
ii
■i

rcilii; m tucrl C/d‘ț Regională t
Hunedoara-Dev® •.

'------ ---- "^PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNÎȚÎ-VĂ!

• AI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

In pagina a ii-a

Alte relatări despre
vizita oaspeților

francezi

Anul XXXVII Nr. 7703 Miercuri 15 mai 1968 6 PAGINI-30 BANI

LUCRĂRILE
SESIUNII

MARII ADUNĂRI
NAȚIONALE

VIZITA IN ROMÂNIA A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII FRANCEZE,

GENERALUL CHARLES DE GAULLE
„Trăiască prietenia româno- 

franceză!“, „Vive l’amitie 
franco-roumaine !“ — cu aceste cuvinte populația Bucureștiu- lui, exprimînd sentimente ale întregului popor român, a salutat ieri, cu bucurie și cordialitate, sosirea pe pămîntul românesc a președintelui Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, și a soției sale, doamna Yvonne de Gaulle, care, la invitația președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, fac o vizită oficială în România.Zeci și zeci de mii de cetățeni s-au adunat dimineața pe magistralele Capitalei, pavoazate sărbătorește, ca și pe platforma din fața clădirii aeroportului Băneasa. Deasupra mulțimii, o mare de buchete de flori și steaguri tricolore — române și franceze —■ exprimă calda ospitalitate față de distinșii oaspeți, a căror sosire înscrie un eveniment din cele mai remarcabile în evoluția relațiilor de prietenie, atît de vechi dar mereu pline de prospețime, dintre popoarele român și francez.Pe frontispiciul aerogării se află portretele președintelui Charles de Gaulle și președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu. Sînt arborate drapelele de stat ale României și Franței. Pe mari pancarte, în limbile română și franceză, sînt înscrise urările : „Bun venit Excelenței Sale președintele Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle“, „Trăiască prietenia tradițională dintre popoarele român și francez".în întîmpinarea oaspeților francezi sosesc Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, împreună cu soția — Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, cu soția, Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat,

Cuvîntarea președintelui
Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu

Cuvântarea președintelui 
Republicii Franceze, 

generalul CharH

(Continuare în pag. a II-a)

Domnule președinte al Franței, doamnă de Gaulle, doamnelor și domnilor,Este deosebit de plăcut pentru mine să vă adresez, la începutul vizitei dumneavoastră în România, un salut cordial din partea Consiliului de Stat și a guvernului țării, din partea întregului popor român. Cetățenii țării noastre vă primesc astăzi pe dumneavoastră, eminent reprezentant al Franței, cu caldă ospitalitate, manifestîndu-și puternicele sentimente de stimă și prețuire, de cordială simpatie pentru poporul francez.Sperăm că vizita dumneavoastră în România va fi revelatorie pentru cunoașterea marilor eforturi depuse de poporal român pe calea progresului și civilizației, a transformărilor adînci prin care trece națiunea noastră pe plan economic, politic și social, a aspirațiilor poporului român spre pace și cooperare cu toate popoarele lumii.între România și Franța există —■' așa curii e bine știut — vechi și bogate tradiții de prietenie și colaborare, a căror origine se găsește atît în afinitățile de limbă și cultură, cît și în năzuința comună a celor două popoare spre libertate națională și dreptate socială, în sentimentele profund umaniste de care sînt animate. Constatăm cu satisfacție că raporturile de colaborare româno-franceze urmează un drum ascendent atît în interesul celor două țări, cît și al cauzei generale a păcii și securității în lume.în România se dă o înaltă apreciere poziției Franței într-o serie de probleme internaționale vitale, activității dumneavoastră remarcabile pentru o largă cooperare între țări, promovarea în raporturile interstatale a principiului indepen

denței și suveranității naționale, pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial.Astăzi, cînd viața internațională
(Continuare In pag. a II-a)

Domnule președinte,Sînt fericit că mă aflu pe pămîntul României în urma amabilei dumneavoastră invitații!Țin să spun, din prima clipă și
pentru poporul francez, poporul român este într-ade- văr un prieten foarte scump și mult stimat! Așa a fost dintot- deauna, așa a fost mai ales de-a lungul veacului acestuia, de-a lungul războaielor și zbuciumărilor pe care românii le-au îndurat cu atîta dîrzenie și pe care le-au plătit atît de scump. Prieteni am rămas și acum, cînd Europa noastră începe să se restabilească prin independența fiecăreia dintre națiunile sale și prin cooperarea tuturor, pentru progres și pace.Ceea ce România și Franța pot înfăptui împreună — și trebuie să înfăptuiască — pentru a contribui la marea operă europeană, și prin urmare mondială, va constitui, nădăjduiesc, domnule președinte, subiectul convorbirilor pe care le vom avea cu dumneavoastră și cu guvernul dumneavoastră.românilor, vă aduc toți franceziitoată inima.

La sosirea pe aeroportul Bâ-
neasa

Trăiască România !

Lucrările sesiunii a X-a a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale au continuat în cursul zilei de marți. în ședința de dimineață, ordinea de zi a cuprins dezbaterea Proiectului de lege cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole.Deputății și invitații au întâmpinat cu puternice aplauze pe conducătorii partidului si statului.în tribune se aflau numeroși invitați, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, ziariști.Expunerea la Proiectul de lege supus dezbaterilor a fost făcută de deputatul Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, iar deputatul Vasile Mateescu, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură, a prezentat raportul comun al acestei comisii și al celei juridice la Proiectul de lege.La discuția generală au luat cu- 'vîntul deputății: Gheorghe Roșu, prim-vicepreședinte al Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, Emil Vlaicu, directorul stațiunii agricole experimentale Lovrin, județul Timiș, Gheorghe Vlad, inginer șef la Trustul de foraj Pitești, Silvia Iosub, inginer la cooperativa agricolă de producție din comuna Vlăsinești, județul Botoșani, Mircea Oprean, prorector al Universității din Craiova, Dumitru Balalia, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Emerik Szabo, directorul întreprinderii agricole de stat — Valea lui Mihai, din județul Bihor, Ion Negoiță, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Pechea, județul Galați, Alexandrina Mirela Micu, inginer la cooperativa agricolă de producție din comuna Cazasu, județul Brăila, și Emil Bobu, prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., președintele consiliului popular județean. După încheierea dezbaterilor s-a trecut la discuția pe articole. Marea Adunare Națională a aprobat prin vot secret, cu bile, Legea cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole.

în ședința de după-amiază s-a trecut la dezbaterea proiectului de lege cu privire la exercitarea meseriilor de către meșteșugari în ateliere proprii. Expunerea la acest proiect de lege a fost prezentată de deputatul Petre Bla- jovici, ministrul muncii. Deputatul Ion Cristoloveanu, secretarul Comisiei economico-financiare, a expus apoi raportul comun al a- cestei comisii și al celei juridiceLa discuția generală asupra a- cestui proiect de lege au luat cuvîntul deputății Gheorghe Paloș, prim-secretar al Comitetului ju- dețean-Gorj al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Mircea Călin, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Ripiceni, județul Botoșani, și Filip Geltz, vicepreședinte al Uniunii centrale a cooperativelor de consum.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole și supus în întregime votului deputaților. Marea Adunare Națională a aprobat prin vot secret, cu bile, Legea cu privire la exercitarea meseriilor de către meșteșugari în ateliere proprii.în continuare a început dezbaterea la proiectul de lege privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești. Expunerea la acest proiect de lege a fost prezentată de deputatul Gheorghe Vasilichi, președintele Uniunii centrale a cooperativelor meșteșugărești, iar raportul comun al comisiilor economico-financiară și juridică a fost expus de deputatul Tudor Drăganu, vicepreședinte al Comisiei juridice.Trecîndu-se la discuția generală la acest proiect de lege, au luat cuvîntul deputății Nicolae Vereș, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., președintele consiliului popular județean, lor. Bar, membru al Consiliului Uniunii județene a cooperativelor meș- teșugărești-Bihor, Teodor Haș, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., președintele consiliului popular județean.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

DEJUN OFICIALPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția — Elena Ceaușescu, au oferit marți, în saloanele Consiliului de Stat, un dejun oficial în onoarea Excelenței Sale domnului președinte al Republicii Franceze și a doamnei de Gaulle.Au luat parte Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil

Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Ni- culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, miniștri, generali, conducători de instituții centrale.De asemenea, au participat Maurice Couve de Murville și persoanele oficiale din suita franceză.

Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Franceze, Charles de Gaulle, au rostit toasturi. (Agerpres)

ASTĂZI, IN JURUL OREI 
11,20, STAȚIILE NOAS
TRE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE VOR TRANSMI
TE LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNARI NAȚIO
NALE, IN CADRUL CĂRO
RA VA LUA CUVÎNTUL 
PREȘEDINTELE REPUBLI
CII FRANCEZE, GENERA
LUL CHARLES DE GAULLE.

ÎN ZIARUL DE AZI:

@ LEGE PRIVIND INVĂȚĂM1NTUL ÎN REPUBLICA 

SOCIALISTĂ ROMÂNIA (Text rezumat)

• LEGEA CU PRIVIRE LA APĂRAREA, CONSER

VAREA Șl FOLOSIREA TERENURILOR AGRICOLE $>

Zi

întâlnire protocolară 
la Consiliul de Stat

ÎNTREVEDEREA NICOLAE CEAUȘESCU - 
CHARLES DE GAULLE

Toastul președintelui 

Nicolae CeaușescuDomnule președinte, doamnă de Gaulle, doamnelor și domnilor,Distinșii noștri oaspeți se află doar de cîteva ore pe pămîntul României. Manifestările însuflețite cu care i-a întîmpinat populația Bucureștiului exprimă înalta considerație față de eminentul conducător al statului francez, generalul Charles de Gaulle, sentimentele de caldă simpatie pe care popoarele român și francez le nutresc unul față de celălalt.Fără îndoială, prima vizită pe care un președinte al Franței o face în țara noastră poartă în sine o adîncă semnificație despre evoluția pozitivă, ascendentă a raporturilor dintre cele două țări. Istoria consemnează numeroase și foarte apropiate contacte între români și francezi, o puternică atracție între cele două națiuni, în mare măsură, acestea pot fi puse, pe bună dreptate, pe seama originii noastre comune, dar dincolo de a- ceasta, cele două popoare au găsit întotdeauna înțelegere reciprocă în aspirațiile lor spre libertate națională și socială, spre idealurile de progres și demnitate ale omului, spre pace și prietenie între națiuni. Pe acest fundament istoric trainic se clădesc raporturile de colaborare dintre România și Franța în epoca contemporană.Astăzi, datorită proporțiilor nemaicunoscute ale producției de bunuri materiale, ale cunoașterii umane, ale schimbului de mărfuri și de idei, cooperarea multilaterală româno-franceză se impune ca un deziderat obiectiv pentru ambele noastre popoare, înscriindu-se în mod firesc în sfera diviziunii internaționale a muncii. Avem toate motivele să ne declarăm satisfăcuți de stadiul și evoluția raporturilor multilaterale româno-franceze.Este un adevăr axiomatic că popoarele își sporesc încrederea unul față de celălalt, conlucrează mai bine și mai rodnic dacă se cunosc mai îndeaproape și mai profund. Sîntem încredințați că în timpul convorbiri-
(Continuare în pag. a II-a)

Toastul președintelui

Charles de Gaulle
Domnule președinte,Amintindu-ne ceea ce a fost, evocînd ceea ce este, gîndindu-ne la ceea ce va fi, și mai ales după ce v-am ascultat astăzi, menționînd prin cuvinte alese ceea ce este comun ambelor noastre țări, vizita pe care, în urma amabilei dumneavoastră invitații, am onoarea s-o fac în România, în numele Franței, apare ca un eveniment ce poate fi hotărîtor în relațiile dintre cele două țări ale noastre și, totodată, în evoluția Europei în mijlocul universului în care trăim.Firește, din totdeauna, și mai ales în întîmplările tragice în care, de-a lungul acestui veac, au fost aruncați românii și francezii, niciodată, în orice situație s-ar fi aflat, ei nu s-au privit altfel decît cu multă stimă și simpatie. Aceasta s-a datorat afinităților profunde care, dincolo de depărtările geografice, de frămîntările istoriei și de meandrele politicii, unesc două ramuri ale lumii latine. Aceasta se datorește excepționalelor asemănări spirituale și sufletești care există între cele două țări. Dar aceasta se mai datorește și faptului că, din instinct și prin rațiune, țările noastre și-au format aceeași concepție despre dreptul tuturor popoarelor, începînd cu cel francez și cel român, de a dispune liber de soarta lor, aceeași concepție despre principiul potrivit căruia echilibrul Europei trebuie clădit pe independența, personalitatea și demnitatea fiecărei națiuni, în sfîrșit, aceeași concepție despre rolul primordial pe care, în consecință, continentul nostru este chemat să-l joace în destinul omenirii.într-adevăr, dacă România și Franța înțeleg astăzi, ca și odinioară, să se întîlnească, ele nu trebuie să se întîlnească numai în sfera abstractă a sentimentelor și a rațiunii. Dumneavoastră și noi știm prea

(Continuare în pag. a II-a)

Marți, la amiază, președintele Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, și soția au făcut o vizită protocolară la Palatul Consiliului de Stat, președintelui Nicolae Ceaușescu și soției sale.La sosire, o gardă militară a prezentat onorul.La întîlnirea care a avut loc au participat președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, cu soția, Constantin Flitan, ambasadorul României în Franța, cu soția.Din partea franceză au luat parte

Maurice Couve de Murville, ministrul afacerilor externe, cu soția, Jean Louis Pons, ambasadorul Franței în România, cu soția.întîlnirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă de deplină cordialitate.(Agerpres)
în după-amiaza zilei de marți, la Palatul Consiliului de Stat a avut loc o întrevedere între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae

Ceaușescu, și președintele Republicii Franceze, Charles de Gaulle.’ întrevederea dintre cei doi oameni de stat a durat o oră și jumătate. (Agerpres)

Conferirea unor 
înalte distincții 

române 
și francezeLa Consiliul de Stat a avut loc marți la amiază solemnitatea în- mînării unor înalte distincții ale Republicii Socialiste România și Republicii Franceze.Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a înmînat președintelui Republicii Franceze, Charles de Gaulle, ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I-a.Președintele Republicii Franceze, Charles de Gaulle, a înmînat președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. ordinul „Marea Cruce a Legiunii de Onoare".După înmînarea decorațiilor, cei doi președinți au exprimat mulțumiri pentru înaltele distincții primite. in mijlocul mulțimii, cei doi președinți răspund cuvintelor calde de salut
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GENERALUL CHARLES DE GAULLE
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Charles de Gaulle

SOLEMNITATEA DEPUNERII DE COROANE DE FLORIDupă-amiază a avut loc ceremo
nia depunerii unei coroane de flori 
la MONUMENTUL EROILOR. 
LUPTEI PENTRU LIBERTATEA 
POPORULUI ȘI A PATRIEI, 
PENTRU SOCIALISM.Pe platoul din fața monumentului din Parcul Libertății, încadrat de drapele de stat române și franceze, se aflau Dumitru Popa, primarul general al municipiului București, general-colonel Ion lo- niță, ministrul forțelor armate, general de armată Iacob Teclu, membru al Consiliului de Stat, generali și ofițeri superiori, veterani ai primului război mondial, numeroși locuitori ai Capitalei.împreună cu președintele Fran
ței, sosesc la monument Maurice Couve de Murville, ministru] afacerilor externe al Franței, Jean Louis Pons, ambasadorul Franței 
la București, și membri ai suitei franceze.Oaspeții sînt însoțiți de Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Vasile Gliga, adjunct al

Spectacol de
Marți seara, la Opera Română a avut loc un spectacol de gală în onoarea președintelui Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, și a soției sale.în sală se aflau membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști români și străini.Au asistat membrii suitei franceze, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.La apariția în lojile oficiale, pre

Cuvîntarea președintelui
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) este atît de complexă, cînd în lume persistă nenumărate probleme generatoare de grave primejdii pen
tru pace, considerăm că întîlnirile dintre conducătorii statelor reprezintă un mijloc de seamă pentru netezirea drumului spre încredere și colaborare între națiuni, pentru soluționarea problemelor litigioase, pentru apărarea păcii în lume. A- 
vem convingerea că discuțiile pe care le vom avea vor prilejui un fructuos schimb de opinii în dome
nii legate atît de relațiile dintreCONTINUAREA REPORTAJULUIDE LA SOSIREA PREȘEDINTELUI FRANȚEI
(Urmare din pag. I)Iiîe Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ștefan Voi- tec, președintele Marii Adunări Naționale, Janos Fazekaș, Iosif Banc șl Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Constantin Flitan, ambasadorul României în Franța.Sînt prezenți vicepreședinți și membri ai Consiliului de ■ Stat, membri ai guvernului, conducători de instituții centrale, generali și ofițeri superiori, personalități ale vieții științifice și culturale.Se află, de asemenea, de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București, membrii ambasadei franceze, precum și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Prezența unui mare număr de ziariști români și străini, corespondenți și trimiși speciali ai marilor agenții de presă, societăți de radio 

ministrului afacerilor externe, Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, și general-maior Ni- colae Negulescu, care fac parte din misiunea permanentă atașată pe lîngă președintele Franței.La sosirea generalului de Gaulle, garda militară prezintă onorul; se intonează imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Franța.După depunerea coroanei de flori se păstrează un moment de reculegere. Generalul de Gaulle primește defilarea gărzii de onoare.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre parcul Cișmigiu, unde se află MONUMENTUL EROILOR 
FRANCEZI CĂZUȚI IN PRIMUL 
RĂZBOI MONDIAL PE PĂMÎN- 
TUL ROMÂNIEI.Garda de onoare aliniată în fața statuii dă onorul generalului de Gaulle, care sosește însoțit de persoanele oficiale române și franceze. După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, președintele Franței depune o coroană de 

ședintele de Gaulle, <?u soția, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, cu soția, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, și ceilalți conducători români și oaspeți francezi sînt salutați cu puternice aplauze de publicul prezent.Se intonează imnurile de stat ale celor două state.Programul spectacolului a cuprins lucrări corale românești și franceze, lieduri și arii din opere franceze, piese coregrafice și instrumentale, dansuri populare ro

România și Franța, cît și de problemele de interes general, de evenimentele internaționale actuale, de preocupările mari, legitime ale tuturor popoarelor.Sîntem încredințați, domnule președinte, că vizita dumneavoas- • tră în România va marca un moment de seamă în dezvoltarea colaborării româno-franceze, răsfrîn- gîndu-se în mod pozitiv și asupra climatului politic european și internațional.Dați-mi voie să închei, urîndu-vă tradiționalul „Bun venit" pe pă- mîntul României I 

și televiziune, ziare și reviste de peste hotare reflectă interesul viu al opiniei publice internaționale față de acest eveniment.Ora 11,50. Pe cer își fac apariția, săgetînd văzduhul, avioane _ cu reacție ale forțelor armate române, care, de la intrarea în spațiul aerian al țării noastre, escortează aeronava prezidențială. La ora 12, avionul special „Caravelle" aterizează.Președintele Republicii Franceze și soția sînt salutați de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cu soția, de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, de George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe. Conducătorii de stat ai României și Franței își string cordial mîinile.Președintele de Gaulle prezintă gazdelor pe Maurice Couve de Murville, cu soția, Bernard Tricot, secretar general al Președinției Republicii, cu soția, și pe celelalte persoane oficiale care îl însoțesc. 

flori și, împreună cu cei prezenți, păstrează un moment de reculegere.Președintelui îi sînt prezentate personalitățile care asistă la solemnitate — Ion Cosma, membru al Consiliului de Stat, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului popular al municipiului București, Anton Breiten- hofer, membru al Consiliului de Stat, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șeful Marelui Stat Major, generali și ofițeri superiori, dintre care unii veterani ai războiului din 1916—1919 Generalul de Gaulle îl felicită pe acad. Ion Jalea, autorul monumentului, apreciind valoarea și semnificația acestei lucrări de artă.Miile de cetățeni aflați pe traseul parcurs de coloana oficială, în parcurile Libertății și Cișmigiu, pe platourile din fața monumentelor salută cu simpatie și cordialitate pe președintele Republicii Franceze.

mânești Au interpretat renumiți soliști ai Operei Române și filarmonicii „George Enescu", corul „Madrigal", ansamblul de balet și orchestra Operei Române, ansamblurile de cîntece și dansuri ale armatei și „Ciocîrlia".Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes. La sfîrșit, artiștilor le-au fost oferite flori din partea președintelui Republicii Franceze, Charles de Gaulle, și a președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. (Agerpres)
Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, prezintă persoanele oficiale române atașate pe lîngă domnul și doamna de Gaulle în tot timpul vizitei.Comandantul gărzii de onoare, aliniată pe aeroport, prezintă raportul Fanfara intonează Imnul de Stat al Franței și Imnul de Stat al Republicii Socialiste România, în semn de salut sînt trase 21 de salve de artilerie.Președintele Charles de Gaulle, însoțit de președintele Nicolae Ceaușescu, trec apoi în revistă garda de onoare. Oprindu-se în fața gărzii, președintele de Gaulle salută pe militari, în limba română, cu cuvintele : „Bună ziua, soldați!“.Sînt prezentați apoi șefii misiunilor diplomatice, membrii ambasadei Franței la București, membri ai guvernului Republicii Socialiste România, celelalte oficialități.Cei doi șefi de stat iau loc pe podiumul amenajat pe pista aeroportului. Adresîndu-se oaspeților francezi, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, rostește o cuvîntare de bun venit. Răspunde președintele Republicii Franceze, Charles de Gaulle. Ultimele cuvinte ale salutului său au fost rostite în limba română. Cu- vîntările celor doi conducători de stat au fost subliniate de cei prezenți cu vii și îndelungi aplauze.Președintele Republicii Franceze și președintele Consiliului de Stat al României primesc apoi defilarea gărzii de onoare.Indreptîndu-se spre ieșirea din incinta aeroportului, președintele Charles de Gaulle, împreună cu președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, sînt salutați cu entuziasm de miile de locuitori ai Capitalei. în jurul lor se strînge o mulțime compactă de cetățeni, care îi aclamă cu deosebită căldură, flutură stegulețele tricolore și buchete de flori. Este o caldă manifestare de simpatie, o vie expresie a puternicelor sentimente de prietenie dintre popoarele român și francez, bazate pe vechi tradiții și afinități, pe aspirațiile comune de libertate națională și socială, de pace și în-

(Urmare din pag. I)lor și întîlnirilor vom amplifica cunoașterea reciprocă a preocupărilor, intereselor și concepțiilor politice ale statelor noastre, vom putea explora noi posibilități și modalități de lărgire și intensificare a cooperării în producție, în știință și tehnică, de extindere a relațiilor în toate domeniile.Veți avea prilejul să călătoriți prin România, să trăiți cîteva zile în ambianța naturii țării noastre, să luați contact cu viața poporului român, să cunoașteți o parte din roadele activității sale sociale noi. Vă sînt desigur bine cunoscute împrejurările istorice în care s-a dezvoltat națiunea noastră, lupta grea pe care a trebuit să o ducă poporul român de-a lungul timpurilor pentru a-și păstra ființa națională, pentru a ocupa un loc demn în marea familie a popoarelor lumii. Astăzi, poporul român, liber și stăpîn pe soarta sa, își închină întreaga energie și forță creatoare progresului material și spiritual al țării, înfăptuirii idealurilor sale de dreptate socială, pentru manifestarea deplină și împlinirea multilaterală a personalității umane, adu- cîndu-și astfel contribuția la cauza progresului universal.Consacrîndu-se unor eforturi constante și perseverente pentru prosperitate, România este în același timp adînc preocupată de marile probleme ale vieții internaționale contemporane, militează din toate puterile pentru preîntîmpi- narea unui nou război, pentru instaurarea unor raporturi de prietenie și conlucrare între toate popoarele lumii.Acordînd o atenție deosebită relațiilor de colaborare multilaterală cu țările socialiste, România acționează în același timp pentru extinderea raporturilor sale economice, politice, tehnico-științifice și culturale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. După părerea noastră, în epoca de astăzi, cînd lumea este împărțită în state cu orînduiri sociale diferite, singura alternativă rațională este coexistența pașnică între aceste state, dezvoltarea colaborării și cooperării între toate popoarele^ apărarea și consolidarea cu forțe comune a păcii și securității internaționale.România consideră că realizarea acestui deziderat fundamental ai vieții politice contemporane depinde în măsură hotărîtoare de instaurarea în raporturile interstatale a principiilor respectului independenței și suveranității naționale a popoarelor, ale egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altora. Evoluția vieții internaționale învederează că aceste principii găsesc un ecou profund în opinia publică, sînt îmbrățișate de numeroase state, capătă tot mai mult teren pe arena mondială. Ne pronunțăm cu fermitate pentru dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru dezvoltarea liberă, nestingherită de nici un amestec din afară, a fiecărei națiuni — aceasta fiind, după părerea noastră, o cerință obiectivă a progresului uman în epoca contemporană, o condiție a conviețuirii pașnice dintre toate popoarele. Nu putem ignora faptul că un mare număr de națiuni se află în prezent abia la începutul dezvoltării lor, că afirmarea lor liberă condiționează realizarea aspirațiilor popoarelor respective spre bunăstare și progres social. Departe de a-și fi epuizat rolul în societate, națiunea rămîne încă un factor esențial al vieții sociale și orice încercare de a-i știrbi suveranitatea provoacă în mod inevitabil conflicte adînc!, pericole pentru pacea internațională. Respectarea principii
florire materială și spirituală. In mijlocul mulțimii, cei doi președinți string mîinile și răspund în- suflețitelor cuvinte de salut adresate de numeroși cetățeni.Un grup de tinere îmbrăcate în frumoase costume naționale le o- feră buchete de flori. Ei iau apoi loc într-o mașină deschisă, escortată de motocicliști, care, urmată de coloana mașinilor oficiale, se îndreaptă spre reședința rezervată oaspeților. De-a lungul întregului traseu, împodobit cu drapelele celor două țări, zeci și zeci de mii de locuitori ai Bucureștiului își manifestă bucuria de a fi gazde ai distinșilor soli ai Franței, de a asista la începutul vizitei pe care o face primul șef de stat francez în țara noastră. Răsună aplauze și o- vații, se flutură stegulețe cu culorile tricolorului român și ale celui francez ; o ploaie de flori se așterne în fața mașinilor.Cei doi conducători de stat răspund cu cordialitate manifestărilor de prietenie, care îi însoțesc pînă la reședința oficială.Primirea entuziastă care a fă- cut-o populația Capitalei noastre președintelui de Gaulle și celorlalți oaspeți francezi, din primele momente ale sosirii lor pe pămîn- tul românesc, s-a transformat intr-o manifestare deosebit de expresivă a legăturilor de vie prietenie dintre România și Franța, a raporturilor de colaborare multilaterală în continuă ascendență dintre cele două popoare, în spiritul înțelegerii și respectului reciproc, în folosul cauzei păcii și înfrățirii între popoare. (Agerpres) 

lor la care ne-am referit este, credem, singura cale pe care se poate ajunge la soluționarea complicatelor probleme ale vieții internaționale actuale, la evitarea izbucnirii unui nou război mondial.Unul din factorii care viciază grav atmosfera internațională, care poartă în sine mari primejdii pentru pace, este agresiunea Statelor Unite ale Americii în Vietnam, încălcarea independenței și suveranității naționale a poporului vietnamez. Ne exprimăm satisfacția pentru stabilirea contactelor, în capitala Franței, între reprezentanții Republicii Democrate Vietnam și ai Statelor Unite ale Americii, considered aceasta un prim pas în vederea reglementării problemei vietnameze. Calea sigură pentru soluționarea acestui conflict este oprirea necondiționată a tuturor bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, încetarea actelor de război împotriva poporului vietnamez, respectarea dreptului său sacru de a-și hotărî calea dezvoltării sociale fără nici un amestec din afară.în lumea contemporană există și alte zone fierbinți, alte conflicte care poartă în ele primejdia unui nou război, alte probleme care-și cer rezolvarea. Lumea este, pe bună dreptate, preocupată de situația din Orientul Apropiat, de chestiunea dezarmării, a lichidării pericolului nuclear. Considerăm că în această ordine de idei un loc de frunte ocupă problema securității europene, în soluționarea căreia sînt profund interesate nu numai popoarele de pe acest continent, zguduite în decursul unei jumătăți de secol de două războaie mondiale nimicitoare, ci și întreaga omenire dornică de pace. Soluționarea “ unor asemenea probleme cruciale de pe agenda vieții politice internaționale cere să fie în- frînte împotrivirea forțelor retrograde, tendințele spre perpetuarea relațiilor coloniale, să fie lichidat amestecul în treburile altor popoare.Ne este cunoscută contribuția Franței, activitatea dumneavoastră, domnule președinte, în vederea destinderii internaționale, întăririi securității și cooperării dintre state, atît în Europa cît și în întreaga lume, dezvoltării relațiilor cu țările socialiste, promovării principiului independenței popoarelor. Remar- cînd cu satisfacție evoluția pozitivă a contactelor politice româno-fran- ' ceze, ne exprimăm speranța că a- ceastă cooperare va progresa, că România și Franța vor acționa împreună spre binele cauzei destinderii internaționale, al păcii și progresului general.Considerăm că vizita dumneavoastră în țara noastră se va înscrie ca un moment de seamă în efortul țărilor noastre, alături de celelalte țări ale lumii, pentru promovarea colaborării, încrederii, securității și păcii.Exprimîndu-mi încă o dată dorința ca această vizită să fie încununată cu rezultate bune pentru ambele părți, vă rog să-mi îngăduiți să toastez- în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte,în sănătatea doamnei de Gaulle, în sănătatea oaspeților noștri, pentru fericirea și prosperitatea poporului francez,pentru dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie șl colaborare dintre Franța și România,pentru securitate și pace pe continentul european și în întreaga lume !
(Toastul rostit de președintele 

Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a fost subliniat cu pu
ternice aplauze).

In aclamațiile entuziaste ale zecilor de mii de bucureșteni

(Urmare din pag. I)bine că în orice epocă, dar mai ales în epoca noastră, solidaritatea trebuie să se exercite în practică și să-și dobîndească mijloace corespunzătoare. Pe scurt, trebuie să cooperăm. Desigur, noi facem de pe acum acest lucru, iar acordurile încheiate acum trei ani între cele două guverne ale noastre în urma vizitei foarte importante pe care ne-a făcut-o la Paris domnul președinte Maurer aduc roadele cele mai îmbucurătoare. Din punct de vedere economic, de fapt, volumul schimburilor s-a dublat de atunci. Pe tărîm cultural, o adevărată comunitate franco-română pare să se întruchipeze acum. în ceea ce privește învățămîntul și legăturile literare și artistice. In domeniul științific și tehnic, ideile, descoperirile, aplicațiile circulă în ambele sensuri, din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine. Totodată, se poate — și prin urmare se cuvine — să se facă și mai mult. Fără îndoială, domnule președinte, convorbirile noastre și acele dintre miniștrii noștri vor permite să se ia hotărâri în acest sens.Dar acțiunea comună a României și a Franței nu ar trebui să se mărginească la schimburi de mărfuri, de cunoștințe și de specialiști și nici numai la omagii cordiale reciproce. De vreme ce țările noastre sînt independente, și ca atare răspunzătoare față de ele însele și față de celelalte țări, vremurile noastre le pretind un efort politic conjugat, al cărui o- biectiv — dedus din însăși ființa lor — trebuie să fie unirea Europei.Intr-adevăr, starea de diviziune în care s-a aflat continent'll nostru după sfîșierile cumplite care i-au fost impuse de ambiția și de setea de stăpînire a Reich-ului a- pare pe zi ce trece mai costisitoare și mai nejustificată tuturor popoarelor care trăiesc între A- tlantic și Ural. Nicăieri nu se resimte mai adînc acest lucru ca la Paris. Dar oare nu se resimte a- celași lucru și în România ? Cum putem admite, și noi și dumneavoastră, fiind vorba de țări atît de bogate în rațiune și experiență, cum sînt țările Europei noastre, prelungirea unei situații în care multe dintre ele fac parte din două blocuri opuse, sînt supuse unor o- rientări politice, economice și militare provenind din afară și suportă prezența permanentă a unor forțe străine pe teritoriul lor ? Nu ! La dumneavoastră ca și la noi, se consideră că, din acest război rece care a urmat împărțirii de la Ial- ta, nu poate rezulta decît o despărțire artificială și sterilă, dacă nu chiar nimicitoare în cele din urmă; că aceasta este contrar ființei Europei, care, de-a lungul veacurilor, 
s-a străduit neobosită spre unire

Ceai oferit de soția președintelui
Consiliului de Stat, 

in onoarea doamneiMarți după-amiază, soția președintelui Consiliului de Stat, Elena Ceaușescu, a oferit un ceai în onoarea soției președintelui Republicii Franceze, Yvonne de Gaulle.Au luat parte doamnele Couve 

și care astăzi întrevede, mai limpede ca niciodată, prilejul și obligația de a se uni ; că, prin urmare, nu mai există pentru Europa nici ideologii, nici hegemonie care să precumpănească față de binefacerile destinderii, înțelegerii și cooperării între toate părțile care o compun.Aceasta nu înseamnă, firește, că fiecare țară nu trebuie să țină seama, în raporturile ei cu celelalte țări, de condițiile particulare în care se găsește din punct de vedere al vecinătății, al prieteniilor și al economiei. Este un fapt, de exemplu, că România este vecină cu Rusia, țară de care o unesc anumite legături, țară fără de care Europa întreagă, acum douăzeci și cinci de ani, ar fi căzut pradă robiei, țară a cărei valoare și putere o desemnează ca un stîlp esențial al un ii continent ce ar trebui să se unească. Este un fapt că Franța este așezată în Apus printre popoare, ca cele ale Germaniei și Italiei, a căror activitate este complementară cu a ei și indispensabilă pentru gruparea pe care am dori s-o realizăm. Dar aceste împrejurări locale, departe de a dăuna, trebuie dimpotrivă să contribuie la armonia generală. Ceea ce continentul nostru așteaptă de la București, de la Moscova și de la Paris, ca și de la Bonn, de la Roma și de la toate celelalte capitale ale sale, este marea mișcare care-1 va uni pentru pace și progres.Franța, domnule președinte, este hotărîtă să înainteze spre acest țel și este foarte dispusă să ducă a- ceastă acțiune la bun sfîrșit, cot la cot cu România. Ea speră deci că întîlnirea noastră va da un imbold ambelor țări spre o apropiere a politicii lor. La drept vorbind, în clipele de grele încercări din istoria lor, aceasta s-a mai întîmplat adeseori. Dar atunci scopul era doar apărarea lor. De astă dată este vorba ca ele două împreună să ajute întreaga Europă să se clădească șt să se reînnoiască. Iată de ce generoasa primire pe care dumneavoastră și guvernul dumneavoastră ați binevoit să ne-o faceți, precum și întîmpinarea de nedescris pe care populația orașului București ne-a rezervat-o, ne umplu de încredere și de bucurie.Ridic paharul în onoarea domnului Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, în onoarea doamne! Ceaușescu, căreia sîntem fericiți să-i prezentăm respectuoasele noastre omagii, în onoarea domnului președinte Maurer și a guvernului român, în onoarea României — căreia Franța, prietena ei din totdeauna, îi dorește fierbinte fericire și prosperitate.
(Toastul președintelui Republicii 

Franceze, Charles de Gaulle, a jost 
subliniat cu puternice aplauze).

Elena Ceaușescu, 
Yvonne de Gaullede Murville, Bernard Tricot, Jean Louis Pons, De la Batie, precum și Elena Maurer, Constanța Crăciun, Mia Groza, Adriana Stătescu, Georgeta Flitan. (Agerpres)
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EGE PIWIMKjiNVĂȚĂMÎNTUL
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

învățămîntul în România este învățămînt de stat, cu caracter laic. Cetățenii țării au dreptul la învățătură, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie și fără vreo altă îngrădire ce ar putea constitui o discriminare. Cultura generală de bază este asigurată tuturor cetățenilor prin învățămîntul obligatoriu, cu durata de 10 ani. Accesul la toate gradele de învățămînt este asigurat fiecăruia, potrivit dorinței și aptitudinilor dovedite, precum și cerințelor economiei și culturii socialiste.în țara noastră, învățămîntul are următoarea organizare : învățămîntul preșcolar ; învățămîntul obligatoriu de cultură generală ; învățămîntul liceal; învățămîntul profesional și învățămîntul tehnic ; învățămîntul superior ; învățămîntul postuniversitar. învățămîntul de toate gradele este gratuit. Statul organizează sistemul burselor de stat, ca sprijin material în vederea asigurării dreptului la învățătură. Elevii și studenții primesc, în condițiile legii, burse și alte forme de sprijin material, precum : cazare în cămine sau case de copii, masă la cantine, manuale, transport în vacanțe și la practica în producție, îngrijirea sănătății, odihnă în tabere, excursii.Învățămîntul de toate gradele se desfășoară în limba română. în conformitate cu prevederile Constituției, pentru naționalitățile conlocuitoare învățămîntul de toate gradele se desfășoară în limba proprie. Ministerul învățămîntului asigură pregătirea personalului didactic necesar învățămîntului în limbile naționalităților conlocuitoare. La concursurile de admitere prevăzute în prezenta lege, candi- dații au dreptul de a susține probele în limba maternă la disciplinele pe care le-au studiat în a- ceastă limbă. în unele școli, învățămîntul se poate desfășura și în- tr-una din limbile moderne de largă circulație. Statul asigură locuri de muncă absolvenților învățămîntului liceal de specialitate, ai învățămîntului profesional, ai învățămîntului tehnic și ai învățămîntului superior.Învățămîntul se realizează unitar. Conducerea, îndrumarea și controlul întregului învățămînt se exercită de Ministerul învățămîntului, care realizează politica partidului și statului în domeniul învățămîntului. Ministerul învățămîntului colaborează cu celelalte ministere sau alte organe centrale care au în subordine școli și acordă asistență de specialitate comitetelor executive ale consiliilor populare județene și Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București._în continuare, legea prezintă pe rind principiile de organizare ale fiecărei forme de învățămînt e- xistente în țara noastră- Astfel, Titlul II se referă la învățămîntul preșcolar, care are scopul de a ccta- tribui la educarea copiilor în vîrstă de la 3 ani la 6 ani. El este facultativ și se realizează prin grădinițe de copii. Acestea se organizează pe circumscripții preșcolare, de comitetele executive ale consiliilor populare județene și de Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București, precum și pe lîngă organizații 'de stat, cooperatiste și obștești. La cererea părinților, organele de stat și celelalte organizații prevăzute în lege pot înființa, pe lîngă unele grădinițe, cămine de copii. Pentru întreținerea copiilor în cămine, părinții plătesc o contribuție lunară.Titlul III se referă la organizarea învățămîntului obligatoriu de cultură generală și a învățămîntului liceal. învățămîntul obligatoriu de cultură generală are durata de 10 ani. în acest învățămînt sînt cuprinși toți copiii care, pînă la începerea a- nului școlar, au împlinit vîrstă de 6 ani. Aceste dispoziții se aplică treptat, astfel ca pînă în anul 1973 învățămîntul obligatoriu de cultură generală cu durata de 10 ani să fie generalizat șl pînă în anul 1971 cuprinderea în școală a copiilor în vîrstă de 6 ani să fie, de asemenea, generalizată. Elevii care au promovat clasa a VIII-a a școlii generale pot continua studiile la liceele de cultură generală sau la liceele de specialitate. învățămîntul obligatoriu de cultură generală este învățămînt de zi. în condițiile stabilite de Ministerul învățămîntului, se poate organiza învățămînt seral și învățămînt fără frecvență. Pentru cultivarea talentelor și dezvoltarea unor aptitudini, unele școli generale funcționează cu program special.Legea prevede că învățămîntul liceal de cultură generală poate funcționa cu învățămînt de zi. a- vînd durata de 4 ani, precum și cu învățămînt seral și învățămînt fără frecvență, avînd durata de 5 ani. Liceele de cultură generală se organizează pe secții cu caracter real sau umanist. Pentru cultivarea talentelor și dezvoltarea unor aptitudini, unele licee de cultură generală sau clase ale acestora funcționează cu program special. Admiterea în învățămîntul liceal se face pe bază de concurs.învățămîntul liceal de specialitate asigură elevilor, pe lîngă pregătirea de cultură generală și educația civică, o pregătire profesională necesară îndeplinirii unor activități de specialitate de nivel mediu, potrivit cu cerințele economiei și culturii socialiste. Liceele de specialitate funcționează cu învățămînt de zi. Pentru anurnite specialități poate fi organizat și învățămînt seral sau fără frecvență. Durata studiilor în liceele de specialitate este de 4 sau 5 ani, potrivit prevederilor nomenclatorului de specialități.

în legătură cu procesul de învățămînt, legea prevede că în școlile generale și în licee, activitățile in- structiv-educative se realizează prin lecții, lucrări practice în laboratoare sau ateliere școlare, prin cercuri de elevi sau alte acțiuni în afara clasei și a școlii. în ultimii 2 ani\de studii ai liceelor, procesul de învățămînt include și programul de pregătire pentru apărarea patriei. Ministerul învățămîntului răspunde de elaborarea manualelor necesare învățămîntului obligatoriu de cultură generală și învățămîntului liceal.Pentru învățămîntul în limbile naționalităților conlocuitoare se elaborează manuale în limbile a- cestor naționalități. în liceele de specialitate, instruirea practică se realizează, potrivit planurilor de învățămînt și programelor școlare, în ateliere școlare, pe loturi experimentale, în laboratoare și săli de demonstrații, în școli de aplicație, în întreprinderi și alte organizații socialiste. în vederea modernizării conținutului și formelor de desfășurare ale învățămîntului obligatoriu de cultură generală și ale învățămîntului liceal, Ministerul învățămîntului poate aproba organizarea experimentală a unor unități școlare sau a unor activități de învățămînt.în continuare sînt menționate prevederi referitoare la condițiile de verificare a pregătirii și de promovare a elevilor, de absolvire a școlii generale și liceului. Elevii care au promovat ultimul an de studii al liceelor pot susține examenul de bacalaureat. Candidații care promovează examenul primesc diploma de bacalaureat; cei care nu îl promovează sau care nu se prezintă la acest examen primesc, la cerere, certificat de absolvire a liceului. Absolvenții cu examen de bacalaureat ai învățămîntului liceal pot continua studiile în învățămîntul superior.Un capitol din lege se referă la drepturile și îndatoririle elevilor. Printre acestea sînt prevăzute condițiile de înscriere și de frecventare a cursurilor școlare în ce privește învățămîntul general. Părinții și ceilalți ocrotitori legali sînt obligați să asigure participarea copiilor la lecții și la celelalte activități obligatorii organizate de școală. încălcarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează potrivit legii. Elevii înscriși la învățămîntul de zi sau la cel seral de la licee pot repeta anul de studii o singură dată, iar cei care urmează învățămîntul fără frecvență, de cel mult două ori. Elevii sînt obligați să respecte, în școală și în afară de școală, normele de disciplină stabilite. Pentru succese deosebite obținute la învățătură, pentru purtare exemplară, elevii sînt evidențiați, putînd primi premii și recompense, iar pentru nerespectarea îndatoririlor ce le revin pot fi sancționați. Pentru asigurarea școlarizării în învățămîntul obligatoriu de cultură generală și pentru sprijinirea elevilor din învățămîntul liceal se pot acorda burse în funcție de situația la învățătură și purtare, precum și de veniturile părinților. Pe lîngă școlile generale și licee pot funcționa cămine de elevi și cantine școlare, pentru elevii care, în condițiile legii, au nevoie de un asemenea sprijin material. Elevii din învățămîntul obligatoriu de cultură generală, precum și elevii din învățămîntul liceal primesc gratuit manuale școlare. Elevii se bucură de asistența medicală asigurată de către Ministerul Sănătății, prin personalul medico-sanitar școlar și prin rețeaua unităților medico-sa- nitare.Legea cuprinde o serie de prevederi în legătură cu conducerea și administrarea școlilor generale și a liceelor. Astfel, se menționează că fiecare unitate școlară este condusă de un director, ajutat în îndeplinirea atribuțiilor sale de consiliul profesoral și, cînd este cazul, de unul sau mai mulți directori ad- juncți.Titlul IV al legii se referă la organizarea și desfășurarea învățămîntului profesional și învățămîntului tehnic. învățămîntul profesional se realizează prin școli profesionale și ucenicie la locul de muncă, iar învățămîntul tehnic se realizează prin școli de maiștri și școli de specializare postliceală.învățămîntul profesional și învățămîntul tehnic se realizează, de asemenea, prin cursuri de calificare și cursuri de perfecționare a muncitorilor și a personalului mediu de specialitate. Durata studiilor în școlile profesionale este de 1—2 ani și se stabilește prin nomenclator pentru fiecare meserie, în funcție de complexitatea acesteia. Pentru unele activități specifice organizațiilor cooperatiste, durata studiilor poate fi mai mare de 2 ani. Școlile profesionale pot funcționa cu învățămînt de zi și învățămînt seral. Școlile profesionale se organizează, pe lîngă întreprinderi și alte organizații socialiste, de ministere, alte organe centrale ale administrației de stat, de comitetele executive ale consiliilor populare. județene și de Comitetul executiv al' Consiliului popular al municipiului București ori de orcc-mle centrale ale organizațiilor cooperatiste. Admiterea în școlile profesionale se face pe bază de concurs.Ucenicia la locul de muncă este una din formele prin care se realizează pregătirea de muncitori calificați. Această pregătire se realizează în procesul activității zilnice, în unități de producție sau de deservire a populației, iar pregătirea teoretică se asigură prin învățămînt

-TEXT REZUMAT-profesional seral sau prin învățămînt de zi organizat în perioade de 2—3 luni pe an, timp în care ucenicii părăsesc producția. Admiterea tinerilor ca ucenici se face prin concurs. Cei care reușesc la concurs încheie, cu încuviințarea părinților sau a celorlalți ocrotitori legali, contracte de ucenicie cu u- nitățile în care efectuează pregătirea practică.Școala de maiștri funcționează cu învățămînt seral; ea poate funcționa și cu învățămînt de zi. Durata studiilor în școlile de maiștri este de 2 ani pentru învățămîntul seral și de 1 an pentru învățămîntul de zi. Admiterea în școlile de maiștri se face pe bază de concurs. La concursul de admitere se pot prezenta muncitori calificați, încadrați în una din ultimele două categorii de calificare, care sînt absolvenți ai școlilor profesionale, ai altor școli echivalente ori ai liceelor de cultură generală, au satisfăcut serviciul militar și sînt recomandați de organizațiile socialiste în care lucrează.Școala de specializare postliceală realizează pregătirea profesională a absolvenților liceelor de cultură generală, în vederea exercitării u- nor activități de nivel mediu, tehnice sau social-culturale. Durata studiilor în școlile de specializare postliceală este de 1—2 ani și se stabilește, pentru fiecare specialitate, prin nomenclator. Școlile de specializare postliceală pot funcționa cu învățămînt de zi și învățămînt seral. Pentru unele specialități poate fi organizat și învățămînt fără frecvență. La concursul de admitere se pot prezenta absolvenți ai liceului de cultură generală care au promovat examenul de bacalaureat sau absolvenți cu diplomă ai altor școli echivalente. Ministerul învățămîntului poate stabili unele specialități pentru care se pot prezenta la concurs absolvenți ai liceului de cultură generală fără examen de bacalaureat.în învățămîntul profesional și tehnic, planurile de învățămînt și programele școlare pentru disciplinele de cultură generală se elaborează de Ministerul învățămîntului Programele școlare pentru disciplinele de specialitate se elaborează de ministerele și celelalte organe centrale interesate și se aprobă de Ministerul învățămîntului.Elaborarea manualelor școlare este asigurată de Ministerul învățămîntului împreună cu celelalte ministere și organe centrale care organizează unități școlare. Elevii școlilor profesionale, școlilor de maiștri și ai școlilor de specializare postliceală, precum și ucenicii, după promovarea ultimului an de studii, susțin examenul de absolvire pe baza căruia primesc diploma de absolvire a școlii. Pentru desăvîrșirea pregătirii practice, absolvenții școlilor profesionale vor lucra în producție, ca muncitori practicanți, o perioadă de 3—12 luni. Printre altele, legea menționează că absolvenții de la învățămîntul de zi al școlilor profesionale, al școlilor de maiștri și al școlilor de specializare postliceală sînt repartizați în producție, potrivit specialității lor; elevii din a- ceste școli beneficiază de burse și celelalte forme de sprijin material în condițiile stabilite de lege pentru fiecare tip de școală.O dată cu înscrierea în anul I la învățămîntul de zi, elevii încheie contracte cu organizații socialiste, prin care își iau obligația de a lucra, la acele organizații, o perioadă de 2—3 ani după absolvirea școlii și obținerea calificării. în cazul elevilor în vîrstă mai mică de 18 ani, contractele se încheie cu încuviințarea părinților sau a celorlalți ocrotitori legali. Clauzele contractului se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Cu privire la conducerea și administrarea unităților școlare din învățămîntul profesional și tehnic, legea precizează că școlile profesionale, școlile de maiștri și școlile de specializare postliceală pot fi constituite în grupuri școlare, a- vînd o singură conducere.Pentru calificarea la locul de muncă a muncitorilor și a personalului mediu de specialitate, întreprinderile și celelalte organizații socialiste de stat pot organiza cursuri de calificare și cursuri de perfecționare la locul de muncă. Cursurile de calificare se desfășoară în funcție de complexitatea meseriei în unul sau două cicluri (grade). Durata cursurilor de calificare pentru un ciclu este de 3—12 luni, în funcție de volumul cunoștințelor care trebuie predate, și se stabilește pentru fiecare meserie sau specialitate prin nomenclator. Durata cursurilor de perfecționare se stabilește prin planurile de învățămînt, între o lună și șase luni. Cursurile de calificare și cele de perfecționare funcționează fără scoatere de la locul de muncă a celor care le frecventează. Se pot organiza și cursuri cu scoatere de la locul de muncă, în condiții stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri. Condițiile de admitere la cursurile de calificare și la cursurile de perfecționare se stabilesc în funcție de cerințele și complexitatea fiecărei meserii sau specialități. Cursurile de calificare și cele de perfecționare se încheie printr-un examen teoretic și practic. Posesorii certificatului de absolvire a ciclului II al cursurilor de calificare, care au absolvit și școala generală sau posedă studii echivalente, se pot prezenta la examenul de absolvire a școlii profesionale și, în caz de promovare, primesc diploma de absolvire a școlii profesionale. Or

ganizațiile cooperatiste pot înființa cursuri de calificare și cursuri de perfecționare pentru pregătirea muncitorilor și personalului teh- nic-administrativ de care au nevoie. Pentru anumite meserii ce nu figurează în nomenclatorul de meserii al școlilor profesionale pot fi pregătiți prin cursuri de calificare și ucenici.Legea învățămîntului se referă în continuare la învățămîntul superior, care se realizează prin universități, institute, academii, conservatoare. Instituțiile de învățămînt superior sînt organizate pe facultăți. Facultățile pot fi organizate pe secții, potrivit nomenclatorului de specialități. Pentru formarea cadrelor intermediare între ingineri și tehnicieni sau maiștri se organizează, în cadrul institutelor tehnice sau politehnice, secții de subingineri sau de conductori arhitecți. Pregătirea subin- ginerilor și a conductorilor arhitecți se va putea face și în cadrul unor institute de subingineri sau de conductori arhitecți, subordonate institutelor tehnice sau politehnice.Activitatea. instructivă, educativă și de cercetare științifică din facultăți este organizată pe catedre. Durata studiilor în instituțiile de învățămînt superior este de la 3 la 6 ani. La unele facultăți și secții care pregătesc profesori pentru învățămîntul obligatoriu de cultură generală durata de studii poate fi de 2—2 1/2 ani. La secțiile și institutele de subingineri și de conductori arhitecți durata studiilor este de 2—3 ani.Studiile din instituțiile de învățămînt superior se realizează prin învățămînt de zi. La unele facultăți se poate organiza și învățămînt seral sau învățămînt fără frecvență cu o durată de studii mai mare cu un an față de cea stabilită pentru învățămîntul de zi.Instituția de învățămînt superior este condusă de un consiliu profesoral. La unele instituții de învățămînt superior, stabilite de Ministerul învățămîntului, consiliul profesoral are denumirea de senat. Legea prevede în continuare componența, modul de lucru, atribuțiile consiliului profesoral, ale rectorilor instituțiilor de învățămînt superior, principiile de organizare și de conducere a facultăților. Legea a- cordă atribuții sporite consiliilor profesorale și senatelor universitare, în ce privește întocmirea programelor și modificarea planurilor de învățămînt; elaborarea planurilor de editare a cursurilor și manualelor ; propunerea și urmărirea realizării planurilor de cercetare științifică etc. Rectorul este numit de ministrul învățămîntului pe termen de 4 ani, din rîndul a 3 membri ai consiliului profesoral, propuși de acesta prin vot uninominal. Decanul asigură conducerea operativă a facultății, rezolvînd problemele legate de activitatea curentă instructiv-educativă și științifică a facultății. "Decanul reprezintă facultatea în relațiile cu orice persoane sau organizații șl este numit de ministrul învățămîntului, pe. termen de 4 ani, din rîndul a 3 membri ai consiliului profesoral al facultății, propuși de către acesta prin vot uninominal. Propunerea consiliului profesoral al facultății va fi avizată de rector.Admiterea în învățămîntul superior se face pe bază de concurs.Procesul de învățămînt se desfășoară în conformitate cu planurile de învățămînt și programele de curs. Consiliile profesorale, șefii de catedră și întreg personalul didactic răspund de conținutul, nivelul științific și orientarea procesului de învățămînt. în vederea modernizării și perfecționării procesului de învățămînt, Ministerul învățămîntului poate aproba aplicarea, în unele instituții de învățămînt superior, a unor planuri, programe sau metode de predare experimentale. Planurile de învățămînt cuprind, pe semestre, ani de studii și forme de activitate (prelegeri, seminarii, lucrări practice) disciplinele obligatorii, la alegere și facultative, activitățile a- pllcative, de practică în producție și de practică pedagogică, excursiile documentare, precum și numărul și formele examenelor și colocviilor prin care se verifică pregătirea studenților. Planurile de învățămînt se întocmesc, pe specialități, de Ministerul învățămîntului. Volumul și conținutul cunoștințelor ce sînt predate studenților la fiecare disciplină sînt stabilite prin programe de curs, de catedre, pe baza normelor stabilite de Ministerul învățămîntului și sînt aprobate de consiliile profesorale ale facultăților. Instituțiile de învățămînt superior asigură elaborarea, în vederea editării, a cursurilor, manualelor și materialelor didactice ajutătoare, necesare desfășurării procesului de învățămînt. și răspund de conținutul, nivelul științific și orientarea acestora. Planul editorial se aprobă de Ministerul învățămîntului.Situația școlară a studenților se încheie, în fiecare an, după ultima sesiune de examene. într-un an universitar se poate promova un singur an de studii.Pentru unele specialități, la propunerea instituției de învățămînt superior. Ministerul învățămîntului poate aproba unor studenți cu 
o pregătire excepțională promovarea a 2 ani de studii într-un an universitar. Studiile în instituțiile de învățămînt superior se încheie printr-un examen de diplomă.Absolvenții de la învățămîntul de zi al instituțiilor de învățămînt superiox- efectuează un stagiu 

de 2—3 ani. Stagiul se e- fectuează în organizații economice, instituții de învățămînt, de cercetare științifică sau alte instituții social-culturale, precum și în aparatul de stat. în vederea asigurării locurilor de muncă tuturor absolvenților, organizațiile socialiste sînt obligate să respecte actele de repartizare la stagiu. încălcarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează potrivit legii. Efectuarea stagiului conferă absolvenților dreptul la definitivarea încadrării în organizația socialistă la care au făcut stagiul sau la încadrarea în- tr-o altă organizație socialistă.în capitolul din lege consacrat drepturilor și îndatoririlor studen- ților se arată că o dată cu înmatricularea în anul I al învățămîntului de zi, între rector, ca împuternicit al statului, și student se va încheia un contract. Contractul va cuprinde, pentru stat, obligația de a asigura studentului condiții adecvate de învățămînt; pentru student, o- bligația de a respecta normele de activitate și de comportare universitară, precum și de a efectua stagiul în locul de muncă în care va fi repartizat. Clauzele contractului se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Absolvenții cu diplomă ai unei facultăți pot urma o altă facultate, fără concurs de admitere, cu scutire de frecvență sau prin învățămîntul fără frecvență și cu e- chivalarea examenelor la disciplinele cu conținut identic sau similar. Pe perioada studiilor, studenții pot primi burse, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de respectarea disciplinei universitare, ținîndu-se seama și de veniturile părinților. Studenții bursieri care nu au domiciliul în centrul universitar unde își fac studiile au asigurate cazarea în cămine și masa la cantine. De asemenea, pot locui în cămine și lua masa la cantine, contra cost, și studenții nebursieri, în limita locurilor disponibile. Studenții cu rezultate excepționale la învățătură pot primi, potrivit legii, burse de merit sau burse și alte forme de sprijin material pentru continuarea studiilor în străinătate.Referitor la cercetarea științifică, legea prevede că cercetarea științifică a personalului didactic din învățămîntul superior se desfășoară organizat în cadrul planurilor anuale și de perspectivă. Ea se organizează în cadrul fiecărei catedre sau pe grupuri de catedre. Pentru dezvoltarea unor cereetări științifice importante se prevede posibilitatea înființării unor centre de cercetare științifică pe lîngă instituțiile de învățămînt superior, în scopul stimulării cercetării științifice, instituțiile de învățămînt superior pot încheia contracte, potrivit legii, cu organizațiile socialiste interesate pentru rezolvarea unor probleme științifice și tehni- co-științifice prevăzute în planurile de cercetare sau propuse de beneficiari. Instituțiile de învățămînt superior conferă, în condițiile legii, titlurile, științifice de doctor, doctor-docent în științe și doctor honoris causa. Ele organizează doctoratul în diferite ramuri ale științei, în vederea obținerii unei înalte calificări științifice de specialitate.Titlul VI al legii cuprinde prevederi cu privire la organizarea de către instituțiile de învățămînt superior a cursurilor postuniversitare. Aceste cursuri pot funcționa și în cadrul unor institute de cercetări sau în unele centre economice importante. Ele pot avea o durată de cel mult 12 luni.La unele cursuri postuniversitare, stabilite de Ministerul Învățămîntului, admiterea se face prin concurs.Titlul VII al legii este consacrat personalului didactic și personalului. științific de cercetare, activității cadrelor didactice, încadrării lor la posturi, obligațiilor de muncă etc. pe toate treptele de învățămînt. Obligațiile de muncă ale personalului didactic constau în îndeplinirea activități! didactice, a activității metodioo-educative și a Activității de cercetare științifică. Profesorii, conferențiarii și șefii de lucrări (lectorii) au și obligația de a participa la acțiunile educative destinate studenților, de a îndruma nemijlocit cîte un grup de studenți din punct de vedere educativ, sprijinindu-i atît în pregătirea lor profesională, cît și în întreaga lor activitate. Cu aprobarea Ministerului învățămîntului, u- nor membri ai personalului didactic li se pot repartiza numai activități de cercetare științifică. Drepturile și îndatoririle persona-- lului didactic de toate gradele se vor preciza prin Statutul personalului didactic.Dotarea unităților școlare din învățămîntul obligatoriu de cultură generală, învățămîntul liceal, învățămîntul profesional și învățămîntul tehnic cu mijloace didactico- materiale se face pe baza baremelor de dotare stabilite de Ministerul învățămîntului.Fondurile pentru dotarea instituțiilor de învățărhînt superior cu mijloacele necesare activității didactice și științifice se prevăd în planurile de investiții ale Ministerului învățămîntului.Legea prevede că organele de stat și cooperatiste care organizează instituții de învățămînt vor putea înființa întreprinderi subordonate sau întreprinderi anexe pentru confecționarea de aparate, u- tilaje și alte materiale didactice.Ultimele titluri ale legii cuprind prevederi referitoare la îndrumarea și controlul unităților școlare de toate grade]», precum și o serie de dispoziții finale și tranzitorii.

Dezbaterile asupra proiectului

de lege a învățămîntului
Publicăm în continuare intervențiile deputaților în cadrul dez

baterilor care au avut loc Ia sesiunea Marii Adunări Naționale din 
ziua de 13 mai asupra proiectului de lege privind învățămîntul in 
Republica Socialistă România.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
cklSTOFOR SIMIONESCU

Proiectul de lege asupra viitorului școlii de toate gradele în România socialistă, supus spre aprobare Marii Adunări Naționale, cuprinde idei și structuri noi în toate compartimentele învățămîntului, dar elementul dominant îl constituie fără îndoială introducerea învățămîntului general, obligator și gratuit de 10 ani, act de importanță istorică în dezvoltarea școlii românești și pentru progresul cultural și social al poporului nostru. Nu-i ușor de apreciat în întreaga ei întindere însemnătatea acestei măsuri. Progresul apare cu atît mai uimitor cu cît, în ciuda strădaniei celor cu vederi înaintate, a patrio- ților înflăcărați din treeut, învăță- mintul nostru se găsea acum trei- patru decenii în urmă, sub multe aspecte, la nivele de jos ale școlii pe plan mondial. După o statistică din anul 1933, pe lîngă faptul că învățămîntul primar era frecventat numai de 59,8 la sută din copiii de vîrstă școlară, ne plasam și pe ultimul loc în Europa în privința duratei școlarității obligatorii. Și cam cu aceeași situație eram confruntați în 1945 cînd 35 la sută din populația țării era analfabetă și semianalfabetă. în douăzeci de ani numai s-a înfăptuit această spectaculoasă schimbare cu o viteză care nu-și găsește precedent.Legea ce ne este supusă spre examinare derivă, articol cu articol, din experiența școlii noastre și a școlii mondiale, din discuții publi
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

NICOLAE AGACHIPerfecționarea învățămîntului de toate gradele pe care o dezbatem face parte integrantă din ansamblul măsurilor stabilite de partidul și statul nostru pentru transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres. Mărirea duratei învățămîntului general de zece ani va schimba și baza învățămîntului profesional. Creșterea volumului cunoștințelor de cultură generală creează posibilitatea scurtării duratei învățămîntului profesional la 1—2 ani, diferențiat în funcție de complexitatea meseriei.Avînd în vedere faptul că astăzi, față de necesități, numărul de muncitori pregătiți prin școli profesionale este încă redus — la Combinatul siderurgic Hunedoara această cifră nu depășește 20 la sută, — apreciez ca justă propunerea ca în etapa următoare să se pregătească muncitori calificați atît prin școlile profesionale, cît și prin ucenicie și cursuri de calificare.Referindu-mă la unele probleme din domeniul învățămîntului tehnic
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

STANCIU STOIANPărinți și dascăli de toate categoriile — cetățeni ai Republicii Socialiste România —• trăiesc azi sentimentul profund că sînt martori ai unei hotărîri importante : Legea privitoare la organizarea și funcționarea învățămîntului. A- ceastă lege vine să așeze o astfel de rînduială pe temelii mai solide decît cele de pînă acum. Lucrul acesta iese cu pregnanță în evidență, chiar și dintr-o cît de sumară trecere, în revistă a principalelor idei pe care le fixează în articolele sale.O primă idee este ceea ce, după părerea noastră, ar putea să-i confere calificativul de lege cadru. Cantitativ e mai puțin decît un cod ; calitativ și dinamic este mai mult decît o lege obișnuită.O a doua idee, ce stă la baza acestei legi, este valorificarea tradiției educaționale progresiste — atît naționale cît și universale — a
CUVÎNTUL

NICOLAE DUMITRESCUSe poate afirma, cu toată certitudinea, că nici cînd în istoria poporului nostru problemele școlii nu s-au bucurat de atîta grijă și prețuire ca în anii construcției socialiste, că niciodată ele n-au ocupat un loc mai important în viața politică a țării ca în zilele noastre. Aș vrea să subliniez de la această înaltă tribună importanța principalelor prevederi ale noii legi. Prelungirea duratei învățămîntului general obligatoriu la 10 ani va juca un rol important în ridicarea nivelului de cultură și civilizație al întregului popor.Prin prevederile noii legi se creează posibilități ca la repartizarea, numirea și transferarea cadrelor didactice să existe .mai mult discernămînt, să primeze criteriile valorice. Ocuparea prin concurs a catedrelor vacante din centrele urbane mari și de la licee va asigura o mai bună încadrare a școlilor.Se poate spune că pînă acum, problema încadrării unităților șco

ce purtate îndelung, din analiza temeinică ce s-a efectuat în plenara Comitetului Central al partidului. Ea derivă dintr-un impuls fundamental dat de partid, impuls care îi conferă o unitate de concepție și de finalitate. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, în plenara Comitetului Central, legea urmărește să pună bazele unui în- vățămînt pe măsura epocii și a societății noastre, învățămînt capabil să țină la toate nivelele sale pasul cu progresele rapide ale științei și tehnologiei moderne.Desigur, traducerea sa în fapt depinde de mulți factori, printre care calitatea corpului didactic o- cupă o poziție centrală. Va trebui să veghem ca regulamentele să fie bine alcătuite și a- plicarea lor practică să fie în prelungirea intenției și voinței noastre. Căci ne găsim în fața unei acțiuni de o prea mare însemnătate spre a ne putea elibera de marea răspundere față de generațiile viitoare numai prin votarea unei legi. Cu acest gînd și cu satisfacția și mîndria de a fi trăit unul din cele mai însemnate momente din dezvoltarea școlii românești, exprimîndu-mi și de a- ceastă dată totalul atașament ia înțeleaptă politică internă și externă a partidului nostru, vă asigur că voi vota cu emoție pentru progresul școlii în patria noastră.

superior, apreciez în mod deosebit prevederile prin care se asigură lărgirea domeniului de pregătire a viitorilor ingineri, dezvoltarea bazei materiale de studiu din laboratoare, perfecționarea formelor de practică în producție, reducerea numărului de specialități, cît și măsurile preconizate în vederea îmbunătățirii repartizării în producție a absolvenților de la cursurile de zi. Faptul că astăzi un număr însemnat de ingineri nu se prezintă la întreprinderile la care au fost repartizați sau pleacă în prima perioadă de stagiatură demonstrează unele deficiențe existente și în modul în care unii dintre aceștia au fost pregătiți și educați în perioada studiilor. Această situație se da- torește și faptului că între facultăți și întreprinderi există o slabă colaborare, deși sînt numeroase posibilități. Pentru legarea mai strîn- să a învățămîntului superior de practică propun ca proiectele de diplomă să abordeze târne, în principal, probleme actuale sau de perspectivă ale întreprinderilor.

tradiției noastre socialiste împletită cu folosirea cuceririlor științei și tehnicii moderne.O a treia idee importantă a legii este aceea că, mergînd în pas cu vremea, pe calea deschisă de construcția socialismului din țara noastră, înscrie între articolele sale o măsură cu adevărat epocală i prelungirea școlarității obligatorii. Unii dintre noi se întreabă, e adevărat, dacă nu cumva ne grăbim. Ferma noastră convingere este că nu. Știința ne demonstrează că a- cest lucru este posibil.în ce privește organizarea învățămîntului, noi credem că legea nouă, mergînd pe drumul indicat cu grijă de Congresul al IX-lea al partidului, a găsit formele fericite de realizare a sarcinilor trasate axîndu-se pe ideea adaptării lui la cerințele operei de desăvîrșire a construcției socialiste și a omului necesar acesteia.

lare din mediul rural cu cadre d® specialitate nu și-a găsit o deplină rezolvare. Ministerul învățămîntului, organele locale ale puterii de stat nu au acordat suficientă atenție acestei probleme, ceea ce adus la o mare fluctuație de cadre în învățămînt.Noi, cei care lucrăm direct la catedră, apreciem că Institutul de științe pedagogice, unele secții ale Academiei au rămas datoare, față de școală, de membrii corpului didactic, cu lucrări fundamentale în domeniul pedagogiei și psihologiei. Pentru o mai bună informare științifică și metodică a cadrelor didactice ar fi indicat ca Ministerul învățămîntului și consiliile populare să creeze, în fiecare județ, pe lîngă inspectoratele școlare, centre de documentare pedagogică bine înzestrate, iar liceele să constituie modele de organizare a procesului instructiv-educativ și a activității metodice pentru școlile general® din împrejurimi.
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OCRARILE SESIUNII MARII ADUNARI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege privind 

apărarea, conservarea și folosirea 
terenurilor agricole 

prezentată de tovarășul Nicolae Giosan
în contextul acțiunilor ce se desfășoară pe linia intensificării producției, a promovării progresului tehnic, pentru continua dezvoltare și modernizare a agriculturii noastre socialiste, folosirea cu mai multă grijă a pămîntului, principalul mijloc și, totodată, obiect de producție în agricultură, trebuie să constituie o preocupare deosebită.Pornind de la considerentele a- rătate, precum și de la faptul că folosirea judicioasă, intensivă a pămîntului este o problemă de stat, o problemă de însemnătate vitală pentru dezvoltarea întregii economii naționale, din indicația conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, un grup larg de specialiști a elaborat proiectul de lege pe care, din însărcinarea guvernului, îl prezint spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale.Analizele efectuate cu ocazia e- Iaborăril proiectului de lege au e- vidențiat atît aspectele pozitive, cit și pe cele negative, în legătură cu gospodărirea pămîntului și, ca urmare, necesitatea adoptării unei legislații unitare a fondului funciar, legislație corespunzătoare etapei actuale de dezvoltare a agriculturii.Arătînd că în condițiile țării noastre revin pe locuitor peste 0,75 ha teren agricol, din care peste 0,50 ha teren arabil, vorbitorul a spus i numai prin folosirea cu grijă a pămîntului, amplasarea judicioasă a culturilor, aplicarea unei agrotehnici superioare și, în general, prin introducerea în producție a tot ceea ce este nou și înaintat în știința agronomică putem să obținem de pe această suprafață destul de redusă produsele agroalimentare de care avem nevoie pentru a asigura un trai îmbelșugat populației.în desfășurarea procesului de dezvoltare și consolidare a agriculturii noastre socialiste, partidul și guvernul au depus eforturi deosebite pentru creșterea suprafeței agricole și mai ales a celei arabile, precum și pentru ridicarea capacității de producție a pămîntului. Se poate spune că anii agriculturii socialiste au fost anii efectuării unui amplu și vast program de lucrări de îmbunătățiri funciare, de ridicare a fertilității solului, program inițiat și condus de partid. Numai în ultimii 5 ani s-a investit aproape un miliard lei pentru executarea unor îndiguiri și desecări de mari proporții, pe baza cărora au fost redate agriculturii sau apărate de inundații peste 300 000 ha. 

Au început cu toată intensitatea desecările în Cîmpia de Vest a țării, cele de combatere a eroziunii, de îmbunătățire a terenurilor nisipoase, de ameliorare a sărăturilor. Programul de extindere a irigațiilor prevede, după cum știți, amenajarea în acest cincinal a 400 000 ha din fondurile statului, precum și a unei suprafețe de aceeași mărime din resursele proprii ale cooperativelor agricole de producție, cu asistența tehnică directă și permanentă din partea specialiștilor agricoli.
Cu toate măsurile adoptate, trebuie să recunoaștem deschis în fața Adunării Naționale că în ceea ce privește gospodărirea pămîntului în general, și în mod deosebit a suprafeței arabile, s-au manifestat fenomene destul de dăunătoare.Citind exemple de folosire ne- raționâlă a pămîntului, vorbitorul a arătat că în devizul investiției nu s-a cuprins nici o sumă pentru compensarea producției de pe terenurile scoase din circuitul agricol. Aceasta a dus la amplasarea construcțiilor industriale sau so- cial-culturale pe terenurile plane, cele mai fertile, la scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe mai mari decît cele strict necesare, la crearea de parcuri și grădini de proporții pe lingă întreprinderi, nefolosite de nimeni și a căror întreținere este destul de costisitoare.Am avizat cu multă superficialitate scoaterea unor terenuri din circuitul agricol. O mare risipă de teren a avut loc chiar în agricultură. Astfel, primele S.M.T.-uri care nu aveau decît 50—60 tractoare, au ocupat 8—10 hectare. în timp ce în ultimii ani unități cu 350—400 de tractoare și mașinile agricole aferente sînt amplasate pe numai 2—3 hectare și-și desfășoară activitatea în condiții bune. La fel, 

suprafața unui complex de creș

tere și îngrășare a 100 000 de porci s-a restrâns de la 80 hectare, cît era în cazul primelor întreprinderi, la numai 20 hectare. De asemenea, la executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare se scot din circuitul agricol suprafețe mari, se distrug culturile în jurul canalelor și digurilor.Aceste cîteva exemple ne arată marjle posibilități existente pe linia redării producției agricole a unor însemnate suprafețe, precum și posibilitățile de economisire a fondului funciar.O lungă perioadă s-au organizat puține acțiuni de masă pentru executarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului și a excesului de umiditate, datorită cărui fapt, an de an, au rămas neînsămînțate mari suprafețe de teren, cauzîn- du-se pierderi unităților agricole socialiste și întregii noastre economii.La risipa de teren arabil a contribuit și faptul că n-a existat o preocupare corespunzătoare pentru delimitarea vetrei satelor și a perimetrului construibil al orașelor. Acestea s-au extins în mod nejustificat, iar terenurile din intravilan nu sînt bine gospodărite, cu toate că ele pot contribui la obținerea unor importante cantități de produse agricole, îndeosebi legume, cartofi și fructe.A fost subapreciată evidența funciară, nemenținîndu-se nici măcar cadastrul care a existat în trecut în unele provincii și nu a fost elaborată o legislație corespunzătoare a fondului funciar. O parte însemnată de vină pentru a- semenea neajunsuri revine Consiliului Superior al Agriculturii, cadrelor care lucrează în agricultură.Subliniind rolul marii întreprinderi agricole socialiste în producția noastră agricolă, însemnătatea desăvîrșirii procesului construcției socialiste la sate, vorbitorul a arătat că astfel se creează posibilitatea trecerii la o reglementare unitară a problemelor complexe, economice și juridice, pe care le ridică folosirea rațională a patrimoniului funciar al țării.Proiectul de lege cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole, supus dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, reflectă grija partidului și guvernului pentru dezvoltarea agriculturii, prevederile acestuia creînd o bază juridică pentru înlăturarea neajunsurilor manifestate în acest important domeniu al economiei noastre naționale. Prin lege se fundamentează gospodărirea cu eficiență maximă a pămîntului.Intr-o primă grupă de prevederi se stabilește că micșorarea suprafeței agricole, precum și schimbarea destinației acesteia sînt interzise, cu excepția cazurilor strict prevăzute de lege. Pe linia asigurării folosinței maximale, integrale, a fondului funciar, proiectul de lege prevede obligația posesorilor de terenuri agricole de a cultiva în întregime suprafețele pe care le posedă. Organizațiile socialiste de stat neagricole posesoare de terenuri pe care nu le pot cultiva le vor preda organizațiilor agricole socialiste vecine, care își asumă obligația cultivării și folosirii lor judicioase. De asemenea, toți deținătorii au obligația de a lua măsuri pentru extinderea categoriilor superioare de folosință agricolă, prin identificarea și punerea în valoare a terenurilor folosite neeconomic, a celor afectate de eroziune, salinizare, ca și prin defrișarea și cultivarea suprafețelor ocupate de stufărișuri, mărăcinișuri, pilcuri de arboretIntr-o a doua grupă de prevederi se reglementează condițiile în care anumite terenuri vor putea fi scoase, definitiv sau temporar, din circuitul agricol. Pentru terenurile arabile, viticole și pomicole, precum și pentru acelea pe care s-au executat lucrări de îmbunătățiri funciare, este necesară aprobarea Consiliului de Stat, iar pentru celelalte categorii de teren, a Consiliului de Miniștri.In cazul cooperativelor agricole de producție, folosirea terenurilor de către acestea în alte scopuri decît pentru producția vegetală se va aproba de către Consiliul Superior al Agriculturii, la propunerea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.. Pentru a limita scoaterea terenurilor din circuitul agricol, proiectul de lege prevede Includerea 

în valoarea totală a investiției și a valorii terenurilor folosite pentru investiția respectivă. Nu încape nici o îndoială că în asemenea condiții beneficiarul de investiții, care va suporta, prin prețul de cost, amortizarea sumei plătite pentru pămîntul scos din circuitul agricol, se va preocupa îndeaproape ca amplasarea obiectivelor să se facă pe o suprafață cît mal re- strînsă și pe categorii inferioare de folosință cu o fertilitate și deci de o valoare cît mai scăzută.Pentru respectarea strictă a prevederilor din proiectul de lege, a- baterile vor fi sancționate prin a- menzi, care se vor aplica atît organizațiilor socialiste, cît și persoanelor fizice, iar în caz de repetare, unele din contravenții vor căpăta caracter de infracțiuni și vor fi sancționate penal.
O ultimă grupă de prevederi se referă la măsurile ce se vor lua în vederea creării premiselor necesare aplicării în condiții cît mai bune a legii și anume: introducerea cadastrului funciar, revizuirea normelor care reglementează în prezent alocarea de terenuri pentru zonele de protecție sau siguranță a construcțiilor industriale, agrozootehnice și social culturale, a căilor de comunicație, delimitarea vetrei satelor și a perimetrului construibil al orașelor.Proiectul de lege a avut un larg ecou în rîndurile cetățenilor patriei noastre și îndeosebi ale țărănimii, exprimat prin numeroase propuneri, în presă, la radio sau direct prin scrisori, în vederea îmbunătățirii acestuia.Un șir de propuneri se referă la accentuarea prin lege a obligativității gospodăririi cu grijă a pămîntului și limitării scoaterilor de teren din circuitul agricol. De a- semenea, s-a propus includerea u- nor măsuri și mai eficiente, care să asigure menținerea și sporirea fertilității solului pe terenurile pe care s-au executat lucrări de îmbunătățiri funciare, obligația deținătorilor de terenuri în pantă de a executa integral complexul de măsuri și lucrări de amenajare și combatere a eroziunii. La definitivarea proiectului de lege au fost cuprinse aceste propuneri, aducîn- du-se îmbunătățiri corespunzătoare.Cele mai multe propuneri, cu- prinzînd detalieri suplimentare la prevederile legii, sînt în marea lor majoritate deosebit de valoroase și, ca urmare, se va ține seamă de 

ele la elaborarea instrucțiunilor de aplicare a legii.Prin calitățile sale naturale, pămîntul, bun național, este și va ră- mîne principalul furnizor de produse agroalimentare. Faptul că patrimoniul funciar este limitat ca întindere și că în vederea’ satisfacerii cerințelor economiei noastre naționale nu poate fi înlocuit cu nici un alt mijloc de producție, atrage după sine necesitatea obiectivă a folosirii intensive integrale a fiecărei porțiuni de teren, în conformitate cu calitățile sale.Proiectul de lege în forma lui îmbunătățită, supus dezbaterii și a- probării Marii Adunări Naționale, reprezintă un document de mare însemnătate pentru economia noastră națională. Prevederile sale se încadrează în mod organic în ansamblul măsurilor adoptate de conducerea partidului și statului pentru traducerea în viață a directivelor celui de-al IX-lea Congres și ale Conferinței Naționale a partidului, pentru intensificarea mersului nostru ascendent spre prosperitate, belșug și bunăstare.Sîntem conștienți cu toții că nici un efort nu trebuie precupețit spre 
a menține și spori suprafața agricolă și arabilă și a mări fertilitatea pămîntului. Aceasta reprezintă una din condițiile fundamentale pentru realizarea sarcinilor de dezvoltare în ritm tot mai rapid a a- griculturii socialiste și o datorie a noastră, a tuturor, față de generațiile viitoare, cărora trebuie să le asigurăm un trai mai îmbelșugat de pe pămîntul pe care li-1 lăsăm ca moștenire.In numele celor ce lucrează în agricultură, încredințez Marea A- dunare Națională că vom depune toate eforturile în vederea traducerii întocmai în viață a prevederilor legii ce va fi adoptată.

RAPORTUL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ 

Șl SILVICULTURĂ Șl AL COMISIEI JURIDICE 

prezentat de deputatul Vasile MateescuComisia pentru agricultură și silvicultură și Comisia juridică, întrunite în ședințe de lucru în zilele de 8 și 13 mai 1968, au examinat și discutat Proiectul de lege cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole. Comisiile au constatat că proiectul de lege supus dezbaterii corespunde nevoii de a se asigura gospodărirea rațională a pămîntului atît pentru agricultură și alte ramuri economice, cît și pentru scopuri social-culturale.Politica partidului și statului nostru în acest important sector al vieții economice — a spus în continuare raportorul — urmează să fie sistematic oglindită în cadrul unei reglementări unitare, concretizată într-un cod al întregului fond funciar. Pînă la elaborarea acestui cod, proiectul de lege prezentat astăzi spre dezbatere Marii Adunări Naționale este chemat să prevadă măsurile de primă urgență în vederea ocrotirii fondului agricol și a utilizării lui cît mai raționale.In acest scop, proiectul de lege cuprinde prevederi cu privire la interdicția generală de a se micșora suprafața și a se schimba destinația terenurilor agricole prin folosirea lor în alte scopuri decît producția agricolă vegetală.Totodată, se precizează că schimburile în categoriile de folosință agricole — arabil, vii, livezi, pășuni, finețe — se pot face numai pe baza aprobării prealabile date de Consiliul Superior al Agriculturii.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE ROȘUPentru agricultura cooperatistă care deține cea mai mare pondere din suprafața agricolă și arabilă a țării, măsurile cuprinse în proiectul de lege sînt de cea mai mare însemnătate și vor sta permanent în centrul atenției cooperativelor agricole și a uniunilor cooperatiste. Cooperativizarea a creat condiții introducerii pe scară tot mai largă a mecanizării și chimizării, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, și îndeosebi extinderea irigațiilor, măsuri care îmbinate cu munca harnică a țărănimii au dus la folosirea tot mai eficientă a pămîntului.Cu toate rezultatele obținute în creșterea gradului de folosire a pămîntului, în cooperativele agricole se mai manifestă încă fenomene de risipă a fondului funciar, de scoatere din circuitul agricol a unor însemnate suprafețe de teren. Ca urmare, suprafața, de teren a- rabil în folosință obștească a scăzut an de an, numai în 1967 această reducere fiind de peste 8 000 ha față de anul precedent.Consider deosebit de importante prevederile cuprinse în proiectul de lege pe care-1 dezbatem, în legătură cu obligațiile ce revin pose-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

EMIL VLAICUElaborarea actului normativ privind legislația fondului funciar constituie un eveniment cu totul deosebit pentru agricultura țării noastre, înscriindu-se în complexul acțiunilor desfășurate în procesul de îmbunătățire a conducerii, organizării și planificării agriculturii, măsuri elaborate pe baza documentelor celui de-al IX-lea Congres al partidului.O acțiune importantă care a fost și este în atenția permanentă a organelor locale din județul nostru o constituie lucrările de îmbunătățiri funciare.Ca urmare a lucrărilor efectuate o suprafață de peste 100 mii de hectare nu va mai suferi din cauza inundațiilor, iar unele terenuri care pînă acum erau înțelenite vor putea fi cultivate cu plante valoroase de nutreț. Totodată, s-au recuperat ' în ultimii ani aproape 9 500 hectare, din care numai în sectorul de stat circa 3 400 hectare, adică 36 la sută.Deși a existat o preocupare per-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE VLAD
Reglementarea unitară a folosirii terenurilor agricole se impune ca o consecință a preocupării partidului, statului și a întregului nostru popor pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul agriculturii la Congresul al IX-lea al P.C.R.Industria de petrol, prin specificul său, face parte din principalii beneficiari de suprafețe agricole

Potrivit prevederilor proiectului de lege — se arată în raport — folosirea terenurilor agricole în alte scopuri decît producția agricolă vegetală se va putea face numai în cazuri excepționale, cu a- probarea prealabilă, după caz, a Consiliului de Stat sau a Consiliului de Miniștri.Urmărind evitarea utilizării de terenuri agricole în alte scopuri decît producția agricolă vegetală, proiectul de lege prevede sarcini pentru ministere și celelalte organe centrale de resort referitoare la îmbunătățirea normativelor tehnice. Acestora, împreună cu consiliile populate, le revine și îndatorirea de a revizui și îmbunătăți actuala delimitare a vetrelor de sate și a perimetrelor constru- ibile ale orașelor.Comisia pentru agricultură și silvicultură și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale apreciază că prevederile cuprinse în proiectul de lege sînt de o deosebită importanță pentru întreaga e- conomie a țării, prin aceea că stabilesc un complex de măsuri de natură să contribuie la o judicioasă gospodărire a pămîntului, factor esențial al economiei naționale.Menționăm că în Comisia pentru agricultură și silvicultură și Comisia juridică s-au făcut unele sugestii și propuneri, care au fost însușite de inițiatorii proiectului și incluse în textul său.

sorilor de teren agricol și în primul rînd cooperativelor agricole, privind folosirea cu eficiență a tuturor suprafețelor de care dispun. Măsurile preconizate în proiectul de lege privind introducerea cadastrului funciar vor asigura o evidență clară și operativă a pămîntului, eliminarea nepotrivirilor care apar între evidența multor cooperative și datele statistice. Este binevenită prevederea că unitățile cooperatiste din agricultură sînt obligate să ceară aprobări pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri în scopul amplasării diferitelor obiective proprii de construcții. Sînt întemeiate și deosebit de necesare prevederile proiectului de lege referitoare la aplicarea de sancțiuni tuturor întreprinderilor, instituțiilor și persoanelor care se fac vinovate de abuzuri în ocuparea terenurilor agricole, micșorarea suprafețelor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor fără aprobarea legală.Aplicarea cu consecvență a tuturor prevederilor acestei legi constituie o obligație de seamă a uniunilor cooperatiste, a consiliilor de conducere, a tuturor membrilor cooperatori.

manentă de menținere și sporire a suprafețelor terenurilor agricole, totuși mai persistă mentalitatea că suprafețele agricole pot fi scoase din circuitul economic oricînd și de oricine, fără aprobări, iar restituirea terenurilor scoase temporar din agricultură s-a tergiversat ani de-a rîndul. Iată de ce s-a ajuns ca multe suprafețe să fie scoase din circuitul productiv, fiind ocupate cu diferite obiective sau materiale, care nu-și găseau justificarea amplasării chiar pe cele mai bune terenuri. în ultimii 5 ani s-au scos în mod temporar din circuitul productiv în județul nostru 670 ha teren, din care pînă în prezent nu au fost redate agriculturii decît 10 la sută.Reglementările prevăzute în proiectul de lege vor înlătura pe viitor astfel de fenomene care au influențat negativ producția agricolă și au depreciat considerabil calitatea terenurilor, asigurînd în a- cest scop o folosire rațională a fiecărui petec de pămînt.

necesare lucrărilor de prospectare și de conturare geologică a zăcămintelor noi, precum și de exploatare a acestora Și a celor deja cunoscuteLa amplasarea obiectivelor de producție petrolieră, ca sonde, parcuri, stații electrice, stații de pompare a țițeiului, se impune să se aibă în vedere obligativitatea 

ocupării de suprafețe minime și, în același timp, protejării terenurilor agricole învecinate zonei de efectuare a lucrărilor. In acest context, vorbitorul a arătat că, cu toate măsurile organizatorice luate de Ministerul Petrolului și unitățile sale pentru întărirea ordinii și disciplinei în producție, și-au găsit loc și unele încălcări ale regulilor de folosire a pămîntului produse în mod cu totul nejustificat. El a exprimat convingerea că prin soluționarea problemei referitoare la a- menajarea de drumuri de acces la sonde din prefabricate și prinbor- narea suprafețelor ocupate se vor elimina definitiv încălcările de
CUVÎNTUL

SILVIAAm mandatul din partea alegătorilor circumscripției electorale nr. 20 pe care îi reprezint în cel mai înalt for al țării să adresez partidului și statului nostru mulțumirea pentru grija pe care o poartă țărănimii muncitoare. Apar întrutotul justificate măsurile prevăzute în proiectul de lege de a nu se mai admite ocuparea și folosirea terenurilor agricole din afara vetrei satelor sau a perimetrului construibil al orașelor în alte scopuri decît producția agricolă, iar în mod excepțional numai pe baza aprobărilor date de către Consiliul de Stat sau Consiliul de Miniștri. Pentru a evita scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe mai mari decît strictul necesar, apreciez ca foarte bine venită și prevederea din proiectul de lege de a se include în cuantumul investiției valoarea pămîntului agricol. O astfel de măsură va interesa pe beneficiarii de investiții să realizeze obiectivele construite pe de o parte pe terenuri neagricole, sau pe suprafețe cît mai mici, iar pe de altă parte se vor crea posibilități finan-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

MIRCEA OPREANPlin de vigoare și elan, partidul, în indisolubilă legătură cu poporul, pătrunde și analizează, transformă și dinamizează modul nou de viață, socialist, pe temelia eticii comuniste.Rînd pe rînd au fost analizate compartimente cheie ale activității și vieții noastre. Acum ne găsim din nou în fața unei probleme de o mare însemnătate, deoarece folosirea mai rațională a pămîntului țării este o cerință imperioasă a vremurilor noastre. Suprafața de peste 0,75 ha teren agricol pe locuitor, pentru consumul intern și pentru crearea unor disponibilități pentru export este puțin. Și va deveni și mai puțin prin creșterea populației. De aceea, trebuie făcut totul pentru reducerea pierderilor din terenul agricol, pentru introducerea în acest perimetru a terenurilor nefolosite sau folosite nerațional de alte sectoare de activitate și pentru intensificarea producției agricole. Consider că prezentul proiect de lege prevede, în acest sens, măsuri importante, dintre care relev întocmirea cadastrului funciar și organizare a teritoriului.Vorbitorul s-a referit în continuare pe larg la importanța întocmirii cadastrului funciar, care urmează să stabilească folosințele ac-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI ‘ 

DUMITRU BALALIA
Una din condițiile esențiale de care depinde asigurarea dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii o constituie folosirea cît mai rațională și cu maximum de eficiență a pămîntului. Această preocupare a conducerii partidului și statului se înscrie cu cea mai mare atenție în proiectul de lege cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole.In județul Prahova, a spus în continuare vorbitorul, problema folosirii raționale a pămîntului a fost și este deosebit de acută. Județul nostru are o industrie dezvoltată, o pondere importantă avînd extracția țițeiului, care folosește mari suprafețe de teren bun pentru cultura viței de vie, a pomilor și cerealelor.Pe baza indicațiilor conducerii partidului s-au întreprins — îndeosebi după încheierea cooperativizării agriculturii — acțiuni pentru utilizarea mai judicioasă a pămîntului, pentru punerea în valoarea unor terenuri slab productive. Ceea ce s-a făcut pînă în prezent însă este cu mult sub posibilitățile existente în județul Prahova și, pe bună dreptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a criticat la adunarea activului de partid din 

februarie a.c. pentru numeroasele 

natură să știrbească avutul național.Măsurile de reglementare propuse pentru apărarea terenurilor agricole și pentru sporirea suprafeței arabile — a spus în încheiere Gheorghe Vlad — trebuie să se reflecte în sporirea simțului de răspundere al cadrelor de specialitate din unitățile care urmează să ocupe terenuri agricole, în întărirea disciplinei și ordinii în procesul producției, în sancționarea cu toată severitatea a vinovaților de încălcarea legalității și obligarea acestora la recuperarea pagubelor cauzate.
DEPUTATEI
IOSUBciare de intensificare a producției agricole.Referitor la terenurile cooperativelor agricole de producție care se scot din circuitul agricol propun să se revadă și să se reactualizeze tarifele stabilite în anul 1959. Socotesc că aceste tarife au devenit necorespunzătoare, fiind prea mici.Infățișînd unele rezultate în creșterea suprafețelor agricole, precum și posibilitățile existente încă în județul Botoșani în acest scop, vorbitoarea a subliniat necesitatea folosirii chibzuite de către unitățile agricole a fiecărei suprafețe de teren pe care o deține, cu respectarea regulilor agrotehnice și a aplicării măsurilor de conservare și a- meliorare a solului, așa cum se prevede în legea supusă spre aprobare.Punerea pămîntului sub protecția legii este o necesitate obiectivă. Am credința că un astfel de act istoric îl va consemna la loc de cinste printre marile realizări împlinite de către partidul și statul nostru în grija manifestată față de generațiile de astăzi cît și față de generațiile viitoare.

tuale și de perspectivă ale teritoriului țării. El a subliniat faptul că la această acțiune de gospodărire chibzuită a terenului care trebuie să îmbine valorificarea lui agricolă cu cea turistică — se impune să fie atrași specialiști agronomi, topometri, silvicultori, arhitecți, peisa- giști, economiști și juriști.In ceea ce privește folosirea nerațională a unor suprafețe agricole, Mircea Oprean a spus: după părerea mea — pe care o susțin cu fapte — nu există terenuri neproductive. sterpe, ci numai terenuri irațional folosite.Invățămîntul agronomic din cadrul Universității din Craiova, în colaborare cu unități agricole de stat și cooperatiste, Stațiunea Științifică de la Bechet au contribuit la întocmirea unor studii privind valorificarea superioară a celor peste 200 000 ha de nisipuri din sudul Olteniei.Aducerea terenurilor degradate prin eroziune în stare de folosință, prin terasare și cultivare cu pomi și viță de vie, este astăzi o metodă bine cunoscută și practicată. De aceea, nu-i poate fi îngăduit nimănui, întărind cu aceasta încă o dată necesitatea legii pe care o dezbatem, să lase terenuri nefolosite sau folosite nerațional.

cazuri de risipă a terenurilor agricole în orașe, sate și zone industriale.In ultimii 5 ani au fost scoase din circuitul agricol temporar sau definitiv peste 850 de hectare, din care 600 hectare teren arabil. Ponderea cea mai mare o au schelele petroliere — 556 hectare. Ministerul Petrolului deține pe raza județului nostru peste 600 hectare teren ocupat de picioare de sonde părăsite, bataluri etc., care ocupă fără nici un rost terenuri ce ar putea fi redate agriculturii.Propun ca prin instrucțiunile d® aplicare a legii să fie prevăzută obligația pentru unitățile care folosesc terenurile ca materie primă pentru cărămizi, de a decoperta întîi stratul fertil de 20—40 cm, a-1 depozita separat și apoi să treacă la excavarea propriu-zisă, urmînd ca după excavare să aștearnă la loc stratul de sol fertil.Deosebit de oportună este prevederea din proiectul de lega ca beneficiarii lucrărilor de investiții sau de producție ce se execută pe terenuri agricole să includă în valoarea lucrărilor respective și valoarea reală a terenurilor. Prin aceasta se va pune capăt tendințelor care se manifestă și în județul nostru de a se ocupa încă din faza de proiectare suprafețe mai mari decît cele necesare.
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vremea
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SZABO EMERIC

terenurilor agricole
CURSA

Ieri în țară : Vremea s-a răcit, 
exceptînd sud-estul țării, unde 
s-a menținut frumoasă și căldu
roasă. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros. S-au semnalat ploi 
locale sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice în 
Transilvania, Oltenia și izolate în 
Banat șl Moldova. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatu-

Proiectul de lege menit să reglementeze multiplele probleme legate de folosirea terenurilor agricole pe care îl dezbatem astăzi în sesiune corespunde pe deplin cerințelor actuale de a gospodări cît mai bine pămîntul, și el se înscrie în contextul general al măsurilor de modernizare a agriculturii țării noastre, pentru ridicarea acesteia la nivelul țărilor cu agricultură a- vansată.Locuitorii din zona de vest a țării, români, maghiari și de alte naționalități, au primit cu un viu interes acest proiect de lege. în cadrul dezbaterilor ce au avut loc ei au făcut numeroase propuneri și observații.Am reținut cu un deosebit interes prevederea din proiect în legătură cu faptul că posesorii de terenuri au obligația de a asigura în permanență folosirea întregii suprafețe și în același timp conservarea și ameliorarea solului. I.A.S. Valea lui Mihai, unde lucrez, are în administrare o suprafață de 10 060 ha, din care 2 000 ha sînt situate pe nisipuri, care după cum se știe dacă nu sînt ameliorate nu aduc nici un folos. Avînd ajutorul statului, la care s-a adăugat efortul propriu al unității și contribuția specialiștilor, noi am reușit să executăm o serie de lucrări de „îmblînzire" a nisipurilor zburătoare care ani de-a
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

ION NEGOIȚĂ
laProiectul de lege- cu privire apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole oglindește din plin grija partidului nostru pentru crearea condițiilor de sporire continuă a producției agricole, de înlăturare a oricărei risipe de pămînt — această mare avuție națională, de care depinde bunăstarea întregului nostru popor.Sînt pe deplin justificate prevederile legii prin care se stabilesc. obligațiuni ferme pentru deținătorii de terenuri.,, ca sa folosească în producția agricolă întreaga suprafață pe care o dețin, să a- plice în întregime regulile agrotehnice și să ia măsuri ca să sporească continuu suprafața cultivată și îndeosebi cea arabilă.în cooperativa noastră, ca urmare a lucrărilor de organizare a teritoriului, pămîntul a fost mai bine gospodărit. Prin defrișarea unor perdele de tufărișuri, prin desființarea unor drumuri de exploatare, suprafața arabilă a cooperativei noastre a sporit cu 200 ha.

1

1 CUVÎNTUL

ALEXANDRINA
Proiectul de lege pe care-1 dezbatem a primit adeziunea deplină a opiniei publice și în mod deosebit a lucrătorilor din agricultură, care au făcut propuneri prețioase pentru îmbunătățirea acestuia.Reglementările legale cu privire la folosirea pămîntului, existente pînă în prezent, au avut unele lacune iar altele erau depășite. Prin prezenta lege pentru prima dată se acordă agriculturii un instrument eficient cu care să poată lichida o seamă de nereguli care aveau ca rezultat sustragerea nejustificată din circuitul agricol a unor mari suprafețe, degradări de terenuri, distrugerea culturilor ș.a., care aduc pagube însemnate agriculturii, economiei naționale în ansamblul său. La Combinatul de celuloză și hîrtie din Brăila, bunăoară, depozitarea reziduurilor pe cîmpuri vicinale degradează terenuri nate cole. fertile, care sînt astfel elimi- din circuitul producției agri-
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Permiteți-mi să înfățișez de la această tribună cîteva aspecte privind structura fondului funciar în județul Suceava. Suprafața județului însumează peste 855 000 hectare relief frămîntat, cu soluri de fertilitate diferite. 357 000 hectare constituie terenuri agricole, iar pășunile și fînețele ocupă 44 la sută din această suprafață. Ținînd seama de ponderea pășunilor s-au întreprins o serie de măsuri pentru executarea lucrărilor de îmbunătățire, îndeosebi pe astfel de terenuri atribuite în folosință cooperativelor agricole de producție.Trebuie să recunoaștem însă că mai avem încă suprafețe mari ce sînt invadate cu arborete, mușuroaie, exces de umiditate, erodate și cu o compoziție floristică săracă. Pentru a preveni degradarea în continuare a pășunilor, apreciem că ar fi oportun ca suprafețele proprietate de stat, care au 

rîndul au afectat negativ o mare suprafață de pămînt. Metoda cea mai eficientă s-a dovedit a fi plantarea acestor terenuri cu pomi și viță de vie.Investițiile făcute se amortizează într-o perioadă foarte scurtă și, în același timp, se livrează mari cantități de fructe pentru consumul populației și la exportO deosebită importanță prezintă prevederea din proiect în legătură cu obligațiile ce le au posesorii de a identifica noi terenuri care să fie redate circuitului agricol și de a lua măsuri de folosire mai eficientă a suprafețelor exploatate neeconomic. In numele locuitorilor din satele cuprinse în zona Văii Ierului care, ani de-a rîndul, au avut de înfruntat furia apei, aduc conducerii partidului și guvernului mulțumiri pentru faptul că s-au întreprins acțiuni care permit lucrarea pămîntului în bune condițiuni și care vor asigura creșterea potențialului de producție al pămîntului.Măsurile prevăzute în proiectul de lege au un caracter mobilizator, adoptarea lor va duce negreșit la creșterea răspunderii specialiștilor, a conducerilor unităților și lucrătorilor din agricultură gospodărirea economică a tului.
tuturor pentru pămîn-

în ultimii ani, sub îndrumarea organelor de partid și de stat, cooperativele agricole de producție din județul Galați, pe baza lucrărilor de organizare a teritoriului, au tera- sat aproape 8 000 ha de terenuri în pantă, slab productive, plantînd cu viță de vie peste 6 000 ha.Aceasta nu înseamnă că s-au e- puizat toate posibilitățile de folosire rațională a pămîntului. Prin corectarea cursurilor de apă din bazinele hidrografice: Chineja, Ho- rincea, Valea Gerului, -Șutiurliii, „se. pot reda agriculturii peste 10’0 01)0 ha Pentru realizarea acestor lucrări de mare amploare, care depășesc posibilitățile unităților cooperatiste chiar prin acțiuni de intercoopera- re. se cere sprijinul din partea statului cu credite recuperabile și mușini grele.Apreciez ca foarte indicată măsura prevăzută de lege de a se executa lucrări de organizare a teritoriului ca o măsură de bază pentru o cît mai bună folosire a pămîntului.
DEPUTATEI I

MIRELA MICIIAș dori să mai abordez o problemă deosebit de importantă, cuprinsă în legea pe care o dezbatem azi. Este vorba de prevederea privind delimitarea vetrelor de sat, acțiune ce decurge în mod direct din complexul de măsuri stabilite de Conferința Națională a partidului, referitoare la sistematizarea localităților rurale.Din analiza datelor reiese că în județul Brăila suprafața ocupată de intravilan, numai în mediul sătesc se ridică la 16 730 ha, densitatea medie fiind de 12,2 locuitori pe ha.Date fiind cele de mai sus, consider oportună prevederea art. 11 din prezentul proiect de lege, care pecizează timpul în care se impune revizuirea și definitivarea delimitării vetrelor de sat și a perime- trelor orașelor, măsură ce va stăvili extinderea nejustificată a așezărilor omenești în afara vetrelor și risipirea terenurilor agricole.

BOBU
fost date în folosință C.A.P., să fie retransmise în administrarea consiliilor populare comunale. Susținem aceasta pe considerentul că prin reintroducerea sistemului încasării taxelor de pășunat se vor putea aloca fondurile necesare pentru ameliorarea unor suprafețe de pășuni tot mai mari.în județul nostru s-a constatat că pe luncile rîurilor s-au degradat suprafețe mari de teren agricol datorită extragerii pietrișului de către diferiți beneficiari de construcții, prin încălcarea flagrantă a prevederilor legale. Pentru înlăturarea acestor abateri s-au luat unele măsuri pe plan local. Aceasta nu scutește însă de marea răspundere ce revine consiliilor populare pentru a veghea la apărarea și folosirea rațională a pămîntului, întrucît ele dovedesc de multe ori lipsă de fermitate în această privință.

Legea cu privire ia apărarea,

folosirea completă și efici- a pămîntului constituie o îndatorire patriotică pentru organele și organizațiile de

Pămîntul, principalul mijloc de producție agricolă, reprezintă un bun național de care este strîns legată creșterea avuției naționale și bunăstarea întregului popor.Apărarea, conservarea, ameliorarea și entă înaltă toate partid, de stat, cooperatiste și obștești, pentru toți cetățenii țării.Degradarea pămîntului și sustragerea lui de la destinația principală — producția agricolă — a- duc mari daune economiei națio, nale și prejudiciază dezvoltarea viitoare a țării.în scopul apărării, conservării și folosirii raționale a pămîntului, precum și al creșterii potențialului lui productiv,
Marea Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Micșorarea suprafeței terenurilor agricole — arabile, plantate cu pomi, viță de vie și arbuști fructiferi, pășuni și finețe naturale — precum și schimbarea destinației lor în alte scopuri decît producția agricolă vegetală sînt interzise, în afară de cazurile prevăzute în prezenta lege.Art. 2. — Posesorii, cu orice titlu, de terenuri agricole, sînt obligați să lucreze și să cultive întreaga suprafață de teren ce posedă, cu respectarea regulilor agrotehnice, și să asigure conservarea și ameliorarea terenurilor prin lucrări de îmbunătățiri funciare și de fertilizare a solului.Art. 3. — Pentru sporirea suprafeței agricole, îndeosebi a celei a- rabile, posesorii de terenuri sînt obligați, să identifice și să cultive toate ^terenurile proprii folosite ne-, economic cum sînt: terenurile afectate de eroziune, salinizate, nisipurile, cele cu exces de umiditate, tufărișurile, mărăcinișurile, pilcurile de arborete care nu au rol de protecție sau producție forestieră, drumurile de exploatare inutile, cele din incintele organizațiilor socialiste și alte terenuri asemănătoare.Organizațiile socialiste de stat neagricole, care nu pot asigura punerea în producție agricolă a terenurilor ce posedă, sînt obligate să le predea spre cultivare, fără plată. organizațiilor agricole socialist? vecine.Art. 4. — Amplasarea obiective lor industriale, agrozootehnice și social-culturale se va face, de regulă, pe terenuri situate în perimetrul construibil al orașelor sau în vatra satelor, precum și pe tere nuri improprii producției agricole Art. .5. — Ocuparea și folosirea, definitiv sau temporar, a terenurilor agricole situate în afara vetrei satelor sau a perimetrului construibil ai orașelor, în alte scopuri decît producția agricolă vegetală, nu se pot face decît în mod excepțional și numai pe baza aprobării prealabile, date de :— Consiliul de Stat, pentru terenurile arabile, plantațiile de pomi și viță de vie. precum și pentru terenurile pe care s.au executat lucrări de îmbunătățiri funciare :— Consiliul de Miniștri, pentru celelalte terenuri agricole.Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, folosirea de către cooperativele agricole de producție a terenurilor proprii, în alte scopuri decît producția agricolă vegetală, se face numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Superior al Agriculturii, la propunerea U- niunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.în cazul cînd- terenurile prevăzute la articolul 4 sînt agricole, schimbarea destinațieiConsiliu] lor se apro- Superior alcărora ur-agricolefi schimbată, în mod 
bă de către Agriculturii.Terenurile mează a letemporar, destinația pentru a fi folosite la lucrările de prospecțiuni geologice și geofizice, foraj de orice fel și lucrările strict legate de acestea, se aprobă, la începutul anului, de organele prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol, estimativ, pe suprafețe și zone. în limita suprafețelor aprobate, delimitarea acestora se face de Consiliul Superior al Agriculturii.Art. 6 — Beneficiarii lucrărilor de investiții sau de producție ce se execută pe terenuri agricole vor include în valoarea lucrărilor respective și valoarea terenurilor, în 

condițiile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri,Art. 7. — Este interzisă ocuparea și schimbarea destinației terenurilor agricole înainte de obținerea aprobării legale, precum și ocuparea de suprafețe mai mari sau amplasarea lucrărilor pe alte terenuri decît cele aprobate.Art. 8. — Organizațiile socialiste posesoare de terenuri agricole scoase temporar din producția agricolă vegetală sînt obligate, la expirarea termenului pentru care le-a fost aprobată schimbarea destinației, să redea aceste terenuri în starea de a putea fi folosite în producția a- gricolă. în acest scop, vor desființa toate lucrările ce ar împiedica folosirea lor, cum sînt gropile de împrumut, fundațiile, construcțiile și altele asemenea.Art 9. — Beneficiarii lucrărilor de investiții sau producție pentru a căror realizare este necesară schimbarea definitivă sau temporară a destinației terenurilor agricole sînt obligați să ia măsuri, încă în faza de elaborare a documentației tehnice, pentru a restrîn- ge la strictul necesar ocuparea a- cestor terenuri.Consiliul Superior al Agriculturii și Comitetul de Stat pentru Construcții, Ahitectură și Sistematizare, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat interesate, vor revizui. în termen de 6 luni de la data prezentei legi, normele privind construirea de obiective industriale, agricole, social-culturale, căi de comunicații, surse de apă, inclusiv cele privind distanțele de protecție sau siguranță, precum și orice alte normative referitoare la folosirea terenurilor, reducînd suprafețele de terenuri afectate aees- tor lucrări.Normativele astfel revizuite și unificate vor fi supuse spre aprobare Consiliului de Miniștri.Art. 10. — Amplasarea liniilor de telecomunicații se va face de-a lungul și în imediata apropiere a căilor de comunicații.Liniile de transport și distribuire de energie electrică, precum și alte instalații similare se vor amplasa de regulă de-a lungul și în imediata apropiere a căilor de comunicații, digurilor și canalelor de irigații și desecări, în așa fel încît să nu se degradeze culturile și să nu se stînjenească lucrările agricole.Amplasarea liniilor de telecomunicații, de transport și distribuire de energie electrică în alte condiții decît cele prevăzute la alineatele precedente se face numai după obținerea aprobării pentru ocuparea și folosirea terenurilor agricole potrivit articolului 5 din prezenta lege.Pentru daunele cauzate prin amplasarea lucrărilor prevăzute la a- lineatele precedente, posesorii terenurilor vor fi despăgubiți de către beneficiarii de investiții sau de către executanții lucrărilor, după caz.Art. 11. — Comitetul pentru Problemele Administrației Locale, împreună cu Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și cu Consiliul Superior al Agriculturii, în termen de un an de la data prezentei legi, vor revizui și definitiva delimitarea vetrei satelor și a perimetrului construibil al orașelor, în vederea concentrării localităților și a evitării risipei de terenuri agricole.Pînă la definitivarea lucrărilor prevăzute la alineatul precedent, construirea și reconstruirea clădirilor de locuit și a celor gospodărești sînt permise numai în limita actuală a vetrei satelor și a perimetrului construibil al orașelor.Comitetele executive i ale consiliilor populare sînt obligate să ia măsuri pentru demolarea oricăror construcții ce se vor executa, contrar prevederilor prezentei legi. în afara vetrei satelor sau perimetrului construibil al orașelor, precum și novați.Art.riei de cole, indiferent de posesor, în altă categorie de folosință agricolă, se poate face numai pe baza aprobării prealabile date de :— Consiliul Superior al Agriculturii, pentru terenurile deținute de organizațiile socialiste. Pentru terenurile cooperativelor agricole 

de sancționare a celor vi-12. — Schimbarea catego- folosință a terenurilor agri-

de producție, schimbarea categoriei de folosință se face cu consultarea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție ;— direcțiile agricole județene, pentru terenurile proprietatea persoanelor fizice.Art, 13. — în cadrul lucrărilor de organizare a teritoriului, Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu celelalte organe centrale interesate și cu comitetele executive ale consiliilor populare, vor lua măsuri pentru amplasarea și folosirea rațională a categoriei de folosință agricolă, pentru corectarea și reamplasarea rețelei de drumuri comunale și a celor de exploatare, corectarea cursurilor unor ape, protecția și ameliorarea solului, luarea în cultură a terenurilor slab productive sau neproductive cum sînt nisipurile, cele salinizate sau cu exces de umiditate și altele asemenea.Este interzisă cu desăvîrșire crearea de poteci sau drumuri prin culturi și plantații pomi-viticole.Art. 14. — Pentru identificarea terenurilor și a posesorilor, asigurarea evidenței și controlului folosirii raționale a terenurilor, Consiliul Superior al Agriculturii va organiza introducerea cadastrului funciar.Cadastrul funciar se întocmește pe comune, orașe și municipii și se ține la direcția agricolă județeană, prin unități de specialitate ce se vor organiza în acest scop.Organizațiile socialiste vor ține, în concordanță cu principiile de organizare a cadastrului funciar stabilite prin instrucțiunile Consiliului Superior al Agriculturii, o evidență proprie a terenurilor pe care le dețin.Art.. 15, — Ocuparea terenurilor agricole, micșorarea suprafețelor a- gricole, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, fără aprobare legală, construirea de locuințe și anexe gospodărești în a- fara vetrei satelor și a perimetrului construibil al orașelor, precum și alte fapte ce se vor stabili de Consiliul Superior al Agriculturii, constituie contravenții și se sancționează după cum urmează :— organizațiile socialiste, cu a- mendă de la 5 000 la 50 000 lei ;— persoanele fizice, cu amendă de la 500 la 10 000 Iei.Amenzile stabilite pentru organizațiile socialiste vor de acestea persoanelor producerea pagubei.Cu aceeași amendă primul an, posesorti te- arabile necultivate, ai livezilor neîntreținute, ai pășunilor și fînețelor 

fi imputate vinovate dese sancțio-nează, în renurilor viilor și precum șinaturale pe care nu s-au executat lucrări de îngrijire, conform regulilor agrotehnice, constatate ca atare de către organele agricole de stat.în cazul în care situația prevăzută în alineatul precedent se menține și în anul următor, la propunerea direcțiilor agricole, terenurile respective vor fi atribuite temporar de către comitetele executive ale consiliilor populare județene în folosința organizațiilor agricole socialiste care pot asigura punerea lor în producție. Restituirea acestor terenuri în folosința celor care le-au posedat se face, la cererea acestora, de aceleași organe, în condițiile stabilite de Consiliul Superior al Agriculturii.împotriva măsurilor aplicate potrivit alineatului precedent se poate face contestație la Consiliul Superior al Agriculturii.Art. 16. — Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de ne- întrebuințare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, a culturilor, a viilor, livezilor, pășunilor și fînețelor, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unor astfel de bunuri, precum și înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc potrivit codului penal .Ocuparea terenurilor agricole, micșorarea suprafeței agricole și schimbarea categoriei a terenurilor agricole, re legală, construirea și anexe gospodărești trei satelor și a perimetrului construibil al orașelor, săvîrșite în mod repetat, se pedepsesc cu închisoare corecțională de la o lună la un an.Art. 17. — Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

de folosință fără aproba- de locuințe în afara ve-

SPORT

PRAGA 14 (Agerpres). — „Cursa Păcii** 1 * * * * * * * 9 a continuat ieri, după o zi de repaus, cu etapa a 5-a, care a purtat caravana ciclistă de la Aue la Praga de-a lungul a 192 kilometri. Desfășurată pe ploaie torențială, această etapă de munte a fost totuși rapidă, înregistrîndu-se o medie orară de peste 40 kilometri, înainte de Karlovy Vary, pe o lungă coborîre, unde plutonul se angajase cu 90 km pe oră s-a produs o busculadă în care au fost antrenați mai mulți cicliști. Dintre a- ceștia, englezul Jolly și francezul Denhez, accidentați, au abandonat

BASCHET

Selecționata masculină de bas
chet a Cubei își începe astăzi tur
neul în țara noastră. în primul joc, baschetbaliștii cubanezi vor întîlni în sal,a Floreasca din Capitală, la ora 19,30, lotul de tineret al României. Joi, în aceeași sală și la aceeași oră, echipa Cubei va evolua în compania reprezentativei- României.în continuare, oaspeții vor jucala Galați cu selecționata orașului (duminică 19 mai), iar luni 20 mai. în sala Floreasca, la ora 19,30, se va disputa revanșa întîlnirij România — Cuba.

a Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ : (în sala Studio a Ateneului — 
ora 20) Concert dat de Ansamblul 
vocal de muzică veche și Formația 
de suflători ale Conservatorului de 
muzică „George Enescu“-Iași.
© Opera română : Liliacul — 19,30. 
G Teatrul de stat de operetă : My 
Fair Lady — 19,30.
G Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Heidelbergul 
de altădată — 19,30, (sala Studio) : 
Părinții teribili — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Opinia pu
blică — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 75 
A) : Comedie pe întuneric — 20. 
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră — 
19,30, (sala Studio) : Viziuni fla
mande — 20.
O Teatrul Mic : Tango — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanții necunoscuțl — 9,30.
© Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : Uriașii munților — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) : Vrăjitorul 
Oz — 17.
© Teatrul satirlc-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,30.
O Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : De la București la vale
— 20.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Magis
trala tinereții — 20.
© Circul de stat : Fantezii de pri
măvară — 20.

© Oscar : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 10 ; 18,30 ; 21 ; la gră
dină — 20.
0 Obsesia : REPUBLICA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 18,15 ; 18,45 ; 21,15, CA
PITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 20, STADIONUL 
DINAMO — 19,45, EXPOZIȚIE
— 20.
o Balul de sîmbătă seara : LU
CEAFĂRUL — 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 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Sfîrșitul agentului W4C : CIU
LEȘTI — 15.30 ; 18 ; 20,30.
© Statornicia rațiunii : CENTRAL
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© Ce s-a fntîmplat cu Baby Jane s 
CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30.
a Un taxi pentru Tobruk : LU
MINA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18.30 ;
20,45.
© Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
0 Viața în doi : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Tom și Jerry : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
o Gioconda fără surîs : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Răzbunarea haiducilor : FERO
VIAR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, EXCELSIOR — 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.

Etapa Mickein distanta 4h48’05”.
a fost cîștigată de Dieter (R.D.G.) cronometrat pe de 192 km cu timpul deCu grosul plutonului la

AZI ÎN CAPITALĂ
VOLEI

Sala Dinamo găzduiește as
tăzi după-amiază cu începere 
de la ora 18 prima manșă a finalei „Cupei campionilor europeni" la volei masculin dintre echipa Dinamo București și formația cehoslovacă Spartak Brno.

Returul acestei intilniri se 
va disputa la Brno la 29 mai. 

Tă-

din 
din

ra aerului la ora 14 era cuprinsa 
între 12 grade la Rădăuți și 30 
grade la București. In București : 
Vremea s-a menținut frumoasă șl 
călduroasă cu cerul variabil. Vîn
tul a suflat slab din vest. Tempe
ratura maximă a atins 30 de 
grade.

Timpul probabil pentru 16, 17 
șl 18 mal. In țară : Vreme căl
duroasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea averse Izolate de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maximele 
între 20 și 30 de grade. In Bucu
rești : Vreme călduroasă, cu cerul 
variabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere.

sosit Mol- Ciu-2’06” față de învingător au concurenții români Gheorghe doveanu (locul 19) și Nicolae meti (locul 23). Ziegler și Ardelea- nu au avut întîrzieri de peste 4 minute. (Stoica a sosit cu ultimul pluton cronometrat în 5hl3’34").în clasamentul general individual continuă să conducă rutierul sovietic Vladimir Cerkasov, urmat de Mickein la 28”.Dintre români, N. Ciumeti pe locul 24Pe echipe, în frunte mația R. D. Germane. României ocupă locul chipe rămase în cursă.Astăzi se dispută etapa a 6-a I Praga-Hradec Kralove (145 km).

primul este la 12’25”.se află for- Selecționata 6 din 15 e-
Campionatele internaționala 

de tenis ale Italiei

TIRIAC

LA A PATRA
VICTORIEîn campionatele internaționale da tenis ale Italiei, românul Ion Țiriac a obținut ieri a patra victorie consecutivă, reușind să învingă în trei seturi : 6—1, 6—3, 6—1 pe Ray Ru- ffels, unul dintre cei mai buni jucători amatori din Australia. în sferturile de finală, Țiriac se va întîlni cu sovieticul Alexandr Metreveli, care l-a eliminat cu 2—6, 6—0, 7—5, 2—S, 10—8 pe americanul Cliff Richey. Ilie Năstase a pierdut cu 3—6, 7—â, 2—6, 3—6 în fața olandezului Tom Okker.Alte rezultate : dublu bărbați: Mandarino, Koch (Brazilia) — Bu- ding, Elschenbroch (R.F.G.) 6—3, 6—8, 1—6, 6—0, 6—0 ; Stone (Australia), Kalogheropoulos (Grecia) — Maud, Moore (Australia) 6—1, 6—2, 6—4 ;dublu mixt : Lesley Hunt, Dent (Australia) — Dmitrieva, Metreveli (U.R.S.S.) 7—5, 6—3 ; Bakșeeva, Liha- ciov (U.R S.S.) — Laura Rossouw (R.S.A.) — Gilardeli (Italia) 6—2, 6—4.

© Răpirea fecioarelor : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 10 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, COSMOS — 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
® Pentru cîțiva dolari în plus t
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.
o Sfîntul la pîndă : CRINGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL —
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Zile de vară : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 EI Dorado : BUCEGI — 8,30 ; 12 ;
15,30 ; 18 ; 20,30 ; Ia grădină —
19.45. AURORA — 8,15; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30; la grădină — 20, 
ARTA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,45; la grădină — 20.
© Capcana : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20.
© Eddie Chapman, agent secret t 
FLACĂRA — 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
® Eu, cu, eu... și ceilalți : MIO
RIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
o O lume nebună, nebună, ne
bună : MUNCA — 16 ; 19.30 ;
0 Angelica și regele : MOȘILOR —
15,30 ; 18 : 20,30 ; la grădină —
19.45.
© Leul african : VIITORUL —
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ea va rîde : MELODIA — 8.45 ; 
11; 13.30; 16; 18,30; 20.45, MODERN
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
© Topkapi : VOLGA — 10 ; 12,30 ; 
15 ; 17.45 ; 20.30, DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
o Sînt și eu numai o femeie t 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30. LIRA — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20.
© Un idiot Ia Paris : RAHOVA — 
15,30; 18; 20.30.
0 Două bilete la matineu : FE
RENTARI — 15.30 ; 18 ; 20,30.
G Bella : PACEA — 16 ; 19,30.
© Un bărbat și o femeie : GRA
DINA RAHOVA — 20.15.
© Snartacus : GRĂDINA VITAN
— 19,30.
0 30 de ani de veselie : GRADINA 
BUZEȘTI — 19,30.
© Unora Ic place .iazul : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20.
® Duminică la New York : PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20.

20.15
20.45
21,00
21.15

10,40 — T.V. pentru specialiștii din 
industrie (reluarea emisiu
nii din 14 mal a.c.)

Tn jurui orei 11,15 — Trans
misie în direct : Vizita la 
Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
a președintelui Republicii 
Franceze, Charles de Gaulle.

17.30 — Pentru cei mici : „Ala-
bala... în laborator"

18,00 — Telecronlca economică 
„Stocurile greu vandabile 
— o fatalitate ?“

18.30 — Curs de limba germană
(lecția a 14-a)

19,00 — Tineret, tinerele — ..Fes
tivalul primăverii"

19.30 — Telejurnalul de seară
19,50 — Buletin meteorologic — Pu

blicitate
— Originale șl tălmăciri din 

lirica românească și fran
ceză

— Transfocator
— Amintirile unul plan
— Avanpremieră
— Telecinemateca : 

schimbă lumea"
— Telejurnalul de noapte
— închiderea emisiunii.

20,00

„Se

22,45
23,C0

vr.cu.sivn



PARIS 14. — Trimisul special Agerpres, G. Davidescu, transmite : Opinia publică franceză urmărește cu deosebit interes vizita președintelui Franței, generalul de Gaulle, în România. Posturile de radio și televiziune franceze au transmis în tot cursul zilei de marți ample relatări despre primirea călduroasă făcută la București șefului statului francez.Televiziunea franceză a transmis în direct primirea generalului de Gaulle la București, orecum și cuvîntările rostite cu acest prilej. Trimișii speciali ai televiziunii franceze au subliniat primirea spontană și entuziastă de care s-a bucurat generalul de Gaulle din partea conducătorilor de stat români și a zecilor de mii de bucu- reșteni prezenți la aeroport și pe bulevardele Capitalei române. în emisiunea color, intitulată „24 de ore-actualități*, transmisă marți seara, televiziunea franceză a transmis un film înfățișînd aspecte de la sosirea la aeroportul Bă- neasa a președintelui Republicii Franceze, a prezentat cuvîntările rostite cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu și generalul de Gaulle și imagini din București.Principalul post de radio francez a transmis direct de la București sosirea președintelui de Gaulle în țara noastră. Trimisul special al radiodifuziunii franceze a subliniat climatul cordial în care s-a desfășurat primirea înalților oaspeți francezi la aeroportul Băneasa, a- - rătînd că pe traseul străbătut de cortegiul oficial o mulțime entuziastă a aplaudat călduros pe președintele Republicii Franceze și pe conducătorii de stat români. în emisiunile de după-amiază și seara, radiodifuziunea pariziană a ținut la curent opinia publică franceză cu privire la manifestările ce au avut loc la București cu prilejul vizitei oficiale a generalului de Gaulle. 4rToate posturile de radio franceze au transmis în cursul zilei de

marți declarații ale unor ziariști francezi care au vizitat de curînd țara noastră. Aceștia au vorbit despre realizările României, progresul înregistrat, în economie, în ridicarea continuă a nivelului de trai, în sporirea și diversificarea sortimentului de mărfuri și creșterea volumului de bunuri de consum vîndute populației. Posturile de radio au subliniat importanța care se acordă în România pregătirii de specialiști, relevînd că aceștia se disting prin talent, pricepere și pasiunea pe care o depun pentru progresul țării. Ei au remarcat politica de atragere largă a poporului la conducerea treburilor obștești. Ziariștii francezi s-au referit, de asemenea, la cooperarea ro- mâno-franceză în probleme foarte diverse, exprimîndu-și convingerea că această cooperare va cunoaște și în viitor o amploare din ce în ce mai mare.
★Ziarele pariziene care au apărut marți la amiază cu puțin înainte de sosirea la București a oaspeților francezi au publicat articole în legătură cu vizita generalului de Gaulle în țara noastră. In editorialul său, ziarul „Le Monde" relevă apropierea poziției Franței și României în problemele primordiale ale actualității internaționale, cum sînt securitatea europeană, tratatul de neproliferare a armelor nucleare, încetarea războiului din Vietnam. El scoate în evidență dorința României de a strînge relațiile cu toate țările pe baza principiilor respectării independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, faptul că ea militează pentru sporirea contribuției statelor mijlocii și mici la soluționarea problemelor internaționale.Ziarul „France Soir" subliniind politica de pace și de cooperare a României cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, scoate în evidență . progresul înregistrat în ultimul timp în domeniul schimburilor economice româno-franceze.

ZILELE CULTURII

ROMÂNEȘTI

LA SALZBURG

CONGO (BRAZZAVILLE)

La Naha, centrul administrativ al Okinawei, 160 000 de oameni, întruniți 
într-un impunător miting, au cerut retrocedarea insulei către Japonia

MOSCOVA

■ÎW

fii?'?

Tentativă nereușită
de loviturăBRAZZAVILLE 14 (Agerpres). — 
In Republica Congo (Brazzaville) a 
avut loc luni noaptea o încercare de 
lovitură de stat la care au participat 
mercenari străini — informează a- gentiile de presă occidentale. Ministrul congolez al informațiilor, Andrâ Hombessa, a anunțat într-o declarație radiodifuzată că mercenarii, care 
debarcaseră la Brazzaville chiar în 
cursul nopții, au încercat să declan
șeze o mișcare insurecțională cu a- 
jutorul armatei. Ei au pătruns în

de statlocuinta unui ofițer congolez pe care l-au constrîns, în urma unui schimb de focuri, să îi conducă la reședința secretarului de stat al Ministerului Apărării, locotenentul Poignet. Cei doi ofițeri congolezi au reușit, însă, să dea la timp alarma. Mercenarii 
au fost arestați și sînt supuși în mo
mentul de fată unui interogatoriu. Hombessa a declarat că tentativa de lovitură de stat a fost organizată cu sprijinul oligarhiei financiare și reacțiunii internaționale.

SALZBURG 14. — Corespon
dentul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : In orașul Salzburg au 
avut loc, între 2 și 14 mai, Zi
lele culturii românești. Acad. 
Constantin Daicoviciu a ținut la 
Universitatea din Salzburg con
ferința „Originea și locul po
porului român", iar prof. univ. 
Mihai Pop, directorul Institutu-^ 
lui de etnografie și folclor din 
București, a vorbit despre folclo
rul românesc. Prof. Franz Zwitt- 
kowits, de la Universitatea din 
Salzburg, a prezentat unui larg 
cerc de auditori o serie de as
pecte privind istoria și viața po
porului român.

Marți dimineața, la Universi
tatea din Salzburg, a avut loc o 
festivitate în cadrul căreia am
basadorul Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Pele, a 
transmis acestei instituții cultu
rale daruri în cărți oferite de 
Universitatea din Timișoara. In 
cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ambasadorul român a subliniat 
evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre cele două țări. Rectorul 
Universității din Salzburg, prof, 
univ. Stefan Rehrl, a mulțumit 
călduros pentru darul oferit de 
Universitatea din Timișoara și a 
menționat importanta relațiilor 
directe între cele două popoare.

Noi luări de poziție
in legătură cu proiectul
tratatului de neproliferare

Ședința Comitetului Executiv 
al C. A. E. R.MOSCOVA 14. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : La 14 mai s-a deschis la Moscova cea de-a 34-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. La

BELGRAD

VIZITA DELEGAȚIEI
DE ACTIVIST! Al P.C.R.5BELGRAD 14. — Corespondentul Agerpres, Ni Plopeanu, transmite : In continuarea vizitei pe care o întreprinde în Iugoslavia, delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tov. Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., a sosit la Zagreb. La sosire, delegația a fost întîmpinată de Pero Pirker, președintele Conferinței orășenești Zagreb a Uniunii Comuniștilor.Membrii delegației române au avut convorbiri la studioul „Iadran-film" și la Universitatea muncitorească „Moșe Piade" din Zagreb. în continuare au fost vizitate două cămine culturale din satele Busevțka și Mraț- lin, comuna Velika Gorița.

ședință participă reprezentanții permanenț.i ai țărilor membre ale C.A.E.R. — vicepreședinți ai consiliilor de miniștri din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și șeful misiunii permanente a R.S.F. iugoslavia pe lîngă C.A.E.R.Republica Socialistă România este reprezentată de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.
Rezultate
si semnificații■ a

ale alegerilor

Dezbaterile din Adunarea
în Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U Franceză

o.

PARIS 14. — Trimisul special George Davidescu transmite :Pe baza înțelegerii intervenite luni între cele două delegații, marți nu au avut loc convorbiri între reprezentanții R. D. Vietnam și S.U.A. Delegațiile celor două țări și-au consacrat timpul unor consultări în vederea pregătirii ședinței de miercuri și au avut unele contacte cu presa. Purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam. Nguyen Van Sao, care a răspuns la întrebările unor ziariști americani, a scos în evidență necesitatea încetării bombardamentelor și a tuturor actelor de război americane împotriva R. D. Vietnam. „Este absolut clar că după ce va fi soluționată această problemă vom discuta alte chestiuni", a spus el. El a caracterizat drept „rigidă" poziția a- mericană, adăugind : „Credem totuși că presiunea opiniei publice îi >■ ■va obliga pe americani să încetele I bombardamentele asupra Vietnamului de nord". Purtătorul de cuvînt a relevat că reprezentantul R. D. Vietnam a venit la Paris animat de bună voință. „Luptăm serios pe cîmpul de bătălie. Sîntem

la fel de serioși în convorbirile noastre de aici" — a subliniat el.Marți după-amiază, cunoscutul ziarist american Walter Lippman a avut o întrevedere cu colonelul Ha Van Lau, consilier al reprezentantului guvernului R. D. Vietnam la convorbirile de la Pa
ris.La rîndul său, reprezentantul guvernului S.U.A., Averell Harriman, a arătat. într-o declarație făcută presei că studierea cuvîntării rostite la reuniunea de luni de ministrul Xuan Thuy, reprezentantul guvernului R. D. Vietnam, nu a fost încheiată și de aceea se va referi la această cuvîntare în intervenția sa de miercuri. Harriman a spus, între altele, că nu este în măsură să facă un pronostic cu privire la durata convorbirilor.

NEW YORK 14 (Agerpres). — Luni au continuat dezbaterile din Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. referitoare la proiectul de tratat privind neproliferarea armelor nucleare.Reprezentantul R. P. Bulgaria, M. Tarabanov, după ce a subliniat importanța și necesitatea încheierii unui tratat de neproliferare, și-a exprimat convingerea că acesta va reprezenta o măsură parțială care va netezi calea spre alți pași necesari în domeniul dezarmării.Reprezentantul Ugandei, E.Allimadi, s-a referit la necesitatea îmbunătățirii textului proiectului de tratat prezentat spre dezbatere, in- sistind îndeosebi asupra includerii unor prevederi care să contribuie la dezarmarea generală. El a cerut totodată ca toate statele nucleare să devină membre — părți ale tratatului, în cazul în care el va fi adoptat.Reprezentantul Filipinelor, Privado Jimenez, s-a pronunțat în favoarea proiectului de tratat de neproliferare. exprimîndu-și totodată speranța că adoptarea acestuia nu va împiedica extinderea colaborării internaționale în domeniul folosirii pașnice a energiei nucleare.Reprezentantul Cubei, Râul Roa, și-a exprimat părerea că proiectul de tratat „nu prevede acțiuni practice spre dezarmare și că el nu face decît să asigure actuala poziție a puterilor nucleare". Ministrul de externe cubanez a declarat că „guvernul Republicii Cuba nu-și poate a- suma obligații în situația existentă în legătură cu proiectul aflat în dezbatere. „Cuba nu va semna acest proiect de tratat" — a declarat el.In încheierea dezbaterilor a vorbit reprezentantul Pakistanului, Agha Shahi. care a declarat că guvernul său consideră că trebuie să se inter-

zică „atît proliferarea verticală, cit și cea orizontală", înțelegînd prin aceasta necesitatea unei reduceri a înarmărilor nucleare și în rîndurile puterilor nucleare. Trebuie să recunoaștem, a spus el, că din punct de vedere al asigurării securității* proiectul de tratat nu asigură un echilibru între puterile nucleare și cele nenucleare. „Atît timp cît puterile nucleare rămîn puteri nucleare, a adăugat el. va fi imposibil să Ii se aplice aceleași garanții ca cele aplicate puterilor nenucleare". Agha Shahi a subliniat că măsuri de dezarmare eficiente impun deplina participare a R. P. Chineze și a Franței.

PARIS 14 (Agerpres). — Adunarea Națională Franceză a luat marți în discuție situația creată în urma demonstrațiilor studențești. Primul ministru Pompidou a prezentat o declarație a guvernului în .care a relevat că „nu poate interveni o soluție adevărată decît printr-un contact strîns și constant între profesori și studenți și printr-o muncă de echipă".După ce a arătat că parlamentul va fi informat de măsurile ce vor fi adoptate, primul ministru a făcut a- pel la „colaborarea tuturor, și în primul rînd a studenților". Georges Pompidou a anunțat că va fi pus un proiect de amnistiere a denților, care va fi adoptat de toarea niștri. a fost țiuneaeconomice și sociale a guvernului.La Sorbona, studenții au ocupat sălile de curs, organizînd adunări în

eare au fost evocate problemele reformei universitare și diverse teme politice. Cursurile nu au fost încă reluate.
GENEVA

AGENȚIILE
TRANSMIT:

Primul ministru al Canadei, Pierre Trudeau, care a avut duminică și luni convorbiri particulare cu secretarul general al O.N.U., U Thant, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că țara sa se pronunță pentru încetarea completă a bombardamentelor asupra teritoriului R.D. Vietnam, drept condiție pentru tratative rodnice de pace. El s-a pronunțat, de asemenea, din nou în favoarea stabilirii de relații diplomatice între Canada și R.P. Chineză.

de- stu- vii- Mi-ședință a Consiliului dePe biroul Adunării Naționale depusă marți după-amiază mode cenzură împotriva politicii
Șl SECURITĂȚII

DE PRESĂ

La Palatul Elys6e s-a anunțat marți dimineața că președintele Fran-. ței, generalul Charles de Gaulle, va rosti la 24 mai, la posturile de radio și televiziune, un porului francez. discurs adresat po-
declarat grevă ai muncii din sec-

APELUL UNOR PER
SONALITĂȚI japoneze

TOKIO 14. Corespondentul Agerpres, Florea Țui.u, transmite : Un număr de 97 personalități japoneze au adresat guvernului Statelor Unite un apel în care cer încetarea completă, imediată și necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam. Apelul a fost sprijinit de Sanzo Nosaka, președintele Partidului Comunist Japonez, Seiichi Katsumata, președintele Partidului socialist din Japonia, Tosikatsu Horyi, președintele Consiliului general al sindicatelor din Japonia (Sohyo), Susumu Ozaki, director general al Asociației de prietenie Japonia-Vietnam, precum și de alte personalități din viața politică, academică, culturală, religioasă etc. Apelul se adresează în același timp tuturor japonezilor șl întregii lumi, cerîndu-le să militeze, neținînd seama de deosebirile politice, ideologice și religioase dintre ei, pentru încetarea bombardamentelor asupra R. D. Viet
nam.

O nouă mișcare se afirmă în Spania
în Spania are loc o importantă mișcare de masă. Cu prilejul zilei de 1 Mai, Comisiile muncitorești, organizații sindicale ilegale, alese în uzine, hotărîseră să organizeze „trei zile de luptă". Comisiile muncitorești, apărute doar acum trei ani, hotărau pentru prima dată o acțiune pe plan național. Se prevedeau greve scurte de cite o oră la locul de muncă, boicotarea transporturilor publice, adunări șl manifestații în orașe, în special la Madrid și Barcelona.Prima din cele „trei zile de luptă" a fost marcată de importante adunări muncitorești la Madrid și în mai multe orașe muncitorești din peninsulă, mai cu seartiă la Barcelona, Bilbao, Sevilla. Oviedo. în a- ceste orașe, autoritățile au pus în acțiune importante forțe ale poliției. De 1 Mai. Ia Madrid, 5 000 de oameni se aflau pe marile bulevarde, strlgînd „Trăiască libertatea !“. La 2 mai s-a desfășurat o manifestație lă Puerta del Sol, participari- ții .protestînd contra arestărilor din zilele precedente și contra deținerii — de mai multe luni — a numeroși conducători ai Comisiilor muncitorești. E semnificativ că, alături de muncitori,

la manifestații au participat și reprezentanți ai altor categorii sociale. îndeosebi membri al clerului. Manifestațiile au avut loc simultan în întreaga țară, spre deosebire de alți ani, cînd ele aveau loc numai în Catalonia, Asturia sau în capitală. Acest fapt este esențial, căci el arată o coordonare reușită a mișcării

purtător de cuvînt al sindicatelor oficiale) au reușit să neliniștească autoritățile. Ele au captat totodată atenția opiniei publice spaniole și, într-o anumită măsură, a celei internaționale.în ultimii cinci ani un element nou în Spania îl constituie dezvoltarea economică, îndeosebi ca urmare a veniturilor de pe urma turismului (peste 15

La Triest au13 000 de oamenitorul mecanico-metajurgic, protestînd împotriva crizei .feconbmice manifestată în acest oraș și -a reducerii masive a numărului brațdfor de muncit în sectorul- industrial. La Siracusa și | în alte/l'i centre ale provinciei siciliene .cu același nume au declarat o greyâ de 7^' de- ore un număr de I 2Q'000 de miRÎcitori agricoli, reven- I dicînd reducerea orarului de muncă I și sporirea salariilor.
Ministrul afacerii teme 

■ al Marii Britanii, 1 Stewart, va sosi la 22 mai la MoscovaI într-o vizită oficială (TASS).

GENEVA 14. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : La Geneva s-au desfășurat lucrăm rile Conferinței directorilor și reprezentanților institutelor europene de relații internaționale și ale institutelor de cercetări economice. Din țara noastră, la Conferință au luat parte prof. univ. Mihai Levente, directorul Institutului de cercetări economice al Academiei, Nicolae Fotino, director științific al Asociației de drept internațional și relații internaționale, și Dinu C. Giurăscu, secretar al Asociației.Au fost abordate probleme ale destinderii în Europa, ale securității europene, colaborării culturale și economice. Prof. univ. Mihai Levente a prezentat un referat asupra evoluției cooperării economice dintre țările europene cu sisteme social-politice diferite, iar la tema „Factorii de destindere în Europa", delegații români N. Fotino și Dinu C. Giurăscu au prezentat o comunicare comună despre rolul țărilor mici și mijlocii în crearea unui climat de pace și înțelegere în Europa.

a o-de
Comunicat 

polono-iranian

Precedate de dispute aprige între partide și fracțiuni rivale, care au culminat cu mobilizarea armatei în jurul Parlamentului și palatului prezidențial, alegerile pentru Adunarea Constituantă a Sudanului aveau menirea să aducă, dacă nu o soluție, cel puțin elemente noi în încercarea de a se ajunge la o stabilizare internă. Se avea în vedere, în primul rînd, faptul că deputății majoritari din fost Adunare Constituantă, membi ai partidului Al-Umma, nu a reușit să găsească o soluție 1. cîteva probleme esențiale pentru Sudan, cum sînt viitorul e- conomiei, sudul bîntuit de război, elaborarea unei constituții permanente, participarea forțelor democratice la viața politică.Desfacerea urnelor, după 24 de zile cît au durat alegerile pe întreg teritoriul țării, a confirmat în bună măsură prevederile preliminare. Partidul democrat unionist, format în decembrie anul trecut prin coalizarea Partidului național unionist și Partidului democratic popular, șl care s-a dovedit mai receptiv la unele concepții realiste privind viitorul țării, decît Al-Umma, a obținut o victorie clară. Dintre cele 218 locuri ale Adunării Constituante, demo- crat-unioniștii au obținut 101. Al-Umma a obținut numai 66 de mandate, dar și acestea împărțite între două fracțiuni rivale, una condusă de fostul prim-mi- nistru Sadik El Mahdi (36 de locuri), și a doua, avînd în frunte pe unchiul acestuia, imamul El Hadi el Mahdi (30 de locuri). Independenții și partidele din sud au cîștigat 49 de locuri, dintre acestea partidului S.A.ÎX U. revenindu-i 15, iar Frontului Sudului 10 ■ m- date.Partidul comunist, deși împiedicat prin măsuri arbitrare de a desfășura o activitate în condiții egale cu celelalte partide, a obținut două locuri în parlament. Fapt semnificativ, unul dintre deputății comuniști este secretarul general al Partidului Comunist din Sudan, Abdel Haleq Mahgub, care l-a învins pe ministrul sănătății, Ahmed Al Zein.Rezultatele alegerilor din Sudan arată că în țară s-au petrecut importante regrupări de forțe vădind preocuparea corpului electoral pentru democratizarea vieții politice. Partidul comunist, alte forțe progresiste au demonstrat că au o largă audiență în mase, chiar în condițiile în care sînt încă supuse pi-igoanei. Lărgirea garanțiilor democratice, însoțite de măsuri concrete de conciliere națională, ar asigura Sudanului premise puternice pentru soluționarea vechilor și delicatelor sale probleme. Se pare însă că eforturile îndreptate spre asemenea soluții vor întîmpină greutăți din cele mai serioase. Asasinarea, zilele trecute, a liderului populației de culoare din Sudan, William Deng, fondatorul partidului S.A.N.U., și a secretarului său, ar putea fi semnalul unor presiuni și violențe menite să țină sițuația din țară sub semnul incertitudinii.

CORESPONDENȚA DIN MADRID 
DE LA MARCEL NIEDERGANG

muncitorești de către organismele alese clandestin în fabrici și care se bucură de adeziunea muncitorilor, deși întîmpină mari greutăți, îndeosebi din cauza ilegalității și a slabelor mijloace financiare de care dispun.Zilele de luptă din Spania au marcat un succes de ordin psihologic, poate cel mai important dintre toate. Comisiile muncitorești, ignorate pînă acum cîteva luni, calomniate, urmărite de poliție, („Comisiile muncitorești ? Nu am auzit de ele..." — îmi declara în ianuarie dl. Solis, ministru-secretar de stat și

milioane de turiști străini au fost în Spania în 1967) și a încasărilor de devize trimise de muncitorii spanioli emigranți, din Franța, Germania occidentală, Elveția. Șantierele de construcții s-au înmulțit, au apărut uzine noi. Dar satele continuă să rămînă în înapoiere și imobilism. Ca urmare, s-a dezvoltat o a- devărată migratiune internă : zilnic, sute de tineri muncitori sosesc la Madrid venind de la „campo", a- dică de la țară, pentru a găsi de lucru. Cartiere populare înconjoară acum Madridul care era un oraș fără periferie muncitoreas

că. Exodul andaluzienilor și murcienilor fără lucru spre Catalonia s-a intensificat. Bilbao s-a lărgit. Un oraș ca Sevilla, capitala Andaluziei, arsă de soare și cuprinsă de lîncezeală, devenit de asemenea un i-aș relativ industrial.Creșterea niveluluitrai al clasei muncitoare pe baza dezvoltării industriei este neglijabilă, lariul de bază, minim actualmențe'pă 96 de tas pe zi;< ducătorii'5" îLumioixiv.. citOTești'ifăprijiniti în acest domeniu1 de aripa avansată a clerului și de intelectualii liberali) revendică cel puțin 300 de pesetas. Costul vieții continuă să crească, în timp ce salariile rămîn la niveluri anormal de scăzute. Concedierile se înmulțesc. Numai prin efectuarea a numeroase ore suplimentare marea majoritate a familiilor muncitorești reușesc să-și breze bugetul.Libertate pentru cățele muncitorești, negate de regimul chist, este una din dicările majore ale muncitoare care vede existenta sindicatelor libere un mijloc de luptă eficientă pentru îmbunătățirea condițiilor sale de trai.

Sa- este pese- timp ce con- jmisiilor mun-

echili-sindi- astăzi fran- reven- clasei în

Manevre ale N.A.T.O. sub denumirea de „Polar Express1' vor vea loc în nordul Norvegiei între și 22 iunie. La ele vor participa nități norvegiene, engleze, italiene,
a- 
3 

u- a- mericane, belgiene, olandeze și canadiene.
Ministrul de externe al Ci

prului, Spyros Kyprianou, care a făcut o vizită oficială în Marea Bri- tanie, a părăsit marți Londra pentru a se întoarce la Nicosia. In capitala Angliei, Spyros Kyprianou a avut întrevederi cu ministrul britanic al Commonwealthului, George Thomson, cu care a abordat aspecte ale problemei cipriote și alte probleme teres reciproc. de in-

al a-Benda,Ministrul vest-german 
facerilor interne, Ernst a anunțat că în urma demonstrațiilor studențești care au avut loc în ultimul timp în Germania occidentală poliția judiciară vest-gennană a inițiat acțiuni penale împotriva mani- festanților.

TEHERAN 14 (Agerpres). — La Teheran a fost dat publicității comunicatul referitor la vizita oficială în Iran a mareșalului Marian Spychalski, președintele Consiliului de stat al R. P. Polone. în cursul convorbirilor, se spune în comunicat, cele două părți au constatat că punctele lor de vedere într-o serie de probleme internaționale importante sînt asemănătoare. Ex- primîndu-și profunda îngrijorare față de încordarea existentă în relațiile internaționale, părțile consideră necesar să depună eforturi pentru sprijinirea tuturor măsurilor îndreptate spre lichidarea cauzelor încordării, în interesul păcii în întreaga lume. Ele sînt unanime în a aprecia că respectarea principiilor suveranității, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne constituie temelia trainică pe care trebuie să se bazeze relațiile dintre state, indiferent de regimurile lor politice și economice.Cele două părți și-au manifestat satisfacția față de dezvoltarea și perspectivele colaborării economice polono-iraniene în d 'meniul economiei, științei și culturii.

Dumitru POPA

în portul argentinean Ensenada, lîn
gă La Plata, a explodat, din motiva 
necunoscute, petrolierul „Islas Orca- 
das". Flăcările au cuprins și alta 
două petroliere, ancorate în apro
piere. Cinci marinari și-au pierdut 

viaja în această catastrofă
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