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Primii oaspeți ai „Vacanței"...
Foto : O. PLECAM

VACANȚA 

A SOSIT

LA PALAT

Vineri la amiază au luat sfîrșit lucrările celei de-a V-a sesiuni a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.în lojile oficiale au luat Ioc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- naraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, vicepreședinții, secretarul și membrii Consiliului de Stat.Au participat membri su- pleanți ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, miniștri.La lucrările sesiunii au asistat șefi ai misiunilor diplomatice, numeroși invitați, ziariști români și străini.Luînd cuvîntul, la punc-

NAȚIONALE
tul trei al ordinei de zi, ministrul învățămîntului, Ștefan Bălan, a prezentat din însărcinarea Consiliului de Miniștri proiectul de lege cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate.Deputatul Ion Creangă, a expus apoi raportul Comisiei pentru cultură și învă- țămînt și al Comisiei juridice cu privire la proiectul de lege. In continuare, au luat cuvîntul tovarășii : Liviu Hulubaș, Cornel Mi- hulecea, Nicolae Ungurea- nu, Florian Alexandru Sai- ca, Ludovic Fazekaș, loan

Mărcuș, Eugenia Gabriela Simion, Gheorghe Paloș.Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate, prin vot secret, Legea cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate.Trecîndu-se la ultimul punct al ordinei de zi, Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, a făcut o expunere asupra proiectelor de legi pentru ratificarea decretelor emise de către Consiliul de Stat de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale.Raportul Comisiei juridice, prin care se propune aprobarea acestor decrete,

PRODUCȚIA GLOBALA INDUSTRIALA

(Continuare In pag. a V-a)

(Continuare în pag. a IV-a)
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OCTĂV PANCU-IAȘI

Camara Damantang și Diallo Abdulaye

VOLUMUL INVESTIȚIILOR CENTRALIZAU

a fost prezentat de deputatul Traian Ionașcu.Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret Legea pentru aprobarea decretelor normative emise de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România de la ultima sesiune.în încheierea lucrărilor sesiunii a luat cuvîntul tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, care a spus :Actuala sesiune, în centrul căreia au stat examinarea și aprobarea Legii Planului Cincinal, se înscrie ca un eveniment de

După observații și calcule 
demne de toată Încrederea, 
cercul de meteorologie de la 
Palatul Pionierilor a stabilit 
— ca definitivă — data 
ceperii verii la 1 iulie, 
reșii și zarzării care au 
drăznit să se coacă mai 
vreme, au făcut-o pe
punderea lor ■, termometrele 
care s-au grăbit să Înregis
treze și In iunie temperaturi 
caniculare, sint invitate la o 
severă autocritică. Vara 
fără vacanță e un nonsens. 
Or, dacă ținem seama că 
pentru o destul de mare ca
tegorie de elevi, sesiunea de 
examene s-a prelungit pînă 
la sftrșitul lunii trecute, va
canța — și In consecință 
vara — n-avea ce căuta 
printre noi, prezența ei ur- 
mind a fi socotită... neofi
cială.

Cel puțin aceasta este 
concluzia care, impunin- 
du-se la Palatul Pio
nierilor, a fost îmbrățișată 
cu entuziasm de către zeci 
de mii de școlari bucureș- 
teni. Ieri, 1 iulie, goarnele 
au anunțat vara că i s-a 
semnat permisul de intrare 
in incinta Palatului, că i se 
iau In stăpînire terenurile de 
sport și sălile de spectacol, 
locurile de joacă, ștrandul 
și chioșcurile de răcoritoa
re, soarele șl umbra, vlntul 
și... Și atit l Ploaia, din mo
tive lesne de Înțeles, n-a 
fost trecută în protocol!

La ora 9, în prezența unor 
reprezentanți ai secției de 
invățămint a Capitalei și a 
Comitetului orășenesc U.T.C., 
pionierii au salutat deschi-

derea activităților de vară, 
ridicind in viriul catargului 
drapelul patriei și mulțu
mind prin cintece generozi
tății cu care sînt înconju
rați, dragostei și grijii care 
le va preface și această vară 
intr-un anotimp al bucuriei 
și voioșiei.

întreaga zi, uriașa grădi
nă a Palatului Pionierilor, 
sala de teatru, teatrul în aer 
liber, aleile serelor, plaja 
bazinului de Înot au răsu
nat de clntecele și jocurile 
copiilor.

Dar, fără îndoială, momen
tul cel mai așteptat a fost 
semnalul de începere a car
navalului l

Însoțită de un lung alai 
de margarete și maci, tran
dafiri și bujori, Crăiasa 
Verii a coborît din caleașcă 
la Porțile Bucuriei. A întim- 
pinat-o Însăși Vacanța, pre- 
dindu-1 cheile. Sute de copii 
in costume de carnaval au 
urmat-o prin, cetate, semnîn- 
du-i zapisul’ de Înscăunare.

Are ioc tradiționala pa
radă a măștilor. Strădania 
copiilor de a nu fi recunos- 
cuți nu ne Împiedică Insă să 
ghicim sub fiecare mască 
un surfs. Ne este destul ca 
să nu facem confuzii. Ne e 
destul ca să recunoaștem în 
el semnul sub care a În
ceput vacanța și sub care 
va continua fiecare zi a ei. 
Trec la braț. In cortegiul 
măștilor, D’Artagnan și Nică 
a Petrei, o margaretă și un 
saltimbanc, un nobil mar-

Expunerea 
asupra proiectului 
de lege cu privire 

la înființarea
organizarea 

si functionarea 
liceelor 

de specialitate 
prezentată de deputatul

ȘTEFAN BĂLAN, 
ministrul invățămintului

Vinerî, 1 iulie tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit pe tovarășii Camara Damantang, membru al Biroului Politic al Partidului Democrat din Guineea, ministru delegat pentru Guineea mijlocie și Diallo Abdulaye, ambasador itinerant, directorul Diviziei Politice din Ministerul Afacerilor Externe, secretar general al Ligii de prietenie cu popoarele din Africa și Asia, care au făcut o vizită în țara noastră.La primire au participat tovarășii Mihai Dalea, secretar al

C.C. al P.C.R., și Șțefan Andrei, adjunct de șef de secție la C.G. al P.C.R.Tovarășul Camara Damantang a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea secretarului general al Partidului Democrat din Guineea, președinte al Republicii Guineea, Ahmed Seku Ture.în cadrul discuției, care a decurs într-o atmosferă cordială, de prietenie, au fost abordate probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării intre cele două țări. ,
Vasile Pândele, priceput 
montor la Termocentrala 

București-Sud
Foto; i. eu cu

TELEGRA
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ PekinDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român, comuniștii, întregul popor român, vă transmit dumneavoastră, tuturor comuniștilor chinezi, poporului frate chinez cele mai cordiale felicitări și un cald salut frățesc cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Chinez.Partidul Comunist Chinez a străbătut un drum eroic, a organizat și condus lupta revoluționară a poporului chinez împotriva . imperialismului, a reacțiunii interne, pentru eliberarea socială și națională, pentru progresul patriei. Proclamarea Republicii Populare Chineze a constituit un moment crucial în multimilenara istorie a Chinei, o puternică lovitură dată imperialismului, un factor de o remarcabilă importanță în schimbarea raportului de forțe pe plan mondial în favoarea socialismului și a mișcării de eliberare națională, unul din cele mai de seamă evenimente ale epocii contemporane.Poporul român se bucură din toată inima de strălucitele realizări obținute de poporul chinez, sub încercata conducere a partidului său comunist, în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și tehnicii, în ridicarea nivelului de trai, în construcția socialismului.Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că prietenia de nezdruncinat și colaborarea frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză — întemeiate pe principiile marxism-Ieninismului și internaționalismului socialist — se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei socialismului și păcii.Vă dorim, dragi tovarăși, cu prilejul glorioasei aniversări a partidului dumneavoastră, succes deplin în înfăptuirea celui de-al treilea plan cincinal, în activitatea consacrată construcției societății socialiste, bunăstării și fericirii poporului chinez, înfloririi Chinei populare !Trăiască Partidul Comunist Chinez !Să trăiască și să se întărească prietenia frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre popoarele român șl chinez I
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

La recoltatul griuluiAici, în capăt de Bărăgan, la Făurei, grîne- le se pleacă sub greutatea spicului. De cîteva zile, după reguli dinainte stabilite, combinele își taie drum prin nuri. A șui. O campanie solicită deopotrivă forțele umane și mecanice ale satului. în plus, a- ceastă campanie își are particularitatea sa. Grî- nele s-au copt neuniform ca urmare a modului diferit de vegetație, astfel că în același lan întîlnești acum suprafețe ce sînt gata

la-început seceri- care
SCRISORI DE PE ȘANTIERELE

RECOLTEI 1966să se scuture și altele ce mai au încă bobul în lapte. Oamenii au chibzuit atent cum este mai bine să recolteze, cum să facă să înlăture pierderile fără a djminua valoarea calitativă a griului. S-a hotărît trecerea la recoltat în două faze.La cooperativa agricolă din Jugureanu, în lan au intrat mai întîi

cosașii. Chiar înainte de a se intra în Ian, organizația U.T.C. a dat un prim examen. Conducerea cooperativei i-a solicitat sprijinul în a recomanda un număr cît mâi mare de tineri pentru cositul griului. Sea-
ION TEOHARIDE

(Continuare 
In pag. a V-a)

Pe noua șosea Brașov—Poiana Brașov
Foto: AGERPRES
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demiterii și sisteaatizirii

Uzhei de pape die Bacarești

Ați vizitat, desigur, dragi cititori, un șantier de construcții, o întreprindere minieră ori una aparțininci industriei chimice. Sau, nu se poate, să nu fi văzut diversele agregate de aspersiune implîntale în terenurile irigate. In toate aceste locuri, mai la vedere sau ascunse ochiului, in puncte-cheie privind soarta producției, sint amplasate numeroase pompe centrifuge de diferite dimensiuni intr-o continuă mișcare. Toate, dacă din simplă curiozitate le-ali fi observat mai atent, poartă adresa unui singur expeditor, un nume cunoscut în intreaga noastră economie : 
Uzina de pompe-București. finind cont de larga utilizare a acestor produse, o recentă Hotărire a Consiliului de Miniștri prevede dezvoltarea și sistematizarea acestei uzine, în legătura cu acest lucru, ne relatează citeva aspecte tovarășul ittg. Dimitrie Grecov, directorul uzinei:

— Produsele noastre sint 
mult solicitate, int in perspec
tiva dezvoltării economice soli
citarea devine lot mai intensă. 
Menționind iaptul că această 
uzină este unica in Iară care 
produce astlel de pompe — 
este lesne de înțeles necesita
tea dezvoltării și sistematiză
rii ei.— V-aș ruga să expuneți cititorilor noștri în ce constă a- ceastă lucrare.Este vorba atit de o extin
dere a capacității actuale a u- 
ziriei, cit și de o Îmbunătățire 
calitativă a procesului tehno
logic, măsuri ce vor cunoaște, 
de altfel, o amploare deosebită 
in multe Întreprinderi ale tă
rii, cum am desprins cu satis
facție din lucrările recentei se
siuni a Marii Adunări Națio
nale. Extinderea va fi efectuată 
pe locul actualului amplasa
ment, lucrările fiind preconi
zate a se efectua in două eta
pe : prima, piuă in 1970, iar a 
doua pină in anul 1975.— Ce este prevăzut pentru fiecare etapă ?

— Pină în 1970 se va con
strui o nouă turnătorie de fon
tă cu deservirile corespunză
toare, va avea loc extinderea 
atelierelor mecanice montaj- 
vopsitorie, ca și asigurarea re
țelelor și surselor energetice 
respective. Vor fi efectuate în 
total, in această etapă, lucrări 
in valoare de 100 milioane lei. 
In etapa a doua urmează dezvol
tarea sectorului turnătorie pină 
Ia capacitatea proiectată de 
8 000 tone fontă anual, a ate
lierelor de construcții metalice, 
tratament termic și acoperiri și 
completarea rețelelor energeti
ce. Tot acum va fi construit și 
un pavilion tehnico-administra- 
tiv.— Aminteați la început și de o îmbunătățire calitativă a procesului tehnologic...

— Da. O bună parte din do
tarea tehnică a uzinei se va 
face cu utilaje noi, corespunză
toare exigențelor tehnicii mo
derne.— Cinci vor începe lucrările?— încă din acest an. Din 
cele 156 milioane lei, afectate 
întregii construcții, două mi
lioane sint prevăzute a se chel
tui pină la 31 decembrie 1966.— Care va fi producția anului 1975?

— 45 000 bucăți pompe a- 
nual; este o cifră însemnată, 
in comparație cu 22 000 de 
pompe, cit producem in pre
zent.

I. andreițA

Acest complex arhitectonic cuprinde „o piesă rară” despre 
care atunci cînd se Iac referiri numeroși specialiști cu „sono

ritate" au întrebuințat numai superlative

CONCURSUL NOSTRU

Cunoașteți această
imagine?

„Scinleia tineretului^ in
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Pe imensa-i paletă de culori 
natura și-a pregătit poleiala 
aurie cu care a început să 
coloreze ogoarele semănate cu 
grîu. Zvon de lucru la sta
țiuni se dă mereu. Pulsul 
muncilor agricole se simte 
pretutindeni, chiar și seara, 
în minunatele seri de vară, 
cînd tinerii se îndreaptă 
spre căminul cultural. Este 
timpul lor liber.

Punctul de plecare intr-un 
raid care .să sondeze acțiunile 
culturale din această perioadă 
la căminul cultural l-a cons
tituit constatarea tovarășului 
Ion Matei, directorul cămi
nului cultural din comuna 
Rad.oești-Vale, regiunea Bucu
rești.

—- Din păcate, orieît ne-am 
strădui noi, nu vom putea or
ganiza seri la căminul cultu
ral ca în timpul iernii. Nu vin 
tinerii.

Afirmația — după cum se 
va vedea, nefondată — ne-a 
stîrnit curiozitatea de a afla 
direct de la sursă de ce nu 
vin cooperatorii la cămin ? A- 
vem în față planul de muncă 
pe trimestrul II. Se prevăd, 
printre altele, cîteva acțiuni 
menite să sprijine campania 
agricolă: seri de calcul, jur
nale agricole, conferințe pe 
teme agrare. De ce n-au venit 
tinerii la aceste acțiuni ? Simplu : pentru că nu s-au ținut.

Faptul că nu s-a făcut și o popularizare a unor 
atari manifestări, a constituit 
o piedică. Evident că oamenii

Si fârA
JUSTIFICĂRI

nu vor veni la acțiuni despre 
care nu știu nimic.

S-ar putea organiza o seară 
plăcută și instructivă la Ră- 
doiești - Vale ? Tovarășul 
Gheofghe Mincinoiu — profe
sor, secretar al organizației 
U.T.C., și alți interlocutori au 
răspuns afirmativ. Din dis
cuțiile purtate am reți
nut însă o situație nefirească : 
lipsa de colaborare dintre con
ducerea căminului cultural și 
comitetul comunal al U. T. C. 
Persistă la tovarășul Ion Ma
tei. foarte tînăr de alfel, o ră
mășiță de aroganță profesio
nală. G. D. — un tînăr coope
rator — ne-a mărturisit că el 
nu mai merge la căminul cul
tural sub nici un motiv. E și normală o atare atitudine in 
situația cînd un director de că
min, văzind că nu „merg" intr-o zi repetițiile la dansuri, îi 
dă afară pur și simplu pe dan
satori.

Nici un metodist al comite
tului raional pentru cultură și 
artă ti -a mai călcat pragul că
minului cultural în ultimul 
timp. N-ar fi rău să se 
facă o analiză atentă a acti
vității desfășurate la acest că
min care timp de o lună de 
zile n-a cunoscut nici măcar

o încercare de acțiune cultu
rală.

Numai la cîțiva kilometri, la 
căminul cultural din Rădo- 
iești-Deal, e reversul medaliei.' 
Cu un număr mult mai mic 
de cadre didactice, ele numă- 
rmdu-se printre principalii or
ganizatori, s-au realizat totuși, 
lucruri frumoase.

Astfel, numai în luna mai, 
pentru a veni în sprijinul 
campaniei agricole, s-a vorbit 
despre „specializarea în pro
ducția de legume", cu referiri 
precise la practica cooperato
rilor din sat. împreună cu ti
neri din Cetate s-a organizat o șezătoare „Pămîntul este 
darnic cu cei ce-l muncesc". 
A jost un fel de seară de cal
cul, o analiză a recoltelor ob
ținute de cooperatori în anii 
preeedenți, planuri pentru a- 
cest an. Totodată, un program 
artistic adecvat.

— Atenția noastră s-a în
dreptat în primul rind spre 
varietate și atractivitate — ne 
spunea învățătorul Ion Părnu- jă', unul din animatorii activi
tății culturale de la Rădoiești- 
Deal. Satul contemporan recla
mă exigențe sporite din par
tea căminului cultural pentru 
lărgirea orizontului spiritual 
al oamenilor. Șezătorile, sim

pozioanele și-au dovedit din plin eficiența.— O dată cu începerea campaniei de recoltat, căminul cul
tural își are rolul lui în spriji
nirea acestei campanii. In cu- 
rînd vom prezenta o brigadă 
artistică de agitație, cu text 
adecvat; evidențieri, critică, 
impulsionări. E, de fapt, conti
nuarea unei tradiții. (Lau- 
rențiu Iliescu — directorul 
căminului cultural).

— Am început o serie de ac
țiuni menite să contribuie la 
formarea profilului moral al 
tineretului: etică cetățeneas
că, colectivitate, atitudine față 
de muncă și viață. Zilele tre
cute, tovarășul procuror Cojo
carii a vorbit despre „Școala 
și familia — factori importanți 
în educarea tineretului". Evi
dent, nu ne vom opri aici. 
(Teodora Vasilică — învăță
toare).

Așadar, se pot realiza și ac
țiuni interesante, utile, chiar 
dacă nu sint cele mai prielni
ce condiții. „Cheta" o consti
tuie preocuparea continuă a 
conducerilor căminelor cultu
rale, colaborarea strînsă cu 
organizațiile V.T.C.

ION BISTREANU

Constantin Mateescu

Rochia
cu

anemone
Să fi ocolit Ion Lăncrănjan cu o amabilă ironie pe seama criticii o dificultate neînvinsă de acest debutant ? Dacă intr-adevăr o proză se poate rezuma în niște subiecte și cu asta ea este epuizată, nevădind și alte semnificații dincolo de cazul dat, e normal să ne întrebăm ce promite autorul respectiv. Noutatea prozei nu e desigur în subiect, aspect formal al operei de artă, ci în organizarea lui, altfel zicînd în dominarea, în stăpînirea lui, de unde transpar predilecțiile, obsesiile scriitorului, dacă nu chiar ideile lui. Adesea — li se întîmplă aproape invariabil unor debutanți — mirajul subiectului e mai tare decit condiția artei — organizarea subiectivă, adică personală, a unui univers — și tirania lui mînă condeiul alert pe pagini în șir de pură descriere, fără altă justificare decît aceea a asemănării cu modelul. Și nimeni nu-1 poate învinui pe autor că n-a transcris cu fidelitate, întîmplări posibile în viață... Mi-1 închipui după o perdea străvezie Ipe un asemenea autor stînd la pîndă, observînd strada, o- rașul, viața și ascuțindu-și creioanele, grăbit cum îl știu să prindă din zbor subiectul povestirii și alegîndu-1 mai ales pe acela evident oricui, ca nu cumva, să nu știe și alții că „așa s-a petrecut și nu „altminteri". E argumentul lui și pas de-i spune că tocmai de aceea, pentru că li s-a mai intîmplat și altora, ai avea ceva de obiectat 1 Dinainte știutul, cunoscutul — hai să-i spun banalul ! — e semnul păzitor al prozatorului învins de subiect. Dar o proză reductibilă doar la subiect interzice aproape orice discutare a valorii ei literare. Ea devine o simplă consemnare și nimic mai mult. Dacă la un tînăr scriitor observam dispariția subiectului și apăsarea exagerată pe semnificația reală ori imaginară — întrucît se degaja dintr-un fapt banal — a unor întîmplări, la altul, dimpotrivă, semnificația lipsește, fiind înghițită de lățirea subiectului. Și eroarea nu-i deloc mai mică. Iată de ce socotesc normal ca discutarea unui debut ca acesta să nu eludeze aspectele neizbutite ale cărții, ci spunîndu-i clar autorului ce mi se pare viabil și ce nu în creația lui. Din fericire, însă, Constantin Mateescu face dovada unei nete depășiri în

chiar acest prim volum, și dacă în povestiri (?) precum Seara unui actor, dar mai ales 
Interviu cu un profesor interesul literar e minim din pricina platitudinii, a apăsării exagerate pe melodramatic, pe o exterioară și fadă aură impresionabilă, nu e mai puțin a- devărat că în Accidentul, prozatorul face dovada a fi avînd ceva de spus, cu sobrietate, organizîndu-și relatarea cu aerul de a nu ști ce se va petrece, lăsînd mai mult loc sugestiei, complicînd prin simplitate și ton firesc. apropiat de autenticul mod de a povesti care nu îngăduie moralizarea pedantă, didactică. Pentru că în alte bucăți desfășurarea faptelor nu îngăduie ezitare în previzibilitatea urmării lor, a moralei spre care țintește autorul. E un mod, cel mai obișnuit, de a deconspira din capul locului intenția. Cu alte cuvinte, autorul se sacrifică de dragul subiectului. Dar tocmai sub acest aspect un autor se dovedește ori nu și creator. Astfel, din drama u- nui actor iluzionat de iubirea unei colege frumoase iese o melodramă de duzină, nici mai mult nici nai puțin decît banala și dintotdeauna melodramă pe o schemă dată, cu un actor care în finalul narațiunii intră, cum prea bine știm, în adevăratul, adică tristul său rol de înșelat în iubire. Desigur, ce nu e posibil aici ? Ca și în cutare povestire, unde un tînăr profesor neexperimentat își pune o seamă de întrebări privind cazul unui elev care fuge de la școală ?Eroarea e în povestirea tuturor acestor lucruri, în ceea ce au ele comun, adică dinainte știut, de oricare cititor, cu toată suma reacțiilor intrate în orice schemă previzibilă. Deci, defectul nu e în necunoaștere, dar în cunoașterea schemei, în repovestirea ei după un anume tipic. Iată de ce ea, Accidentul, nici ea fără cusur, e dovada cea mai credibilă a ceea ce poate să fie prozatorul, și, deci, justificarea unui debut, semnalabil. Inteme- iați doar pe atit, putem zice împreună cu I. Lăncrănjan, că „apariția sa (a lui C. Mateescu) în literatură e dintre cele ce se perpetuează de obicei în noi și noi scrieri, din ce în ce mai bune și mai complexe, mai interesante și mai variate".

C. STĂNESCU

Pe litoral, la plajă

Foto: EMIL COJOCAHU

Premiere teatraleActuala stagiune teatrală se apropie de sfîrșit și în regiunea Maramureș. Teatrul de stat din Satu Mare s-a prezentat zilele trecute în fata spectatorilor săi cu cea de a 6-a premieră a acestei stagiuni: 
„Aurul frumoasei curtezane" de Marin Drîzici. La rindul său. Teatrul din Baia Mare a prezentat în premieră „Co
media erorilor" de Shakespeare — cea de a 5-a premieră a sa.In prezent se fac pregătiri intense ca și in a- cest oraș să fie înregistrată în repertoriu cea de a 6-a premieră a stagiunii actuale cu cunoscuta piesă a lui G. Ciprian „Omul cu mir- 
țoaga". (I). MATALA).

ROMANUL NOSTRU 
ILUSTRAT

FRAȚII JDERI
de Mihall Sadoveanu

REZUMAT : Ucenicia lui Ionuț s-a isprăvit. Dintr-un mînz ce-a fost 
In prima lui junie, s-a preschimbat intr-un bărbat aspru și destoinic. 
A luptat în oastea lui ștefan cel Mare vitejește binemeritind lauda 
șt încrederea. Tatăl său, comisul Manole și comisoaia llisafta, sint 
nitndri de dînsul. Numai că această ucenicie de bărbat i-a lăsat în 
suflet o amărăciune pe. care zilele o vindecă greu. Dragostea lui, 
Nasta lui, a pierit în viitoarea întîmplărilor.

Pentru Ștefan șl pentru Iară primejdiile se anunță cu putință din 
mai multe părți de hotară. De aceea Măria sa pune mare temei pe 
pregătirea și sporirea oaslei. Sint aduși aproape de Ștefan și cei doi 
fii al starostelui Căliman, Onolrei si Samoilă. Ionul Jder, care-i cu- 
noapte de mult, li prezintă :

— Sint acești doi Călimani cam inceți la minte, Măria ta. dar sini 
tari la virtute. Unu-i Starmă-Piatră, celălalt — Strimbă-Lemne. Au 
lăsat in munte, Ia ol, pe ceilalți patru Irați ai lor, iar el, tund acuma 
feciori ungurești, In vlrsfă de treizeci de ani, au nevoie sa-și caute 
șotii șt să facă copii.

Domnul a zimbit bucuros, privindu-1 pe Călimani și vdzfnd Intr-Inșii 
brațe destoinice.

In Slmion 'Jder s-a trezit fior netncercat de atlta chin de vreme. 
Familia Jderilor va fi iar Încercată de Întîmplări. S-a stlrnll acest 
fior de la o zvlrlugă pădureață șl pistruiată de lată, Marușca, fiica 
boierului lațeo.

— Fac și alții, și Încă nu chiar Juni, nebunii, bădiță Simioane — 
II Înțeapă Ionuț.

— Nu ride. Am primit veninul din ochii fetei lui lațeo. L-am sim
țit In mine ca o dulceață, ce-mi pătrundea toată ființa. Se alina un 
timp și iarăși mă pătrundea. Comisoaia, maica-noastră, zice că m-a 
împuns In inimă. Așa-t, frate. Dumneaiei greșește numai cind zice 
că m-a cuprins „săptămîna chioară", cum și că zice că Marușca „li 
numai cit degetul, n-ai ce strînge-n brațe, păr de cînepă, obraz 
•tropif. Dar despre acestea mie nu-mi pasă I

Stefan Vodă a curmal îndelungata sa văduvie Si-a adus doamnă 
nouă, pe Maria de la Mangop Șt s-a tăcut nuntă cu toată strălucirea.

Despre legăturile de dragoste ale lui Simion cu Marușca an aliat 
și părinjii lor. lată că Jderii au venit intr-o vizita la boier taica. 
Numai că Marușca se poartă tare copilărește, lucru care numai lui 
Simion ii place.

Adaptare de GHEORGHE SUCHJ 
Desene de MARIN PREDESCU

(Ve urmai



DEZBATERILE SESIUNI! MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunerea asupra proiectului de lege 
eu privire la înființarea, organizarea 

și funcționarea liceelor de specialitate 
prezentată de deputatul Ștefan Bălan, 

ministrul învățămîntului

Tovarășe deputate, 
tovarăși deputați,Din însărcinarea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, prezint Marii Adunări Naționale spre dezbatere și adoptare proiectul de lege cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate.Tovarăși, amplele și interesantele dezbateri pe care le-am ascultat cu prilejul adoptării planului cincinal au arătat la ce nivel înalt se pun azi, și se vor pune mîine, problemele dezvoltării și perfecționării producției, problemele pregătirii cadrelor.Dezvoltarea în ritm susținut a tuturor ramurilor economiei naționale, promovarea consecventă a tehnicii moderne în toate domeniile de activitate, determină o cerere crescîndă de cadre calificate. Economia cere cadre capabile să înțeleagă și să aplice tehnica modernă, capabilă să folosească cu randament sporit mașinile și utilajele de înaltă tehnicitate și să aplice noile tehnologii. Sînt necesare cadre cu pregătire de specialitate, capabile să contribuie cu eficiență la organizarea științifică a producției la nivelul sarcinilor actuale.Pentru pregătirea cadrelor medii de specialiști, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a stabilit să ia ființă licee de specialitate, formă nouă de învățămînt. care să ofere tinerilor patriei noastre, multiple posibilități de afirmare în funcție de aptitudinile și dorințele lor, de cerințele economiei și culturii socialiste.Urmare a acestei sarcini, recent, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România au hotărît înființarea de licee industriale, economice, agricole și pedagogice începînd cu a- nul școlar 1966—1967.Proiectul de lege, care este prezentat azi Marii Adunări Naționale în vederea înființării, organizării și funcționării liceelor de specialitate, este rezultatul unui studiu amănunțit și al unei largi consultări premergătoare dintre Ministerul învățămîntului și personalul didactic, ministerele interesate, sfaturile populare și specialiștii acestora.
Tovarăși,In prezent se remarcă, în numeroase țări, o tendință accentuată spre dezvoltarea unei rețele largi de școli medii profilate pentru pregătirea de cadre de specialitate pentru cele mai diverse ramuri ale economiei, o tendință de a finaliza învățămîntul mediu, în așa fel încît tineretul care absolvă aceste școli — dobîn- dind o profesiune — să aibă posibilitatea de a intra în producție imediat după terminarea studiilor.în țara noastră, există o veche tradiție în organizarea și funcționarea școlilor de grad mediu cu profil profesional. Inc* din secolul trecut, au fost create școli în care elevii primeau și o anumită

Raportul comisiilor pentru cultură
și învățămînt și juridică 

prezentat de deputatul Ion Creangă
Comisia pentru cultură și învățămînt și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale, întrunite în ședințe comune în zilele de 25 și 28 iunie 1966, au examinat proiectul de lege „Cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate.Analizînd prevederile legii, comisiile au constatat că acestea urmăresc traducerea în viață a Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. referitoare la extinderea învățămîntului mediu, în vederea pregătirii cadrelor medii de specialitate necesare economiei și culturii naționale în actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialismului în țara noastră.In acest scop, legea prevede înființarea, în cadrul învățămîntului mediu, a liceelor de specialitate, cu o durată-' de școlarizare de 4—5 ani, în funcție de profilul lor.In aceste licee se vor asigura'-elevilor, pe lîngă cunoștințe de cultură generală, și temeinice cunoștințe profesio

pregătire practică, iar prin legile din anii 1901 și 1905 s-au înființat școli medii cu profil agricol, viticol, comercial, școli de arte și meserii. Mulți dintre absolvenții acestor școli au dat bune rezultate în exercitarea profesiunii lor. înființarea liceelor de specialitate, în condițiile actualei etape de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră, răspunde necesității de a forma un număr tot mai mare de specialiști cu pregătire medie, buni cunoscători ai meseriei lor, tehnicieni și economiști destoinici, care să contribuie activ la buna desfășurare a procesului de producție la locul lor de muncă. Organizarea liceelor se va face ținînd seama de importanța și urgența specialităților, de nivelul actual al științei și tehnicii în ramurile în care se vor înființa licee și folosind, acolo unde va fi posibil, experiența școlilor din țara noastră și din alte țări.Potrivit proiectului de lege pe care îl prezentăm, cursurile liceelor de specialitate pot fi urmate de absolvenții școlii generale care reușesc la concursul de admitere. Organizarea, pe lingă liceele de specialitate, a unor cursuri serale și fără frecvență pentru cei care activează în producție și doresc să-și completeze studiile va crea posibilități sporite de formare a unor cadre de tehnicieni de nivel mediu.Durata studiilor în liceele de specialitate se propune a fi de 4 sau 5 ani, diferențiat — în funcție de specificul și cerințele specialităților — astfel ca, elevii acestor școli să-și poată însuși atît cunoștințele generale necesare unui om cult, cît și cunoștințele și deprinderile unei profesiuni.După promovarea ultimului an de studii, elevii liceelor de specialitate vor susține examenul de bacalaureat. Celor ce promovează acest examen li se acordă diploma de bacalaureat, cu indicarea specialității pe care a urmat-o.Tinerii care termină cursurile liceelor de specialitate vor putea intra imediat în producție, unde vor fi încadrați — în conformitate cu normele legale — în posturi care cer pregătire medie. Absolvenții liceelor de specialitate cu examen de bacalaureat au dreptul să se prezinte la concursul de admitere în învățămîntul superior, în aceleași condiții ca și tinerii care au urmat liceele de cultură generală. Și cei care se vor încadra în producție vor putea face studii universitare, dacă vor voi, prin cursuri serale sau fără frecvență.Ca în toate școlile patriei noastre, învățămîntul în liceele de specialitate va fi complet gratuit, iar elevii se vor bucura de burse și de alte forme de sprijin material, ce se vor stabili de Consiliul de Miniștri.Ținînd seama de importanța pe care o prezintă aceste școli pentru economia națională, proiectul de lege prevede ca nomenclatorul specialităților, rețeaua, profilul și planurile anuale de școlarizare să fie aprobate de Consiliul de Mi

nale care să le îngăduie ca, după absolvire, să poată fi încadrați în posturi pentru care se cer studii medii de specialitate. Legea prevede, de a- semenea, că absolvenții liceelor de specialitate se pot prezenta la concursul de admitere pentru învățămîntul superior în aceleași condiții ca și absolvenții liceelor de cultură generală.Potrivit dispozițiilor legii, sarcina de a organiza, conduce și îndruma din punct de vedere didactic, metodic și științific întreaga activitate în liceele de specialitate revine Ministerului Invățămîn- tului. Baza materială necesară funcționării acestor licee va fi asigurată și administrată de ministere, de celelalte organe centrale ale administrației de stat, precum și de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța ; acestea se stabilesc de Consiliul de Miniștri o dată cu aprobarea rețelei și profilului liceelor de specialitate. Consiliul de Miniștri va apro

niștri al Republicii Socialiste România.Ministerului învățămîntului îi revine sarcina de a conduce, organiza și controla învățămîntul din liceele de specialitate, fiind răspunzător de întreaga lor activitate din punct de vedere didactic, metodic și științific. Ministerul Învățămîntului va întocmi planurile și programele de învățămînt, manualele școlare ; el va numi cadrele didactice și se va preocupa de buna desfășurare a procesului de învățămînt. în acest scop, Ministerul învățămîntului va colabora permanent, în toate problemele, cu ministerele și cu celelalte organe centrale interesate.Baza materială necesară organizării și funcționării liceelor de specialitate se asigură și se administrează de ministere, organe centrale ale administrației de stat sau sfaturi populare regionale, stabilite de Consiliul de Miniștri o dată cu aprobarea rețelei și profilului acestor licee.întrucît baza materială influențează într-o foarte mare măsură calitatea învățămîntului, va trebui ca de la început să se acorde acestei probleme cea mai mare atenție.Pentru a corespunde exigențelor puse de permanenta dezvoltare a științei și tehnicii, pentru a familiariza pe viitorii specialiști cu tot ceea ce este nou în profesiunea aleasă, e necesar să se acorde o atenție deosebită conținutului învățămîntului din liceele de specialitate. Va trebui să se studieze cu grijă raportul dintre obiectele de cultură generală și cele de cultură tehnică generală și de profil, precum și timpul afectat instruirii practice.Elevii liceelor de specialitate vor primi o pregătire de cultură generală la un nivel corespunzător celei din liceele teoretice, eliminîndu-se unele repetări sau elemente care nu sînt de primă însemnătate pentru profilul liceelor de specialitate. Va trebui să se facă o justă proporționare între pregătirea de cultură generală și pregătirea de specialitate, ținînd seama că o pregătire de cultură generală temeinică reprezintă premisa unei bune însușiri a profesiunii. Un loc important va ocupa în planurile de învățămînt studiul limbii și literaturii române, matematicilor, fizicii, chimiei biologiei, științelor sociale.O pondere deosebită va reveni acelor materii care permit elevilor însușirea meseriei lor de mîine. Astfel, în liceele industriale vor fi predate — în raport cu profilul specific — cunoștințe de mecanică, rezistența materialelor, organe de mașini, termoteh- nică, electricitate, planificare și organizare a întreprinderilor, protecția muncii etc. In liceele agricole se va da toată atenția studiilor de agrotehnică, zootehnie, mecanizarea agriculturii, noțiunilor de economie agrară etc. — în funcție de specialitatea aleasă.în liceele economice vor fi predate cunoștințe de planificare, statistică, contabilitate, merceologie, finanțarea întreprinderilor, de matematici a

ba, de ■ asemenea, nomenclatorul specialităților și planurile anuale de școlarizare.Legea precizează că elevii liceelor de specialitate vor putea beneficia de burse și alte forme de sprijin material.Comisia pentru cultură și învățămînt și Comisia juridică consideră că proiectul de lege este pe deplin corespunzător scopului în vederea căruia a fost inițiat, aplicarea prevederilor sale asigurînd tinerilor largi posibilități de pregătire, în funcție de aptitudinile și dorințele lor, de cerințele economiei și culturii noastre socialiste în plin a- vînt.In lumina acestor considerente, Comisia pentru cultură și învățămînt și Comisia juridică avizează favorabil, în unanimitate, proiectul de lege cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate și propun adoptarea ei în forma în care este prezentată deputaților Marii Adunări Naționale. 

plicate la studiul fenomenelor economice.în liceele pedagogice cunoștințele de specialitate vor fi predate pe un fond mai larg de cultură generală și vor fi îmbinate armonios cu aplicații pedagogice.Problema pregătirii practice în liceele de specialitate va fi examinată cu toată grija, avîndu-se în vedere faptul cert că eficiența învățămîntului din aceste școli se va măsura prin rezultatele pe care absolvenții le vor da în producție, prin aportul lor la creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, îmbunătățirea calității produselor.Practica elevilor, verigă de mare importanță pentru pregătirea lor profesională, va începe din primii ani, în ultimul an de studiu aceasta avînd o pondere mult sporită. Va trebui ca întreprinderile să dea cea mai mare atenție instruirii practice a viitorilor tehnicieni, urmărindu-se ca practica să se desfășoare sub conducerea celor mai buni specialiști, care să-i obișnuiască pe elevi cu utilajul și tehnologia meseriei lor și să-i facă să-și iubească profesiunea.Pentru continua perfecționare a procesului instructiv- educativ în liceele de specialitate, Ministerul învățămîntului își propune să organizeze în viitorul apropiat o amplă muncă de cercetare științifică, în vederea aplicării în aceste școli a celor mai eficiente și adecvate metode pedagogice.în legătură cu funcționarea, în viitorul an de învățămînt, a unui număr de licee de specialitate, Ministerul Învățămîntului, în colaborare cu celelalte ministere și cu sfaturile populare, a întocmit un plan de măsuri, trecînd apoi la realizarea lui. Astfel, s-a stabilit înființarea, pe întreg cuprinsul țării, a peste 150 de licee de specialitate, care își vor începe activitatea din anul școlar 1966/1967. Dintre acestea, mai mult de 50 vor fi licee industriale, 59 — licee agricole, 41 — licee economice. La acestea se vor adăuga cele 26 școli pedagogice care vor deveni li»?e. Numai în liceele industriale, agricole și economice vor fi cuprinși în anul școlar 1966/1967 peste 15 000 de elevi la cursurile de zi și peste 3 500 la cele serale.Subliniem interesul pe care l-a st’rnit în rîndurile tineretului înființarea liceelor de specialitate, la recentul concurs de admitere prezentîn- du-se mult mai mulți candidați decît numărul de locuri planificat. Și aceasta nu e decît un început.
Tovarăși deputați
și deputate,Sarcini importante, numeroase, ne revin tuturor celor care răspundem de organizarea și funcționarea liceelor de specialitate. E o datorie de onoare să trecem, de îndată, cu toată fermitatea, la îndeplinirea lor.Măsurile propuse în proiectul de lege prezentat Marii Adunări Naționale răspund cerințelor de dezvoltare a școlii-, răspund nevoilor economiei și culturii, îndeplinirii mărețelor sarcini din cincinalul pe care l-am adoptat, se integrează în lupta pentru progresul continuu al României Socialiste.

Se votează legea cu privire Ia Înființarea, organizarea șt funcționarea liceelor de spe
cialitate

— LEGEA —
cu privire la înființarea, organizarea

și funcționarea liceelor de specialitate

Marea Adunare Naționala a Republicii Socialiste România
HOTAR

Art. 1. — Se înființează, în cadrul învățămîntului mediu, licee de specialitate care pregătesc cadre medii de specialitate necesare economiei și culturii.
Art. 2. — învățămîntul în liceele de specialitate are durata de 4 sau de 5 ani și asigură elevilor, pe lîngă pregătirea de cultură generală, temeinice cunoștințe profesionale. Pentru fiecare specialitate durata studiilor se va stabili prin nomenclatorul specialităților.Liceele de specialitate au cursuri de zi ; se pot organiza și cursuri serale și fără frecvență.Admiterea în liceele de specialitate se face prin concurs.
Art. 3. — După promovarea ultimului an de studii, elevii liceelor de specialitate susțin examenul de bacalaureat. Celor ce promovează acest examen li se acordă diploma de bacalaureat cu indicarea specialității pe care au urmat-o.
Art. 4. — Absolvenții liceelor de specialitate sînt încadrați în posturi pentru care se cer studii medii de specialitate.Absolvenții liceelor de specialitate se pot prezenta la concursul de admitere în învățămîntul superior, în aceleași condiții ca și absolvenții liceelor de cultură generală.
Art. 5. — Ministerul învățămîntului organizează, conduce și controlează liceele de specialitate, răspunzînd din punct de vedere didactic, metodic și științific de activitatea desfășurată în aceste licee.Baza materială necesară organizării și funcționării liceelor de specialitate se asigură și se administrează de mini-
Cuvîntul deputatului 

Li viu Hulubaș
Stadiul actual de dezvoltare economică a țării noastre și perspectivele largi ce i se deschid în viitor impun formarea unor specialiști cu un larg o- rizont de cultură generală și cu o temeinică pregătire profesională, care să le permită să cunoască și să folosească cu pricepere tehnica modernă.înființarea liceelor de .specialitate reprezintă o dovadă grăitoare a politicii consecvente a partidului și statului nostru de dezvoltare și perfecționare a învățămîntului, de lărgire a sferei sale de cuprindere, pentru ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a cunoștințelor de cultură generală, științifice și tehnice, ale tuturor cetățenilor patriei noastre. Această formă nouă de învățăpiînt oferă tinerilor absolvenți ai școlii generale de 8 ani largi posibilități de orientare și afirmare, în funcție de aptitudinile și dorințele lor, ea corespunde pe deplin necesităților de pregătire a viitorilor tehnicieni.Consider că organizarea și funcționarea liceelor de specialitate în localități în care se află mari unități industriale, dotate cu mașini și utilaje moderne, asigură condiții favorabile de pregătire teoretică și instruire practică de specialitate a elevilor, prilejuiește acestora un contact nemijlocit cu meseria aleasă, încă din perioada anilor de studii.Pentru ca elevii să capete deprinderi practice, în strînsă legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în viitor, socotesc deosebit de important modul în care se organizează practica în școală, în primii ani de studii. în acest scop, este necesar ca Ministerul Învățămîntului, împreună cu ministerele economice și celelalte organe centrale, să se preocupe încă de pe acum de asigurarea bazei materiale — 

ateliere, laboratoare și terenuri experimentale, precum și de dotarea corespunzătoare a acestora.Aș vrea să mă refer acum la pregătirea de cultură generală a elevilor din liceele de specialitate. Cultura generală se formează în școală. Aici este locul și timpul cel mai propice pentru un studiu multilateral. Mintea este mai receptivă, pentru a acumula o mare bogăție de cunoștințe, la care mai tîrziu specialistul — atent la fenomenul științific și cultural al epocii în care muncește și creează — va a- dăuga noi cunoștințe în dorința autoperfecționării continue a pregătirii sale. Fără cultura generală, corespunzătoare, orice specializare, chiar făcută cu pasiune, se va clădi pe o bază mult prea îngustă.în calitate de profesor de liceu, îmi exprim părerea că pentru liceele de specialitate, planurile și programele de învățămînt trebuie să fie judicios întocmite, în mod diferențiat, în raport cu profilul fiecărei specialități, să cuprindă ceea ce este esențial și indispensabil astfel încît, să asigure elevilor, pe lîngă pregătirea de specialitate necesară, o bună cultură generală care să le permită continuarea studiilor în învățămîntul superior.Consider că trebuie să se acorde atenție studierii limbii și literaturii române, istoriei patriei, limbilor moderne, îndeosebi a acelora în care apar lucrări în specialitatea pentru care se pregătesc elevii.De asemenea, se impune ca obiectele: fizică, chimie, mecanică, electrotehnică, ș.a. să fie predate în strînsă legătură cu cerințele producției.Pe lîngă pregătirea multilaterală prin lecții și activitate practică, este necesar ca în liceele de specialitate, chiar de la înființarea lor, să se creeze condiții pentru dezvoltarea la elevi a pasiunii pentru tehnica nouă, a spiritului inventiv.îmi exprim adeziunea totală pentru proiectul de lege prezentat, pe care-1 voi vota din inimă, cu toată încrederea.

Ă Ș T E:stere, de alte organe centrale ale administrației de stat sau de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța ; acestea se stabilesc de Consiliul de Miniștri o dată cu aprobarea rețelei și profilului liceelor de specialitate.Ministerul învățămîntului va colabora cu organele centrale și locale prevăzute la alineatul precedent, în toate problemele privind învățămîntul din liceele de specialitate.
. Art. 6. — Nomenclatorul specialităților, rețeaua, profilul și planurile anuale de școlarizare ale liceelor de specialitate se aprobă de Consiliul de Miniștri, la propunerea Ministerului învățămîntului, cu. avizul Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Finanțelor și Comitetului de Stat pentru problemele de Muncă și Salarii.

Art. 7. — Pe timpul școlarizării, elevilor din liceele de specialitate li se pot acorda burse, precum și sprijin material sub alte forme, în condițiile ce se stabilesc de Consiliul de Miniștri.
Art. 8. — Numirea, transferarea și eliberarea din funcție a personalului didactic de conducere și de predare din liceele de specialitate se face de Ministerul învățămîntului, la propunerea organelor centrale și locale prevăzute la art. 5.
Art. 9. — Actualele școli pedagogice se transformă în licee de specialitate.
Art. 10. — Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se va stabili prin hotărire a Consiliului de Miniștri.
Cuvîntul deputatului

Cornel MihuleceaDezbătînd și aprobînd legea cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate, noi dăm viață uneia din sarcinile stabilite de cel de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. înființarea liceelor de specialitate arată atenția deosebită pe care conducerea partidului și statului nostru o acordă problemei pregătirii cadrelor necesare dezvoltării economiei naționale, unul din elementele hotărîtoare ale forțelor de producție.în anii cincinalului, în domeniul construcțiilor de mașini se prevede înființarea a 18 întreprinderi industriale, 7 institute și centre de cercetare și proiectare. Aceste noi u- nități cer ca numărul de cadre medii specializate să fie în anul 1970 de peste 1,5 ori mai mare decît cel existent în 1965.Rezolvarea variatelor probleme tehnico-economice pe care Ie ridică organizarea superioară a producției, munca de concepție și cercetare științifică cer o folosire mai rațională a cadrelor cu pregătire superioară. Unele funcții ocupate în prezent de ingineri în aparatul de producție, ca de exemplu : tehnolog, normator, dispecer de ateliere și secții, sau alte funcții legate de controlul calității produselor pe bancurile de probă etc., vor putea fi cu succes ocupate de cadre medii de specialitate, ceea ce va permite concentrarea inginerilor și a cadrelor cu pregătire superioară asupra problemelor de concepție.Consider că prevederea din legea referitoare la înființarea cursurilor serale și fără frecvență la liceele industriale este o măsură deosebit de pozitivă, creîndu-se posibilitatea actualilor tehnicieni care nu au urmai- școli tehnice de specialitate să-și completeze cunoștințele teoretice corespunzător noilor cerințe ale tehnicii, paralel cu activitatea în producție.în proiectul de lege se prevede ca durata studiilor la liceele de specialitate să fie de 4—5 ani. Consider că pentru liceele industriale durata de 5 ani este corespunzătoare, fapt
Cuvîntul deputatului
Nicolae Ungureanuînființarea liceelor de specialitate ilustrează politica creatoare și consecventă pe care conducerea partidului și statului o promovează pentru ridicarea necontenită a școlii de toate gradele. Aceasta va duce la cuprinderea unui număr mare de tineri care au absolvit școala generală, în școli cu profil industrial, agricol, economic și pedagogic, în funcție de aptitudinile și înclinațiile acestora, creîndu-le posibilități pentru a-și însuși temeinic o profesie, precum și cunoștințe de cultură generală. Deosebit de important este faptul că mulți tineri vor avea posibilitatea ca, muncind efectiv în producție, să-și poată desăvîrși pregătirea profesională în aceste școli, urmînd cursurile serale și fără frecvență.înființarea liceelor de specialitate are o mare importanță socială și pentru faptul că astfel se lărgesc posibilitățile ca un număr tot mai mare de tineri să se poată încadra mai devreme în procesul muncii.La actuala sesiune a Marii Adunări Naționale cînd dezbatem alături de planul cincinal — program luminos de dezvoltare a țării — legea cu 

care va permite absolvenților acestor școli să primească o pregătire de cultură generală la nivelul liceelor teoretice, adaptată însă la profilul specialității pe care o vor urma, precum și o pregătire tehnică- teoretică și practică care le va ajuta să facă față cu succes sarcinilor ce le vor reveni în producție.Va fi necesar să se prevadă ca în primii ani elevii liceelor industriale să primească o instruire practică în atelierele, laboratoarele și cabinetele școlare, iar în ultimii ani ai școlarizării, instruirea practică să se desfășoare direct în producție. Practica în producție va trebui să fie efectivă, elevii integrîndu-se pe perioada practicii direct în procesul de producție.Condițiile materiale necesare organizării și funcționării liceelor de specialitate, așa cum prevede proiectul de lege, vor trebui să fie asigurate de ministere și alte organe centrale, de către sfaturile populare. Trebuie să recunoaștem tovarăși, că nici Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, nici unele conduceri de întreprinderi nu s-au străduit în suficientă măsură să asigure școlilor profesionale și tehnice cele mai corespunzătoare condiții pentru organizarea și desfășurarea pregătirii practice a elevilor. Este necesar ca ministerele și întreprinderile să acorde tot sprijinul pentru a asigura o pregătire profesională temeinică viitorilor absolvenți ai liceelor industriale.Este știut că tinerii care voi fi școlarizați în următorii ani, vor intra în producție abia la sfîrșitul planului cincinal sau chiar după anul 1970. De aceea apreciez ca deosebit de importantă indicația cuprinsă în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. ca, pornind de la direcțiile generale de o- rientare și de la nevoile de cadre ale economiei naționale, să se stabilească încă în cursul acestui an un program de perspectivă pentru pregătirea muncitorilor calificați și a specialiștilor necesari dezvoltării în viitor a țării noastre.

privire la crearea liceelor de specialitate, ne amintim cu venerație de acei gînditori, pa- trioți luminați care, militînd pentru dezvoltarea industriei, au susținut, totodată, necesitatea creării unui învățămînt tehnic, menit să asigure cadrele necesare producției bunurilor materiale, valorificării resurselor naturale. Adresîn- du-se tineretului, Ion Ghica spunea, încă în a doua jumătate a secolului trecut : „Dacă voiți, voi tinerii, să aveți o patrie română, puneți-vă pe industrie, deveniți producători". Afirmînd nevoia pregătirii de specialitate a tineretului, el arăta : „Să căutăm a da societății oameni care să-i dea conducători de mașini, artizani experți în meseriile acelea care cer cunoștințe mai intense, iar nu aspiranți de foncțiuni de copiști de cancelarie".Tineretul patriei noastre trăiește astăzi bucuria de a vedea îndeplinite aspirațiile generoase ale marilor noștri înaintași. El întîmpină cu deosebit interes și satisfacție măsura înființării liceelor de specialitate. Tînăra generație
(Continuare în pag. a IV-nJ



DEZBATERILE SESIUNI! MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag a I'II-a) își exprimă mulțumirea sa profundă față de partid și stat, pentru grija cu care este Înconjurată, pentru preocuparea de a-i crea -largi posibilități de pregătire profesională și se angajează că va îmbrățișa cu dragoste, cu interes și entuziasm noile profesiuni asigurate prin liceele de specialitate.Uniunea Tineretului Comunist, din rîndurile căreia vor face parte marea majoritate a elevilor acestor școli, consideră ca o îndatorire de o- noare să contribuie la aplicarea în cele mai bune condi- țiuni a legii cu privire la înființarea liceelor de specialitate. Cunoscînd rolul însemnat pe care viitorii absolvenți il vor avea în diferitele domenii ale economiei și culturii, organizațiile U.T.C., prin formele și mijloacele educative care le stau la îndemină, vor dezvolta la tineri dragostea pentru profesiunea aleasă, pasiunea pentru muncă și învățămînt, dorința de a-și însuși cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii. Atenție și sprijin vor acorda organizațiile U.T.C. din școli și întreprinderi modului în care elevii liceelor de specialitate își vor însuși cunoștințele practice atît în cadrul orelor de atelier cît și în timpul practicii în producție. Uniunea Tineretului Comunist va milita cu consecvență ca fiecare tînăr profesor, pedagog, maistru să considere o îndatorire a sa dăruirea întregii capacități pentru ca tinerii absol
Cuvîntul deputatului
Florian

Alexandru Saicaînființarea liceelor de specialitate răspunde nevoilor reale, concrete ale economiei și culturii, necesității pregătirii unor cadre medii de specialitate, care să devină ajutoarele directe ale inginerilor, economiștilor și care, alături de aceștia, să sprijine într-o măsură mai mare activitatea de producție din unitățile noastre socialiste. Noi, cei care lucrăm la Combinatul de îngrășăminte de la Turnu Măgurele, ne-am dat seama că lipsa unor cadre medii de specialitate ne provoacă încă neajunsuri, care se manifestă în conducerea și exploatarea unor instalații de înaltă tehnicitate, precum și în asigurarea unor legături organice și operative, intre ingineri și muncitori. Muncitorii pregătiți prin școlile profesionale, a- vînd în vedere gradul înalt de automatizare a instalațiilor la care sînt puși să lucreze, nu pot suplini lipsa tehnicienilor cu pregătire de specialitate.Necesitatea pregătirii cadrelor tehnice medii se impune și datorită faptului că, în prezent, o parte din timpul de lucru al inginerilor este folosit pentru rezolvarea unor probleme care ar putea fi realizate în bune condițiuni de către personalul tehnic de nivel mediu, cunoscător al procesului de producție.Avînd în vedere fabricile mari existente, precum și a- celea preconizate să se construiască, consider că numărul liceelor de specialitate pentru industria chimică anorganică și în special pentru fabricarea îngrășămintelor complexe și concentrate cu azot, este mic. De aceea, propun să se analizeze oportunitatea înființării, în viitor, și la Turnu Măgurele a unui liceu industrial profilat pe chimia anorganică, specialitatea fabricării îngrășămintelor complexe. Profilul combinatului,
Cuvîntul deputatului

Ludovic FazekasStudiind cu multă atenție expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al P.C.R. și ascultînd expunerea prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer la actuala sesiune a Marii Adunări Naționale cu privire la planul de dezvoltare a economiei pe următorii 5 ani, îmi dau seama și mai mult de importanța pe care o are pregătirea de muncitori calificați, maiștri, tehnicieni, ingineri și alți specialiști. care să transpună în viață programul vast pe care l-am dezbătut și aprobat cu însuflețire.în acest context, legea cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate se înscrie ca o concretizare a sarcinilor stabilite de partid. Liceele de specialitate vor completa în mod corespunzător rețeaua noastră de școli, contribuind la acoperirea nevoilor de tehnicieni, economiști, învățători.Așa cum rezultă din planul cincinal pe care l-am aprobat ieri, tabloul înfăptuirilor din regiunea noastră va fi completat și dezvoltat cu noi obiective industriale. Ca urmare, producția globală industrială va crește în 1970 cu 72 la sută. Este necesar ca Ministerul învățămîntului, împreună cu ministerele economice să examineze încă de pe acum posibilitatea lărgirii actualei rețele a liceelor de specialitate, îndeosebi a celor industriale, astfel ca Ia intrarea în funcțiune a noilor obiective să dispunem de personalul tehnic necesar. 

venți să fie temeinic pregătiți, să se poată integra cu rezultate bune în producție.Experiența de pînă acum a școlilor profesionale și tehnice a demonstrat că, pe lingă succesele incontestabile obținute în pregătirea elevilor, au existat și o seamă de neajunsuri. Cauzele acestora se dato- resc în bună măsură și faptului că practica în producție nu s-a organizat și desfășurat întotdeauna la un nivel corespunzător, că instruirea practică a elevilor se făcea la utilaje și instalații depășite din punct de vedere tehnic, iar îndrumarea lor nu era asigurată de cele mai competente cadre. într-o măsură însemnată s-a resimțit în pregătirea elevilor lipsa unor manuale de specialitate, ca și faptul că unele din cele existente au un conținut depășit de cerințele și realizările actuale. Au existat unele deficiențe și în ceea ce privește asigurarea cu cadre de specialitate, îndrumarea și controlul școlilor profesionale și tehnice.Prin adoptarea de către Marea Adunare Națională a legii privind înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate, vom înscrie o nouă realizare pe drumul dezvoltării și perfecționării școlii românești, al legării sale tot mai strînse de necesitățile progresului tehnic, e- conomic și cultural al patriei.în calitate de deputat și de reprezentant al tineretului voi vota din toată inima proiectul de lege aflat în dezbatere.

prin fabricile existente, prin instalațiile, aparatajul și utilajul de înaltă tehnicitate de care dispune, va asigura condiții favorabile pentru pregătirea practică a elevilor.De asemenea, lipsa tehnicienilor electroniști, indispensabili întreținerii schemelor automatizate, influențează negativ acțiunile ce le întreprindem în punerea în funcțiune a noilor fabrici, precum și în exploatarea corectă a celor a- îlale in producție. Ținînd seama de cele arătate, se impune ca rețeaua liceelor de specialitate, profilul acestora și planul lor de școlarizare să fie pus în concordanță cu aceste cerințe ale industriei chimice.Pentru regiunea București a fost prevăzută o rețea de licee de specialitate care va contribui fără îndoială la.dezvoltarea învățămîntului .tehnic în această parte a țării. Cred însă că în afară de profilul a- gricol pronunțat al regiunii București, care justifică numărul mare de licee agricole și economice, este necesar de a se lua în considerare și faptul că în regiunea noastră s-au dezvoltat o serie de ramuri industriale, ca de exemplu, industria navală, chimică. Această problemă trebuie să fie studiată de către forurile competente pentru a se înființa încă unul sau chiar două licee industriale, care să asigure personalul tehnic unităților existente cît și acelora care urmează a se construi în regiune.în încheiere, îmi exprim deplina convingere că înființarea liceelor de specialitate corespunde întrutotul necesităților reale ale producției, cerințelor dezvoltării economiei noastre naționale.Mă declar de acord și voi vota cu toată încrederea legea cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate.

Permiteți-mi să spun cîteva cuvinte în legătură cu liceele agricole. Transformarea școlilor tehnice agricole în licee agricole are o deosebită importanță,. întrucît viitorii tehnicieni vor primi o pregătire mai temeinică atît în domeniul specialității cît și al culturii generale. O problemă fundamentală, de rezolvarea căreia depinde reușita procesului de învățămînt în liceele agricole, o constituie organizarea instruirii practice a elevilor. Consider necesar ca procesul de învățămînt, în ansamblul său, să fie astfel conceput, încît teoria și practica să se îmbine în mod armonios, completîndu-se una pe alta. La fizică, chimie, botanică și mai ales la disciplinele legate strîns de profilul acestor licee, lecțiile vor trebui să fie însoțite de aplicații practice.Ținînd seama de lipsurile care s-au manifestat în anii precedent! în organizarea practicii în producție a elevilor școlilor tehnice agricold propun ca Ministerul învățămîntului, împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii și conducerile liceelor, să ia asemenea măsuri încît practica elevilor să fie științific organizată și îndrumată. Este de dorit ca elevii să fie repartizați pentru practică în stațiunile experimentare, gospodăriile agricole de stat, stațiunile de mașini și tractoare, cooperative agricole de producție care au o bază tehnică și economică în măsură să asigure o instruire corespunzătoare. Locul de practică va trebui fixat pen

tru fiecare liceu agricol, potrivit profilului său și pe o perioadă mai lungă, în așa fel, încît, să existe continuitatea necesară organizării practicii de la un an la altul, iar relațiile dintre licee și unitățile agricole să fie statornice.
Cuvîntul deputatului 

Ion MârcusDezvoltarea și perfecționarea Continuă a învățămîntului de toate gradele, a constituit și constituie unul din obiectivele importante ale politicii partidului și statului nostru, învățămîntul și-a adus o importantă contribuție la ridicarea nivelului de cultură și de conștiință al cetățenilor patriei noastre, la pregătirea cadrelor necesare tuturor domeniilor vieții sociale.Ca în toate celelalte regiuni ale patriei, și în regiunea Brașov realizările obținute în domeniul învățămîntului au sporit cu fiecare an. Astăzi, în regiune funcționează 621 școli generale, frecventate de 165 000 elevi ; numărul liceelor a crescut de la 22 în 1948, la 38 în prezent, iar numărul școlilor profesionale a ajuns la 43. Școlile profesionale au pregătit în ultimii șase ani peste 30 000 muncitori calificați în diferite meserii.Legea cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate, pe care o dezbatem în această sesiune, se înscrie printre măsurile stabilite de Congresul al IX-lea al partidului în legătură cu extinderea și perfecționarea învățămîntului mediu, corespunzător cu nevoile actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei și culturii.Oamenii muncii din regiunea Brașov au primit cu mult interes înființarea liceelor de specialitate. în regiunea noastră vor lua ființă, încă din anul școlar 1966/1967, 15 licee cu profil corespunzător principalelor sectoare de activitate ale economiei regiunii. Pe baza studiului și a propunerilor făcute de către Sfatul popular regional, împreună cu ministerele care răspund de diferitele sectoare ale industriei noastre, s-a stabilit că pentru început să se înființeze licee cu profil de construcții de mașini, chimie, energie e- lectrică, industrializarea lemnului, textile. Din cele 15 licee de specialitate, 4 sînt cu profil agricol care vor pregă
Cuvîntul deputatei
Gabriela

Eugenia SimionHotărîrea Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român de a se înființa licee de specialitate, concretizată în proiectul de lege prezentat spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale, îmbogățește sistemul învățămîntului nostru socialist cu o nouă categorie de instituții deosebit de importante pentru formarea de cadre necesare economiei și sectorului social-cultural, pentru creșterea .continuă a nivelului de cultură a poporului.în regiunea Iași, . vor lua ființă, în acest an, un număr de 9 licee de specialitate, din care 3 cu profil industrial, 3 agricole și 3 economice. încă de pe acum ele se bucură de o mare atracție în rîndul tineretului școlar. Semnificative în această privință sînt următoarele aspecte : în timp ce Ia liceele de cultură generală, la recentul concurs de admitere, s-au prezentat cel mult 2 candidați pe un loc, la cele de specialitate au fost în medie 4 candidați pe un loc.Fiind o acțiune cu largi perspective de dezvoltare, la stabilirea rețelei șl profilului liceelor de specialitate s-a ținut seama de specificul și de repartizarea teritorială a forțelor de producție, de necesarul de cadre, de posibilitățile de asigurare a bazei didactico-materiale, precum și de extinderea acestui învățămînt în anii școlari următori.întrucît, în orașul Iași există, după cum se știe, una dintre cele mai mari fabrici de medicamente, consider necesar să se studieze oportuni
Cuvîntul deputatului

Gheorghe PaloșNevoile economiei naționale ne obligă în mod firesc ca, o data cu dezvoltarea învățămîntului de cultură generală, să punem accentul pe calificarea muncitorilor prin școli și pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate în meseriile legate nemijlocit de promovarea progresului tehnic, în primul rînd în ramurile de bază ale economiei.în acest cadru se înscrie proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate, supuse spre dezbaterea și aprobarea actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, lege menită să concretizeze una din sarcinile importante stabilite de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

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

ti cadre în specialitățile agronomie, horticultura, veterinară, protecția plantelor și mecanică agricolă. Nevoia de contabili, de merceologi și de alte cadre medii se simte tot mai mult în diverse sectoare ale activității economice din regiune. Pornind de la aceste necesități, în viitorul an școlar vor funcționa patru asemenea licee, amplasate în centrele importante ale regiunii : Brașov, Sibiu, Mediaș.Așa cum rezultă și din proiectul de lege, sfaturilor populare le revine o mare răspundere în ceea ce privește buna organizare a procesului de învățămînt, asigurarea condițiilor materiale și încadrarea liceelor cu personal didactic de conducere și predare corespunzător, încît de la început să se asigure funcționarea acestora în cele mai bune condiții.Pentru îndrumarea și controlul întregului proces de învățămînt în liceele de specialitate, sarcini deosebite vor reveni nu numai Ministerului învățămîntului, ci și secțiilor de învățămînt ale sfaturilor populare. în prezent, insă, a- cestea nu dispun de inspectori, profilați pe discipline de cultură tehr.ipă, care să asigure o îndrumare calificată a modului cum se predau aceste obiecte de învățămînt, precum și a organizării și desfășurării instruirii practice a e- levilor. Această problemă va trebui de aceea examinată cu toată atenția. în același context ar trebui revăzute atribuțiile sfaturilor populare în ceea ce privește îndrumarea și controlul procesului de învățămînt din școlile profesionale și tehnice. în prezent, sarcina de a îndruma predarea obiectelor de profil revine numai ministerelor de resort, care o realizează destul de sporadic.Conștient fiind de importanța măsurilor prevăzute în proiectul de lege pus în dezbaterea Marii Adunări Naționale, eu îmi voi da votul cu toată convingerea.

tatea înființării în viitor a u- nui liceu de specialitate de profil, cu atît mai mult, cu cît, în prezent, nu este prevăzută nicăieri înființarea unui asemenea liceu, care să satisfacă cerințele de personal tehnic și ale altor fabrici de medicamente.O condiție esențială, de care va depinde nivelul învățămîntului în liceele de specialitate, o constituie asigurarea acestora cu cadre didactice, selecționate din rîndul profesorilor cu o bogată experiență la catedră, a unor ingineri și alți specialiști buni cunoscători ai producției, ai științei și tehnicii moderne. La ora actuală însă nu există un sistem de pregătire și perfecționare a cadrelor didactice pentru învățămîntul profesional și tehnic. Prin crearea liceelor de specialitate, nevoia de cadre didactice și îndeosebi a unor ingineri și economiști pedagogi crește și mai mult. Aceasta impune ca Ministerul învățămîntului să găsească un sistem de formare a cadrelor didactice chemate să predea obiectele de profil, care să asigure atît pregătirea de specialitate cît și temeinice cunoștințe de pedagogie, de metodică. în același timp, vor trebui elaborate manuale, metodici, material didactic, care să permită desfășurarea procesului de învățămînt, în cele mai bune condițiuni.îmi exprim deplinul acord cu toate prevederile legii și voi vota, fiind convinsă că aplicarea ei va contribui la progresul continuu al școlii noastre.

Recenta Hotărîre a C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, potrivit căreia începînd cu noul an școlar vor lua ființă licee industriale, agricole, economice și pedagogice, a stîrnit o deosebită satisfacție în rîndul cetățenilor din regiunea Oltenia, ca de altfel în întreaga țară.Liceele de specialitate răspund cerințelor actuale și de perspectivă ale formării cadrelor medii necesare economiei și culturii. Ele deschid tineretului noi căi pentru realizarea dorințelor sale de calificare în domenii cît mai variate ale economiei și culturii, de participare nemijlocită la înflorirea patriei.După cum este cunoscut, 
elaborarea proiectului de lege 

a fost precedată de o largă consultare a cadrelor didactice, a specialiștilor din economie și cultură — metodă caracteristică stilului de lucru al partidului nostru. Consultarea largă a cadrelor de specialitate, a oamenilor muncii din diferite domenii de activitate, a activiștilor de partid și de stat a permis valorificarea experienței bogate existente in țara noastră în domeniul pregătirii tinerei generații. Prin această lege se pune în valoare, la nivelul noilor condiții ale societății noastre socialiste, tradiția bună a liceelor industriale, agricole, comerciale, care au funcționat în țara noastră în trecut.Luind cunoștință de rețeaua și profilul liceelor de specialitate, de nomenclatorul de specialități, apreciez că ele sînt bine orientate, asigurînd cu precădere formarea cadrelor medii pentru principalele ramuri ale economiei noastre naționale. Așa, de pildă, în regiunea Oltenia se dezvoltă industria chimică, energetică, a materialelor de construcții și a construcțiilor înseși, ramuri în care se simte mare nevoie de cadre de specialitate cu studii medii în regiunea noastră. Prin liceele de specialitate înființate și prin cele ce se vor crea în anii viitori, această problemă va putea fi rezolvată.Vorbitorul a propus Ministerului învățămîntului să analizeze împreună cu ministerele economice posibilitatea
Expunerea asupra proiectelor de lege 

pentru ratificarea decretelor 
normative emise de Consiliul de Stat

prezentată de deputatul 

Grigore Geamănu, 

secretarul Consiliului de StatConsiliul de Stat, în exercitarea atribuțiilor sale constituționale, a emis, de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale pînă la deschiderea celei prezente, mai multe acte de stat, printre care și un număr de 22 decrete cu putere de lege.Adoptarea acestor decrete între sesiuni a fost determinată de nevoia de a reglementa, pe plan juridic, unele din cele mai importante probleme ale activității economice, social-culturale și de stat, ridicate de mersul impetuos al construcției socialiste.întrucît dispozițiunile înscrise în art. 64, din Constituție, prevăd că normele cu putere de lege stabilite de Consiliul de Stat, în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, se supun dezbaterii acesteia spre a fi adoptate ca legi, permiteți-mi ca din însărcinarea Consiliului de Stat, să vă supun cele 22 de decrete normative emise de Consiliul de Stat, în perioada amintită, pentru a fi dezbătute potrivit procedurii de adoptare a legilor.Permiteți-mi, totodată, să a- răt că la elaborarea acestor decrete s-a ținut seama de actualele condiții obiective ale dezvoltării societății noastre, precum și de sarcinile ce decurg din Directivele Congresului al IX-lea al Partidului.Ele au fost întocmite de organele inițiatoare, în temeiul unei cunoașteri aprofundate a realităților din ramura sau domeniul lor de activitate.După ce au făcut obiectul unei analize atente și multilaterale la Consiliul de Miniștri, proiectele de decrete au fost înaintate Consiliului de Stat care, ținînd seama de caracterul lor normativ le-a trimis Marii Adunări Naționale, pentru a fi studiate și avizate de Comisiile permanente.în fața comisiilor au fost invitați inițiatorii proiectelor, miniștri sau conducători ai altor organe centrale, pentru a da explicații.Examinînd proiectele, Comisiile au făcut observații u- tile și, avizîndu-le favorabil, le-au returnat Consiliului de Stat.

(Urmare din pag. !•} mare însemnătate în viața poporului nostru.Vastul program al înfloririi României Socialiste — planul de stat de dezvoltare al economiei naționale pe anii 1966—1970 — a fost dezbătut temeinic și multilateral, cu îndreptățit entuziasm și înalt simț de răspundere. Prin votul Marii Adunări Naționale, Planul cincinal, rod al gîn- dirii colective, al voinței întregului nostru popor, a căpătat putere de lege. Expresie grăitoare a politicii marxist-leniniste creatoare a Partidului Comunist Român, el reflectă direcțiile fundamentale ale dezvoltării României Socialiste, stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului, în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, marcând o nouă etapă de progres și prosperitate, de 

ca pregătirea economiștilor cu studii medii să se facă într-un singur tip de liceu economic cu secțiile contabilitate, statistică, merceologie etc. — care să asigure cadre pentru industrie, construcții, agricultură, comerț, finanțe etc.Multe din noile licee de specialitate vor lua ființă în cadrul unor grupuri și centre școlare puternice, cu tradiție, dar aceasta nu rezolvă de la sine problema bazei materiale care să corespundă cerințelor acestor licee. în ceea ce ne privește pe noi, organele locale. am luat și vom mai lua măsuri, dar este necesar și sprijinul concret al ministerelor pentru organizarea și dotarea atelierelor școală, a laboratoarelor, a terenurilor experimentale. Totodată, este necesar să se creeze cele mai bune condiții pentru ca în ultimii ani de studii, elevii să poată efectua practica de specialitate în unități de producție moderne.Propun ca Ministerul învățămîntului să sprijine efectiv sfaturile populare regionale elaborînd în acest sens instrucțiuni concrete, pentru încadrarea liceelor de specialitate cu cele mai pregătite cadre didactice, încă din primul an de activitate, pentru ca procesul de învățămînt să se desfășoare la un înalt nivel teoretic și practic, să asigure elevilor atît o pregătire temeinică de specialitate cît și formarea acestora ca cetățeni de nădejde.

Consiliul de Stat, examinînd, la rîndul său, fiecare din a- ceste proiecte și ținînd seama de observațiile Comisiilor, a stabilit forma lor definitivă, dimpreună, cînd a fost cazul, cu inițiatorii proiectelor.Adoptarea decretelor s-a făcut în plenul Consiliului de Stat. Este locul să arăt, de a- semenea, că pentru a da expresie principiului muncii colective, consacrat de Constituție ca un principiu fundamental al întregii noastre activități de stat, și celelalte decrete și hotărîri individuale, nenormative, emise de Consiliul de Stat, sînt discutate și adoptate de plenul Consiliului.De aici rezultă că practica stabilirii normelor cuprinse în decretele cu putere de lege, oglindește caracterul democratic al activității de elaborare a regulilor juridice în țara noastră, în toate etapele importante ale acestei activități : inițiere, dezbatere, adoptare.Dintre decretoie conținînd normele cu putere de lege, supuse acum Marii Adunări Naționale, tnajoritatea, și a- nume 13 decrete, privesc organizarea și funcționarea unor ministere sau alte organe ori instituții centrale ale administrației de stat. Acest proces este explicabil întrucît, pe măsura înaintării țării noastre pe drumul socialismului, sporesc considerabil atribuțiile statului de organizator al economiei naționale, al activității științifice și culturale, în toate domeniile vieții sociale, pentru asigurarea progresului continuu al țării și ridicarea bunăstării poporului.Aceasta impune, după cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul cu privire la proiectul de Constituție, perfecționarea formelor și metodelor de organizare, conducere și planificare, corespunzător sarcinilor concrete ale dezvoltării societății.Astfel, printr-un Decret s-a reglementat organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii, organ înființat prin Legea nr. 5/1965, ale cărei dispoziții ridică problema protecției muncii în țara noastră la rang de problemă de stat.
ULTIMA ZI A LUCRĂRILOR

schimbări înnoitoare în viața patriei noastre.In limbajul sever dar elocvent al cifrelor, planul discutat și adoptat de sesiune a conturat luminoasa imagine a României viitoare, acea imagine căreia noi toți, prin muncă nepregetată, avem datoria sacră să-i dăm viață, s-o facem să dureze trainic în perspectiva istoriei, pentru ca generațiile de mîine — așa cum spunea în cuvinte înaripate tovarășul Nicolae Ceaușescu — să poată afirma : ..... înaintașii noștriau făcut totul pentru a asigura poporului o viață îmbelșugată și fericită, au făurit o țară liberă, independentă și prosperă".Sesiunea a aprobat, de asemenea, legea privind înființarea, organizarea și funcționarea liceelor de specialitate, menite a satisface noile cerințe de cadre calificate pentru economia și cultura noastră socialistă în plin avînt.

De asemenea, printr-un alt Decret a fost organizat Inspectoratul Sanitar de Stat, căruia, ca organ al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale și al comitetelor executive ale sfaturilor populare, regionale, raionale și orășenești îi revine sarcina principală de a îndruma și controla aplicarea unitară a normelor și instrucțiunilor de igienă și antiepidemice, precum și de a investiga factorii de mediu în vederea asigurării sănătății oamenilor muncii.Tot astfel, în scopul perfecționării conducerii și planificării agriculturii, prin Decretul din 26 ianuarie 1966 s-au lărgit atribuțiile și s-a îmbunătățit forma organizatorică și metodele de muncă ale Consiliului Superior al A- griculturii, care are sarcina realizării politicii statului în domeniul agriculturii.Prin alte trei decrete, s-a dat o nouă reglementare organizării și funcționării Comitetului de Stat al Geologiei, Direcției Generale a Rezervelor de stat precum și sistemului instituțiilor și serviciilor medico-legale, iar printr-un decret din 23 februarie 1966, Uniunea Națională a Cooperativelor de Producție a fost autorizată, la cererea sa, de-a constitui și valorifica fondul de stat de legume și fructe, prevăzîndu-se înființarea, în cadrul acestei organizații, a unui nou organ, Departamentul pentru Valorificarea Legumelor și Fructelor.Alte șase decrete din această categorie privesc diferite modificări intervenite în structura organizatorică și în sistemul de conducere al unor ministere, cum sînt : Ministerul Comerțului Exterior, Mir- nisterul învățămîntului, Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Ușoare.Prin alte două decrete, din 23 februarie a.c., s-au adus diferite modificări în organizarea și funcționarea Tribunalului Suprem și a Procuraturii Republicii Socialiste România, îmbunătățindu-se sistemul de conducere și de desfășurare a activității acestor două organe, care realizează două din
Raportul Comisiei juridice

prezentat de deputatul Traian lonașcuComisia juridică a Marii A- dunări Naționale, întrunită în zilele de 28 și 29 iunie 1966, a examinat proiectele de legi privind aprobarea decretelor cuprinzând norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat in intervalul de la a IV-a sesiune din decembrie 1965 și pînă la actuala sesiune a Marii Adunări Naționale.Dintre cele 22 decrete, 21 au fost cercetate și avizate prealabil de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, la cererea Consiliului de Stat, în acest scop, comisiile permanente s-au întrunit în 39 ședințe de lucru, dintre care 29 de ședințe s-au ținut, în comun, de către mai multe comisii. Comisia juridică a avizat 19 proiecte de decrete, în 21 de ședințe.Proiectele de decrete au fost trimise din timp deputați- lor care fac parte din comisiile permanente și au stat la dispoziția acestora, permițîndu-le astfel o temeinică studiere, cu cîteva zile înainte de discutarea în ședință.Cu prilejul dezbaterilor care au avut loc asupra prevederilor proiectelor de decrete, Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și silvicultură, Comisia economico-fi- nanciară, Comisia pentru cultura și învățămînt, Comisia pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale, Comisia administrativă și Comisia pentru problemele de apărare au făcut, atunci cînd au socotit necesar, propuneri de îmbunătățire atît în ce privește fondul reglementărilor, cît și din punct de vedere redacțional.Dînd urmare prevederilor art. 42 din Regulamentul dc funcționare al Marii Adunări Naționale, în conformitate cu care comisiile permanente au dreptul să ceară de la orice ministere și alte organe de stat informații asupra proble

Au fost adoptate proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege, emise de Consiliul de Stat de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale, decrete care reglementează probleme importante ale construcției economice, social-culturale și de stat.
Tovarăși,Marea Adunare Națională, dînd glas simțămintelor de legitimă mînie a întregului nostru popor, a aprobat întrutotul poziția fermă a guvernului Republicii Socialiste România, prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, de condamnare a extinderii agresiunii Statelor Unite ale Americii împotriva Republicii Democrate Vietnam prin recentele atacuri aeriene asupra periferiilor orașului Hanoi și a Haifongului. hotărîrea de a acorda în continuare sprijinul deplin, 

formele fundamentale de activitate ale statului — înfăptuirea justiției și supravegherea respecării legii.Dintre celelalte nouă decrete, care au ca obiect reglementarea diferitelor categorii de raporturi sociale, majoritatea cu caracter administrativ, menționez :— Decretul din 29 aprilie 1966, privind circulația pe drumurile publice, care urmărește, prin dispozițiile noi pe care le cuprinde, să asigure îmbunătățirea circulației pe drumurile publice, corespunzător dezvoltării în ritm rapid a parcului național de autovehicule, intensificării circulației rutiere și principiilor stabilite în convențiile internaționale asupra circulației și semnalizării rutiere, la care țara noastră este parte ;— Decretul prin care se reglementează unele raporturi juridice legate de aplicarea hotărîrii C.C. al P.C.R. și a guvernului din 11 ianuarie 1966 privind sprijinirea de către stat a cetățenilor de Ia orașe în construirea de locuințe proprietate personală ;— Decretul prin care, în lumina indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 12—13 aprilie a.c., se reglementează primirea, examinarea și rezolvarea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, în vederea asigurării celor mai bune condiții pentru exercitarea dreptului de petiționare garantat de Constituție.în fine, Decretul privind dreptul la pensie al membrilor cooperativelor agricole de producție, ale cărui norme reglementează, pe linie de stat, unele raporturi juridice izvo- rîte din fericita rezolvare a uneia din cele mai arzătoare probleme sociale — pensionarea țăranilor cooperatori.Dezbaterile și votul Marii Adunări Naționale, prin care normele cu putere de lege emise de Consiliul de Stat devin legi, vor constitui o contribuție însemnată la îmbunătățirea legislației noastre și la promovarea principiilor constituționale care rezervă Marii Adunări Naționale rolul de unic organ legislativ al țării noastre.

melor privitoare la lucrările lor, la ședințele de avizare a proiectelor de decrete au fost invitați miniștrii și alți conducători ai organelor de stat inițiatoare, care au dat explicații cu plivire la cuprinsul proiectelor și cărora le-au fost înfațișâte propunerile de îmbunătățire formulată de către comisii.La adoptarea decretelor, Consiliul de Stat a ținut seama de avizele comisiilor. Stabilirea normelor cu putere de lege cuprinse în aceste decrete s-a făcut, astfel, luindu-se în considerare și propunerile comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale.Conținutul decretelor care vă sînt prezentate vă este cunoscut, întrucît toate acestea au fost publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, iar proiectele de lege privind aprobarea lor v-au fost distribuite împreună cu textul integral al decretelor.Proiectele de legi cu privire la aprobarea decretelor emise de Consiliul de Stat au fost examinate, potrivit caracterului normelor ce cuprind, și de celelalte comisii permanente, menționate mai sus, care le-au avizat favorabil.Analizînd decretele cuprinzînd normele cu putere de lege, care formează obiectul proiectelor de lege ce vi se supun spre dezbatere și aprobare, precum și vizele favorabile ale comisiilor permanente, și ținînd seama, totodată, de faptul că, prin conținutul lor, aceste norme corespund principiilor constituționale și cerințelor tehnicii legislative, Comisia juridică, în unanimitate, propune Marii Adunări Naționale să aprobe decretele conținînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat, de la sesiunea precedentă pînă la deschiderea actualei sesiuni.

material, moral și politic, luptei eroice a poporului vietnamez pentru apărarea independentei și suveranității sale naționale.
Tovarăși deputați,Reîntorși la locurile noastre de muncă, avem înalta datorie să explicăm alegătorilor semnificația hotărî- rilor adoptate de actuala sesiune, să mobilizăm masele și. împreună cu ele, să depunem eforturi susținute pentru a traduce în viață aceste hotărîri. menite să ridice România Socialistă pe noi culmi ale progresului și civilizației.Urîndu-vă tuturor sănătate și spor la muncă, declar închise lucrările celei de-a V-a sesiuni a Marii Adunări Naționale.Lucrările sesiunii s-au încheiat intr-o atmosferă de puternică însuflețire ți entuziasm.

(Agerpres)
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^FORMAȚII
Să înceteze agresiunea, americană în Vietnam!

ACTUALITATEA
Ieri dimineață a pă

răsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Italia 
tov. Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al 
U.T.C., care va parti
cipa la lucrările celui 
de-al XVIII-lea Con
gres al Federației Ita
liene a Tineretului Co
munist.

La plecare, au fost 
prezenți tovarășii Ion 
PopescU și Gheorghe 
Stoica, secretari ai 
C.C. al U.T.C., membri 
ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Profesorii universi
tari Miron Constanti- 
nescu, adjunct al mi
nistrului învățământu
lui și Stanciu Stoian, 
directorul Institutului 
de științe pedagogice, 
au părăsit vineri seara 
Capitala pentru a par
ticipa la ședința Con
siliului Biroului inter
national de educație 
și la Conferința inter
națională de instruc
țiune publică organi
zată de Biroul inter-r 
național de educație și 
U.N.E.S.C.O., ce se 
vor desfășura în pri
ma jumătate a lunii, 
la Geneva.

La plecare, pe pero
nul Gării de Nord, au

fost de fața Jean Li- 
vescu și Costin Nă
dejde, adjuncți ai 
ministrului învătămîn- 
tului și funcționari su7 
periori din același mi
nister.

Vineri după-amiază, 
Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, a 
plecat spre Varșovia, 
pentru a face o vizită 
în R. P. Polonă la in
vitația ministrului in
dustriei chimice, A. 
Radlinski.

La plecare, în Gara 
de Nord erau de față 
Constantin Scarlat, 
ministrul industriei
chimice, Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț, 
funcționari superiori 
din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au fost de față 
Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Po
lone Ia București și 
membri ai ambasadei.

Cu prilejul împlini
rii vîrstei de 70 de 
ani, prof. dr. docent 
Emil Crăciun, membru 
corespondent al Aca
demiei, a fost sărbăto
rit vineri după-amiază 
la Academia Republi

cii Socialiste România, 
în cadrul unei ședințe 
festive.

Ieri seară în sala 
Comedia a Teatrului 
Național a avut loc 
spectacolul cu piesa 
,,Romeo și Julieta" de 
W. Shakespeare, pre
zentată de un colec
tiv al Teatrului de 
Stat din Galați, aliat 
într-un scurt turneu în 
Capitală. Realizat sub 
îndrumarea regizorală 
a Iui Gh. Jora, specta
colul din a cărei dis
tribuție fac parte ac
torii : Anca Neculce- 
Maximilian, Emil Hos- 
su, Ion UI meni, Mihai 
Mihail, Petru Gheor
ghiu, Eugen Tănase, 
Liana Sandia-Popescu 
și alții, s-a bucurat de 
succes.

Zilele acestea s-au 
împlinit 10 ani de 
cînd s-a născut în ra
ionul Sighet, o iniția
tivă care apoi s-a 
răspîndit în întreaga 
țară : înființarea pri
mei brigăzi științifice. 
în acest raion, în co
muna Oncești, țăranii 
au adresat, acum 10 
ani, primele întrebări

unor oameni care ve
niseră în mijlocul lor 
pentru a Ie cunoaște 
preocupările și a ]e 
satisface dorința de a 
afla ce este nou în 
lume.

Pentru a marca a- 
cest moment de în
ceput, activiștii cultu
rali ai raionului Si
ghet, pregătesc în pre
zent, o amplă festivi
tate care va avea Ioc 
în aceeași comună din 
care a pornit prima 
brigadă științifică. (D. 
Matală).

Liceul din Caran
sebeș a găzduit întîl- 
nirea promoției de a- 
cum 50 de ani, printre 
care făcea parte $i 
acad. prof. dr. C. 
Daicoviciu. întîlnirea 
a început cu obișnui
tul apel șl clopoțel. 
Apelul a fost făcut de 
iov. profesor Mihai 
Drugarin. După aceea 
toți „elevii" s-au de
plasat la Cetatea Sar- 
misegetuza unde acad. 
Daicoviciu, coordona
torul cercetărilor de 
la vechea așezare da
cică, a dat explicații 
foștilor colegi despre 
valoarea documente
lor istorice găsite aici.

****^*^★¥★4 ****** ***★*★*★*★* In parcul de odihnă din Tecuci
Foto: N. STELORIAN

Ziua mondială

a cooperațieiîn primele zile ale lunii iulie, cooperatorii din întreaga lume sărbătoresc Ziua mondială a cooperației, aniversare devenită tradițională. Cu acest prilej se aduce un omagiu celor 28 de țesători din orașul Rochdale (Anglia), care, cu peste un veac în urmă, au pus bazele primei cooperative din lume. Ei, ca și mulți alți muncitori și țărani care le-au urmat pilda, sperau ca prin munca în cooperație, prin întrajutorare, să-și creeze o viață mâi bună.Un rol însemnat în dezvoltarea co.operației l-a avut mai tîrziu Alianța Cooperatistă Internațională. (A.C.I.) înființată în 1895 la Londra, cu scopul de a promova ideile cooperației, a dezvolta relațiile economice și de colaborare între organizațiile cooperatiste. In prezent, A.C.I. cuprinde 211 milioane membri, grupați în 546 mii cooperative din 59 de țări. Această organizație mon- . dială a avut și are largi posibilități să contribuie la realizarea marilor aspirații ale umanității, pacea, progresul social și economic. Ca membru al A.C.I. Cooperația din Republica Socialistă România a militat permanent pentru a- ceastă cauză.Organizațiile cooperatiste din țara noastră, sprijinite multilateral de partid și de stat au dobîndit succese

semnate și contribuie din plin la înflorirea României socialiste. Cooperativele agricole de producție, de exemplu, care cuprind în prezent peste 10 milioane membri, obțin rezultate tot mai bune în dezvoltarea și modernizarea agriculturii, creșterea producției vegetale și animale. Cooperația de consum și de credit grupează 7.9 fiind una puternice din cadrul A.C.I.Organizațiile cooperatiste din țara noastră întrețin și dezvoltă legături de colaborare șf schimburi de experiență cu organizații similare din numeroase alte țări, contribuind prin aceasta la întărirea prieteniei și înțelegerii reciproce între popoare.Cu prilejul sărbătoririi Zilei mondiale a cooperației, cooperatorii din țara noastră transmit cooperatorilor din întreaga

milioane membri, din organizațiile

lume salutul lor călduros.

Noi acțiuni agresive ale imperialismului american împotriva poporului vietna
mez — bombardarea împrejurimilor orașelor Hanoi și a Haifongului au stîrnit 
indignarea și mînia întregului nostru popor. în toată țara au loc mitinguri ale 
oamenilor muncii care condamnă cu vehemență noile acte agresive între

prinse de S.U.A.

SPORT
Victorii ale sportivilor 

români
Pe scurf

• In turneul internațional de 
volei de la Izmir, dotat cu „Cupa 
Speranțelor", reprezentativa mas
culină de tineret a României a ob
ținut o nouă victorie. Întîlnind 
formația Turciei, voleibaliștii ro
mâni au cîștigat cu scorul de 3—1 
(8,—8, 6, 3). Și reprezentativa fe
minină de tineret a României a 
debutat victorioasă. Ea a întrecut 
tot c.u scorul de 3—1 selecționata 
similara a Turciei.
doua a competiției, 
lină a Bulgariei a 
formația Greciei.

cirii internațional de volei dintre 
reprezentativele masculine 
României și Cehoslovaciei s-a în
cheiat cu victoria sportivilor ro
mâni la scorul de 3—2 (15—11, 
12—15, 15—9, 12—15, 15—12).

Cele două echipe se vor întîlni 
din nou, astăzi, la Brașov.

ale

• Echipa de fotbal a Braziliei, 
campioană mondială, a susținut un 
joc de verificare în vederea tur
neului final din Anglia. Fotbaliștii 
brazilieni au întîlnit la Goteborg 
reprezentativa Suediei pe care au 
învins-o cu scorul de 3—2 (1—0). 
La meci au asistat peste 40 000 de 
spectatori.

Tot în ziua a 
echipa mascu- 

învins cu 3—0

• Disputat aseară la Sibiu, în 
prezența unui numeros public, me*

• în ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de handbal 
de la Zagreb, selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 23—12 
(12—3) echipa Elveției. Astăzi, 
chipa română intîlnește pe cea 
Iugoslaviei.

Și selecționata Franței a susți
nut o partidă de verificare în ve
derea campionatului mondial. în- 
tîlnind la Galshiels (Scoția) echipa 
Gala Fairydane, jucătorii francezi 
au cîștigat 
(4—0).

cu scorul de 8—1

e-
a

(Agerpres). — Cele 
spaniole de fotbal 

și Real Sără
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MADRID 1 
două cluburi 
Espanol Barcelona 
gossa au căzut de acord asupra 
datelor de disputare a finalei ,.Cu
pei orașelor tîrguri". Jocul tur va 
avea loc la 14 septembrie la Bar
celona, 
brie la

iar returul la 21 septem- 
Saragossa.

proba de 100 m plat din 
concursului internațional

recoltatul
griului

Tinăt'a bobinatoare Maria la
ma de Ia Uzina Electroprecizie 
Săcele,. se numără printre cei 
evidențiați în întrecerea socia
listă, pentru calitatea execuții

lor de bobinaj
Foto : AGERPRES

ra, în adunări operative pe brigăzi, inginerul, președintele cooperativei și brigadierii au explicat modul de lucru în această sitățile coacerii lui. Au dați 84 să lucreze cu coasele Ia recoltatul griului. Tot atunci s-au format e- chipe pentru legatul snopilor și strîngerea lor în clăi, în a căror componență au intra 42 de fete.Bine organizată, munca s-a desfășurat cu spor chiar din prima zi. In două zile, o sută de cosași au secerat mai bine de 150 hectare cu griu. Intre timp s-a ivit și posibilitatea intrării combinelor în lan. Tinerii, mai dinainte stabiliți pentru a lucra pe combine, și-au ocupat locurile. Mecanizatorii, tinerii de pe combine, șoferii care transportă grîul, toți deopotrivă se străduiesc acum să utilizeze întreaga capacitate de lucru a mașinilor, să folosească fiecare clipă de lucru.

campanie, nece- ivite în urma în faze a grîu- fost recomande uteciști care

La Mircea Vodă, în celălalt capăt al raionului, după ce au luat probe din lan, cooperatorii au ajuns la concluzia că anul acesta ei pot strînge o medie de peste la hectar. Bună S-au preocupat zuință și de modului în care să lucreze pentru a înlătura pierderile. în prima zi, cosașii au tăiat drumurile pentru cele 12 combine. S-a lucrat cu spor, repede, pentru că grîne- le se copseseră. Astfel, în două zile, drumurile au fost tăiate pentru toate combinele. De ieri dimineață combinele recoltează pacitate Vodă...Acum murile raionului, Făurei, Ianca sau Rușe- tu, coloane de mașini aduc la magazii prima recoltă a anului...

recoltă 2 000 kg recoltă ! cu chib- stabilirea

cu întreaga ca- și la Mirceape toate dru- către
Vacanța 
a sosit
la Palat

chiz (fiul unui mecanic de 
la „Republica" 1) și Ileana 
Cosinzeana... Trec, de fapt, 
merituoșii cuceritori ai a- 
cestei vacanțe, copiii noștri 
harnici și inimoși, sănătoși

și veseli. La premiile cu 
care i-a răsplătit școala pen
tru rezultatele la învățătu
ră, vacanța, începind cu a- 
ceastă zi, adaugă premii 
pentru cel mai bun solist 
vocal, pentru cel mai bun 
dansator, pentru coplumul 
de carnaval cel mai plin de 
fantezie. Dificil lucru să 
faci parte dintr-un juriu 
menit să atribuie asemenea 
premii! Toți cinlăreții și 
dansatorii sini la înălțime. 
Toate costumele cer 
de a figura pe lista 
dențieti. Singura 
pentru juriu este...
Doar azi nu-i voie să plouă. 
Tinerii meteorologi de 
palat, acum ascunși 
masca unor venerabili 
chimiști, declară sus și tare 
că-și rad bărbile dacă va 
cădea un singur strop... Pro
nosticurile lor afișate de di
mineață se împlinesc :

„1 iulie — timp frumos ca 
însăși vacanța noastră. Vre
me favorabilă pentru voio
șie, cintece și jocuri. Aver
se numai de rîs și glume".

Vinlul nu-i pomenit înbu- 
letin. Dar el e prezent. L-am 
văzut mai devreme jucîn- 
du-se cu faldurii Crăiesei 
Verii, apoi răcorind frunțile 
îmbrobonaie de sudoare ale 
membrilor juriului. Acum 
nu știu pe unde o fi. Pro
babil numără stelele și, ca 
de obicei, greșește pentru 
că nu pune la socoteală 

■ steaua cea mai vie și mai 
luminoasă pe care toți as
tronomii cu pantaloni scurți 
de la noi o cunosc sub nu
mele de vacanță...

• în 
cadrul 
de atletism de la Zurich, cîștigată 
de italianul P. Giannatosio cu 
timpul de 10”3/10, sprinterul ro
mân Gh. Zamfirescu a ocupat locul 
șase, fiind cronometrat în. 10 '6/10. 
Zamfirescu s-a calificat și pentru 
finala probei de 200 m plat alături 
de Rodefeld (R.F.G.), 
(Polonia), Poels (Belgia), 
român a cîștigat seria 
timpul de 21 ”4/10.

la Hunedoara
HUNEDOARA (Prin telefon 

pentru „Scînteia tineretului1').
Ieri, după încheierea schim

bului de dimineață, aproape 
20 000 de cetățeni ai orașului 
Hunedoara, muncitori, intelec
tuali, femei, vîrstnici și tineri 
— s-au adunat în Piața Liber
tății, într-un mare miting de 
protest, împotriva atacului a- 
viației americane asupra peri
feriilor orașului Hanoi și a 
Haifongului.

Mitingul a fost deschis de 
profesorul loan Ungur, pre
ședintele Comitetului orășe
nesc de luptă pentru pace.

A luat cuvîntul oțelarul loan 
Prodan care, în numele tova
rășilor săi de muncă, a spus 
printre altele : „Atacul pirateresc al aviației americane a- rată încă o dată fața hidoasă a agresorilor care încalcă în mod flagrant drepturile suverane ale Republicii Democrate Vietnam, încercînd să împiedice poporul vietnamez de a-și hotărî singur soarta. In ciuda a- tacurilor banditești întreprinse de intervenționiștii americani poporul vietnamez luptă cu eroism pentru apărarea patriei, a ființei sale naționale, a libertății și suveranității. împreună cu întregul popor, oamenii muncii din orașul Hunedoara își exprimă protestul hotărît, adînca indignare față de actele agresive săvîrșite de S.U.A. Sprijinim lupta eroică dusă de poporul vietnamez pentru apărarea patriei și a suveranității sale naționale. Cerem cu hotărîre să se pună capăt imediat și necondiționat bombardamentelor și oricăror acte criminale împotriva R. D. Vietnam, să înceteze războiul împotriva poporului vietnamez, să fie retrase toate trupele americane din Vietnamul de sud, să fie respectat dreptul sacru al poporului vietnamez de a-și decide singur soarta în conformitate cu voința și aspirațiile sale legitime. Sprijinim cu fermitate poziția guvernului Republicii Socialiste România exprimată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer în Marea Adunare Națională".

Au luat apoi cuvîntul Ma
ria Stoica, în numele femeilor 
și Victor Cucu, în numele ti
neretului, exprlmînd senti
mentele lor de admirație pen
tru abnegația și curajul cu 
care poporul vietnamez își a- 
pără patria, demnitatea și 
onoarea. Vorbitorii au relie
fat hotărîrea poporului nostru 
de a acorda în continuare po
porului vietnamez întregul 
sprijin material și moral- 
politic în lupta sa împotriva 
agresiunii imperialiste.

La sfîrșitul mitingului, oa
menii muncii din orașul Hu
nedoara au adoptat o moțiune 
de protest împotriva noilor 
acțiuni agresive ale S.U.A. in 
Vietnam.

diat acțiunilor agresive ale S.U.A. Poporul vietnamez are dreptul de a-și hotărî singur soarta, de a fi stâpîn pe destinele sale. Sîntem ferm convinși de triumful cauzei drepte a poporului vietnamez".In cuvîntul rostit de la tribuna mitingului, tînărul inginer Carol Friedrich de la filiala Timișoara a Institutului de Proiectări în construcții de mașini, a spus : „Tineretul vietnamez este dornic de a învăța în școli și facultăți, de a munci în uzine și pe ogoare, de a contribui cu toate forțele la înflorirea patriei sale. Aceste aspirații și idealuri se lovesc de furia oarbă a imperialiștilor americani care, sfi- dînd cele mai elementare norme ale dreptului internațional, au făcut să sîngereze din nou pămîntul vietnamez. Tineretul din R. D. Vietnam, împreună cu întregul popor vietnamez, își apără cu eroism patria sa, dă lovituri grele agresorilor. In aceste clipe grele, cînd imperialiștii pun în primejdie pacea lumii, eu și toți tinerii din orașul nostru, sîntem alături de tineretul și poporul frate vietnamez".Au mai luat cuvîntul prof, dr. Pius Brînzeu, rectorul Institutului de medicină, și artistul emerit Gheorghe Leahu, directorul Teatrului de stat „Matei Millo" din localitate.Unindu-și glasul de protest cu al întregului nostru popor, participanții la mitingul de protest au adoptat în unanimitate o moțiune de protest adresată Ambasadei S.U.A. la București.
La CraiovaLa Craiova, mii de cetățeni s-au reunit în piața Teatrului Național, vineri după-amiază, dînd glas revoltei față de crimele imperialiștilor și expri- mînd sentimentele lor de profundă solidaritate internațională cu lupta eroică a poporului vietnamez.Manifestanții purtau pancarte pe care erau scrise cuvinte ce se fac astăzi tot mai puternic auzite în întreaga lume „Să înceteze imediat a- gresiunea imperialiștilor americani în Vietnam „Trăiască lupta dreaptă a eroicului popor vietnamez pentru libertate și independență națională !“.Luînd cuvîntul, dr. Anton Dobrescu, președintele Comitetului regional de luptă pentru pace, prof. dr. Nicolae Ra

dulescu, prorectorul Universității din Craiova, juristul Ioana Georgescu, și maistrul chimist Gherase Deliu de la Combinatul chimic din Ișalnița, muncitorul Florea Gheorghe, de la Uzinele „Electroputere", muncitoarea Maria Boțea, de la Fabrica de confecții, au înfierat cu asprime noile acte de război înfăptuite de militarii americani pe pămîntul vietnamez, arătînd că accentuarea sfidării normelor dreptului international de către intervenționiștii din Statele Unite constituie o gravă încălcare a suveranității unui stat socialist și o serioasă amenințare la adresa păcii mondiale.Toți vorbitorii au arătat că sînt întrutotul de acord cu hotărîrea partidului și statului nostru de a acorda în continuare poporului vietnamez întregul sprijin material și moral-politic în lupta sa eroică pentru apărarea suveranității naționale, a integrității patriei sale, pînă la triumful deplin al nobilei sale cauze.
La cooperativa 

agricolă de pro

ducție „Prietenia 

româno- 

vietnameză"
In aceeași zi, adunați în

tr-un miting de protest, sute 
de membri ai cooperativei a- 
gricole de producție „Priete
nia româno-vietnameză" din 
comuna Gîngiova, regiunea 
Oltenia, și-au alăturat glasuri
le pline de mînie opiniei pu
blice din țara noastră împo
triva fărădelegilor săvîrșite de 
imperialiști în Vietnam. Ingi
ner Anghel Popa, președintele 
cooperativei, țăranii Marin 
Ghiță, Ioana Tătaru, Ștefan 
Filimon și Ilie Virgil, profesor 
la școala din comună, și-au 
exprimat indignarea pe care 
au simțit-o la vestea nelegiu
irilor săvîrșite de aviația a- 
mericană împotriva orașelor 
Hanoi și Haifong.

In regiunea Banat, în comu
na RecaȘ; sute de săteni au 
protestat cu puternică revoltă 
împotriva atacurilor repetate 
ale aviației americane asupra 
orașelor din R. D. Vietnam 
manifestîndu-și deplina soli
daritate cu lupta bravilor fii 
ai poporului vietnamez.

Badenski 
Sportivul 
a 3-a cu

posturi-

dreptul 
de evi- 
salvare 
ploaia.

la 
sub 
a/-

COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic

rulează la cinematograful Pa
tria (orele 9 ; 12 ? 15 ț 18; 21). 

ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop

rulează la Republica (orele
8,45 i 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45), Excelsior (orele 9,30 ;
12 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

PANTOMAS — cinemascop
rulează la Luceafărul (orele 9 ;

11,30; 14 J 16,30; 18; 21,30), 
Festival (orele 8,30 ; 11 i 13,30;
16 ; 18,30 ; 21), Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15 ;
18.45 j 21,15), Melodia (orele 
16,15 ; 18,30 ; 21,15).

DRAGOSTEA Șl MODA
rulează la Capitol (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15), Gri- 
vita (orele 9,15; 11,45; 16;
18.30 ; 21).

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGE
RILOR — cinemascop

rulează la București (orele 
8,30; 11; 13,30, 16; 18,30;
21), Tomis (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Floreas- 
ca (orele 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,45), 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30;
15.45 ; 18,15 ; 20,45).

FIII „MARII URSOAICE' — cine
mascop — Impresii nocturne 

ruleazg la Lumina (orele 9 ; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45 i
21.15), Gloria (orele 9-, 11,15 ț 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,15), Com

pletare : Consfătuirea lucrători
lor din Industria constructoare 
de mașini ; Aurora (orele 9 ; 
11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21).
în completare : O poveste cu 
cîntec.

ACȚIUNEA „ZIMBRUL' — cine
mascop — Uvertura

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

TREI PAȘI PE PĂM1NT, Animale 
marine sedentare

rulează la Central (orele 9 ; 
11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 
20 45), Viitorul (orele 15,30;
18 ; 20,30). Completare : Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Suceava.

NOAPTEA IGUANE1
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

HAI, FRANȚA I — Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea lași

rulează la Doina (orele 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21. ’

SERBĂRILE GALANTE — (In com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Iași).

rulează Ia Giulești (orele 10,30;
15,30 ; 18 i 20,30), Miorița (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45), Completare : Ninge.

SOȚIE FIDELĂ, completare} Ninge 
rulează la înfrățirea (orele 14; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Popular (o- 
rele 16; 18,15; 20,30), Comple
tare : Lumea însetată.

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ, Pavlik

rulează la Dacia (orele 9 ; 
13,30—16 în continuare ; 18,30 ; 
21).

FERICIREA 1N TRAISTĂ, Tracto
rul '66

rulează la Buzești (orele 14 ; 
16,15 ; 18,30), Cosmos (orele
14 ; 16; 18,20), completare : Bu- 
hara—Ural. Rahova (orele 
15,30 ; 18), completare : Știință 
și tehnică nr. 12/1965.

• Duminică 3 iulie, 
le noastre de radio vor trans
mite de Ia Porto, începînd din 
jurul orei 22, meciul interna
țional de fotbal dintre selec
ționatele Portugaliei și Româ
niei. Transmisia se va face pe 
programul I.

a turneului inter- 
de handbal de la 
U.R.S.S. a învins 

cu scorul de 10—5 (4—2) echipa
României, iar Iugoslavia a între
cut cu 14—5 (8—3) echipa Ceho
slovaciei.

• în prima zi 
național feminin 
Belgrad, echipa

• Cursa clclîstă ,,Cupa Voința" 
a continuat ieri cu etapa a 4-a, 
Azuffa — Brașov — Rișnov — 
Predeal — Bușteni (100 km). Pri- 
mult a trecut linia de sosire 
Gheorghe Moldoveanu (Steaua), 
cronometrat cu timpul de 2h43'05". 
în clasamentul 
Gabriel 
dat la 
Ciocan.
5-a.

general conduce
Moiceanu (Dinamo), secon- 
30 secunde de Constantin 
Astăzi are loc etapa a

Săcele s-a disputat ieri 
internațională de rugbi 

echipa locală Precizia și

• La 
partida 
dintre 
formația bulgară F. K. Postenski-
Sofia. Au cîștigat rugbiștii români 
cu scorul de 31—8. Duminică, rug
biștii bulgari vor juca la București 
cu echipa Constructorul.

(Agerpres)

La TimișoaraTIMIȘOARA (Prin telefon pentru „Scînteia tineretului")Vineri după amiază, sala Operei de Stat din localitate a reunit sute de muncitori și intelectuali, bătrîni și tineri, care s-au adunat într-un miting de protest împotriva noilor acțiuni agresive săvîrșite de imperialiștii americani împotriva poporului vietnamez.Mitingul a fost deschis de prof. dr. Ion Curea, rectorul Universității timișorene, președintele Comitetului regional de luptă pentru pace. Vorbitorul a exprimat deplina adeziune la poziția guvernului român în legătură cu bombardarea de către aviația americană a periferiilor orașului Hanoi și a Haifongului, subliniind că, împreună cu întregul nostru popor, oamenii muncii din regiunea Banat își ridică glasul de protest împotriva acestei barbarii și cer încetarea imediată a intervenției S.U.A. în Vietnam.Vorbind în numele muncitorilor de la Uzina Mecanică și al tuturor muncitorilor din orașul Timișoara, lăcătușul Gheorghe Șchiopu a spus : „Actele războinice săvîrșite de agresorii americani în Vietnam încalcă normele elementare ale dreptului internațional. Cerem cu toată hotărîrea să se pună capăt ime

Bombardarea Hanoiului și a Haifongului, act bar- 
a. Pr°dus o deosebită emoție și o indignare puter

nică în rîndurile întregului nostru popor. Continua 
amplificare a agresiunii americane în Vietnam nu 
poate să nu neliniștească pe toți oamenii pătrunși de 
simțul rațiunii de pe toate meridianele, deoarece a- 
ceastă agresiune face să sufere atîtea ființe nevinovate 
și pune în pericol pacea lumii.

Consider noile acte agresive americane ca deosebit 
de periculoase, ca un atentat vădit la libertatea unui 
popor și Ia suveranitatea unei țări socialiste indepen
dente și suverane. Alături de întregul nostru popor 
sprijin din toată inima poziția guvernului român, ex
primată în răspunsul tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer care Ia tribuna Marii Adunări Naționale a 
arătat că este necesar să fie retrase toate forțele mi
litare americane din Vietnamul de sud. să se respecte 
dreptul sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un amestec din afară, să fie 
aplicate acordurile de la Geneva cu privire la Vietnam.

Acad. prof. CAWS IACOB

Actul barbar al bombardării Hanoiului și Haifon- 
ff.uiui.c?nstihlie ° nouă crimă gravă a agresorilor ame
ricani împotriva unei țări suverane și a poporului ei 
eroic. Procedînd in acest fel, guvernul Statelor Unite 
a nesocotit protestul hotărît al popoarelor și chiar 
opoziția crescîndă din S.U.A. față de războiul de in
tervenție dus de imperialiștii americani împotriva po
porului vietnamez. Sîntem în fața unei noi flagrante 
și criminale încălcări a normelor internaționale în re
lațiile dintre state, în fața unei ofense aduse însăși 
conștiinței umanității.

îmi alătur glasul celui al colegilor mei de facultate, 
întregului nostru tineret și înfierez cu cea mai adînca 
indignare noua fărădelege a intervenționiștilor ame
ricani.

Să înceteze de îndată bombardamentele asupra Re- 
pilblit li Democrate Vietnam ! Poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și soluționeze singur problemele sale așa 
cum o dorește, așa cum o cer interesele si năzuin
țele lui !

Trimitem salutul nostru de solidaritate eroicului 
tineret al R. D. Vietnam, întregului popor vietna
mez.

ION CIMPEANU
student anul I filozofie — Universitatea

„Babeș Boliay" — Cluj

EU S1NT CUBA /
rulează la Arta (orele 9 ; 12 ; 
15 ; 18 J 20).

GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop — Cartiere noi în 
București

rulează la Munca (orele 10,30 ; 
14 . 15 ; 18,15 ; 20,30),

HAIDUCII cinemascop — Ori
zont științific nr. 2

Crîngași (orele 15,30 ; 18 ;
20,45).

OM1CRON, Pescari amatori 
rulează la Bucegi (orele 9,30 i 
12 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PRINȚESA PĂUNIȚĂ. în insula pă
sărelelor

rulează Ia Unirea (orele 15,30 ; 
18).

SAȘA — Tractorul '66 
rulează Ia Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

OMUL MAFIEI — Ninge 
rulează la Vitan (orele 16 j 
18,30).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE — Știință și tehnică nr. 
11/1965

rulează la Moșilor (orele 11 ;
15.15 ; 18), Ferentari (orele 10; 
15 i 17,45 ; 20,30), completare : 
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Suceava.

ATENTATUL — cinemascop
rulează la Colentina (orele 16;
18.15 ; 20,45).

FANFAN LA TULIPE
rulează la Volga (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16s 18,30; 21), 
Modern (orele 9,30 : 11,45 i 14:
16.15 ; 18,30 j 21,15).

CORĂBIILE LUNGI — cinemascop 
rulează la Drumul Sării (orele 
11 , 15 ; 17,45 5 20,30).

FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop 
— Pavlik

rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,45), Pacea (orele 
15,45 ; 18 ) 20.15), completare ; 
Impresii nocturna.

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEA
RA — Plastica în parc

rulează la Lira (ore)e 15,30 ; 
18 ; 20,30).

INSPECTORUL — Două săptămîni 
în Yemen

rulează la Cotroceni (orele 14 ; 
16.15 ; 18,30 ; 20,45)

28 IUNIE - A CUI E VINA ? 
ATENȚIUNE.. COPII f POLITE
ȚEA ; DE BUNA VOIE ȘI NESI- 
LIȚ1 DE NIMENI... LINIȘTE I 
ADAM Șl EV A ÎN F1AT / 
29—30 IUNIE ■ ERMITAJUL : 20 
DE ANI DE PICTURĂ ROMA
NEASCA, 1OSIF CHELEMONSKYs 
1—3 IULIE: O CĂLĂTORIE EX
PERIMENTALĂ ÎN MAREA RO
ȘIE — Cinemascop — DRUMURILE 
CELUI DE-AL CINCILEA CONTI
NENT

rulează la Timpuri Noi (orele
9—21 în continuare).

18,00 — Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar. Arena tinerilor 
curajoși — Spectacol de circ. 19 00
— Jurnalul de seară. 19,15 — Rap
sozi populari. 19,45 - Actualitatea 
cinematografică. 20,00 — Tele-en- 
ciclopedie 21,00 — Melodii din 
filme. 21,30 — Studioul Mic.
,,Francisca" — ecranizare după 
romanul lui Nicolae Breban. 22.00
— Film : SfîntuJ. 22.50 — Sport. 
23,00 — Jurnalul de noapte. 23,10
— Buletinul meteorologic.



Opinia publică mondială condamnă Retragerea

noile acțiuni agresive ale S.UA in Vietnam!
militarilor
francezi

U. R. S. SGuvernul sovietic a dat publicității o declarație cu privire la bombardarea de către forțele militare aeriene ale S.U.A. a suburbiilor Hanoiului și Haifongului. în declarație se arată că prin acest act S.U.A. a pornit pe linia extinderii, în continuare, a războiului rușinos împotriva R. D. Vietnam și întregului popor vietnamez.Soluționarea problemei vietnameze. subliniază declarația, poate fi găsită numai pe baza programului propus de guvernul R. D. Vietnam și de Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, prin încetarea agresiunii militare străine și a amestecului în treburile interne ale poporului vietnamez. Forțele armate americane trebuie retrase din Vietnam.„Uniunea Sovietică a acordat și va acorda și pe viitor Republicii Democrate Vietnam ajutor multilateral, politic, e- conomic și în mijloace de apărare în lupta împotriva atacului imperialist se arată în declarație. Poporul sovietic a sprijinit și va sprijini lupta de eliberare a poporului din Vietnamul de sud pentru independență națională, democrație, pace și unificarea țării".

Bombardamentele reliefează 
mai curînd slăbiciunile decît 
forța imperialiștilor ameri
cani. „Poporul chinez, scrie 
„Jenminjibao", este ferm ho
tărît să sprijine pînă la capăt 
lupta poporului vietnamez 
pentru salvarea națională 
împotriva agresiunii Statelor 
Unite".

participat numeroși 
ai unor organizații de

Franța

membri 
tineret.

S. U. A,
In fata clădirii Casei Albe a 

avut loc joi o demonstrație a ti
nerilor americani în semn de pro
test împotriva extinderii „escala
dării" războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam. La această manifestație 
au participat delegații la conferin
ța tinerilor quakeri care se desfă
șoară în prezent la Camp-Main 
(statul New York).

La New York, numeroși locui
tori ai orașului au demonstrat în 
fața sediului delegației S.U.A. 
O.N.U. Mai mulți 
cat în fața ușilor 
piedicind accesul, 
chete instalate pe 
pancarte în care se protesta îm
potriva bombardării capitalei R. D. 
Vietnam și a politicii președintelui 
Johnson de „escaladare" a războ
iului din Vietnam.

Joi seara, la Paris 
loc o demonstrație de 
împotriva escaladării războiu
lui din Vietnam, la care au 
participat mai multe mii de 
persoane. După cum transmite 
agenția France Presse, de
monstranții, purtînd drapele 
ale R.D. Vietnam și scandînd 
lozinci, s-au îndreptat spre 
clădirea ambasadei S.U.A. Da
torită demonstrației, pe stră
zile dinprejurul ambasadei 
circulația a fost întreruptă.

a avut 
protest

Anglia

R.P. Chineză
Agenția China Nouă rela

tează că ziarele din R. P. Chi
neză publică materiale în care 
denunță bombardamentele e- 
fectuate de aviația americană 
asupra cartierelor 
Hanoi și Haifong.

„Imperialismul din 
comis o nouă crimă 
bombardînd fără scrupule ca
pitala Republicii Democrate 
Vietnam și Haifongul, al doi
lea oraș ca mărime din R. D. 
Vietnam", scrie ziarul „Jen- 
minjibao". Raidurile de șan
taj ale aviației americane și 
bombardamentele asupra e- 
roicului popor vietnamez nu 
vor duce la nimic bun pentru 
ei în fața luptei eroice a po
porului vietnamez. Aceste 
bombardamente reprezintă un 
pas serios al imperialiștilor 
americani pe calea „escala
dării" războiului agresiv îm
potriva Vietnamului, dar ele 
nu au reușit să-i salveze de 
la înfrîngere pe cîmpul 
luptă în Vietnamul

orașelor

S.U.A. a
odioasă

la 
tineri s-au cul- 
de intrare îm- 
în timp ce pi- 
trotuare purtau

1151 de avioane

americane

doborite
în Camera Comunelor se 

desfășoară în prezent una din 
cele mai puternice mișcări 
de protest a deputaților la
buriști împotriva bombarda
mentelor aviației americane 
asupra suburbiilor Hanoiului 
și asupra Haifongului. Rela- 
tînd despre starea de spirit 
din Camera Comunelor, a- 
gențiile occidentale vorbesc 
despre „o revoltă" în sînul 
grupului parlamentar labu
rist, care intensifică presiunile 
asupra guvernului britanic 
pentru a-l determina să se 
desolidarizeze complet de răz
boiul agresiv al S.U.A. în 
Vietnam. Acesta a fost și cu
prinsul unei moțiuni prezen
tate joi, semnată de circa 120 
de deputați.

în același timp, la Londra 
și în alte localități sînt orga
nizate mitinguri și manifesta
ții, în cadrul cărora agresiu
nea americană este puternic 
condamnată. în 
Square, în fața 
americane, a avut 
doua manifestație,

Agenția V.N.A. transmite că, potrivit unor informații suplimentare, în cursul bombardamentelor săvîrșite de a- viația Statelor Unite asupra o- biectivelor economice din R. D. Vietnam forțele militare ale Armatei populare vietnameze și populația doborît încă trei avioane.La 1 iulie, Statele Unite au continuat să bombardeze teritoriul R. D. Vietnam, violînd spațiul aerian al provinciilor Quang Ninh și Ha Tinh. Forțele militare ale Armatei Populare vietnameze au doborît două avioane. Astfel, numărul avioanelor doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam de la 5 august 1964 la 1 iulie 1966 se cifrează la 1 151.
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La I iulie a devenit efec
tivă retragerea militarilor 
francezi din comandamentele 
integrate ale N.A.T.O. în ur
ma hotărîrii guvernului fran
cez luată la 7 martie a.c. O 
mare parte din personalul mi
litar francez, care a aparținut 
pină la 30 iunie S.H.A.P.E. și 
Statului major al forțelor 
N.A.T.O. din Europa Centrală, 
cu sediile la Rocquencourt și 
Fontainebleau, a fost transfe
rat dinferitelor unități ale ar
matei franceze.

Principala ceremonie care a 
■marcat executarea hotărîrii 
guvernului francez de a se re
trage din N.A.T.O. s-a desfă
șurat la castelul de la Fon
tainebleau, unde generalul 
francez Jean Crepin, pînă joi 
comandantul suprem al for
țelor atlantice din centrul 
Europei, a transmis comanda 
succesorului său, generalul 
vest-german Johann Adolf 
von Kielmansegg. Tot vineri 
dimineața, la sediul celei de-a 
patra armate aeriene tactice a 
N.A.T.O. de la Rampstein 
(R. F. Germană) a fost coborît 
drapelul francez, iar generalul 
Enfru, comandant adjunct al 
acestui comandament inte
grat, și ceilalți ofițeri fran
cezi care ocupau postul în 
cadrul statului major inte
grat au plecat spre Paris.

-------------•-------------

Congresul
Federației
Tineretului

Comunist Italian

s

Grosvenor 
ambasadei 

loc joi 
la care

Vietnam, 
centrul orașului Stockholm, capitala Suediei

o a
au

m manii N

Aspecte de la expoziția „cărții românești" deschisă în orașul 
Aarhus din Danemarca.

Declarațiile

președintelui Aref
Președintele Republicii Irakiene, generalul Abdel Rahman Aref, a rostit vineri o cuvîntare la posturile de radio și televiziune din Bagdad în legătură cu recentele evenimente petrecute în țară. Generalul Aref a declarat că „lovitura de stat îndreptată împotriva lui a fost complet zdrobită și armata deține în întregime controlul asupra situației". Președintele a confirmat că rebelii conduși de fostul prim-ministru Razzak au bombardat și mitraliat Palatul prezidențial, cazărmile ofițerilor, acțiune care s-a p. - trecut la 30 iunie, timp de 4 ore. Șeful statului irakian a făcut cunoscut că acum toți

complotiștii sînt arestați. Refe- rindu-se la inițiatorul loviturii de stat eșuate, președintele Aref a spus că acesta „a trădat pentru a doua oară țara sa“. El a reamintit că la 13 septembrie 1965, cînd fostul șef al statului irakian, Abdel Salam Mohammed Aref se găsea la Casablanca pentru a asista la cea de-a treia reuniune arabă la nivel înalt, Razzak, ajutat de un grup de ofițeri superiori, a încercat să ia puterea în țară prin lovitură de stat. Potrivit declarației președintelui Aref, în cursul recentelor incidente opt ofițeri și soldați guvernamentali au fost uciși, iar alți 14 răniți.
-2"

Președintele de Gaulle

șl-a încheiat vizita in IL R. S. S.
Vineri dimineața președin

tele Franței, Charles de Gaulle 
și persoanele care l-au însoțit 
în călătoria sa în Uniunea 
Sovietică au părăsit Moscova 
îndreptîndu-se spre patrie.

La aeroport, generalul de 
Gaulle a fost condus
Nikolai Podgornîi, Alexei Ko- 
sîghin, alți conducători de stat

de
ai Uniunii Sovietice, diplomați 
străini acreditați la Moscova, 
locuitori ai capitalei sovietice.

Exprimîndu-și satisfacția față 
de tratativele rodnice dintre 
conducătorii Uniunii Sovietice 
și președintele Franței, Nikolai 
Podgornîi a subliniat 
voltarea relațiilor 
franceze va constitui

Declarația

îm-

că dez- 
sovieto- 
„o con-

tribuție fundamentală la 
bunătățirea climatului politic 
în Europa, la consolidarea 
securității europene, la întă
rirea păcii în lumea întreagă". 
In cuvintul său, generalul 
de Gaulle s-a declarat de 
acord cu aprecierea asupra 
conținutului tratativelor fran- 
co-sovietice, a mulțumit pen
tru călduroasa primire făcută 
și și-a exprimat convingerea 
că Uniunea Sovietică și Franța 
au toate temeiurile să colabo
reze în toate domeniile. de

sovieto-franeeză
MOSCOVA 1 (Agerpres). — La Moscova a fost dată publicității declarația sovieto- franeeză în care se subliniază că convorbirile care au avut loc cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a președintelui Franței au permis realizarea unui schimb de păreri util și profund în problemele majore ale politicii internaționale, precum și în problemele privind relațiile sovieto-franceze. S-a acordat atenție în primul rînd problemelor europene și îndeosebi problemelor securității europene, și celei germane. In declarație se subliniază că cele două guverne sînt de acord că problemele europene trebuie analizate, în primul rînd, în cadrul european. Ele s-au pronunțat pentru „crearea unei atmosfere de destindere între toate țările din Răsărit și Apus și pentru normalizarea și apoi dezvoltarea treptată a relațiilor dintre toate țările europene, în condițiile respectării independenței fiecăreia din ele și neamestecului în treburile lor interne".în cursul convorbirilor s-a manifestat o îngrijorare cres- cîndă din pricina intensificării războiului în Vietnam și s-a arătat că singura rezolvare posibilă a acestei situații „o constituie reglementarea pe baza acordurilor de la Ge-

neva din anul 1954, care exclud orice fel de amestec străin.în Vietnam"..în cursul convorbirilor cele două părți s-au referit la rolul care revine Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu Carta sa, la problemele dezarmării.Referitor la relațiile sovieto-franceze, în declarație se arată că a fost relevată dorința de a se căuta toate posibilitățile în scopul dezvoltării maxime a schimburilor și colaborării în domeniul economic, cultural, științific și tehnic, de a înfăptui colaborarea în cercetarea și folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, în domeniul televiziunii în culori. Va continua colaborarea în domeniul folosirii în scopuri pașnice a energiei atomice. “ căzut de acord să constituie o comisie ceză care să funcționeze permanent.în declarație se arată apoi că ambele guverne au hotărît să continue cu regularitate consultările între ele. Ele au hotărît, de asemenea, să stabilească o linie de comunicații directe între Kremlin și Palatul Elysee.L. I. Brejnev, A. N. Kosî- ghin și N. V. Podgornîi au acceptat invitația generalului de Gaulle de a vizita oficial Franța.

Președintele Franței, Gaulle, și persoanele care l-au însoțit în călătoria sa în Uniunea Sovietică au sosit vineri la amiază la Paris. într-o scurtă declarație făcută la aeroportul Orly, președintele Franței a calificat vizita sa în Uniunea Sovietică ca „foarte importantă".

Părțile aumixtă sovieto-fran-

La Londra, așa cum 
s-a anun/at : conferința 
primilor miniștri ai ță
rilor din Commonwealth, 
care iusese proiectată 
pentru luna iulie, se va 
ține la 6 septembrie și 
va dura 9 zile. Întrucît 
premierul Wilson a luat 
hotărîrea aceasta după 
consultările avute cu 
Wright, negociatorul său 
la Salisbury, în cercu
rile politice occidentale 
se fac mai multe presu
puneri.

Cei mai mulți expri
mă opinia că „discuțiile 
preliminare" anglo-rho- 
desiene, care durează de 
mai birre de cinci săptă- 
mîni, n-au rezolvat ni
mic și că o ruptură de
finitivă este pe cale să 
se contureze. După 
„Times" problema s-a 
dovedit „ireconciliabi
lă" deoarece Anglia pre
conizează ca 
Rhodesiei la un
majoritar — ceea 
însemna, în fapt, 
tul regimului lui 
— să fie prevăzută în 
termeni constituționali 
preciși, în timp ce ac
tualul premier rhodesian 
insistă ca această tre
cere „să nu fie măsu
rată cu ceasul sau cu

trecerea 
regim 
ce ar 
stirși- 
Smith

Vineri s-a deschis la Bolog
na, în prezența a 739 delegați și 
a numeroși reprezentanți ai orga
nizațiilor de tineret comuniste și 
progresiste din diferite țări, printre 
care și Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., cel de-al 
18-lea Congres al Federației 
Tineretului Comunist Italian. La 
Congres participă și delegații oli- 
ciale ale Federației Tineretului 
Socialist, Federației Tineretului 
Socialist al Unității proletare și 
organizației tineretului republican.

Raportul a fost prezentat de 
Achille Occhietto, secretarul ge
neral al federației, avînd ca temă: 
„In unitatea tineretului — viito
rul socialist al Italiei".

La Congres participă o delegație 
a P.C. Italian, condusă de secre
tarul general, Luigi Longo.

cenariul întocmit la Washington pentru 
sesiunea S.E.A.T.O. n-a putut fi realizat 
100 la sută. Reuniunea de la Canberra, 
menită în viziunea americană să dea un 
nou impuls acestei alianțe în dezagregare, 
n a reușit decît să reflecte dificultățile 
politice ale S.U.A. Diplomația americană 
a dorit să angajeze într-o măsură mai lar
gă pe partenerii minori din S.E.A.T.O în

sprijinirea agresiunii S.U.A. din Vietnam. Washingto
nul dorește să obțină din partea aliațiior săi atît spri
jin material, cît și politic. Esențiale nu sînt, însă, con
tingentele reduse pe care le pot livra aliații locali ai 
S.U.A., ci prezența lor pe cîmpul de luptă pentru a 
crea aparența „internaționalizării" intervenției împo
triva poporului vietnamez. S.U.A. ar dori ca agresiu
nea să nu fie trecută doar în contul său, ci eventual 
răspunderile să fie împărțite cu alte state dispuse să 
se angajeze intr-o aventură sîngeroasă. Pentru acea
sta, Dean Rusk s-a deplasat personal la Canberra. 
Intr-un moment în care politica americană în Viet
nam se bazează pe ideea amplificării „escaladării", 
promotorii acestei formule se străduiesc să reanime 
blocul S.E.A.T.O. Operația, încercată la Canberra, s-a 
dovedit extrem de dificilă și, în fond, nu a adus re
zultatele scontate.

înainte de sosirea lui Rusk, un purtător de cuvînt 
avertiză pe ziariști că șeful diplomației americane nu 
va avea „nimic deosebit" de comunicat conferinței. 
Noile planuri belicoase (a căror manifestare au repre- 
zentat-o și bombardamentele asupra periferiilor Ha
noiului și a Haifongului) implică antrenarea membrilor 
S.E.A.T.O. în aventura vietnameză. Rusk a încercat să 
obțină alinierea aliațiior la politica vietnameză a 
Washingtonului. Cei mai zeloși s-au grăbit să răspundă 
la apel (gestul fusese prevăzut). Reprezentanții Aus
traliei, Noii Zeelande, Filipinelor și Tailandei au afir
mat sprijinul pentru acțiunile S.U.A. în Asia de sud- 
est. Declarațiile acestor miniștri n-au reprezentat pen
tru nimeni o surpriză. Țările respective sînt angajate 
— într-o măsură mai mare sau mai mică — în agre
siunea contra Vietnamului. N-a constituit o surpriză 
nici poziția franceză. Parisul a fost reprezentat la re
uniune printr-un observator care — potrivit U.P.I. — 
a păstrat „o tăcere totală". Reprezentantul francez 
nu și-a pus semnătura nici pe documentul final. Chiar 
comunicatul dat publicității la sfirșitul sesiunii con
semnează că guvernul francez nu se consideră angajat 
prin acest document. Pakistanul a adoptat o atitudine 
prudentă și a subliniat că „dezaprobă intervenția mi
litară în Vietnam". Merită să se sublinieze faptul că 
reprezentantul britanic — ministrul de externe Ste
wart — s-a eschivat de la o atitudine de sprijinire to
tală a poziției americane, plasîndu-se într-o rezervă 
netă în ceea ce privește posibilitatea antrenării Lon
drei în conflictul vietnamez.

Deosebirile de păreri între membrii acestei alianțe, 
neputința Washingtonului de a-și impune punctul de 
vedere potrivit dorințelor sale, reflectă impasul în care 
se află S.E.A.T.O., produs al politicii de agresiune, or
ganism lipsit de viitor. S.E.A.T.O. nu poate fi camu
flajul de care S.U.A. au nevoie în Vietnam. Acest 
bloc — comparat cu un bolnav cronic — este de o 
slăbiciunea iremediabilă, iar tentativele de a-l însănă
toși se dovedesc infructuoase. Opinia publică din ță
rile incluse în S.E.A.T.O. sesizează gravele primejdii 
pe care le comportă acțiunile S.U.A. în Vietnam. De
altfel, atunci cînd părăsea sala în care s-a desfășurat 

reuniunea, Rusk, a avut o întilnire neplăcută cu un grup 
de tineri australieni, care purtau drapele ale patrioțiior 
sud-vietnamezi și fluturau pancarte pe care stătea 
scris : „Să înceteze agresiunea americană în Vietnam".

M. RAMURĂ

Campanie de represiuni
in ArgentinaNoul președinte al .Argentinei, generalul Juan Ongania, a adresat joi seara națiunii primul său mesaj radiodifuzat, în care a anunțat că guvernul elaborează „un plan vast de reforme".Observatorii din capitala ar- gentiniană remarcă faptul că deși au trecut 72 de ore de la lovitura de stat militară, noul regim nu a reușit însă să meze un guvern.Agențiile occidentale presă, anunță că regimul litar instalat în Argentina a început o campanie de represiuni împotriva elementelor democratice. Joi, poliția a efectuat percheziții la 32 de sedii ale Partidului Comunist

calendarul*, ci să fie 
„evolutivă'. Un alt ziar 
britanic, „Daily Ex
press*, se referă Ja 
„iminența unui impas to
tal* și, ca urmare, la 
posibilitatea unei crize 
in sinul partidului la
burist unde, după cum 
se știe, pozițiile in pro-

for-de mi-

și ale altor organizații progresiste, arestînd mai multe persoane. După cum relatează agenția France Presse, poliția a ordonat închiderea tuturor sediilor precum pentru Uniunii tina,Argentina și a Federației tineretului comunist din această țară. Totodată s-a anunțat arestarea fratelui fostului președinte Illia, profesorul Ricardo Illia, în locuința căruia se află în prezent președintele demis. Surse oficiale au indicat și arestarea fostului primar al orașului Buenos Aires, Francisco Rabanal.

Partidului Comunist, și a Ligii argentiniene drepturile omului, femeilor din Argen- Consiliului păcii din

SCURT
• ÎN LIBRĂRIILE ateniene a 

apărut un volum de povestiri ale 
iui Ion Creangă, în traducerea 
cunoscutei poete Rita Bumi Papa și 
a Ghiorlandei Pegli.

„După Eminescu, pe cate l-am 
tradus in limba greacă anul tre
cut, ne-a spus Rita Bumi Papa, îl 
apreciez cel mai mult 
Creangă. In traducerea 
povestitor 
dificultăți, 
căutat să 
losite de 
adevărata 
der traducerea operei lui Creangă 
drept o contribuie la cunoașterea 
reciprocă a celor doua popoare 
prietene, un pas înainte spre întă
rirea prieteniei dintre ele".

pe Ion 
marelui 

român am întilnit multe 
în special pentru că am 
iiu tidelă expresiilor fo- 
el, să injeleg perfect 
lor semniiicatie. Consi-

fel de concesii, repre
zentantul englez la 
O.N.U., lordul Caradon, 
a amenințat cu demisia 
sa.

Este deci posibil ca 
aceste luări de poziție 
să fi determinat pe Wil
son să renunțe la con
cesii, și, in perspectiva

întrucît si- 
convocarea 

Common- 
era anunța-

definitivă?

blema rhodesiană sînt 
diierite. O bună parte 
dintre laburiști au o ati
tudine negativă Iată de 
un eventual compromis 
între guvernul britanic 
și cel rhodesian. Ei res
ping ideia unor conce
sii pe care Londra le-ar 
putea tace lui Smith. Po
trivit ziarului citat, iată 
de perspectiva unor ast-

unei inevitabile rupturi, 
acesta să fi convocat pe 
primii miniștri ai Com
monweal th-ul ui cu sco
pul de a lua hotărîri e- 
sențiale anti-Smith.

Dar de ce tocmai la 6 
septembrie ? Oare nu
mai pentru n da tuturor 
posibilitatea să benefi
cieze de vacanta diplo
matică ? Nu prea pare

să fie așa, 
multan cu 
conferinței 
wealth-ului 
tă hotărîrea de a conti
nua convorbirile cu 
Smith. In acest scop, la 
sflrșitul acestei săptă- 
mini Oliver Wright se 
va înapoia Ia Salisbury. 
Așadar, nu de vacanță 
e vorba. Cea mai potri
vită concluzie ar fi, 
după unii, aceea că gu
vernul laburist mai spe
ră încă într-o înțelege
re și, ca atare, a con
vocat conferința Comu
nității cit mai tîrziu po
sibil. Poale, cine știe, in 
timpul acesta lucrurile 
se aranjează.

Și apoi, dacă pînă una 
alta un acord ferm nu 
se încheie, dar „se în
trevăd perspective" pen
tru aceasta, conferința 
premierilor din Comuni
tatea britanică mai poa
te fi iarăși amînată. în 
definitiv, dacă a fost 
posibil o dată, de ce să 
nu fie și a doua oară ? 
în aceste împrejurări 
este îndoielnic dacă 6 
septembrie poale fi con
siderată ca dală defini
tivă.

ION D. GOIA
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• LA 1 IULIE s-a deschis la 
Ulan Bator sesiunea Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole, 
ales la 26 iunie a. c. Participanții 
la sesiune au ales în unanimitate 
în funcția de președinte al Marelui 
Hural Popular 
Altangherel.

Deputății au 
tica internă și 
activitatea guvernului mongol.

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

în cadrul sesiunii a fost adoptată 
o declarație în sprijinul luptei po
porului vietnamez, împotriva 
gresiunii americane. Cu 
sesiunea Marelui Hural 
a luat sfîrșit.

pe deputatul B.

aprobat apbi poli- 
externâ, precum și

a-
aceasta, 
Popular

externe• MINISTRUL de 
olandez, Luns, a declarat joi că, 
după toate probabilitățile, Bru- 
xelles-ul va fi sediul viitor 
al consiliului permanent al 
N.A.T.O. și al Comandamen
tului suprem atlantic pentru 
Europa (SHAPE). O hotărîre 
definitivă în acest sens va fi 
adoptată la sesiunea Consiliu
lui Ministerial al N.A.T.O. din 
octombrie. în ce privește cele
lalte organisme atlantice care 
trebuie mutate din Franța, 
Luns a spus că lucrurile par 
să se îndrepte spre o transplan
tare a lor în R.F.G., Belgia și 
Olanda.

S.UA

