeziunii lor. 
Partidul Comunist Român, România 
socialistă consideră că în prezent este 
mai necesară ca oricînd unitatea ță
rilor socialiste, coeziunea partidelor 
comuniste, de care depinde în cea 
mai mare măsură unirea și succesele 
luptei tuturor forțelor păcii și pro- • 
greșului care militează împotriva 
imperialismului, și că de aceea tre
buie făcut totul pentru întărirea a- 
cestei unități.

Aplicînd cu fermitate politica sa 
externă principială, România va de
pune și de aci înainte eforturi neslă
bite pentru întărirea și dezvoltarea 
prieteniei cu toate țările socialiste, 
pentru dezvoltarea relațiilor de coo
perare cu toate statele, indiferent de 
orînduirea socială, corespunzător cu 
aspirațiile de pace, democrație șl 
progres ale tuturor popoarelor.

Ion FÎNTÎNARU

I

puternic 
pot duce 
evitarea 
statorni- 
sănătoa-

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă, cu cerul va
riabil. înnorări mai accentuate 
s-au produs în jumătatea de 
nord-vest a țării, unde s-au 
semnalat averse slabe însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit. Tem
peratura aerului a înregistrat o 
ușoară scădere în nord-vestul 
țării. La ora 14 oscila între 21

de grade la Sebeș și 32 de grade 
la Giurgiu și Alexandria.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15. 16 și 17 mai. In țară : 
După o instabilitate și o răcire 
de scurtă durată, vremea se va 
încălzi. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi locale, sub formă 
de averse. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, mai coborîte 
la începutul intervalului, iar ma
ximele între 18 și 28 de grade, 
local mai ridicate. In București: 
După o instabilitate de scurtă 
durată, vremea va deveni în ge
neral frumoasă. Cerul va fi 
schimbător, favorabil aversei de 
ploaie. Vînt potrivit.

Om^is sting sete® ^âmîntalni
(Urmare din pag. I)
urcat cît mai sus, într-o 
căruță, pentru a crea pre
siune apei prin cădere, și 
altele.

Bărbații întruniți aici 
pentru a limpezi încă o e- 
tapă de două zile a acțiu
nii lor și pentru a lărgi 
fluviul inițiativei care a 
cuprins întinderile bărăga- 
nelor. deliberează cu ma
turitate asupra destinului 
apelor care nu vor de bu
nă voie și potrivit ciclurilor 
naturii, să se reverse asu
pra cîmpurilor însetate. D.e 
aici vor pleca direct în sec
toarele activității lor, du- 
cînd cu ei înțelepciunea u- 
nor rezolvări noi.

Surprinși, la ora zece di
mineața, de vestea că le-au 
sosit 22 de vagoape-cister- 
nă pline cu apă (comanda
mentul județean nu-i anun
țase), țăranii cooperatori 
din Plopu au alergat în- 
tr-un suflet la gară. Vagoa
ne cu apă... Apa adusă cu 
trenul... De necrezut. Nu-și 
aminteau să se fi petrecut 
și altădată așa ceva și nici 
nu auziseră că pe undeva, 
în lume, apa a fost vreoda
tă adusă cu trenurile ca să

ude semănăturile amenin
țate de secetă... Erau ui
miți și stîngaci... Vagoane- 
le-cisternă erau, într-ade- 
văi?, în gară. Mii de tone 
de apă... O apă pe care 
n-o așteptau pentru că 
n-au, în preajma satului, 
nici o sursă de irigații. Su
paseră doar niște puțuri... 
S-au repezit Ia vagoane. 
Dar... Dar cum să duci apa 
la rădăcina griului ? Fre- 
mătau în jurul cisternelor 
uriașe, în căutarea unei 
idei.

— Țevi ! a strigat dintr-o 
dată președintele coopera
tivei. Aduceți țevi de la 
sonde.

Un camion a pornit în 
goană spre cîmpul de son
de din apropiere.

S-a întors, într-o oră, în
cărcat cu țevi de foraj. Ca 
și cum ar fi fost sondorj 
de cînd lumea, au montat 
cu repeziciune țevile, în 
opt coloane lungi de cîteva 
sute de metri, pe care le-au 
întins în lanul cu grîu... 
Fiecare capăt de conductă 
a fost conectat la cite o cis
ternă (lipseau racordurile 
speciale și atunci ingenio
zitatea colectivă a impro
vizat alte racorduri), și rînd

pe rînd vanele cisternelor 
au fost deschise. Apa a țîș- 
nit pe conducte... Cîteva 
minute mai tîrziu, pe șan
țurile brazdelor cu grîu, 
apa călătorea infiltrîndu-se 
la rădăcina griului înse
tat.

într-un lung șir, de la 
marginea lanului, oamenii 
priveau bucurîndu-se, încă 
nevenindu-le să creadă... 
Era ca o ploaie dintr-un 
cer senin. Totul se petre
cuse în mai puțin de două 
ore. După-amiază, trenul a 
plecat înapoi, la Brăila, 
pentru a lua, din Dunăre, 
o nouă încărcătură.

Două perechi de trenuri 
fac, ziua și noaptea, fără 
odihnă, această formidabi
lă navetă. Ele încarcă apa 
Dunării cu ajutorul unor 
puternice pompe, în cîte 
cincizeci de vagoane-cis- 
ternă și pornesc peste 
cîmpuri, la zeci și sute de 
kilometri în interiorul cîm- 
piei... La Ianca, la sosi
rea celor 29 de vagoane, 
inginerul agronom Mihai 
Petrică a concentrat în 
marginea terasamentului 
căii ferate cîteva tractoa- 
re-buldozer și cîteva sute 
de oameni cu lopeți și hîr-

lețe. Au fost săpate niște 
gropi uriașe, în care a fost 
golită apa din tren. Apoi, 
cu ajutorul unei motopom- 
pe și a cîtorva aspersoare 
apa a țîșnit peste un cîmp 
semănat cu cartofi, în je
turi albe, răcoroase și bi
nefăcătoare. In mai puțin 
de o oră! Am fost de față 
la aceste unice spectacole 
și mă gîndeam atunci' la 
forța organizată a acestor 
oameni în stare să opună o 
rezistență eficace celei mai 
acerbe dintre capriciile 
naturii:, seceta.

La Mircea Vodă, unde la 
inițiativa comitetului co
munal de partid și prin 
munca a sute de țărani, în 
timp de trei zile, apa Bu
zăului a fost răspîndită 
pe 500 de hectare, prin- 
tr-un sistem de irigații 
creat ad-hoc, am avut o 
oră mai tîrziu o imagine 
în plus a acestei dezlăn
țuiri de forțe; forța orga
nizată a agriculturii so
cialiste.

Apa călătorește acum pe 
căi neașteptate. Oamenii 
care cu adevărat aduc 
ploaia nu bat din tobe, nu 
modelează caloieni, ci pun 
mina pe unelte.„
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Convorbirile oficiate
dintre R. 0. Vietnam IPresa tranmă încheierea Conferinței 0. N. U

și S.U.A

Aspect de la începerea convorbirilor oficiale

în România
a președintelui

13 (Agerpres). LuniPARIS 
dimineața au început la Paris con
vorbirile oficiale între R. 
nam și S.U.A., cu participarea delega
țiilor plenare ale celor două țări. Con
vorbirile urmează ședințelor tehnice caro 
au avut loc vineri șt sîmbătă la nivelul 
adjuncților șefilor de delegații, în 
cursul cărora cele două părți au căzut 
de acord asupra detaliilor procedurale-: 
componența delegațiilor la conversa
țiile oficiale ; adoptarea limbilor viet
nameză și engleză ca limbile oficiale, 
iar a francezei ca limbă de

La ora 10,30, ora locală, 
delegații au sosit succesiv 
internațional de conferințe 
Kleber. Din marele număr 
prezenți, numai' 60 au avut acces în 
sală.

Șefii celor două delegații și-au dat 
mîna. Momentul este fixat pe peliculă. 
Cele două delegații se așează, față în 
față, la masa verde. Ziariștii sînt invitați 
să părăsească sala.

Convorbirile oficiale au început. Șe
dința de luni dimineața a durat 3- ore 
și 15 minute. In prima ședință, cei doi 
șefi de delegații, respectiv, Xuan Thuy 
și Averell Harriman, au dat citire unor 
declarații preliminare care reafirmă po
ziția oficială a guvernelor lor.

Apoi a avut loc un scurt 
schimb de păreri în cadrul că
ruia s-a căzut de acord ca cei doi 
reprezentanți și colaboratorii lor să 
se reunească din nou -miercuri diminea
ță. S-a stabilit să nu se țină ședințe zil
nice, reprezentanții întrunindu-se de cite 
ori vor găsi că este util. De asemenea, 
s-a convenit să nu publice comunicate 
comune după fiecare ședință.

Purtătorii de cuvînt ai celor doi repre
zentanți au ținut după reuniune confe
rințe de presă separate, în cadrul că
rora au făcut cunoscute cuvîntările ros
tite și au răspuns la întrebările ziariști
lor. Purtătorul de cuvînt nord-vietnamez, 
Nguyen Thanh Le, a arătat că, în cuvîn- 
tarea sa, ministrul Xuan Thuy a subliniat 
necesitatea încetării bombardamentelor și 
a tuturor actelor de război americane îm
potriva R. D. Vietnam. „Aceasta este o 
cerere legitimă a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam", a declarat el. Re- 
levînd că avioanele americane continuă 
și astăzi să bombardeze o regiune lo
cuită de peste 4 500 000 de locuitori, 
între paralelele 17 și 19, și că avioane 
de recunoaștere americane continuă să 
zboare deasupra Hanoiului, reprezentan
tul R. D. Vietnam a spus că „atîfa vre- 
mâ cît Statele Unite recurg la război și 
în același timp fac «propuneri pașnice»,

D. Vief-

lucru etc. 
cele două 
la Centrul 
din strada 
de ziariști

poporul vietnamez va continua să lup
te". Vorbitorul a reamintit poziția în 4 
puncte a guvernului R. D. Vietnam pri
vind soluționarea problemei vietnameze 
și programul politic al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de sud. 
„Acestea trebuie să constituie baza pen
tru o soluție politică justă a problemei 
vietnameze", a spus ministrul Xuan 
Thuy. El a scos în evidență că repre
zentanții R. D. Vietnam au sosit la Pa
ris „cu o atitudine foarte serioasă și cu 
deplină bunăvoință", precum și „cu 
speranța de a găsi un răspuns clar și 
pozitiv din partea Statelor Unite".

Purtătorul de cuvînt a declarat, că 
ministrul Xuan Thuy, după ce a ascul
tat declarația făcută de Averell Harriman, 
regrefă că nu a putut găsi în ea ele
mente noi. Relevînd că „poziția, argu
mentele și manevrele guvernului S.U.A. 
au fost condamnafe de poporul viet
namez, de celelalte popoare ale lumii 
și de americani iubitori de pace", pur
tătorul de cuvînt al delegației R. D. 
Vietnam a relevat că ministrul Xuan 
Thuy și-a rezervat dreptul de a discuta 
argumentele americane în ședințele vii
toare.

După cum rezultă din textul remis 
presei, reprezentantul american Averell 
Harriman s-a limitat în cuvîntarea sa să, 
repete cunoscutele teze ale politicii 
S.U.A. în Vietnam. El a încercat să de
monstreze că nu încetarea bombarda
mentelor ar constitui un prim pas spre 
reglementarea problemei vietnameze, ci 
o așa-numită „separare a forțelor anta
goniste". Prin aceasta,- reprezentantul 
S.U.A. pretinde, de fapt, ca forțele pa
triotice din Vietnamul de sud să fie re
trase în Vietnamul de nord.

Comentatorii de presă prezenți 
aici la Paris își exprimă părerea că de
legația S.U.A. a manifestat o poziție ri
gidă, nu a dat dovadă de nici un semn 
de bunăvoință în această primă zi a 
convorbirilor oficiale între delegațiile 
S.U.A. și R. D. Vietnam.

Este puternică opinia potrivit căreia 
de încetarea bombardamentelor ameri
cane asupra întregului teritoriu al 
R. D. Vietnam depind celelalte e- 
tape ale convorbirilor. Este știut că, 
după cum a declarat guvernul R. D. 
Vietnam, abordarea problemelor po-' 
lifice propriu-zise în legătură 
cu Vietnamul nu va putea începe de- 
cît după încetarea bombardamentelor 
americane. Acest lucru îl cere nu numai 
guvernul R.D. Vientam, îl cer opinia pu
blică mondială, interesele păcii gene
rale.

PARIS 13. — Trimisul special Z 
Agerpres, George Davidescu, frans- Z 
mite : Presa franceză, precum și ra- V 
dioul și televiziunea, consacră în Z 
ulfimele zile numeroase articole și << 
corespondente vizitei în România v 
a președintelui de Gaulle. Preșe- Z 
dintele de Gaulle, scriu trimișii << 
speciali la București ai ziarului „Le y 
Figaro", „va descoperi o Românie X 
în plin progres industrial, angajată Z 
într-o profundă perfecționare eco- y 
nomică, administrativă șl politică", Z 
Prezentînd itinerarul pe care îl Z 
vor parcurge inalfii oaspefi, cores- y 
ponden/ii scriu despre Uzina de a- Z 
luminiu de la Slatina ca despre Z 
„una dintre cele mai mari între- y 
prinderi din Europa, un frumos z 
exemplu al relajiilor economice ro- Z 
mâno-franceze". „Din păcate, con- y 
finuă „Le Figaro", oaspefii fran- X 
cezi nu vor putea, din lipsă de Z 
timp, să contemple și alte reali- y 
zări — aflate în imediata apropiere z 
a traseului — care fac cinste ge- Z 
ni.ului românesc. Ne gîndim la Z 
Complexul hidroenergetic de pe z 
Argeș, precum și la acea uriașă 
lucrare care este sistemul hidro
energetic și de navigație de la 
Porfile de Fier, pe care România 
îl construiește împreună cu Iugo
slavia". Ziarul face o scurtă trecere 
în revistă a diverselor aefiuni im
portante ale României în domeniul 
politicii externe, menfionînd efor
turile în vederea asigurării secu- 
rităfii europene, pozifia în dome
niul neproliferării armelor nucleare, 
lărgirea cooperării cu toate statele 
din lume.

Editorialul de luni al. ziarului 
„Paris Jour", semnat de Genevieve 
Tabouis, apreciază că vizita preșe
dintelui de Gaulle în România se 
înscrie în ansamblul dezvoltării 
relațiilor internaționale, în special 
în cel al raporturilor dintre Est și 
Vest. Cunoscuta ziaristă subliniază 
„confribufia României la destinde
rea internațională și la dezvoltarea 
unor raporturi rodnice între Est și 
Vest, în special în Europa".

Revista „Express" scoate în evi
dentă, într-un amplu articol semnat 
de M, Ullmann, apropierea puncte
lor de vedere ale Franței și Româ
niei într-o serie de probleme in
ternaționale de primă lmportanfă. 
Revista subliniază dezvoltarea 
schimburilor comerciale franco-ro- 
mâne.

La rîndul său, săptămînaluf „Le 
Figaro Lifferaire" consacră un ar
ticol literaturii române și evoluției 
sale actuale.

TEHERAN 13. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite : Conferința Națiunilor Unite pentru drepturile omului și-a încheiat luni lucrările după trei săptămîni de activitate. în documentul final adoptat de conferință, denumit Declarația de la Teheran, delegații din cele 81 de țări participante au condamnat politica nefastă a apartheidului, considerînd-o drept o crimă împotriva umanității, care provoacă încordare în relațiile internaționale, constituind totodată o amenințare x la adresa păcii și securității popoarelor. Conferința a recomandat Adunării Generale a O.N.U. să adopte măsuri corespunzătoare în această problemă, inclusiv sancțiuni de ordin economic. In declarație se reafirmă dreptul la libertate al tuturor oamenilor, indiferent de rasă, limbă, sex, religie sau convingeri politice. Orice ideologie bazată pe teoria superiorității rasiale trebuie să fie condamnată — se subliniază în comunicatul final. 'In Declarația de la Teheran se arată, de asemenea,

că menținerea decalajului dintre nivelul țărilor în curs de dezvoltare și cele dezvoltate împiedică realizarea în practică a drepturilor omului. Este o necesitate imperioasă ca fiecare țară să depună eforturi pentru a micșora acest decalaj în domeniul economic. (Printre recomandările în acest sens, conferința a adoptat o rezoluție care sprijină hotărîrea conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare de la Delhi ca țările dezvoltate să acorde 1 la sută din venitul lor național brut pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare). In declarația finală se recomandă, de asemenea, măsuri pentru asigurarea egalității în drepturi pentru femei, acțiuni urgente pentru lichidarea analfabetismului, precum și intensificarea eforturilor tuturor statelor derea dezarmării generale tale.Declarația împreună cu. țiile adoptate în cursul lucrărilor conferinței vor fi înaintate sesiunii Adunării Generale a O.N.U., care va avea loc în decembrie.
în ve- și to-
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CORESPONDENȚĂ DIN BONN DE LA ROLF HAUER

Capitala Republicii 
Federale a Germaniei, 
Bonn, a trăit sîmbătă 
cea mai mare manifes
tație populară din isto
ria sa. Impozantul 
„Sternmarsch" („marșul 
stelar"), care a atras 
spre Bonn circa 60 000 
de oameni, a demon
strat creșterea continuă 
a opoziției extraparla
mentare fată de inten
ția de a introduce în 
Republica Federală le
gislația excepțională.

Cu sute de autoturis
me, cu autobuze, ca
mioane și trenuri spe
ciale, în capitala fede
rală au sosit din

orașului. La amiază, trei 
coloane, fiecare avînd o 
lungime de mai multi 
kilometri, au pornit spre 
locul mitingului — 
Hofgarten, din apropie
rea Universității 
Bonn. La ora 13, 
din aceste 
pornit de __ ____
„Kennedy". în fruntea 
ei pășeau circa 20 de 
foști deținuți ai lagăre
lor de concentrare, 
purtînd uniformele văr
gate ale detinutilor po
litici din timpul nazis
mului. Fostul președin
te al fracțiunii co
muniste din parlamen
tul landului Renania de

din 
una 

coloane a 
la podul
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vorbitori care 
cuvîntul la mi- 
din Hofgarten, 
scriitorul Hein-

noscuti 
au luat 
tingul 
au fost 
rich Boli, poetul Erich
Fried, Wolfram Dorn, 
deputat în parlamentul 
federal din partea 
Partidului liber-demo- 
crat. Au mai luat cu
vîntul profesorul Hel
mut Ridder și președin
tele organizației fede
rale a Uniunii studen
ților socialiști din Ger
mania occidentală, Karl 
Dietrich Wolff. Scriito
rul Boll a cerut Parti
dului social-democrat, 
care, după cum se știe, 
formează împreună cu 
partidul Uniunea creș- 
tin-democrată marea 
coaliție, să-sl păstreze, 
în problema adoptării 
legilor excepționale, in
dependenta fată de 
partenerul său de coa
liție. Profesorul Ridder 
și-a exprimat părerea 
că legislația excepțio
nală nu este compati
bilă cu o politică sin
ceră de destindere și de 
pace. Deputatul Dorn a 
subliniat că opoziția 
parlamentară și extra
parlamentară trebuie să 
colaboreze strîns pen
tru a împiedica adopta
rea legislației exceptio .. 
nale.

La un moment dat, 
participanții la miting 
au fost înștiințați că 90 
de autobuze cu sindica
liști se îndreaptă din 
Dortmund spre Bonn. 
Cu puțin înainte, la 
Dortmund avusese Ioc 
o demonstrație de pro
test organizată de U- 
riiunea sindicatelor din 
Germania occidentală 
împotriva legislației ex
cepționale, la care au 
participat 18 000 de per
soane. Pe pancartele 
purtate de sindicaliștii 
veniți din Dortmund se 
putea citi : „Dușmanul 
se 'ăflă la dreapta?'Gîh- 
diți-vă la 1933. Să fie 
înlăturate legile excep
ționale I".

Participanții la mi
ting au cerut declara
rea unei greve genera
le împotriva legilor ex
cepționale. Președintele 
Uniunii studenților din 
Germania occidentală, 
Christoph Ehmann, a 

tuturor rectori- 
de în

să 
pe

cînd în Bundestag/, r- 
' a

ORIENTUL APROPIAT

rezolu-

BELGIA

EVENIMENTELE DIN

, NEW YORK. — La sediul Orga-> nizației Națiunilor Unite s-a anun-* țat că ședința Consiliului de Secu- , ritate consacrată examinării plîn-> gerii Iordaniei în legătură cu pro- ' blema Ierusalimului a fost amî- , nată sine die.• Observatorii politici menționea- ' ză că lucrările vor fi reluate după> sosirea la New York a trimisului’ special al Secretarului General al I O.N.U. în Orientul Apropiat, Gun- , nar Jarring. Acesta va prezenta se- ' ) cretarului general U Thant un ra-’ port privind convorbirile avute >■ pînă acum cu diferiți conducători ■ ai unor state din această regiune.. IERUSALIM. — In cadrul unei 1 ședințe a Consiliului de Miniștrial Israelului, primul ministru,> Levy Eshkol, a declarat că „poli-' tica guvernului de a duce tratative' directe cu țările arabe- rămîne în. continuare aceeași".

vind criza din Orientul Mijlociu se vor încheia cu o soluție acceptabilă pentru lumea arabă", a declarat ministrul de externe al Iordaniei.

Coloană de demonstranți pe străzile Bonn
ului

Bun venit

CAIRO. — Potrivit ziarului egiptean „Al Ahram", duminică seara, Consiliul de Miniștri al R.A.U. a examinat în cursul unei reuniuni „situația militară și politică a lumii arabe", probleme în legătură cu misiunea lui Jarring, precum și rezultatele întrevederilor la nivel înalt dintre R.A.U. și Siria.
IAMMAN. — Iordania a acceptat continuarea la New York a misiunii dr. Gunnar Jarring, a declarat ministrul iordanian al afacerilor externe, Abdel Moneim El Rifai. „Continuăm să sperăm că discuțiile în Consiliul de Securitate pri-

BRUXELLES 13 (Agerpres).Fostul prim-ministru belgian, Paul Vanden Boeynants, însărcinat de regele Baudouin cu formarea unui nou guvern, urmează să primească răspunsul la schița program privind ansamblul problemelor comunitare și de modernizare a statului pe care a prezentat-o joia trecută liderilor celor trei partide tradiționale (socialist, social-creș- tin și liberal) cu, care intenționează să formeze noua coaliție guvernamentală.în cercurile politice belgiene se apreciază că socialiștii își vor menține refuzul de a participa la o coaliție tripartită. De menționat însă, că în ultimele zile în sînul partidului socialist au apărut disensiuni în această problemă. A luat naștere un curent nou care propune un guvern alcătuit din cele trei partide tradiționale, prezidat de Achille Van Acker, președintele Camerei belgiene.

treaga tară membri ai 
organizațiilor socialiste, 
creștine, ai sindicatelor, 
studenți, intelectuali si 
elevi, centru a mani
festa împotriva adoptă
rii, prevăzută pentru 
vara aceasta, a legilor 
excepționale. îngrijo
rate de succesul obtinut 
recent în alegerile din 
landul Baden-Wiirttem- 
berg de Partidul 
tional-democrat, de 
rientare neonazistă, 
prezentanti a noi 
turi ale populației 
aderat la 
apărarea 
Cei 60 000 
ai legilor 
au purtat 
guri roșii. Cu un mare 
număr de afișe si pan
carte. demonstranții 
s-au îndreptat în pri
mele ore ale dimineții, 
în grupuri, spre centrul

na- 
o- 

re- 
pă- 
au 

lupta pentru 
democrației, 

de adversari 
excepționale 

sute de stea-

nord — Westfalia. Karl 
Schabrod, purta o pan
cartă cu inscripția : 
„143 de luni închisoare 
sub Hitler — pentru de
mocrație si libertate. în 
urma interzicerii P.C.G. 
— 29 luni închisoare". 
Pe numeroase pancarte 
purtate de demonstranți 
era înscrisă lozinca 
„Libertate pentru 
P.C.G.". Puternice de
tașamente de politie au 
închis perimetrul din 
jurul parlamentului și 
cancelariatului. Nu s-au 
înregistrat însă nici un 
fel de ciocniri. Con
ducătorii demonstra
ției. delegați din partea 
a numeroase organiza
ții de opoziție, au acor
dat o mare atenție des
fășurării pașnice a de
monstrației.

Printre cei mal

cerut _____
lor institutelor 
văfămînt superior 
suspende cursurile 
data de 15 mai 1 
Cxixu ni .Duiiuesbcig i 
mează să aibă Iov? - 
doua lectură a proiec
tului acestor legi. Ca 
urmare, pentru această 
zi a fost proclamată o 
grevă generală a uni
versităților.

Există numeroase 
semne că lupta împo
triva legislației excep
ționale va lua o am
ploare și mai mare.

«KTfe* mi im aFiȚțwi
(Urmare din pag. I)cuprinde opere de mare valoare intrate în tezaurul spirițual al omenirii, a fertilizat creația originală a multora dintre oamenii de litere și de științe români ; la rîndul lor, numele unor scriitori, actori, savanți de origine română au fost înscrise de francezi în patrimoniul culturii lor naționale.Vizita președintelui Franței în România va oferi posibilitatea unei mai bune cunoașteri reciproce a preocupărilor și eforturilor celor două popoare îndreptate spre progres și bunăstare, a activității consacrate securității celor două țări, asigurării păcii în Europa și în întreaga lume. Această vizită va fi un bun prilej pentru distinșii oaspeți să cunoască poporul român, vasta sa activitate socială, remarcabilele rezultate obținute de țara noastră în dezvoltarea economiei naționale, a științei și culturii, în asigurarea condițiilor pentru înflorirea personalității umane, dezvoltarea largă a democrației socialiste, care permite participarea la viața publică a întregului popor.Desigur, această vizită va constitui un jalon important în dezvoltarea relațiilor româno-franceze. în condițiile realităților politice actuale, relațiile care decurg din tradiționala prietenie româno-fran- ceză au cunoscut amplificare și diversificare, s-au ridicat la un nivel superior. Viața confirmă astfel că state cu orânduiri sociale diferite, pot colabora pe planuri multi-

laterale, dacă există dorința reciprocă de a acționa pentru strînge- rea legăturilor, pentru o cooperare reciproc avantajoasă, întemeiată pe respectul independenței, egalității, al principiului neamestecului în treburile interne. Mai mult, dezvoltarea economiilor celor două țări, realizările poporului român care construiește socialismul, importantele progrese obținute- de România în domeniul industrializării, în dezvoltarea întregii economii, perspectivele deschise de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R. au creat premise din cele mai favorabile pentru ca relațiile multilaterale dintre România și Franța, ca și dintre România și alte țări, să se intensifice, să dobândească un conținut mereu mai bogat.Astfel, schimburile economice româno-franceze, care se efectuează pe baza acordului de lungă durată (1965—1969), s-au lărgit în- tr-un ritm viu. Acordul de cooperare economică și industrială încheiat în februarie 1967 și-a găsit aplicare în crearea comitetelor mixte de cooperare în domeniile industriei chimice, mecanice și electrice ; au fost încheiate contracte de cooperare cu unele firme franceze în industria constructoare de autoturisme, în domeniul industriei chimice etc. Experiența, prospectarea piețelor demonstrează că există încă mari " 'țiilor țări, părți
posibilități de lărgire a rela- economice dintre cele • două Aceasta incumbă ambelor eforturi pentru înlăturarea

obstacolelor care mai persistă și valorificarea deplină a tuturor posibilităților.Cursul spre amplificarea relațiilor culturale și științifice și-a găsit concretizare în Acordul cultural din 1965, în Aranjamentul borare științifică și tehnică 1964, în înțelegeri diferite institute în cetării științifice, sportului etc.Realizările pozitive obținute în domeniul schimburilor economice și culturale româno-franceze sînt nemijlocit legate de intensificarea contactelor personale dintre conducătorii celor două state, precum și de alte întîlniri și convorbiri o- ficiale la această linie s-au înscris vizita în Franța a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și convorbirile cu președintele de Gaulle, premierul Pompidou și alți demnitari francezi, precum și vizitele altor reprezentanți ai țării noastre. în aceeași ordine se înscriu vizitele în România și primirea la tovarășul Nicolae Ceaușescu a ministrului de externe francez, Couve de Murville. Au intrat în tradiție schimburile de delegații parlamentare.Contactele politice și schimburile de vederi au reliefat în mod constant dorința comună a celor două țări și popoare de a acționa pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și a prieteniei, spre binele fiecăruia dintre ele și al păcii. Totodată aceste contacte au per-

de cola- din directe dintre domeniile cer- agriculturii,

diferite niveluri. Pe

mis un 'dialog în problemele arzătoare ale vieții internaționale. Viața a învederat preocuparea celor două state pentru micșorarea încordării internaționale, pentru curmarea agresiunii S.U.A în Vietnam, pentru depășirea divizării artificiale a Europei în blocuri militare, îmbunătățirea climatului politic în Europa și înfăptuirea treptată, prin eforturile tuturor statelor europene, a securității pe continentul european, pentru întărirea păcii în lume. După cum este,știut, România, punînd în centrul activității sale internaționale prietenia și a- lianța cu țările socialiste frățești, dezvoltă totodată relațiile de colaborare cu toate statele, indiferent de orînduirea socială, militează neabătut pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru respectarea independenței șl suveranității naționale, neamestec în treburile interne ale altor țări, colaborare bazată pe avantaj reciproc — principii care asigură conviețuirea între state cu sisteme sociale diferite, întărirea păcii și securității internaționale.în mersul ascendent al relațiilor româno-franceze, vizita pe care președintele de Gaulle o face în țara noastră va marca, fără îndoială, un moment de o deosebită importanță. Poporul român este ferm convins că această vizită, convorbirile dintre generalul de Gaulle și tovarășul Nicolae Ceaușescu vor contribui ca prietenia româno-franceză să devină mai trainică, mai fructuoasă, că se vor dezvolta relațiile pe plan politic,, economic și cultural, precum și conlucrarea activă a celor două țări în sprijinul înfăptuirii idealurilor de pace șl securitate, de colaborare între toate popoarele lumii.La începutul acestei vizite, avem convingerea că exprimăm un sentiment comun dînd glas devizei „VIVE L’AMITIE FRANCO-' ROUMAINE !“ „TRAlASCA PRIETENIA ROMANO-FRANCEZA I"'

Delegația 
guvernamentală 
română a sosit 
la Nairobi«NAIROBI 13 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor, a sosit într-o vizită la Nairobi Delegația va purta cu reprezentanții guvernului Kenyei convorbiri privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a colaborării ' tehnico-economice între România și Kenya.

AGENȚIILE
TRANSMIT:

Lunl a avut Ioc in Franța 
greva generală, sprijinită de 
principalele centrale sindicale, în 
semn de solidaritate cu mișcarea stu
dențească. Activitatea economică a 
încetat în mare măsură. Transportul 
feroviar și urban, serviciile poștale și 
de telecomunicații, întreprinderile co
merciale, instituțiile administrative, 
școlile de toate gradele nu au func
ționat. Luni după-amiază n-a apărut 
nici un ziar, iar posturile de radio 
și televiziune și-au limitat emisiunile 
lor doar la buletinul de știri. La Pa
ris mari coloane de manifestanți, cu- 
prinzînd zeci și zeci de mii de oa
meni, au parcurs străzile orașului

DE PRESA

timp de maî multe ore. Tn același 
timp, au fost semnalate măsuri me
nite să ducă la aplanarea conflic
tului dintre studenți și autorități. 
Porțile universității Sorbona au fost 
redeschise. Luni seara, premierul 
Georges Pompidou, a avut o întîlnira 
la Palatul Elysee cu generalul de 
Gaulle în cadrul căreia s-a făcut o 
trecere în revistă a situației create în 
urma grevei generale și a manifesta
țiilor studențești.

„Marșul săracilor" spre Washington se află în plină desfășurare. Duminică, 
în capitala americană a sosit una din coloanele participanților la marș al
cătuită din aproximativ 4 500 de persoane. în fotografie: poliția din orașul 

Montgomery supraveghind trecerea unei coloane

: .. .

A patra reuniune a șefilor 
de state din Africa centrală 
și de est, s-a deschis luni în ca
pitala Tanzaniei. Agențiile de presă 
transmit că la Dar es Salaam parti
cipă reprezentanți a 14 state africa
ne, între care nouă șefi de state.

Secretarul de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Marko Nikezici, a so
sit luni la Praga, într-o vizită oficială 
de trei zile, la invitația omologului 
său cehoslovac. în aceeași zi, Marko 
Nikezici a fost primit de Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, și Oldrich Cemik, 
președintele guvernului cehoslovac.

fiii
La 13 mai unități america

ne au deschis focul asupra li
nul post de frontieră al R.P.D. 
Coreene în zona demilitarizată, a- 
nunță Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană. Sentinelele R.P.D. Coreene au 
dat o ripostă hotărîtă acestui nou act 
provocator.

Cel de-al doilea simpozion 
Pugwash, pentru colaborarea teh- 
nico-științifică în Europa, s-a deschis 
la Marianske Lazne (Cehoslovacia).
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