
Lucrările sesiunii 
Marii Adunări 

Naționale

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Lucrările sesiunii a X-a a celei 
de-a V-a legislaturi a Marii A- 
dunări Naționale au continuat 
în cursul zilei de marți. In șe
dința de dimineață, ordinea de zi 
a cuprins dezbaterea Proiectului 
de Zege cu privire la apărarea, 
conservarea și folosirea terenurilor 
agricole.

Deputății și invitații au întim- 
pinat cu puternice aplauze pe 
conducătorii partidului și statu
lui.

In tribune se aflau numeroși 
invitați, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București, 
z ariști.

Expunerea la Proiectul de 
1 'ga supus dezbaterilor a fost fă
cu!ă de deputatul Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, iar deputa
tul VasUe Mateescu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură a prezentat raportul 
comun al acestei comisii și al ce
lei juridice la Proiectul de lege.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății: Gheorghe 
Roșu, prim-vicepreședinte al U- 
niunii naționale a cooperativelor 
agricole de producție, Emil Vlai- 
cu, directorul stațiunii agricole 
experimentale Lovrin, județul Ti
miș, Gheorghe Vlad. inginer șef 
la Trustul de foraj Pitești, Silvia 
Iosub, inginer la cooperativa a- 
gricolă de producție din comuna 
Vlăsineștt, județul Botoșani, 'Mir
cea Oprean, prorector al Univer
sității din Craiova, Dumitru 
Ralalia, prim-secretar al Comite
tului- județean Prahova al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, Emerik Szabo, directo
rul Întreprinderii agricole de stat 
— Valea lui Mihai, din județul 
Bihor, Ion Negoiță, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Pechca, județul 
Galați, Alexandrina Mirela Micu, 
inginer la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Cazasu, 
judelui Brăila, și Emil Bobu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Suceavă al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean.

După încheierea dezbaterilor 
x-a trecut la discuția pe articole. 
Marea Adunare Națională a a- 
prohat prin vot secret, cu bile, 
Legea cu privire la * apărarea, 
conservarea și folosirea terenuri
lor agricole.

In ședința de după-amiază 
s-a trecut la dezbaterea Pro-

iectului de lege cu privire la 
exercitarea meseriilor de 
către meșteșugari în ateliere 
proprii. Expunerea la acest 
proiect de lege a fost prezen
tată de deputatul Petre Blajo- 
vici, ministrul muncii. Depu
tatul Ion Cristoloveanu, secre
tarul Comisiei economico-fi- 
nanciare, a expus apoi ra
portul comun al acestei co
misii și al celei juridice.

La discuția generală asupra 
acestui proiect de lege au luat 
cuvîntul deputății Gheorghe 
Paloș, prim-secretar al Comi
tetului județean-Gorj al 
P.C.R.. președintele Consiliu
lui popular județean, Mircea 
Călin, președintele cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Ripiceni, județul Bo
toșani. și Filip Geltz, vice
președinte al Uniunii centrale 
a cooperativelor de consum.

Proiectul de lege a fost 
discutat apoi pe articole și 
supus în întregime votului 
deputaților. Mărea Adunare 
Națională a aprobat prin vot 
secret, cu bile, Legea cu pri
vire la exercitarea meseriilor 
de către meșteșugari in ate
liere proprii.

In continuare a început 
dezbaterea la Proiectul de lege 
privind organizarea și func
ționarea cooperației meșteșu
gărești. Expunerea la acest 
proiect de lege a fost prezen
tată de deputatul Gheorghe 
Vasilichi, președintele Uniunii 
centrale a cooperativelor meș
teșugărești, iar raportul co
mun al comisiilor economico- 
financiare și juridice a fost 
expus de deputatul Tudor 
Drăganu, vicepreședinte 
Comisiei juridice.

Trecîndu-se la discuția 
nerală la acest Proiect 
lege au luat cuvîntul deputății 
Nicolae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului județean Mureș 
al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean. 
Ion Bar, membru al Consiliu
lui Uniunii jiidețene a coope
rativelor meșteșugar ești-Bi- 
hor. Teodor Haș, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R., președintele 
Consiliului 
țean.
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A PREȘEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE, 
GENERALUL CHARLES RE EAULLE

popular jude- ®

sesiunii continuă.

Oapi-tala patriei noastre a sa
lutat ieri, cu bucurie și cordia
litate, sosirea pe pămîntul ro
mânesc a președintelui Repu
blicii Franceze. generalul 
Charles de Gaulle și a soției 
sale, doamna Yvonne de 
Gaulle, care la invitația preșe
dintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, fac o vizită 
oficială în România.

Pe magistralele principale 
ale orașului, pavoazate cu stea-

® gurile celor două țări, pe plat
forma din fața clădirii aeropor
tului Băneasa, s-au adunat 
zeci și zeci de mii de lbcuitori 
ai Bucureștiului, veniți să în
tâmpine cu caldă ospitalitate 
pe distinșii oaspeți sosiți din 
Franța prietenă.

Pe frontispiciul aerogării se 
află portretele președintelui 
Charles de Gaulle și președin
telui Consiliului de Stat al Ro
mâniei. Nicolae Ceaușescu. Sînt 
arborate drapelele de stat ale 
României și Franței. Pe mari 
pancarte, în limbile română și 
franceză, sînt înscrise urările : 
„Bun venit Excelenței Sale 
președintele Republicii Fran
ceze, generalul Charles de

(Agerpres)

Astăzi, în jurul orei 11,20, stațiile noastre de 
radio și televiziune vor transmite lucrările se
siunii Marii Adunări Naționale, în cadrul că
rora va lua cuvîntul președintele Republicii 
Franceze, generalul Charles de Gaulle.

Cuvintarea 
președintelui 

Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu

prietenia 
popoarele

oaspeților 
Nicolae

Gaulle", „Trăiască 
tradițională dintre 
român și francez".

în întîmpinairea 
francezi sosesc
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat, împreună cu so
ția — Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu so
ția, Emil Bodnaraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședih- 
te al Consiliului de 
Ștefan 
Marii 
Janos 
și Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinți ' ~
de Miniștri, 
tescu, secretarul 
de Stat, Constantin Flitan, am
basadorul României în Franța.

Sînt prezenți vicepreședinți 
și membri ai Consiliului de 
Stat, membri ai guvernului, 
conducători de instituții centra
le, generali și ofițeri superiori, 
personalități ale vieții științifi
ce și culturale, precum și un 
mare număr de ziariști români

Voitec,
Adunări

Fazekaș,

Miniștri, 
președintele 

Naționale, 
Iosif Banc

ai Consiliului
Constantin Stă-

Consiliului

(Continuare în pag. a V-a)

Locuitor^ Capitalei întîmpină cu caldă ospitalitate pe distinșii oaspeți.

Domnule președinte al Franței,
Doamnă de Gaulle,
Doamnelor și domnilor,

Cuvintarea 
președintelui 

Republicii Franceze, 
generalul 

Charles de Gaulle
Domnule președinte,

ILA
CIFRĂ

Este deosebit de plăcut pen- 
• tru mine să vă adresez, la 

începutul vizitei dumneavoas
tră în România, un salut cor- 

ggh dial din partea Consiliului de 
Stat și a guvernului țării, din

DEJUN OFICIAL Conferirea

Faptele pe care dorim a 
le reda se petrec sub 
pecetea obișnuitului in sen
sul cel bun al acestui cuvînt. 
Se petrec apoi, deși al
cătuiesc un tot, separt une
le de altele, cu zeci de kilo
metri distanță între ele și 
se afirmă de asemenea 
separat în dimensiuni, de 
cele mai multe ori, modeste, 
incapabile singure să atra- 
gă-n mod deosebit atenția. 
Facem oficiul adunării lor 
intr-un singur tot spetind 
că astfel ie alăturăm acelei 
măreții esențiale pentru 
hărnicia pe care și-o dobân
dește o furnică ce demon
strează uneori și fără argu
mente că poate duce-n mu
șuroi un sac cu grîu. Da, 
împotriva aparenței de mo
ment ele pot curge intr-un 
pcrpetuum mobile pe locul 
de cinstire și de omenire ce și 
l-au cucerit căci, iată, cui 
i-ar pasa, să zicem, aflat în 
goană după mari evenimen
te de tînărul care sădește o 
răchită lingă un izvor ? $i 
totuși izvorul astfel ocrotit 
fiind un bun al tuturor prin 
datină, iar salcia nefiind 
nicicînd a celui ce-o sădește, 
gestul tînărului e un mare 
semn ce dovedește că acesta 
se simte cu tot sufletul și 
cu orice putere în patria sa. 
Am colindat și am privit zi
lele acestea aproape fascinat 
astfel de semne pe care 
prins atunci de fluxul emo
tiv al clipei le-aș fi trans
mis oricui, din gură-n gură, 
ori în scris așa:

1 600 de plopi și tei sădiți 
de tineri vor tremura din 
frunze la Pașcani.

700 000 de kilograme de 
fier vechi au părăsit, ple- 
cînd ca dintr-o mină, peri
metrul aceluiași oraș și s-au 
îndreptat către oțelării pur
tând în fiecare gram efortul 
tinerilor de a le face din 
nou utile. Alți 2 690 de plopi 
au fost purtați de tineret în 
brațe și-au devenit podoa
bele drumului ce leagă Bel- 
ceștii de Hîrlău. Aproape 60 
de baze sportive au cunoscut 
puterea de-a renaște carac
teristică tineretului... Și nu 
m-aș opri desigur numai la 
aceste cifre capabile ca să 
producă ele însele emoție 
prin conținutul pe care-l 
semifică atît de rece, corect, 
revoltător de matematic, ci 
și la altele care de obicei nu 
reușesc să se impună din 
lipsa unei astfel de cozi stră
lucitoare de zerouri. De pil
dă m-aș opri în fața cifrei 1,

cifra cu cea mai inalterabilă 
personalitate, aș zice, de 
vreme ce înmulțirea și îm
părțirea n-o poate nicide
cum modifica. Și aș spune: 
Un deal — Dealul lui Vodă 
— ce străjuie împrejurimile 
Hîrlăului — a devenit pă
dure, va arăta ca-n vremea 
veche a voevozilor și aceas
ta datorită sutelor de tineri 
ce-și simt natale aceste 
locuri.

Un parc — la Tibănești, 
un pas al satului spre zonele 
de frumusețe în care s-au 
obișnuit a fi orașele. Un 
parc cu peste una sută tran
dafiri cu un hectar de flori, 
cu un hectar de ierburi, cu 
un hectar de pomi; și aces
tea toate armonizate într-o 
unitate capabilă să cheme-n 
timpul liber populația unui 
sat întreg. Un parc — la 
Deleni-Hîrlău. Un parc de 
10 000 m.p. Un parc cu 450 
de brazi, cu 1 500 de plopi și 
cu tot ce-i trebuie unui parc. 
Un parc de asemenea într- 
un sat, cu aceeași putere 
unică de atracție, admirat 
cu aceeași unică admirație a 
omului de la țară care în 
ultima vreme îi simțea ne
cesitatea și-l voia cu tot su
fletul, adus în centrul satu
lui pentru a-l opune cimiti
rului, splendid din punct de 
vedere naturistic dar care 
nu-i îngăduie să se plimbe, 
să rîdă, să se distreze — 
stări esențiale pentru noul 
fa de a simți, dornice și de 
un asemenea nobil decor.

Un parc. Mai în toate co
munele, tineretul a pornit 
pregătindu-și eforturile, că
tre unul. E aceeași, poate, 
dorință care în condiții vi
trege a născut cimitirul Ve
sel din Săpînța Maramure
șului, el însuși, în esența lui, 
un parc făurit deopotrivă 
pentru strămoși, contempo
rani, și pentru urmași, ale-^ 
ile vieții oneste generîndu- 
le de fapt pe acelea care, 
închipuite, străbat eternita
tea faptului bun.

Un pom răsădit lingă o 
fîntînă. Un parc izvorît din 
dorința unui pas în civiliza
ție. Un stadion sau o bază 
sportivă complexă, iată un 
semn, un mare semn ce do
vedește că tînărul trăiește 
cu tot sufletul, cu toate pu
terile în și pentru patria sa. 
Impresionanta memorie a 
cifrelor le dă de la o zi la 
alta contur de monument.

ION CHIRIAC

partea întregului popor ro- 
@ mân. Cetățenii țării noastre vă 

primesc astăzi pe dumneavoas- 
tră, eminent reprezentant al 

® Franței, cu caldă ospitalitate, 
manifestîndu-și puternicele 
sentimente de stimă și prețui- 

® re, de cordială simpatie pen
tru poporul francez.

•
 Sperăm că vizita dumnea
voastră în România va fi reve
latorie pentru cunoașterea ma-

•
 rilor eforturi depuse de po
porul român pe calea progre
sului și civilizației, a transfor- 
a mărilor adinei prin care tre- 
” ce națiunea noastră pe plan e- 
conomic. politic și social, a 

gfe aspirațiilor poporului român 
spre pace și cooperare cu toa-spre pace și cooperare 
te popoarele lumii.

@ între România . și 
există — așa cum e bine știut 
— vechi și bogate tradiții de 

© prietenie și colaborare, a că
ror origine se găsește atît în a- 
Unitățile de limbă și cultură, 

® cît și în năzuința comună a 
celor două popoare spre liber- 
tate națională și dreptate so-

Franța

Sînt fericit că mă aflu pe 
pămîntul României în urma 
amabilei Dumneavoastră invi
tații !

Țin să spun, din prima clipă 
și fără ocol, că pentru poporul 
francez, poporul român este 
într-adevăr un prieten foarte 
scump și mult stimat! Așa a 
fost dintotdeauna, așa a fost 
mai ales de-a lungul veacului 
acestuia, de-a lungul războaie
lor și zbuciumărilor pe care 
românii le-au îndurat cu atîta 
dîrzenie și pe care le-au plă
tit atît de scump. Prieteni am 
rămas și acum cînd Europa 
noastră începe să se restabi
lească prin independența fie
cărei dintre națiunile sale și 
prin cooperarea tuturor, pen
tru progres și pace.

Ceea ce România și Franța 
pot înfăptui împreună — și 
trebuie să înfăptuiască — pen
tru a contribui Ia marea ope
ră europeană, și prin urmare 
mondială, va constitui, nădăj
duiesc, Domnule Președinte, 
subiectul convorbirilor pe care 
le vom avea cu Dumneavoas
tră și cu guvernul Dumnea
voastră.

Vouă, tuturor românilor -vă 
aduc astăzi salutul pe care toți 
francezii vi-1 trimit din toată 
inima.

Trăiască România !

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția — Elena 
Ceaușescu, au oferit marți, în 
saloanele Consiliului de Stat, 
un dejun oficial în onoarea 
excelenței sale Domnului pre
ședinte al Republicii Franceze, 
și a doamnei de Gaulle.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol,

Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, mi
niștri, generali, conducători de 
instituții centrale.

De asemenea, au participat 
Maurice Couve de Murville si

persoanele oficiale din suita 
franceză.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două 
timpul dejunului, 
desfășurat într-o 
calda, prietenească, 
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Franceze, Charles de 
Gaulle, au rostit toasturi.

(Agerpres}

țări. In 
care s-a 
atmosferă 
președin-

unor înalte

distincții

Toastul președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu

Toastul președintelui

DOMNULE PREȘEDINTE,
DOAMNA DE GAULLE, 
DOAMNELOR ȘI DOMNILOR,

Republicii Franceze, 
generalul 

Charles de Ga ulle
Distinșii noștri oaspeți se află doar de cîte- 

va ore pe pămîntul României; manifestările 
însuflețite cu care i-a întâmpinat populația 
Bucureștiului exprimă înalta considerație față 
de eminentul conducător al statului francez, 
generalul Charles de Gaulle, sentimentele de 
caldă simpatie pe care popoarele român și 
francez le nutresc unul față de celălalt.

Fără îndoială, prima vizită pe care un pre
ședinte al Franței o face în țara noastră, 
poartă în sine o adîncă semnificație despre 
evoluția pozitivă, ascendentă a raporturilor 
dintre cele două țări. Istoria consemnează nu
meroase și foarte apropiate contacte între 
români și francezi, o puternică atracție între

DOMNULE PREȘEDINTE,

La Consiliul de Stat a avut 
loc marți la amiază solemnitatea 
înmînării unor înalte distincții 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Franceze.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a în- 
mînat președintelui Republicii 
Franceze, Charles de Gaulle, Or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I.

Amintindu-ne ceea ce a fost, evocînd ceea 
ce este, gîndindu-ne la ceea ce va fi, și mai 
ales după ce v-am ascultat astăzi, menționînd 
prin cuvinte alese ceea ce este comun ambelor 
noastre țări, vizita pe care, în urma amabilei 
dumneavoastră invitații, am onoarea s-o fac 
în România, în numele Franței, apare ca un 
eveniment ce poate fi hotărîtor în relațiile 
dintre cele două țări ale noastre și totodată în 
evoluția Europei în mijlocul universului în 
care trăim.

Firește, din totdeauna, și mai ales în întâm
plările tragice în care, da-a lungul acestui

Președintele Republicii Fran
ceze, Charles de Gaulle, a In- 
mînat președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, Or
dinul „Marea Cruce a Legiunii 
de onoare".

(Continuare în pag. a V-a)

După înmînarea decorațiilor, 
cei doi președinți au exprimat 
mulțumiri pentru înaltele distinc
ții primite.(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)

In timpul întrevederii de Ic Palatul Consiliului de beat

întâlnire protocolară 

la Consiliul de Stat
Marți, la amiază, președin. 

tele Republicii Franceze, ge
neralul Charles de Gaulle, și 
soția, au făcut o vizită proto
colară la Palatul Consiliului 
de Stat, președintelui Nicolae 
Ceaușescu și soției sale.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul.

La întâlnirea care a avut loc 
au participat președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, eu soția, 
Emil Bodnaraș, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct

al ministrului afacerilor ex
terne, cu soția, Constantin Fli
tan, ambasadorul României în 
Franța, cu soția.

Din partea franceză au luat 
parte Maurice Couve de Mur
ville, ministrul afacerilor ex
terne, cu soția, Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței în 
România, cu soția.

întâlnirea s-a desfășurat îu- 
tr_o atmosferă plină de cor
dialitate.

(Agerpres)

întrevederea
Nicolae Ceaușescu — Charles de Gaulle

în după-amiaza zilei de marți, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
a avut loc o întrevedere între 
președintele Consiliului de Stat 
al Repub.icii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin

tele Republicii Franceze, Charles 
de Gaulle.

întrevederea dintre cei doi oa
meni de stat a durat o oră și ju
mătate.

(Agerpres)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege privind apărarea, 

conservarea și folosirea terenurilor agricole 

prezentată de tovarășul Nicolae Giosan
în contextul acțiunilor ce se 

desfășoară pe linia intensifi
cării producției, a promovării 
progresului tehnic, pentru con
tinua dezvoltare și moderniza
re a agriculturii noastre socia
liste. folosirea cu mai multă 
grijă a pămîntului, principalul 
mijloc și, totodată, obiect de 
producție în agricultură, tre
buie să constituie o preocu
pare deosebită.

Pornind de la consideren
tele arătate, precum și de la 
faptul că folosirea judicioasă, 
intensivă a pămîntului este o 
problemă de stat, o problemă 
de însemnătate vitală pentru 
dezvoltarea întregii economii 
naționale, din indicația con
ducerii partidului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, un grup 
larg de specialiști a elaborat 
proiectul de lege pe care, din 
însărcinarea guvernului, îl 
prezint spre dezbatere și a- 
probare Marii Adunări Națio
nale.

Analizele efectuate cu oca
zia elaborării proiectului de 
lege au evidențiat atît aspec
tele pozitive, cit și pe cele ne
gative, în legătură cu gospodă
rirea pămîntului și ca urinare, 
necesitatea adoptării unei le
gislații unitare a fondului fun
ciar, legislație corespunzătoare 
etapei actuale de dezvoltare a 
agriculturii.

Arătînd că în condițiile țării 
noastre, revin pe locuitor peste 
0,75 ha teren agricol din care 
peste 0,50 ha teren arabil, vor
bi torul a spus: numai prin 
folosirea cu grijă a pă
mîntului, amplasarea judici
oasă a culturilor, aplicarea 
unei agrotehnici superioare și, 
în general, prin introducerea 
în producție a tot ceea ce este 
nou și înaintat în știința agro
nomică. putem să obținem de 
pe această suprafață destul de 
redusă produsele agro^Jimenta- 
re de care avem nevoie pentru 
a asigura un trai îmbelșugat 
populației.

In desfășurarea procesului 
de dezvoltare și consolidare a 
agriculturii noastre socialiste, 
partidul și guvernul au depus 
eforturi deosebite pentru creș
terea suprafeței agricole și 
mai ales a celei arabile, pre
cum și pentru ridicarea capa
cității de producție a pămîntu
lui. Se poate spune că anii a- 
griculturii socialiste au fost 
anii efectuării unui amplu și 
vast program de lucrări de îm
bunătățiri funciare, de ridica
rea fertilității solului, program 
inițiat și condus de partid. 
Numai în ultimii 5 ani s-a in
vestit aproape un miliard lei 
pentru executarea unor îndi
guiri și desecări de mari pro
porții, pe baza cărora au fost 
redate agriculturii sau apărate 
de inundații peste 300 000 ha.

Raportul Comisiei pentru agricultură și silvicultură 

și al Comisiei Juridice

prezentat de deputatul Vasile Mateescu
Comisia pentru agricultură 

si silvicultură și Comisia juri
dică, întrunite în ședințe de 
lucru in zilele de 8 și 13 mai 
1968. au examinat și discutat 
Proiectul de lege cu privire la 
apărarea, conservarea și folo
sirea terenurilor agricole. Co
misiile au constatat că Proiec
tul de lege supus dezbaterii 
corespunde nevoii de a se asi
gura gospodărirea rațională a 
pămîntului atît pentru agri
cultură și alte ramuri econo
mice, cît și pentru scopuri 
social-culturale.

Politica partidului și statului 
nostru în acest important sec
tor al vieții economice — a 
spus în continuare raportorul 
— urmează să fie sistematic 
oglindită în cadrul unei regle
mentări unitare, concretizată

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
GHEORGHE ROȘU

Pentru agricultura coopera
tistă care deține cea mai mare 
pondere din suprafața agrico
lă și arabilă a țării, mă
surile cuprinse în proiectul 
de lege sînt de cea mai 
mare însemnătate și vor 
sta permanent în centrul 
atenției cooperativelor agrico
le și a uniunilor cooperatiste. 
Cooperativizarea a creat con
diții introducerii pe scară tot 
mai largă a mecanizării și chi
mizării, a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, și îndeosebi

Au început cu toată intensita
tea desecările în cîmpia de 
vest a țării, cele de combatere 
a eroziunii, de îmbunătățire a 
terenurilor nisipoase, de ame
liorare a sărăturilor. Progra
mul de extindere a irigațiilor 
prevede, după cum știți, ame
najarea în acest cincinal a 
400 000 ha din fondurile statu
lui, precum și a unei supra
fețe de aceeași mărime din re
sursele proprii ale cooperati
velor agricole de producție, cu 
asistența tehnică directă și 
permanentă din partea specia
liștilor agricoli.

Cu toate măsurile adoptate, 
trebuie să recunoaștem des
chis în fața Adunării Națio
nale că în ceea ce privește 
gospodărirea pămîntului în ge
neral, și în mod deosebit a su
prafeței arabile, s-au manifes
tat fenomene destul de dăună
toare.

Citind exemple de folosire 
nerațională a pămîntului, vor
bitorul a arătat că în devizul 
investiției nu s-a cuprins nici 
o sumă pentru compensarea 
producției de pe terenurile 
scoase din circuitul agricol. A- 
ceasta a dus la amplasarea 
construcțiilor industriale sau 
social-culturale pe terenurile 
plane, cele mai fertile, la 
scoaterea din circuitul agri
col a unor suprafețe mai mari 
decît cele strict necesare, la 
crearea de parcuri și grădini 
de proporții pe lingă între
prinderi, nefoîosite de nimeni 
și a căror întreținere este des
tul de costisitoare.

Am avizat cu multă super
ficialitate scoaterea unor tere
nuri din circuitul agricol. 
O mare risipă de teren a avut 
loc chiar în agricultură.

Astfel, primele S.M.T.-uri 
care nu aveau decît 50—60 trac
toare, au ocupat 8—10 hectare, 
în timp ce în ultimii ani unități 
cu 350—400 tractoare și mași
nile agricole aferente sînt am
plasate pe numai 2—3 hectare 
și-și desfășoară activitatea în 
condiții bune. La fel, supra
fața unui complex de creștere 
și îngrășare a 100 000 de porci 
s-a restrîns de la 80 hectare, 
cît era în cazul primelor în
treprinderi, la numai 20 hec
tare.

La risipa de teren arabil a 
contribuit și faptul că n-a 
existat o preocupare corespun
zătoare pentru delimitarea ve
trei satelor și a perimetrului 
construibil al orașelor. Aces
tea s-au extins în mod ne jus
tificat, iar terenurile din in
travilan nu sînt bine gospodă
rite, cu toate că ele pot con> 
tribui la obținerea unor im
portante cantități de produse 
agricole, îndeosebi legume, 
cartofi și fructe.

într-un cod al întregului fond 
funciar. Pînă la elaborarea 
acestui cod, proiectul de lege 
prezentat astăzi spre dezbatere 
Marii Adunări Naționale este 
chemat să prevadă măsurile 
de primă urgență în vederea 
ocrotirii fondului agricol și a 
utilizării lui cît mai raționale.

In acest scop, Proiectul de 
lege cuprinde prevederi cu 
privire la interdicția generală 
de a se micșora suprafața și 
a se schimba destinația tere
nurilor agricole prin folosirea 
lor în alte scopuri decît pro
ducția agricolă vegetală.

Totodată, se precizează că 
schimburile în categoriile de 
folosință agricole — arabil, vii, 
livezi, pășuni, finețe — se pot 
face numai pe baza aprobării 

extinderea irigațiilor, măsuri 
care îmbinate cu munca har
nică a țărănimii au dus la fo
losirea tot mai eficientă a pă
mîntului.

Cu toate rezultatele obținute 
în creșterea gradului de folo
sire a pămîntului, în coopera
tivele agricole se mai mani
festă încă fenomene de risipă 
a fondului funciar, de scoatere 
din. circuitul agricol a unor 
însemnate suprafețe de teren. 
Ca urmare, suprafața de teren 
arabil în folosință obștească a

A fost subapreciată eviden
ța funciară, nemenținîndu-se 
nici măcar cadastrul care a 
existat în trecut în unele pro
vincii și nu a fost elaborată 
o legislație corespunzătoare a 
fondului funciar. O parte în
semnată de vină pentru ase
menea neajunsuri revine Con
siliului Superior al Agricul
turii, cadrelor care lucrează în 
agricultură.

Ocupîndu-se de noile măsuri 
menite să creeze un cadru mai 
larg utilizării pămîntului, 
vorbitorul a subliniat că Pro
iectul de lege cu privire 
la apărarea, conservarea și fo
losirea terenurilor agricole, 
supus dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale, re
flectă grija partidului și gu
vernului pentru dezvoltarea a- 
griculturii, prevederile acestu
ia creînd o bază juridică pen
tru înlăturarea neajunsurilor 
manifestate în acest important 
domeniu al economiei noastre 
naționale. Prin lege se fun
damentează gospodărirea cu 
eficiență maximă a pămîn
tului.

într-o primă grupă de pre
vederi se stabilește că micșora
rea suprafeței agricole, precum 
și schimbarea destinației aces
teia sînt interzise, cu excepția 
cazurilor strict prevăzute de 
lege. Pe linia asigurării folo
sinței maximale,, integrale, a 
fondului funciar, proiectul de 
lege prevede obligația poseso
rilor de terenuri agricole de a 
cultiva în întregime suprafe
țele pe care le posedă. Orga
nizațiile socialiste de stat ne
agricole, posesoare de terenuri 
pe care nu le pot cultiva le vor 
preda organizațiilor agricole 
socialiste vecine, care își asu
mă obligația cultivării și folo
sirii lor judicioase. De aseme
nea. toți deținătorii au obliga
ția de a lua măsuri pentru ex
tinderea categoriilor superioa
re de folosința agricolă, prin 
identificarea și punerea în va
loare a terenurilor folosite ne
economic, a celor afectate de 
eroziune, salinizare, ca și prin 
defrișarea și cultivarea supra
fețelor ocupate de stufărișuri, 
măx'ăcinișuri, pilcuri de arbo
ret.

într-o a doua grupă de pre
vederi, se reglementează con
dițiile în care anumite terenuri 
vor putea fi scoase, definitiv 
sau temporar, din circuitul a- 
gricol. Pentru terenurile ara
bile, viticole și pomicole, pre
cum și pentru acelea pe care 
s-au executat lucrări de îm
bunătățiri funciare, este nece
sară aprobarea Consiliului de 
Stat, iar pentru celelalte cate
gorii de teren, a Consiliului de 
Miniștri.

în cazul cooperativelor agri
cole de producție, folosirea te
renurilor de către acestea în

prealabile, date de Consiliul 
Superior al Agriculturii.

Potrivit prevederilor Proiec
tului de lege — se arată în 
raport — folosirea terenurilor 
agricole în alte scopuri decît 
producția agricolă vegetală se 
va putea face numai în cazuri 
excepționale, cu aprobarea 
prealabilă, după caz, a Con
siliului de Stat sau a Consi
liului de Miniștri.

Urmărind evitarea utilizării 
de terenuri agricole în alte 
scopuri decît producția agri
colă vegetală, proiectul de lege 
prevede sarcini pentru minis
tere și celelalte organe cen
trale de resort referitoare la 
îmbunătățirea normativelor 
tehnice. Acestora, împreună cu 
consiliile populare, le revine 
Si îndatorirea de a revizui și

scăzut an de an, numai în 1967 
această reducere fiind de pes
te 8 000 ha fată de anul pre
cedent.

Consider deosebit de impor
tante prevederile cuprinse în 
proiectul de lege pe care-1 dez
batem, în legătură cu obliga
țiile ce revin posesorilor de 
teren agricol și în primul rînd 
cooperativelor agricole, privind 
folosirea cu eficiență a tuturor 
suprafețelor de care dispun. 
Măsurile preconizate în proiec
tul de lege privind introduce
rea cadastrului funciar vor asi
gura o evidență clară și ope
rativă a pămîntului, elimina
rea nepotrivirilor care apar în
tre evidența multor coopera
tive și datele statistice. Este 
bine venită prevederea că uni
tățile cooperatiste din agricul-

alte scopuri decît pentru pro
ducția vegetală, se va aproba 
de către Consiliul Superior a*l 
Agriculturii, la propunerea U- 
niunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție.

Pentru a limita scoaterea te
renurilor din circuitul agricol, 
proiectul de lege prevede in
cluderea în valoarea totală a 
investiției și a valorii terenu
rilor folosite pentru investiția 
respectivă.

Pentru respectarea strictă a 
prevederilor din proiectul da 
lege, abaterile vor fi sancțio
nate prin amenzi, care se vor 
aplica, atît organizațiilor socia
liste, cît și persoanelor fizice, 
iar în caz de repetare, unele 
din contravenții vor căpăta 
caracter de infracțiuni și vor 
fi sancționate penal.

O ultimă grupă de prevederi 
se referă la măsurile ce se vor 
lua în vederea creării premise
lor necesare aplicării în condi
ții cît mei bune a legii și anu
me : introducerea cadastrului 
funciar, revizuirea normelor 
care reglementează în prezent 
alocarea de terenuri pentru 
zonele de protecție sau sigu
ranță a construcțiilor indus
triale, agrozootehnice și social- 
culturale, a căilor de comuni
cație, delimitarea vetrei sate
lor și a perimetrului construi
bil al orașelor.

Proiectul de lege a avut un 
larg ecou în rîndurile cetățe
nilor patriei noastre și îndeo
sebi ale țărănimii, exprimat 
prin numeroase propuneri, în 
presă, la radio sau direct prin 
scrisori, în vederea îmbunătă
țirii acestuia. La definitivarea 
proiectului de lege au fost cu
prinse aceste propuneri, adu- 
cîndu-se îmbunătățiri cores
punzătoare.

Proiectul de lege în forma 
lui îmbunătățită, supus dezba
terii și aprobării Marii Adu
nări Naționale, reprezintă un 
document de mare însemnăta
te pentru economia noastră 
națională. Prevederile sale se 
încadrează în mod organic în 
ansamblul măsurilor adoptate 
de conducerea partidului și 
statului pentru traducerea în 
viață a directivelor celui de-al 
IX-lea Congres și a Conferin
ței Naționale a partidului, a 
intensificării mersului nostru 
ascendent spre prosperitate, 
belșug și bunăstare.

Sîntem conștienți cu toții că 
nici un efort nu trebuie precu
pețit spre a menține și spori 
suprafața agricolă și arabilă și 
a mări fertilitatea pămîntului. 

în numele celor ce lucrează 
în agricultură, încredințez Ma
rea Adunare Națională că vom 
depune toate eforturile în ve
derea traducerii întocmai în. 
viață a prevederilor legii ce va 
fi adoptată.

îmbunătăți actuala delimitare 
a vetrelor de sate și a peri- 
metrelor construibile ale ora
șelor.

Comisia pentru agricultură 
și silvicultură și Comisia ju
ridică ale Marii Adunări Na
ționale apreciază că prevede
rile cuprinse în proiectul de 
lege sînt de o deosebită impor
tanță țpentru întreaga econo
mie a țării, prin aceea că sta
bilesc un complex de măsuri 
de natură să contribuie la o 
judicioasă gospodărire a pă
mîntului, factor esențial al 
economiei naționale.

Menționăm că în Comisia 
pentru agricultură și silvicul
tură și Comisia juridică s-au 
făcut unele sugestii și propu
neri, care au fost însușite de 
inițiatorii proiectului și incluse 
în textul său.

tură sînt obligate să ceară a- 
probări pentru scoaterea din 
circuitul agricol a unor tere
nuri în scopul amplasării di
feritelor obiective proprii de 
construcții. Sint întemeiate 
și deosebit de necesare preve
derile proiectului de lege refe
ritoare la aplicarea de sanc
țiuni tuturor întreprinderilor, 
instituțiilor și persoanelor care 
se fac vinovate de abuzuri în 
ocuparea terenurilor agricole, 
micșorarea suprafețelor,
schimbarea categoriei de fo
losință a terenurilor fără apro
barea legală.

Aplicarea cu consecvență a 
tuturor prevederilor acestei 
legi, constituie o obligație de 
seamă a uniunilor coopera
tiste, a consiliilor de condu
cere, a tuturor membrilor coo
peratori.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

EMIL VLAICU

Elaborarea actului normativ 
privind legislația fondului 
funciar constituie un eveni
ment cu totul deosebit pentru 
agricultura țării noastre. în- 
scriindu-se în complexul ac
țiunilor desfășurate în proce
sul de îmbunătățire a con
ducerii, organizării și planifi
cării agriculturii, măsuri ela
borate pe baza documentelor 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului.

O acțiune importantă care a 
fost și este în atenția perma
nentă a organelor Locale din 
județul nostru o constituie 
lucrările de îmbunătățiri fun
ciare.

Ca urmare a lucrărilor e- 
fectuate, o suprafață de peste 
100 mii de hectare nu va mai 
suferi din cauza inundațiilor, 
iar unele terenuri care pînă 
acum erau înțelenite, vor pu
tea fi cultivate cu plante va
loroase de nutreț. Totodată, 
s-a recuperat în ultimii ani a- 
proape 9 500 hectare, din care 
numai în sectorul de stat circa 
3 400 hectare, adică 36 la sută.

Deși a existat o preocupare

permanentă de menținere și 
sporire a suprafețelor terenu
rilor agricole, totuși, mai per
sistă mentalitatea că suprafe
țele agricole pot fi scoase din 
circuitul .economic oricînd și 
de oricine, fără aprobări, iar 
restituirea terenurilor scoase 
temporar din agricultură s-a 
tergiversat ani de-a rîndul. 
Iată de ce s-a ajuns ca multe 
suprafețe să fie scoase din 
circuitul productiv, fiind ocu
pate cu diferite obiective sau 
materiale, care nu-și găseau 
justificarea amplasării chiar 
pe cele mai bune terenuri. în 
ultimii 5 ani s-au scos în mod 
temporar, în județul nostru, 
670 ha teren, din care pînă în 
prezent nu au fost redate a- 
griculturii decît 10 la sută.

Reglementările prevăzute în 
Proiectul de lege, vor înlătura 
pe viitor astfel de fenomene 
care au influențat negativ 
producția agricolă și au de
preciat considerabil calitatea 
terenurilor, asigurînd în acest 
scop o folosire rațională a fie
cărui petec de pămînt.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE VLAD

Reglementarea unitară a 
folosirii terenurilor agricole se 
impune ca o consecință a pre
ocupării partidului, statului și 
a întregului nostru popor pen
tru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite ia Congresul al IX- 
lea al P.C.R. în domeniul agri
culturii.

Industria de petrol, prin 
specificul său face parte 
din principalii beneficiari de 
suprafețe agricole necesare 
lucrărilor de prospectare și de 
conturare geologică a zăcămin
telor noi, precum și de exploa
tare a acestora și a celor deja 
cunoscute.

La amplasarea obiectivelor 
de producție petrolieră, ca 
sonde, parcuri, stații electrice, 
stații de pomparea țițeiului etc 
se impune să se aibă în vedere 
obligativitatea ocupării de su
prafețe minime, și în același 
timp, protejării terenurilor a- 
gricole învecinate zonei de e- 
fectuare a lucrărilor. în acest 
context, vorbitorul a arătat că' 
cu toate măsurile organizato
rice luate de Ministerul Pe
trolului și unitățile sale pentru

CUVÎNTUL DEPUTATEI

SILVIA IOSUB

Am mandatul din partea 
alegătorilor circumscripției e- 
lectorale nr. 20 pe care îi re
prezint în cel mai inalt for 
al țârii să adresez partidului 
și statului nostru mulțumirea 
pentru grija pe care o poartă 
țărănimii muncitoare. Apar în- 
trutotul justificate măsurile 
prevăzute în proiectul de lege 
de a nu se mai admite ocupa
rea și folosirea terenurilor agri- 
oole din afara vetrei satelor 
sau a perimetrului construibil 
al orașelor, în alte scopuri de
cît producția agricolă, iar în 
mod excepțional numai pe ba
za aprobărilor date de către 
Consiliul de Stat sau Consiliul 
de Miniștri. Pentru a evita 
scoaterea din circuitul agricol 
a unor suprafețe mai mari de
cît strictul necesar, apreciez ca 
foarte bine venită și prevede
rea din proiectul de lege de a 
se include în cuantumul in
vestiției valoarea pămîntului 
agricol. O astfel de măsură va 
interesa pe beneficiarii de in
vestiții să realizeze obiectivele 
construite, pe deoparte pe te
renuri neagricole, sau pe su
prafețe cît mal mici, iar pe de 
altă parte se vor creea posibi

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

MIRCEA OPREAN

Plin de vigoare și elan, 
partidul în indisolubilă legă
tură cu poporul, pătrunde și a- 
nalizează. transformă și dina
mizează modul nou de viață, 
socialist, pe temelia eticii co
muniste.

Rînd pe rînd au fost anali
zate compartimente cheie ale 
activității și vieții noastre. 
Acum ne găsim din nou în 
fața unei probleme de o mare 
însemnătate.

Deoarece, folosirea mai ra
țională a pămîntului țării este 
o cerință imperioasă a vremu
rilor noastre. Suprafața de 
peste 0,75 ha teren agricol pe 
locuitor, pentru consumul in
tern și pentru crearea unor 
disponibilități pentru export, 
este puțin. Și va deveni și mai 
puțin prin creșterea populației. 
De aceea, trebuie făcut totul

întărirea ordinii și disciplinei 
în producție, și-au găsit loc și 
unele încălcări ale regulilor de 
folosire a pămîntului produse 
în mod cu totul nejustificat. 
El a exprimat convingerea că 
prin soluționarea problemei 
referitoare la amenajarea de 
drumuri de acces la sonde din 
prefabricate și prin bornarea 
suprafețelor ocupate se va eli
mina definitiv încălcările de 
natură să știrbească avutul na
țional.

Măsurile de reglementare 
propuse pentru apărarea tere
nurilor agricole și pentru spo
rirea suprafeței arabile — a 
spus în încheiere Gheorghe 
Vlad — trebuie sâ se re
flecte în sporirea simțului 
de răspundere al cadrelor 
de specialitate din unită
țile care urmează să ocupe 
terenuri agricole, întărirea 
disciplinei și ordinii în pro
cesul producției, în sancționa
rea cu toată severitatea a vi- 
novaților de încălcarea legali
tății și obligarea acestora la 
recuperarea pagubelor cauzate.

lități financiare de intensifi
care a producției agricole.

Referitor la terenurile coo
perativelor agricole de pro
ducție care se scot din circui
tul agricol, propun să se reva
dă și să se reactualizeze tari
fele stabilite în anul 1959. So
cotesc că aceste tarife au de
venit necorespunzătoare, fiind 
prea mici.

Infățișînd uneie rezultate în 
creșterea suprafețelor agricole, 
precum și posibilitățile exis
tente încă în județul Botoșani 
în acast scop, vorbitoarea a sub
liniat necesitatea folosirii chib
zuite de către unitățile agricole 
a fiecărei suprafețe de teren 
pe care o deține, cu respecta
rea regulilor agrotehnice și a 
aplicării măsurilor de conser
vare și ameliorare a solului 
așa cum se prevede în legea 
supusă spre aprobare.

Punerea pămîntului sub pro
tecția legii este o necesitate 
obiectivă. Am credința că un 
astfel de act, istoria îi va con
semna la loc de cinste printre 
marile realizări împlinite de 
către partidul și statul nostru 
în grija manifestată față de 
generațiile de astăzi cît și față 
de generațiile viitoare.

pentru reducerea pierderilor 
din terenul agricol, pentru in
troducerea în acest perimetru 
a terenurilor nefolosite sau 
folosite nerațional de alte sec
toare de activitate și pentru 
intensificarea producției agri
cole. Consider că prezentul 
proiect de lege prevede, în 
acest sens, măsuri importante, 
dintre care relev întocmirea 
cadastrului funciar și organi
zarea teritoriului.

Vorbitorul s-a referit în con
tinuare pe larg la importanta 
întocmirii cadastrului funciar, 
care urmează să stabilească 
folosințele actuale și de pers
pectivă ale teritoriului țării. El 
a subliniat faptul că la aceas
tă acțiune de gospodărire chib
zuită a terenului care trebuie 
să îmbine valorificarea lui a-

gricolă cu cea turistică — se 
impune să fie atrași specialiști 
agronomi, topometri, silvi
cultori, arhitecți peisagiști, e- 
conomiști și juriști.

în ceea ce privește folosirea 
nerațională a unor suprafețe 
agricole, Mircea Oprean a 
spus : După părerea mea — pe 
care o susțin cu fapte — nu 
există terenuri neproductive, 
sterpe, ci numai terenuri ira
țional folosite.

Învățămîntul agronomic din 
cadrul Universității din Craio
va, în colaborare cu unități a- 
gricole de stat și cooperatiste, 
Stațiunea Științifică de la Be

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

DUMITRU BALALIA

Una din condițiile esențiale 
de care depinde asigurarea 
dezvoltării intensive și multi
laterale a agriculturii o cons
tituie folosirea cît mai rațio
nală și cu maximum de efici
ență a pămîntului. Această 
preocupare a conducerii parti
dului și statului se înscrie cu 
cea mai mare atenție în pro
iectul de lege cu privire la 
apărarea, conservarea și folo
sirea terenurilor agricole.

în județul Prahova, a spus în 
continuare vorbitorul, proble
ma folosirii raționale a pă
mîntului a fost și este deosebit 
de acută. Județul nostru are o 
industrie dezvoltată, o pondere 
importantă avînd extracția ți
țeiului care folosește mari su
prafețe de teren, bun pentru 
cultura viței de vie, a pomilor 
și cerealelor.

Pe baza indicațiilor condu
cerii partidului, s-au întreprins 
— îndeosebi după încheierea 
cooperativizării agriculturii — 
.acțiuni pentru utilizarea mai 
judicioasă a pămîntului» pu
nerea în valoare a unor tere
nuri slab productive. Ceea 
ce s-a făcut pînă în pre
zent însă este cu mult sub 
posibilitățile existente în 
județul Prahova și pe bună 
dreptate tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a criticat la adu
narea activului de partid din 
februarie a.c., pentru numeroa
sele cazuri de risipă a terenu

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

SZABO EMERIC

Locuitorii din zona de vest a 
țării, români, maghiari și de 
alte naționalități au primit cu 
un viu interes acest proiect de 
lege. In cadrul dezbaterilor ce 
au avut loc ei au făcut nu
meroase propuneri și observa
ții.

Am reținut cu un deosebit 
interes prevederea din proiect 
în legătură cu faptul că pose
sorii de terenuri au obligația 
de a asigura în permanență fo
losirea întregii suprafețe și în 
același timp conservarea și 
ameliorarea solului. I.A.S. Va
lea lui Mihai, unde lucrez, are 
in administrare o suprafață de 
10 000 ha, din care 2 000 ha 
sînt «ituate pe nisipuri, care 
după cum se știe dacă nu «tnt 
ameliorate nu aduc nici un fo
los. Avînd ajutorul statului, la 
care s-a adăugat efortul pro
priu al unității și contribuția 
specialiștilor, noi am reușit să 
executăm o serie de lucrări de 
„îmbltnzire“ a nisipurilor zbu
rătoare care ani de-a rîndul au 
afectat negativ o mare supra
față de pămînt. Metoda cea 
mai eficientă s-a dovedit a fi 
plantarea acestor terenuri cu 
pomi și viță de vie. In

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ION NEGOITĂ

Proiectul de lege cu privire 
la apărarea, conservarea și fo
losirea terenurilor agricole o- 
glindește din plin grija parti
dului nostru pentru crearea 
condițiilor de sporire continuă 
a producției agricole, de înlă
turarea oricărei risipe de pă
mînt, această mare avuție na
țională, de care depinde bună
starea întregului nostru popor.

Sînt pe deplin justificate 
prevederile legii prin care se 
stabilesc și obligațiuni ferme 
pentru deținătorii de terenuri 
ca să folosească în producția 
agricolă întreaga suprafață 
care o dețin, să aplice în în
tregime regulile agrotehnice și 
să ia măsuri ca să sporească 
continuu suprafața cultivată 
și îndeosebi, cea arabilă.

în cooperativa noastră, ca 
urmare a lucrărilor de orga
nizare a teritoriului, pămîntul 
a fost mai bine gospodărit. 
Prin defrișarea unor perdele 
de tufărișuri, prin desființa
rea unor drumuri de exploa
tare, suprafața arabilă a coo
perativei noastre a sporit cu 
200 ha. 

chet, au contribuit la întocmi
rea unor studii privind valori
ficarea superioară a celor pes
te 200 000 ha de nisipuri din 
sudul Olteniei.

Aducerea terenurilor degra
date prin eroziune în stare de 
folosință, prin terasare și cul
tivare cu pomi și viță de vie, 
este astăzi o metodă bine cu
noscută și practicată. De a- 
ceea. nu-i poate fi îngăduit ni
mănui, întărind cu aceasta 
încă o dată importanța și ne
cesitatea legii pe care o dezba
tem, să lase terenuri nefolo
site sau folosite nerațional.

rilor agricole în orașe, sate și 
zone industriale.

în ultimii 5 ani au fost scoa
se din circuitul agricol tempo
rar sau definitiv peste 850 de 
hectare, din care 600 hectare 
teren arabil. Ponderea cea mai 
mare o au schelele petroliere 
— 556 hectare. Ministerul Pe
trolului deține pe raza județu
lui nostru peste 600 hectare 
teren ocupat de picioare de 
sonde părăsite, bataluri etc., 
care* ocupă fără nici un rost 
terenuri ce ar putea fi redate 
agriculturii.

Propun ca prin instrucțiuni
le de aplicare a legii să fie 
prevăzută obligația pentru u- 
nitățile care folosesc terenuri
le ca materie primă pentru 
cărămizi, de a decoperta întîi 
stratul fertil de 20—40 cm, a-1 
depozita separat și apoi să 
treacă la excavarea propriu- 
zisă, urmînd ca după excava- 
re să aștearnă la loc stratul de 
sol fertil.

Deosebit de oportună este 
prevederea din proiectul de 
lege ca, beneficiarii lucră
rilor de investiții sau de 
producție ce se execută pe 
terenuri agricole, să includă in 
valoarea lucrărilor respective 
și valoarea reală a terenurilor. 
Prin aceasta se va pune capăt 
tendințelor care se manifestă 
și în județul nostru de a se 
ocupa încă din faza de pro
iectare suprafețe mai mari 
decît cele necesare.

vestițiile făcute se amortizea
ză într-o perioadă foarte scur
tă și. în același timp, se livrea
ză mari cantități de fructe 
pentru consumul populației și 
la export.

O deosebită importanță pre
zintă prevederea din proiect în 
legătură cu obligațiile ce le au 
posesorii de a identifica noi 
terenuri care să fie redate cir
cuitului agricol și de a lua mă
suri de folosire mai eficientă a 
suprafețelor exploatate neeco
nomic. In numele locuito
rilor din satele cuprinse în 
zona Văii Ierului care, ani de-a 
rindul, au avut de înfruntat 
furia apei, aduc conducerii 
partidului și guvernului mul
țumiri pentru faptul că s-au 
întreprins acțiuni care permit 
lucrarea pămîntului în bune 
condițiuni și care vor asigura 
creșterea potențialului de pro
ducție al pămîntului.

Măsurile prevăzute In pro
iectul de lege au un caracter 
mobilizator, adoptarea lor va 
duce negreșit la creșterea răs
punderii specialiștilor, a con
ducerilor unităților și tuturor 
lucrătorilor din agricultură 
pentru gospodărirea economică 
a pămîntului.

în ultimii ani. sub îndruma
rea organelor de partid și de 
stat, cooperativele agricole de 
producție din județul Galați, 
pe baza lucrărilor de organi
zare a teritoriului întocmite, 
au terasat aproape 8 000 ha de 
terenuri în pantă, slab produc
tive, plantînd cu viță de vie 
peste 6 000 ha.

Aceasta nu înseamnă că 
s-au epuizat toate posibilită
țile de folosire rațională a nă- 
mîntului. Prin corectarea 
cursurilor de apă din bazinele 
hidrografice : Chineja. Horîn- 
cea. Valea Gerului. Suhurlui 
se pot reda agriculturii peste 
100 000 ha. Pentru realizarea 
acestor lucrări de mare am
ploare, care depășesc posibili
tățile unităților cooperatiste 
chiar prin acțiuni de intercoo- 
perare, se cere sprijinul din 
partea statului cu credite re
cuperabile și mașini grele.

Apreciez ca foarte indicată 
măsura prevăzută de lege de 
a se executa lucrări de organi
zare a teritoriului oa o mă
sură de bază pentru o cît mai 
bună folosire a pămîntului.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
U LEGE

PRIVIND ÎNVĂTĂMÎNTUL ÎN 

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Titlul I al legii, cuprinzînd 

dispoziții generale, fundamen
tează faptul că în Republica 
Socialistă România învățămân
tul, principal izvor de cultură 
și factor de civilizație, contri
buie la dezvoltarea și înflorirea 
orînduirii și națiunii socialis
te, ia afirmarea multilaterală 
a personalității umane. învăță
mîntul are drept scop însușirea 
de către cetățeni, a culturii 
generale și a cunoștințelor ne
cesare exercitării unor profe
siuni utile societății, formarea 
concepției lor materialist-dia- 
lectice despre natură și societa
te. educarea intelectuală, mo
rală, estetică și fizică, cultiva
rea dragostei lor față de patrie 
și popor, față de idealurile de 
pace și progres social. învăță- 
mîntul se dezvoltă în strînsă 
legătură cu progresele științei 
și tehnicii, cu cerințele econo
miei și culturii, ale construc
ției socialismului și comunis
mului.

Personalul didactic are sar
cina de înaltă răspundere de a 
realiză țelurile învățămîntului, 
contribuind la îndeplinirea mi
siunii sociale de instruire și e- 
aucare a cetățenilor.

învățămîntul în România 
este învățămînt de stat, cu ca
racter laic. Cetățenii țării au 
dreptul la învățătură, fără deo
sebire de naționalitate, rasă, 
sex sau religie și fără vreo altă 
îngrădire ce ar putea constitui 
o discriminare. Cultura gene
rală de bază este asigurată tu
turor cetățenilor prin învăță
mîntul obligatoriu, cu durata 
de 10 ani. Accesul la toate gra
dele de învățămînt este asigu
rat fiecăruia, potrivit dorinței 
și aptitudinilor dovwiite, pre
cum și cerințelor ecohomiei și 
culturii socialiste.

în țara noastră, învățămîntul 
are următoarea organizare : 
învățămîntul preșcolar; învă
țămîntul obligatoriu de cultură 
generală ; învățămîntul liceal ; 
învățămîntul profesional și în
vățămîntul tehnic ; învățămîn
tul superior ; învățămîntul 
postuniversitar. Cultura gene
rală de bază este asigurată tu
turor cetățenilor prin învăță
mîntul obligatoriu, cu durata 
de 10 ani.învățămîntul de toate 
gradele este gratuit. Statul or
ganizează sistemul burselor de 
stat, ca sprijin material în vede
rea asigurării dreptului la în
vățătură. Elevii și studenții pri
mesc, în condițiile legii, burse 
și alte forme de sprijin mate
rial, precum : cazare în cămine 
sau case de copii, masă la can
tine, manuale, transport în va
canțe și la practica în produc
ție, îngrijirea sănătății, odihnă 
în tabere, excursii.

învățămîntul de toate grade
le se desfășoară în limba ro
mână. în conformitate cu pre
vederile Constituției, pentru 
naționalitățile conlocuitoare în
vățămîntul de toate gradele se 
desfășoară în limba proprie. 
Ministerul învățămîntului asi
gură pregătirea personalultr 
didactic necesar învățămîntului 
în limbile naționalităților con
locuitoare. In unele școli, în
vățămîntul se poate desfășura 
și într-una din limbile moder
ne de largă circulație. La con
cursurile de admitere prevăzu
te în prezenta lege, candidații 
au dreptul de a susține probele 
în limba maternă la discipli
nele pe care le-au studiat în 
această limbă. Statul asigură 
locuri de muncă absolvenților 
învățămîntului liceal de spe
cialitate, ai învățămîntului pro_ 
fesional, ai învățămîntului teh
nic și ai învățămîntului supe
rior.

învățămîntul se realizează 
unitar. Conducerea, îndruma
rea și controlul întregului în
vățămînt se exercită de Mi
nisterul învățămîntului, care 
realizează politica partidului 
și staitului în domeniul învăță
mîntului. Ministerul învăță
mîntului colaborează cu cele
lalte ministere sau alte organe 
centrale care au în subordine 
școli și acordă asistență de spe
cialitate comitetelor executive 
ale consiliilor populare jude
țene și Comitetului executiv al 
Consiliului popular al munici
piului București. în activitatea 
sa, Ministerul învățămîntului 
se sprijină pe consilii și comi
sii consultative, alcătuite din 
cadre didactice și din cei mai 
buni specialiști în probleme 
de învățămînt. în realizarea 
scopurilor învățămîntului, Mi
nisterul învățămîntului colabo
rează cu Uniunea Tineretului 
Comunist, Uniunea Asociațiilor 
Studenților și Organizația Pio
nierilor, care contribuie, potri
vit statutelor lor, la desăvârși
rea pregătirii profesionale și la 
educarea civică și morală a 
elevilor și studenților. Institu
țiile de învățămînt, în activita
tea pe care o desfășoară, cola
borează strîns cu familia, asi- 
gurîndu-și concursul părinților 

în pregătirea tineretului pen
tru viață și muncă. Instituțiile 
de învățămînt colaborează cu 
organizațiile obștești și cu in
stituțiile de stat care au sarcini 
in domeniul educației de mase.

In continuare, legea prezintă 
pe rînd principiile de organi
zare ale fiecărei forme de în
vățămînt existente în țara 
noastră. Astfel, Titlul II, se re
feră la învățămîntul preșcolar, 
oare are scopul de a contribui 
la educarea copiilor în vîrstă 
de la 3 la 6 ani, în vederea cu
prinderii lor în învățămîntul 
general, precum și de a spriji
ni pe părinți în creșterea co
piilor. El este facultativ și se 
realizează prin grădinițe de 
copii. Acestea se organizează, 
pe circumscripții preșcolare, 
de comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și 
de Comitetul executiv al Con
siliului popular al municipiului 
București, pe lîngă organizații
le de stat, precum și pe lîngă 
organizațiile cooperatiste și 
alte organizații obștești. La ce
rerea părinților, organele de 
stat și celelalte organizații pre
văzute în lege pot înființa, pe 
lîngă unele grădinițe, cămine 
de copii. Pentru întreținerea 
copiilor în cămine, părinții plă
tesc o contribuție lunară.

Titlul III, cuprinzînd organi
zarea învățămîntului obligato
riu de cultură generală și în
vățămîntul liceal, menționează 
că învățămîntul obligatoriu de 
cultură generală asigură însu
șirea de către elevi a bazelor 
culturii generale, contribuie la 
dezvoltarea lor intelectuală și 
fizică, la formarea lor moral- 
cetățenească, cultivă interesul 
și dragostea lor pentru mun
că, le formează deprinderi 
practice, îi orientează și-i pre
gătește, potrivit aptitudinilor, 
pentru continuarea studiilor 
în unități de învățămînt de 
nivel superior sau pentru des
fășurarea unor activități utile 
în diferite sectoare de muncă, 
învățămîntul obligatoriu de 
cultură generală are durata 
de 10 ani. în acest învățămînt 
sînt cuprinși toți copii care, 
pînă la începerea anului șco
lar, au împlinit vîrsta de 6 
ani. Aceste dispoziții se aplică 
treptat, astfel ca pînă în anul 
1973 învățămîntul obligatoriu 
de cultură generală cu durata 
de 10 ani să fie generalizat 
și pînă în anul 1971 cuprin
derea în școală a copiilor în 
vîrstă de 6 ani să fie, de a- 
semenea, generalizată. Elevii 
care au promovat clasa a 
VIII-a a școlii generale pot 
continua studiile la liceele de 
cultură generală sau la liceele 
de specialitate. învățămîntul 
obligatoriu de cultură gene
rală este învățămînt de zi. în 
condițiile stabilite de Ministe
rul învățămîntului, se poate 
organiza învățămînt seral și 
învățămînt fără frecvență. 
Pentru cultivarea talentelor și 
dezvoltarea unor aptitudini, 
unele școli - generale funcțio
nează cu program special. 
Pentru copiii cu deficiențe 
senzoriale, fizice sau - intelec
tuale ori cu tulburări de com
portament se organizează școli 
generale speciale.

Legea prevede că învăță
mîntul liceal de cultură ge
nerală poate funcționa cu în
vățămînt de zi, avînd durata 
de 4 ani, precum și cu învă
țămînt seral și învățămînt 
fără frecvență, avînd durata 
de 5 ani. Liceele de cultură 
generală se organizează pe 
secții cu caracter real sau u- 
manist. Pentru cultivarea ta
lentelor și dezvoltarea unor 
aptitudini, unele licee de cul
tură generală sau clase ale a- 
cestora funcționează cu pro
gram special. Admiterea în li
cee se face pe bază de concurs.

învățămîntul liceal de spe
cialitate asigură elevilor, pe 
lîngă pregătirea de cultură 
generală și educația civică, o 
pregătire profesională necesa
ră îndeplinirii unor activități 
de specialitate de nivel mediu, 
potrivit cu cerințele economiei 
și culturii socialiste. Liceele 
de specialitate funcționează cu 
învățămînt de zi. Pentru anu
mite specialități poate fi or
ganizat și învățămînt seral 
sau fără frecvență. Durata stu
diilor în liceele de specialitate 
este -de 4 sau 5 ani, potrivit 
prevederilor nomenclatorului 
de specialități.

în legătură cu procesul de 
învățămînt, legea prevede că 
în școlile generale și în licee, 
activitățile instructiv-educa-ti- 
ve se realizează prin lecții, lu
crări practice în laboratoare 
sau ateliere școlare, prin 
cercuri de elevi sau alte ac
țiuni în afara clasei și a școlii, 
în ultimii 2 ani de studii ai 
liceelor, procesul de învăță
mînt include și programul de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. Activitatea instructiv- 

educativă se desfășoară în 
conformitate cu planurile de 
învățămînt și programele șco
lare. Ministerul Invățămîntu- 
lui răspunde de elaborarea 
manualelor necesare învăță- 
mintuluâ obligatoriu de cultu
ră generală și învățămîntului 
liceal.

Manualele se întocmesc pe 
baza programelor școlare și 
trebuie să corespundă nive
lului științific și pedagogic 
contemporan.

Pentru învățămîntul în 
limbile naționalităților conlo
cuitoare se elaborează ma
nuale în limbile acestor națio
nalități. în liceele de specia
litate, instruirea practică se 
realizează, potrivit planurilor 
de învățămînt și programelor 
școlare, în ateliere școlare, pe 
loturi experimentale, în labo
ratoare și săli de demonstrații, 
în școli de aplicație, în între
prinderi și alte organizații 
socialiste. în vederea moder
nizării conținutului și forme
lor de desfășurare ale învăță
mîntului obligatoriu de cultu
ră generală și ale învățămîn. 
tului liceal, Ministerul învă
țămîntului poate aproba orga
nizarea experimentală a unor 
unități școlare sau a unor ac
tivități de învățămînt.

In continuare sînt menționa
te prevederi referitoare la con
dițiile de verificare a pregătirii 
și de promovare a elevilor, de 
absolvire a școlii generale și li
ceului. Elevii care au promovat 
ultimul an de studii al liceelor 
pot susține examenul de baca
laureat. Examenul de bacalau
reat constituie verificarea ni
velului de pregătire a absol
venților, a culturii lor genera
le și de specialitate și a capaci
tății de a sintetiza cunoștințele 
obținute în liceu. Candidații 
care promovează examenul 
primesc diploma de bacalau
reat : cei care nu îl promovea
ză sau care nu se prezintă la 
acest examen primesc, la cere
re, certificat de absolvire a li
ceului. Diploma de bacalaureat 
eliberată de liceele de speciali
tate cuprinde și mențiunea 
specialității pe care titularul a 
studiat-o. Absolvenții cu exa
men de bacalaureat ai învăță
mîntului liceal pot continua 
studiile în învățămîntul supe
rior.

Un capitol din noua lege se 
referă la drepturile și îndatori
rile elevilor. Printre acestea 
sînt prevăzute condițiile de 
înscriere și de frecventare a 
cursurilor școlare în ce priveș
te învățămîntul general. Părin
ții și ceilalți ocrotitori legali 
sînt obligați să asigure partici
parea copiilor la lecții și la ce
lelalte activități obligatorii or
ganizate de școală. încălcarea 
acestei obligații constituie con
travenție și se sancționează po
trivit legii. Elevii înscriși la 
învățămîntul de zi sau la cel 
seral de la licee pot repeta a- 
nul de studii o singură dată, 
iar cei care urmează învăță
mîntul fără frecvență, de cel 
mult două ori. Pentru dezvol
tarea unor înclinații și aptitu
dini ale elevilor se pot organi
za cercuri tehnice, cenacluri li
terare, ansambluri artistice, 
concursuri, campionate și alte 
forme de activități cultural-ar- 
tistice, tehnice și sportive.

Pentru dezvoltarea sportului 
de performanță în rîndurile 
elevilor se pot organiza cluburi 
sportive. Elevii sînt obligați să 
respecte, în școală și în afară 
de școală, normele de discipli
nă stabilite. Pentru succese 
deosebite obținute la învățătu
ră, pentru purtare exemplară, 
ețevii sînt evidențiați, putînd 
primi premii și recompense, 
iar pentru nerespectarea înda
toririlor ce le revin pot fi 
sancționați. Pentru asigurarea 
școlarizării în învățămîntul o- 
bligatoriu de cultură generală 
și pentru sprijinirea elevilor 
din învățămîntul liceal se pot 
acorda burse în funcție de si
tuația la învățătură și purtare, 
precum și de veniturile părin
ților. Pe lîngă școlile generale 
și licee pot funcționa cămine 
de elevi și cantine școlare, 
pentru elevii care, în condiții
le legii, au nevoie de un ase
menea sprijin material. Elevii 
din învățămîntul obligatoriu 
de cultură generală, precum și 
elevii din învățămîntul liceal 
primesc gratuit manuale școla
re. Elevii se bucură de asisten
ța medicală asigurată de către 
Ministerul Sănătății, prin per
sonalul medico-sanitar școlar 
și prin rețeaua unităților me- 
dico-sanh

Legea cuprinde o serie de 
prevederi în legătură cu con
ducerea și administrarea școli
lor generale și a liceelor. Ast
fel. se menționează că fiecare 
unitate școlară este condusă de 
un director, ajutat în îndepli
nirea atribuțiilor sale de con
siliul profesoral și, cînd este 

cazul, de unul sau mal multi 
directori adjuneți. în continua
re se arată atribuțiile largi care 
revin consiliului profesoral, 
precum și atribuțiile principa
le ale directorului de școală, 
ale comisiilor metodice, ale 
comitetelor de părinți.

Titlul IV al legii se referă^ la 
organizarea și desfășurarea în
vățămîntului profesional și în
vățămîntului tehnic. Învăță
mîntul profesional se realizea
ză prin școli profesionale și u- 
cenicie la locul de muncă, iar 
învățămîntul tehnic se reali
zează prin școli de maiștri și 
școli de specializare post
liceală.

învățământul profesional și 
învățămîntul tehnic se reali
zează, de asemenea, prin 
cursuri de calificare și cursuri 
de perfecționare a muncitorilor 
și a personalului mediu de 
specialitate. Școala profesio
nală pregătește muncitori ca
lificați pentru meseriile nece
sare economiei naționale sau 
pentru desfășurarea unor acti
vități social-culturale. Durata 
studiilor în școlile profesionale 
este de 1—2 ani și se stabilește 
prin nomenclator pentru fie
care meserie, în funcție de 
complexitatea acesteia. Pentru 
unele activități specifice orga
nizațiilor cooperatiste, durata 
studiilor poate fi mai mare de 
2 ani. Școlile profesionale pot 
funcționa cu învățămînt de zi 
și învățămînt seral. Școlile 
profesionale se organizează, pe 
lîngă întreprinderi și alte or
ganizații socialiste, de minis
tere, alte organe centrale ale 
administrației de stat, de comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene și de Comi
tetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești ori de organele centrale 
ale organizațiilor cooperatiste. 
Admiterea în școlile profesio
nale se face pe bază de con
curs.

Ucenicia la locul de muncă 
este una din formele prin care 
se realizează pregătirea de 
muncitori calificați. Această 
pregătire se realizează în pro
cesul activității zilnice, în uni
tăți de producție sau de de
servire a populației, iar pregă
tirea teoretică se asigură prin 
învățămînt profesional seral 
sau prin învățămînt de zi or
ganizat în perioade de 2—3 
luni pe an, timp în care uce
nicii părăsesc producția. Ad
miterea tinerilor ca ucenici se 
face prin concurs. Cei care 
reușesc la concurs încheie, cu 
încuviințarea părinților sau a 
celorlalți ocrotitori legali, con
tracte de ucenicie cu unitățile 
în care efectuează pregătirea 
practică.

învățămîntul tehnic cuprin
de școli de maiștri și școli de 
specializare postliceale. Școala 
de maiștri pregătește personal 
tehnic necesar în organizarea 
și desfășurarea procesului de 
producție. Școala de maiștri 
funcționează cu învățămînt 
seral; ea poate funcționa și 
cu învățămînt de zi. Durata 
studiilor în școlile de maiștri 
este de 2 ani pentru învăță
mîntul seral și de 1 an pentru 
învățămîntul de zi. Admiterea 
în școlile de maiștri se face 
pe bază de concurs. La con
cursul de admitere se pot pre
zenta muncitori calificați, în
cadrați în una din ultimele 
două categorii de calificare, 
care sînt absolvenți ai șco
lilor profesionale, ai altor școli 
echivalente ori ai liceelor de 
cultură generală, au satisfăcut 
serviciul militar și sînt reco
mandați de organizațiile socia
liste în care lucrează.

Școala de specializare post- 
ticeală realizează pregătirea 
profesională a absolvenților li
ceelor de cultură generală, în 
vederea exercitării unor acti
vități de nivel mediu, tehnic 
sau social-culturale. Durata 
studiilor în școlile de specia
lizare postliceală este de 1—2 
ani și se stabilește, pentru fie
care specialitate, prin nomen
clator. Școlile de specializare 
postliceală pot funcționa cu în
vățămînt de zi și învățământ 
seral. Pentru unele specialități 
poate fi organizat și învăță
mânt fără frecvență. La con
cursul de admitere se pot pre
zenta absolvenți ai liceului de 
cultură generală care au pro
movat examenul de bacalau
reat sau absolvenți cu diplomă 
ai altor școli echivalente. Mi
nisterul învățămîntului poate 
stabili unele specialități pentru 
care se pot prezenta la concurs 
absolvenți ai liceului de cul
tură generală fără examen de 
bacalaureat. Activitatea in- 
structiv-educativă se desfă
șoară în baza planurilor de 
învățămînt, a programelor șco
lare și a manualelor școlare. 

Planurile de învățămînt și 
programele școlare pentru dis
ciplinele de cultură generală se 
elaborează de Ministerul învă

țământului. Programele școlare 
pentru disciplinele de specia
litate se elaborează de minis
terele și celelalte organe cen
trale interesate și se aprobă 
de Ministerul învățământului.

Elaborarea manualelor șco
lare este asigurată de Minis
terul învățămîntului împreu
nă cu celelalte ministere și or
gane centrale care organizează 
unități școlare. Elevii școlilor 
profesionale, școlilor de mai
ștri și ai școlilor de speciali
zare postliceală, precum și u- 
cenicii, după promovarea ul
timului an de studii, susțin 
examenul de absolvire pe 
baza căruia primesc diploma 
de absolvire a școlii. Pentru 
desăvârșirea pregătirii practi
ce, absolvenții școlilor profe
sionale vor lucra în produc
ție, ca muncitori practicanți, 
o perioadă de 3—12 luni. E- 
levii din aceste forme de în
vățămînt beneficiază de o se
rie de drepturi și îndatoriri. 
Printre altele, legea mențio
nează că absolvenții de la în
vățămîntul de zi al școlilor 
profesionale, al școlilor de 
maiștri și al școlilor de spe
cializare postliceală sînt re
partizați în producție, potrivit 
specialității lor, elevii din a- 
ceste școli beneficiază de 
burse și celelalte forme de 
sprijin material, în condițiile 
stabilite de lege pentru fiecare 
tip de școală.

O dată cu înscrierea în anul 
I la învățămîntul de zi, elevii 
încheie contracte cu organiza
ții socialiste, prin care își iau 
obligația de a lucra, la acele 
organizații, o perioadă de 
2—3 ani după absolvirea școlii 
și obținerea calificării. In ca
zul elevilor în vîrstă mai mică 
de 18 ani, contractele se în
cheie cu încuviințarea părin
ților sau a celorlalți ocrotitori 
legali. Clauzele contractului 
se vor stabili prin hotărîre a 
Consiliului de Miniștri.

Cu privire la conducerea și 
administrarea unităților șco
lare din învățămîntul profe
sional și tehnic, legea preco
nizează că școlile profesionale, 
școlile de maiștri și școlile de 
specializare postliceală pot fi 
constituite în grupuri școlare, 
avînd o singură’ conducere. în 
cadrul unităților școlare din 
învățămîntul profesional și 
învățămîntul tehnic funcțio
nează, sub președinția direc
torului, conșiliii profesorale, 
formate din personalul didac
tic de conducere, de predare 
și de instruire practică.

Pentru calificarea la locul 
de muncă a muncitorilor și a 
personalului mediu de specia
litate, întreprinderile și cele
lalte organizații socialiste de 
stat pot organiza cursuri de 
calificare și cursuri de perfec
ționare la locul de muncă. 
Cursurile de calificare se des
fășoară în funcție de complexi
tatea meseriei în unu sau 
două cicluri (grade). Du
rata cursurilor de califi
care pentru un ciclu este 
de 3—12 luni, în funcție de 
volumul cunoștințelor care 
trebuie predate, și se stabi
lește pentru fiecare meserie 
sau specialitate prin nomen
clator. Durata cursurilor de 
perfecționare se stabilește 
prin planurile de învățămînt, 
între o lună și șase luni, în 
funcție de volumul cunoștin
țelor care trebuie predate. 
Cursurile de calificare și cele 
de perfecționare funcționează 
fără scoatere de la locul de 
muncă a celor care le frec
ventează. Se pot organiza și 
cursuri de scoatere de la locul 
de muncă, în condiții stabilite 
prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri. Condițiile de admi
tere la cursurile de calificare 
și la cursurile de perfecțio
nare se stabilesc în funcție de 
cerințele și complexitatea fie
cărei meserii sau specialități, 
Cursurile de calificare și cele 
de perfecționare se încheie 
printr-un examen teoretic și 
practic. Posesorii certificatu
lui de absolvire a ciclului II 
al cursurilor de calificare, care 
au absolvit și școala generală 
sau posedă studii echivalente, 
se pot prezenta la examenul 
de absolvire a școlii profesio
nale și, în caz de promovare, 
primesc diploma de absolvire 
a școlii profesionale. Organi
zațiile cooperatiste pot înfiin
ța cursuri de calificare și 
cursuri de perfecționare pen
tru pregătirea muncitorilor și 
personalului tehnic-adminis- 
trativ de care au nevoie. Pen
tru anumite meserii ce nu fi
gurează în nomenclatorul de 
meserii al școlilor profesionale 
pot fi pregătiți prin cursuri 
de calificare și ucenici.

Legea Învățământului se 
referă în continuare la învă
țămîntul superior.

învățămîntul superior — se 
arată în lege — formează spe

cialiști de înaltă calificare 
necesari în diferitele domenii 
ale vieții sociale și contribuie 
la progresul științei, tehnicii 
și culturii. El se realizează 
prin universități, institute, a- 
cademii, conservatoare. Insti
tuțiile de învățămînt superior 
sînt organizate pe facultăți. 
Facultățile pot fi organizate 
pe secții, potrivit nomenclato
rului de specialități. Pentru 
formarea cadrelor intermedia
re între ingineri și tehnicieni 
sau maiștri se organizează, în 
cadrul institutelor tehnice sau 
politehnice, secții de subingi
neri sau de conductori arhi
tecți. Pregătirea subingineri- 
lor și a conductorilor arhitect^ 
se va putea face și în cadrul 
unor institute de subingineri 
sau de conductori arhitecți, 
subordonate institutelor teh
nice sau politehnice. Pentru 
pregătirea profesorilor din 
învățământul obligatoriu de 
cultură generală se organizea
ză institute pedagogice. în a- 
celași scop se pot organiza și 
institute, facultăți sau secții 
în cadrul universităților.

Activitatea instructivă, edu
cativă și de cercetare științi
fică din facultăți este organi
zată pe catedre. Durata stu
diilor în instituțiile de învă
țămînt superior este de la 3 
la 6 ani. La unele facultăți și 
secții care pregătesc profesori 
pentru învățămîntul obligato
riu de cultură generală durata 
de studii poate fi de 2—2,1/2 
ani. La secțiile și institutele 
de subingineri și de conduc
tori arhitecți durata studiilor 
este de 2—3 ani.

Studiile din instituțiile de 
învățămînt superior se reali
zează prin învățămînt de zi. 
La unele facultăți se poate or
ganiza și învățămîntul seral 
sau învățămînt fără frecven
ță cu o durată de studii mai 
mare cu un an față de cea 
stabilită pentru învățămîntul 
de zi.

Instituția de învățămînt su
perior este condusă de un con
siliu profesoral. La unele in
stituții de învățămînt supe
rior, stabilite de Ministerul 
învățămîntului, consiliul pro
fesoral are denumirea de se
nat. Legea prevede în conti
nuare componența, modul de 
lucru, atribuțiile consiliului 
profesoral, ale rectorilor in
stituțiilor de învățămînt supe
rior, principiile de organizare 
și de conducere a facultăților. 
Legea acordă atribuții sporite 
consiliilor profesorale și sena
telor universitare, în ce pri
vește întocmirea programelor 
și modificarea planurilor de 
învățămînt ; elaborarea planu
rilor de editare a cursurilor 
și manualelor ; propunerea și 
urmărirea realizării planurilor 
de cercetare științifică etc. 
Rectorul este numit de minis
trul învățămîntului pe termen 
de 4 ani, din rîndul a 3 
membri ai Consiliului profe
soral, propuși de acesta prin 
vot uninominal. Pentru moti
ve temeinice, rectorul poate fi 
eliberat din funcție de minis
trul învățămîntului înainte de 
expirarea termenului de 4 ani. 
Decanul asigură conducerea 
operativă a facultății, rezol
vând problemele legate de ac
tivitatea curentă instructiv- 
educaitivă și științifică a fa
cultății. Decanul reprezintă 
facultatea în relațiile cu orice 
persoane sau organizații și 
este numit de ministrul învă
țămîntului, pe termen de 4 
ani, din rîndul a 3 membri 
ai consiliului profesoral al fa
cultății, propuși de către a- 
cesta prin vot uninominal. 
Propunerea consiliului profe
soral al facultății va fi avizată 
de rector.

Catedrele sînt formate din 
personalul didactic care înde
plinește activitatea instructiv- 
educativă și științifică din ca
drul unei discipline sau mai 
multor discipline înrudite.

Admiterea în învățămîntul 
superior se face pe bază de 
concurs.

Procesul de învățămînt se 
desfășoară în conformitate cu 
planurile de învățămînt și 
programele de curs. Consiliile 
profesorale, șefii de catedră 
și întreg personalul didactic 
răspund de conținutul, nivelul 
științific și orientarea pro
cesului de învățămînt. In ve
derea modernizării și perfec
ționării procesului de învă
țămînt, Ministerul învăță
mîntului poate aproba aplica
rea, în unele instituții de în
vățămînt superior, a unor pla
nuri, programe sau metode de 
predare experimentale. Pla
nurile de învățămînt cuprind, 
pe semestre, ani de studii și 
forme de activitate (prelegeri, 
seminarii, lucrări practice) 
disciplinele obligatorii, la ale
gere și facultative, activitățile 
aplicative, de practică în pro
ducție și de practică pedago
gică, excursiile de documen

tare, precum și numărul și 
formele examenelor și colocvi
ilor prin care se verifică pre
gătirea studenților. Planurile 
de învățămînt se, întocmesc 
pe specialități, de Ministerul 
învățămîntului, cu consultarea 
specialiștilor șl a organelor 
centrale interesate. Volumul 
și conținutul cunoștințelor ce 
sînt predate studenților Ia 
fiecare disciplină sînt stabili
te prin programe de curs, e- 
laborate la nivelul ști’nțific 
și tehnic contemporan, de 
catedre, pe baza normelor sta
bilite de Ministerul învăță
mîntului și sînt aprobate de 
consiliile profesorale ale fa
cultăților. Instituțiile de în
vățămînt superior asigură e- 
laborarea, în vederea editării, 
a cursurilor, manualelor și 
materialelor didactice ajută
toare, necesare desfășurării 
procesului de învățămînt și 
răspund de conținutul, nivelul 
științific și orientarea acestora. 
Planul editorial se aprobă de 
Ministerul învățămîntului, pe 
baza propunerilor instituțiilor 
de învățămînt superior.

Situația școlară a studenți
lor se încheie, în fiecare an, 
după ultima sesiune de exa
mene. Intr-un an universitar 
se poate promova un singur 
an de studii. Pentru unele 
specialități, la propunerea 
instituției de învățămînt su
perior, Ministerul Învățămîn
tului poate aproba unor stu- 
denți cu o pregătire excepțio
nală promovarea a 2 ani de 
studii într-un an universitar. 
Studiile în instituțiile de în
vățămînt superior se încheie 
printr-un examen de diplo. 
mă, care are drept scop veri
ficarea capacității absolvenți
lor de a sintetiza și aplica cu
noștințele asimilate în anii de 
studii.

Absolvenții de la învăță
mîntul de zi al instituțiilor de 
învățămînt superior efectuea
ză un stagiu de 2—3 ani, în 
specialitatea în care s-au pre
gătit sau într-o specialitate 
înrudită, în scopul desăvârși
rii pregătirii lor. Stagiul se 
efectuează în organizații eco
nomice, instituții de învăță
mînt, de cercetare științifică 
sau alte instituții social-cultu
rale, precum și în aparatul de 
stat. în vederea asigurării lo
curilor de muncă tuturor ab
solvenților, organizațiile so
cialiste sînt obligate să res
pecte actele de repartizare la 
stagiu. încălcarea acestor dis
poziții constituie contravenție 
și se sancționează potrivit le
gii. Efectuarea stagiului con
feră absolvenților dreptul la 
definitivarea încadrării în or
ganizația socialistă la care au 
făcut stagiul sau la încadra
rea într-o altă organizație so
cialistă.

în capitolul din lege con
sacrat drepturilor și îndatori
rilor studenților se arată că 
o dată cu înmatricularea în 
anul I al învățămîntului de 
zi, între rector, ca împuterni
cit al statului, și student se va 
încheia un contract. Contrac
tul va cuprinde, pentru stat, 
obligația de a asigura studen
tului condiții adecvate de în
vățămînt ; pentru student, o- 
bligația de a respecta normele 
de activitate și de comportare 
universitară, precum și de a 
efectua stagiul în locul de 
muncă în care va fi repartizat. 
Clauzele contractului se vor 
stabili prin hotărîre a Consi
liului de Miniștri.

Pentru a îndeplini, ca spe
cialiști și cetățeni, un rol ac
tiv în societate, studenții au 
datoria să-și însușească în mod 
temeinic cunoștințele care le 
asigură pregătirea, să parti
cipe la formele de activitate 
didactică stabilite prin planul 
de învățămînt, să respecte re
gulamentele interioare ale in
stituțiilor de învățămînt supe
rior, să aibă o comportare ci
vilizată față de cadrele didac
tice, de colegii lor și de orice 
alte persoane, în instituție și 
în afara ei.

Absolvenții cu diplomă ai 
unei facultăți pot urma o altă 
facultate, fără concurs de ad
mitere, cu scutire de frecvență 
sau prin învățămîntul fără 
frecvență și cu echivalarea 
examenelor la disciplinele cu 
conținut identic sau similar. 
Pe perioada studiilor, studen
ții pot primi burse, în funcție 
de rezultatele obținute la în
vățătură și de respectarea dis
ciplinei universitare, ținîn- 
du-se seama și de veniturile 
părinților. Studenții bursieri 
care nu au domiciliul în cen
trul universitar unde își fac 
studiile au asigurate cazarea 
în cămine și masa la cantine. 
De asemenea, pot locui în că
mine și lua masa la cantine, 
contra cost, și studenții ne
bursieri, în limita locurilor

disponibile. Studenții cu re
zultate excepționale la învă
țătură pot primi, potrivit le
gii, burse de merit sau burse 
și alte forme de sprijin mate
rial pentru continuarea studii
lor în străinătate.

Referitor la cercetarea știin
țifică, legea prevede că cerce
tarea științifică a personalului 
didactic din învățămîntul su
perior se desfășoară organizat 
în cadrul planurilor anuale și 
de perspectivă, fiind orientată 
spre rezolvarea unor proble
me importante ale științei și 
tehnicii, potrivit cu cerințele 
economiei și culturii româ
nești. Ea se organizează în ca
drul fiecărei catedre sau pe 
grupuri de catedre. Pentru 
dezvoltarea unor cercetări 
științifice importante se pre
vede posibilitatea înființării 
unor centre de cercetare știin
țifică pe lîngă instituțiile de 
învățămînt superior. în scopul 
stimulării cercetării științifice, 
instituțiile de învățămînt su
perior pot încheia contracte, 
potrivit legii, cu organizațiile 
socialiste interesate pentru re
zolvarea unor probleme știin
țifice și tehnico-științifice pre
văzute în planurile de cerce
tare sau propuse de benefi
ciari. Instituțiile de învăță
mînt superior conferă, în con
dițiile legii, titlurile științifice 
de doctor, doctor-docent în 
științe și doctor honoris causa. 
Ele organizează doctoratul în 
diferite ramuri ale științei. în 
vederea obținerii unei înalte 
calificări științifice de specia
litate.

Titlul VI al legii cuprinde 
prevederi cu privire la orga
nizarea de către instituțiile de 
învățămînt superior a cursu
rilor postuniversitare. Aceste 
cursuri pot funcționa și în ca
drul unor institute de cerce
tări sau în unele centre eco
nomice importante. Ele pot a- 
vea o durată de cel mult 12 
luni, în funcție de complexi
tatea domeniului în care se 
face perfecționarea sau spe
cializarea și pot fi organizate 
prin învățămînt de zi, seral sau, 
fără frecvență.

La unele cursuri postuni
versitare. stabilite de Ministe
rul Învățămîntului, admiterea 
se face prin concurs.

Titlul VII al legii este con
sacrat personalului didactic și 
personalului științific de cer
cetare, activității cadrelor di
dactice. încadrării lor la pos
turi. obligațiilor de muncă etc 
pe toate treptele de învăță
mînt. Obligațiile de muncă ale 
personalului didactic constau 
în îndeplinirea activității di
dactice, a activității metodico- 
educative și a activității de 
cercetare științifică. Profesorii, 
conferențiarii și șefii de lu
crări (lectorii) au și obligația 
de a participa la acțiunile e- 
ducative destinate studenților, 
de a îndruma nemijlocit cîte 
un grup de studenți din punct 
de vedere educativ, sprijinin- 
du-i atît în pregătirea lor pro
fesională, Cit și în întreaga lor 
activitate. Cu aprobarea Mi
nisterului Învățămîntului, u- 
nor membri ai personalului di
dactic li se pot repartiza nu
mai activități de cercetare ști
ințifică. In acest caz, obliga
țiile de muncă ale personalu
lui didactic constau în înde
plinirea temelor prevăzute în 
planul de cercetare științifică 
al catedrei. Drepturile și în
datoririle personalului didactic 
de toate gradele se vor preci
za prin' Statutul personalului 
didactic.

Dotarea unităților școlare 
din învățămîntul obligatoriu 
de cultură generală. învăță
mîntul liceal. învățămîntul 
profesional și învățămîntul 
tehnic cu mijloace didactico- 
materiale se face pe baza ba
remelor de dotare stabilite de 
Ministerul Învățămîntului.

Fondurile pentru dotarea in
stituțiilor de învățămînt su
perior cu mijloacele necesare 
activității didactice și științi
fice se prevăd în planurile de 
investiții ale Ministerului În
vățămîntului.

Legea prevede că organele 
de stat și cooperatiste care or
ganizează instituții de învăță
mînt vor putea înființa între
prinderi subordonate sau în
treprinderi anexe pentru con
fecționarea de aparate, utilaje 
și alte materiale didactice a- 
jutătoare, necesare activității 
instructiv-educative în toate 
instituțiile de învățămînt.

Ultimele titluri ale legii cu
prind prevederi referitoare la 
îndrumarea și controlul uni
tăților școlare de toate gradele, 
precum și o serie de dispoziții 
finale și tranzitorii.

(Text rezumat)
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lntr -un cadru sărbăto
resc, la Teatrul de stat din 
Oradea, peste 800 de ti
neri din întreprinderile, in
stituțiile și școlile orădene 
au participat la o int'dnire 
cu Victor Bologan, prim 
secretar al comitetului ju
dețean Bihor al P.C.R. Vor
bitorul a subliniat contri
buția adusă de tineret în 
diferite domenii de activi
tate și a trecut în revistă 
principalele probleme ale 
politicii interne și externe 
a partidului în lumina noi
lor hotăriri ale recentei 
plenare dt și sarcinile ce 
decurg din acestea. For
mațiile artistice de amatori 
de la liceul nr. 4 liceul nr. 
3, Liceul pedagogic, soliștii 
vocali și instrumentali a- 
companiați de orchestra de 
muzică populară Crișana 
au prezentat un interesant 
program artistic la sfîrșitul 
întîlnirii.

C. BEJAN

TEATRE
• Opera Română la Sala 

Palatului LILIACUL ora 
19,30 ; • Opereta MY FATR 
LADY ora 19,30; • Teatrul 
Național Sala Comedia HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDA
TĂ ora 19,30 ; Sala Studio 
PĂRINȚII TERIBILI Ora 
19,30 ; • Teatrul Lucia Stur- 
dza Bulandra Sala Schitu 
Măgureanu LIVADA CU VI
ȘINI ora 20 ; Sala Studio 
COMEDIE PE ÎNTUNERIC 
ora 20 ; • Teatrul Mic TAN- 
GO ora 20; • Ternii C. I. 
Nottara Sala Magheru CÎND 
LUNĂ E ALBASTRĂ ora 
19,30; Sala Studio VIZIUNI 
FLAMANDE ora 20 ; • Stu
dioul I.A.T.C. URIAȘII 
MUNȚILOR (premieră) ora 
20 ; • Teatrul Ion Creangă 
ADRESANȚII NECUNOS- 
CUȚI ora 9,30; • Teatrul
Țăndărică sala din str. Aca
demiei VRĂJITORUL DIN 
OZ or* 17.

ADUNAREA NAȚIONALA DE PE CÎMPIA LIBERTĂȚII DE LA BLAJ

Pagină glorioasă în istoria
poporului român

Spre sfîrșitul primei 
a secolului al XlX-leâ 
treaga Europă procesul 
voltare a forțelor de producție 
capitaliste se accentuează tot 
mai mult. Burghezia, purtătoa
rea noilor relații de producție, o 
dată cu întărirea pozițiilor și a 
ponderii sale economice aduce 
în prim plan dezideratul formă
rii națiunilor și a statelor națio
nale. Se trezește și se dezvoltă în 
rîndul popoarelor conștiința uni
tății naționale. Mișcările care 
tindeau spre unirea tuturor celor 
care vorbesc aceeași limbă, tră
iesc într-o comunitate economică 
și culturală se întețesc.

Țările române, deși la propor
ții mai reduse comparative cu 
alte state din Europa, cunosc și 
ele, în aceeași perioadă, frămîn- 
tările înnoitoare ale aceluiași 
proces.

Spre deosebire de Țara Româ
nească și Moldova complexul 
vieții economice, sociale și poli
tice din Transilvania prezenta 
unele particularități specifice.

Inegalitatea națională și so
cială a românilor, care consti
tuiau majoritatea covîrșitoare a 
populației își punea amprenta 
asupra întregii dezvoltări a 
Transilvaniei. Ca și alte state din 
Europa și imperiul habsbur- 
gic acel „complex rezultat din 
moșteniri și furtișaguri" — după 
cum îl caracterizează atît de 
bine Fr. Engels — acel „talmeș- 
balmeș organizat în care se în
vălmășesc zeci de limbi și zeci 
de națiuni..." a fost cuprins în 
anul 1848 de vîlvătaia marilor 
mișcări revoluționare.

Declanșate în acest cadru re
voluționar general care, așa cum 
scria N. Bălcescu, a fost „oca
zia, iar nu cauza" marilor lupte, 
revoluțiile române au avut ca 
obiective abolirea relațiilor de 
producție feudale, înlăturarea 
privilegiilor, a iobăgiei, elibera
rea și unitatea națională.

în contextul izbucnirii și des
fășurării revoluției în Transilva
nia. Adunarea de la Blaj, din 15 
mai 1848, reprezintă unul dintre 
momentele remarcabile de înăl
țătoare alirmare' a potențialului 
revoluționar al poporului român, 
în lupta pentru menținerea fiin
ței sale naționale, pentru libertate 
și echitate socială.

încă înainte cu două săptă- 
mîni, la 30 aprilie, într-o întru
nire preliminară a cîtorva mii de 
țărani, în frunte cu Simion Băr
nuțiu, Avram Iancu, Al. Papiu 
Ilarian ș.a., care s-a ținut Ia Blaj, 
s-a hotărît ca, în cel mai scurt 
timp, să aibă loc în același oraș 
o mare adunare națională a po
porului român.

Zilele care au premers adună
rii naționale au fost deosebit de 
frămîntate. Autoritățile au emis 
tot felul de dispoziții și circu-

jumătăți 
în în

de dez-
lare care vizau mai 
rea pe confesiuni 
populare, iar, atunci

TELEVIZIUNE
miercuri 15 mai 1968

• în jurul orei 11,15 — TRANSMISIE ÎN DIRECT : VIZITA
LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ A REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA A PREȘEDINTE
LUI REPUBLICII FRANCEZE CHARLES DE 
GAULLE

• 17,30 — Pentru cei miei: „Ala-bala... în laborator"
• 18,00 —• Telecronica economică : „Stocurile greu vandabile

— «a fatalitate ?"
18.30 — Curs de limba germană (lecția a 14-a) 
19,00 — Tineret, tinerețe : „Festivalul primăverii"
19.30 — Telejurnalul de seară
19,50 — Buletinul meteorologic : — Publicitate 
20,00 — Originale și tălmăciri din lirica românească și fran

ceză
• 20,15 — Transfocator
• 20,45 — Amintirile unui pian.
• 21,00 — Avanpremieră
• 21,15 — Telecinemateca : „Se schimbă lumea"
• 22,45 — Telejurnalul de noapte
• 23,00 — închiderea emisiunii

HARALAMB ZINCĂ

CJCI+IJ
doctorului

KING
- ROMAN -

Mihâi Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în București 
pentru a-și petrece concediul. Se instalează in casa mătușei 
sale. Eufrosina Bănescu. Întîmplător, i se oferă prilejul de a o 
cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția va
lutară a Băncii Naționale de care se îndrăgostește. într-una 
din zile, Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul i se 
încredințează tînărului căpitan de miliție, Liviu Roman.

După primele cercetări, moartea subită a Eufrosinei Bănescu, 
apoi unele întîmplări ciudate cu Virginia Munteanu complică 
brusc situația.

Roman deschise ușa ce dădea în balcon ; odată cu adierea ră
coroasă a nopții, avu senzația că în garsonieră năvăli și liniștea 
cimitirului de peste drum. „Dar dacă șocul nervos a fost provo-
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„SENTIMENTUL PICTEAZĂ,

întîi diviza- 
a forțelor 

x .. cînd ele au
dat greș, au trecut la luarea de 
măsuri care au mers pînă la 
efectuarea unor arestări din rîn
dul fruntașilor luptei poporului 
român din Transilvania, pînă la 
cererea de a se trimite la, Blaj 
nu numai infanterie și cavalerie, 
ci și artilerie. Piedicile puse de 
autoritățile maghiare, măsurile 
teroriste, n-au putut infringe vo
ința maselor populare de a fi 
prezente pe Cîmpia Blajului. Mii 
și mii de țărani de pe Someș, 
Mureș și Tîrnave, de lîngă Si
biu, Brașov, Hunedoara și Făgă
raș se îndreptau, în acele zile, 
spre locul ținerii istoricei adu
nări. în multe locuri, țăranii ho
tărau să meargă la adunare în
tregul sat.

Sub conducerea lui Avram 
Iancu au venit în acele zile pe 
Cîmpia Blfjului, mii și mii de 
țărani și mineri din Munții Apu
seni. Mulți dintre țăranii veniți 
la Blaj aduseră cu ei petițiile sa
telor în care erau așternute plîn- 
gerile lor împotriva încălcărilor 
și a abuzurilor săvîrșite de no
bili și dregători.

Marea Adunare națională de 
pe Cîmpul Libertății de la Blaj 
— cum a fost denumit locul de 
către participant — că
păta, astfel, sensurile adînci 
ale simbolurilor de care masele 
țărănești legau împlinirea aspira
țiilor lor : scuturarea lanțurilor 
seculare ale asupririi sociale și 
naționale.

La 14 mai, cu o zi înainte de 
ținerea adunării, în catedrala din 
Blaj a avut loc o consfătuire la 
care a luat parte „inteligența 
română" din Transilvania și Ba
nat. La această consfătuire Si
mion Bărnuțiu și-a ținut remar
cabilul său discurs în care pe 
baza datelor și a faptelor istori
ce a susținut și afirmat drepturi
le și aspirațiile poporului român 
din

A 
sele r._ —
fost apreciat la 40 000 umpleau 
cîmpia din apropierea Blajului. 
Erau de față fruntașii și tribunii 
luptei românilor din Transilvania 
printre care Simion Bărnuțiu, 
George Barițiu, Avram Iancu, 
August Treboniu Laurian, Al. 
Papiu-U arian, Aaron Florian, 
Axente Sever. Luau parte, de 
asemenea, patrioții moldoveni 
Vasile Alecsandri, Alecu Russo, 
C. Negri, Alexandru Cuza ș.a.

„Ziua aceasta — scria o gazetă 
contemporană evenimentului -

Transilvania.
doua zi, 15 mai 1848, ma- 
țărănești al căror număr a

OSCAR (cinemascop)
rulează la cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16„45 ; 19 ; 21,15) ; Festival (o- 
rele 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

K.O. (cinemascop)
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21).

OBSESIA (cinemasoap)
reulează la Republica (orele 
9 ; 11,30 ; 14 ; 15,15 ; 18,45 ;
21,15), Capitol (orele 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 • 21).

BALUL DE SIMBATA SEARA 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45) Victoria (orele 8,45 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
(cinemascop)

rulează la Lumina (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18.30 ; 20,45).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).

STATORNICIA RAȚIUNII 
rulează la Central (orele 
11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

SURÎS
(orele 15,30 ;

9;
; 17 ;

GIOCONDA FĂRĂ 
rulează la Union 
18 ; 20,30).

VIATA ÎN DOI 
rulează la Doina 
10) Desene animate pentru ca
pii (orele 11,30 ; 13,45 ; 16 ;

(orele 9 ; și

de mii de oameni însetați de 
libertate ca ziua răscumpără
rii și 
răsări".
țiunea română din Transilvania W 
a hotărît programul adunării 
expus de Simion Bărnuțiu, iar a 
a doua zi, sub presiunea eres- ” 
cîndă a agitației maselor țără
nești, care cereau cu tot mai mare A 
insistență dreptul lor la pămîntul 
pe care îl munceau și desfiin
țarea imediată a iobăgiei, ma- 
rea adunare a adoptat cela 
16 puncte ale petiției naționa
le, citită și explicată maselor £ 
de August Treboniu Laurian. 
Aceste puncte cuprindeau dezi- 
derate de ordin național : 
egalitatea națiunii româ
ne cu celelalte naționalități din 
Transilvania și neluarea nici 9 
unei hotăriri referitoare la 
„unirea" cu Ungaria pînă cînd 
„națiunea română nu va fi W 
națiune constituită și organizată 
cu vot deliberativ și decisiv în 
camera legislativă", cu aspira- ™ 
țiile sociale ale maselor largi ; 
desființarea iobăgiei fără nici o gfe 
despăgubire și constituirea unor ™ 
comisii care să ia în discuție 
ocupările abuzive de pămînturi 
săvîrșite de nobili.

în Adunarea de la Blaj, a ră
sunat pentru prima oară fără £ 
echivoc și în mod deschis voința 
poporului român de a săvîrși 
unitatea sa națională în putemi- 9 
cui strigăt al maselor : „vrem să 
ne unim cu țara".

Dar, neluînd în seamă voința W 
națiunii române căreia nici mă
car nu i s-a dat posibilitatea de a 
a fi ascultată, Dieta maghiară a ™ 
votat încorporarea Transilvanie» 
la Ungaria.

Nerecunoașterea de către gu- 
vernul maghiar a naționalităților 
conlocuitoare, lipsa de colabora- A 
re a revoluției maghiare cu cea 
română, au facilitat intervenția 
forțelor contrarevoluționare, A
habsburgice și țariste, care au 
înăbușit în sînge lupta acestora.

Deși înfrîntă, revoluția de la Q 
1848 din Transilvania a zguduit 
puternic orînduirea feudală, a 
grăbit desființarea iobăgiei și 
trecerea într-un ritm mai rapid 
la introducerea relațiilor de pro- 
ducție capitaliste. Totodată, fer- @ 
mentul său eliberator a contri
buit într-o măsură însemnată la _ 
trezirea și dezvoltarea conștiinței V 
naționale a poporului român.

de mulți temută, 
In această zi, na-

ION ILINCIOU
Cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

18.15 ; 20,30), Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

rulează la Feroviar (orele 8,45;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20),
Excelsior (orele 9,45 ; 12 ; 14,15;
16.30 ; 18,45 ; 21), Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30), Tomis (orele 9—16 în 
continuare ; 18,30 20,45).

ZILE DE VARA
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Flamura (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 : 18,15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la înfrățirea (orele 10 ;
16 ; 18,15 : 20,30), Cosmos (orele
14.30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), Cotroceni (orele
15.30 ; 18 • 20,30).

PENTRU CÎTIVA DOLARI ÎN 
PLUS
(cinemascop)

rulează la Dacia (orele 8—15,30;
18.15 ; 20,45), Popular (orele
15,30 ; 18 ; 20,45).

EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ;
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). Aurora 
orele 8,15 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30), Arta (orele 9—15,45 ;
18.15 ; 20,45).

CAPCANA (cinemascop)

9;

cat de cu totul altceva și nici de cum de trecerea lui Miroiu 
sau a altei persoane prin această încăpere ? se întrebă el privind 
de la înălțimea etajului șase luminile feerice ale Capitalei. în
seamnă că cel care-și anunțase vizita între 10 și 11 ar putea să 
pice dintr-o clipă în alta".. Se uită la ceas. Acele cadranului ară
tau zece și douăzeci. Nu-i rămînea decît să aștepte. în fond, 
așteptarea avea să-i ofere răspunsul la întrebarea dacă nu 
cumva cel anunțat pentru ora zece trecuse mai devreme pe a- 
colo. Revăzu în gînd chipul răvășit și îmbătrînit de spaimă al 
Virginiei Munteanu. „Ce anume ar fi putut s-o sperie în halul 
ăsta ? Nu cumva ceea ce a speriat-o și pe bătrîna Bănescu pro- 
vocîndu-i moartea ?“ I se părea că între cele două situații ivite 
în ultimele douăzeci și patru de ore, putea, fără să șovăie, să 
tragă o linie de unire. Și pentru că întrebările rămăseseră fără 
răspuns, începu să se legene în iluzia că, cel mai tîrziu mîine 
dimineață, va izbuti să stea de vorbă cu Virginia Munteanu și, 
astfel, să afle tot ce se petrecuse cu dînsa. Totodată, își dădea 
seama că fiecare minut lucra în favoarea infractorului. Miroiu 
dispărut... Bătrîna Bănescu moartă... Virginia Munteanu arun
cată în brațele unei crize nervoase...

Cîteva ciocănituri discrete în ușă frînseră firul gîndurilor. 
Instinctiv, duse mina la armă. încă o secundă sau două și s-ar 
putea să dea cu ochii de Miroiu. Deschise. îi veni să rîdă : 
uitase de Nisipeanu.

— Intră !
— Ești singur ? •
își strînseră mîinile și căpitanul îl puse imediat în temă :
— Sînt convins că urme dactiloscopice n-ai să găsești.
— Nu se știe, rîse celălalt, sînt, de felul meu, un om norocos.
— Caută mai cu seamă urme de pași... Mă interesează să știu 

dacă stăpîna acestei garsoniere n-a primit cumva vizita celor 
doi indivizi care au vizitat-o ieri noaptea și pe bătrîna Bănescu.

Locotenentul major se apucă imediat de lucru. Roman îl se- 
condă, atent să nu-1 stingherească. Prezența lui Nisipeanu îl a- 
jută pentru un timp să-și izgonească din minte imaginea Virgi- 
niei Munteanu. îi urmări îndemînarea. îl văzu pulverizînd un 
praf incolor peste parchetul descoperit. Aproape automat, pe 
seîndurile parchetului ceruit se contură amprenta unor pași.

— Sper sâ nu fie ai tăi ! glumi Nisipeanu îngenunchîat lîngă 
urmele depistate.

— Te lăudai mai înainte că ești un om norocos, glumi și 
Roman... în ceea ce privește, am un picior mic, 40, făcu el alu-
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Poate nici un artist român 
n-a răscolit mai tulburător și 
mai adine conștiința unui 
popor ca Nicolae Grigorescu. 
O glorie națională încă din 
timpul vieții a devenit cu 
scurgerea anilor un mit, viața 
topindu-i-se în creație și a- 
mintire aproape nediferențiat, 
în mit reverberat neașteptat 
de prelung pe paleta unor 
confrați mai sceptici, mai ce
rebrali și mai analitici ca și 
epocile în care au creat. 
„Poate în. toate lucrările gene
rației noastre — scria cu o 
sinceritate melancolică, de
zarmanta, Francisc Șirato — 
stăruie dorul Arcadiei ferice, 
ce era pentru Grigorescu țara 
lui". Contestat uneori, tot așa 
cum a fost fanatic adulat, el 
rămîne deși limpede, senin și 
explicit, un miracol emoțio
nant, potențat perpetuu. Ju
decat cu o logică implacabilă, 
ipecanicistă, atemporală și 
ageografică, Grigorescu poate 
părea deconcertant de edulco
rat în sentiment, de incon
sistent în idee și monoton în 
viziune. Povestea cu „Ghiocel0, 
boul alb care venea singur 
să-i pozeze, o parabolă parcă 
desprinsă din cărțile de citire 
ale începutului de secol, poate 
stîrni astăzi zîmbete, fără să 
altereze însă esența și misio
narismul artei sale. Căci re
voluția pe care Grigorescu a 
adus-o indubitabil în dome
niul expresiei plastice, se 
conjugă cu o alta în plan 
social, am zice, nu mai puțin 
importanță sau bogată în con
secințe ci poate mai insufi
cient analizată. Nicolae Iorga 
a intuit magistral acest a- 
devăr. Grigorescu descoperea, 
după picturile fotografice ale 
zugravilor străini și cele pre
cumpănitor de aparat ale 
pictorilor pașoptiști, ale unui 
Aman sau Tattarescu. ochilor 
uimiți ai unei colectivități 
întregi, cu argumentele artei 
culte, natura țării lor, pe care, 
o vedeau și o simțeau zilnic, 
dar care nepurificată, nesin
tetizată prin magia artei 
nu-și dezvăluise înțelesurile 
adînci și simbolice („...nota 
dominantă a sufletului său de 
artist, e ADEVĂRUL — re
zuma Nicolae Iorga. Tablou
rile sale sînt reale, autentice, 
cu totul în același înțeles în 
care e autentic un vechi 
hrisov, cu scriptura sa de
osebită, cu podoabele sale 
particulare, cu stilul său a- 
numit, ce nu se poate născoci 
de un interesat. Aceste lu
crări au fost și sînt, dar noi 
am știut de ele, deși trăim 
în mijlocul lor, numai cînd 
acest pictor a venit să ne 
spuie, pe cînd atîția mîzgăleau 
din amintire sau din fantezie, 
că țara noastră, țara neamului 
nostru are ACEST cer, A-

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

SlNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează la Lira (orele 15,30— 
18), Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Drumul Sării (orele
15 ; 17,30 ; 20), Volga (orele 10 ;
12.30 : 15 ; 17,45 ; 20,30).

DOUĂ BILETE LA MATINEU 
(cinemascop)

rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

BELLA (cinemascop)
rulează la Pacea (orele 
19,30).

SFÎNTUL LA PlNDĂ
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18 ; 20,30), Progresul (orele
15,30 ; 18 • 20,30).

EA VA RÎDE
rulează la Melodia (orele 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 • 18,30 ; 21).

LEUL AFRICAN
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
(cinemascop)

rulează la Miorița (orele 9,30 ;
12 : 15,30 ; 18 ; 20,30).

ANGELICA ȘI REGELE 
(cinemascop)

16;

NU PENSULA"
130 de ani de la nașterea lui
NICOLAE GRIGORESCU

CEASTA lumină, ACESTE 
perspective și că fiii ei cei 
mai adevărați, supt pînzetu- 
rile lor aspre, au, cînd sînt 
veseli, ACEST zîmbet
CEST înțeles în ochii adînci 
atunci cînd îi fură 
vieții sau a firii"). In 
sens gestul său conține 
funzimi și consecințe 
bănuite, uneori poate sinuos, 
dificil de surprins în înche
garea unei conștiințe na
ționale, dar certe în substan
țialitatea lor. Cu acest pictor 
al „piciorului de plai, și al

și A-

taina 
acest 
pro- 
ne-

rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA
(cinemascop)

rulează la Munca (orele 16 ;
19.30) .

EDDIE CHAPMAN — AGENT
SECRET
(cinemasoap)

rulează la Flacăra (orele 14,30: 
17,30 : 20,30).

UN IDIOT LA PARIS
(cinemascop)

rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). duminica matineu
10.30) .

TOM ȘI JERRRY — BUCURIA 
DRAGOSTEI

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

13—19 mai 1968
BALUL DE SÎMBATA SEARA 

rulează la Doina orele 19,30
OBSESIA

rulează la Stadionul Dinamo 
orele 19,45 ; Expoziție orele 20; 
Capitol orele 20).

EA VA RÎDE
Arenele Libertății orele 20.

DUMINICA LE NEW YORK 
rulează la Parcul Herăstrău o- 
rele 20.

gunl de rai", factorul geogra
fic devine componentă intrin
secă (alături de istorie) a ideii 
de națiune, definind intuitiv, 
cu mijloace pur vizuale, ceea 
ce mai tîrziu vor încerca să 
definească filozofii în abs
tracțiuni, cu argumente une
ori discutabile (Lucian Blagă, 
de pildă). Ceea ce a săvîrșit 
el pare puțin. în realitate e 
imens de mult și lucrul l-a 
„înțeles" din capul locului. A 
pictat inepuizabil aceleași 
peisaje nostalgice și prăfuite, 
aceleași personaje singuratice, 
și melancolice, 
ceri vibrante, 
vreodată 
stăpînirea 
riul său 
du-se cu 
în impersonal, căci 
prea de ajuns, 
avea de spus era mai presus de 
preferințele și subiectivitatea 
sa. Dacă barbizoniștii (în to
vărășia cărora și-a desăvîrșit 
un trainic meșteșug) reveneau 
la natură suprasaturați de 
clasicism și artificial, ca la un 
Eden pierdut, cu ceva pervers 
din atitudinea degustătorului 
solitar, Grigorescu avea de 
descris în prezent (căci a fost 
din punct de vedere filozofic 
un creator al timpului prezent) 
un imens continent de frumu
seți, lumii și confraților săi. 
într-un 
gorescu 
adeseori 
taliului. Rămîne însă la 
aură feerică pură, puțin as
cetă (carnalul uman, vegetal 
sau mineral e mai întotdea
una la el spiritualizat), pro
dusul unei indiscutabile se
lectări, a unei idealități care 
vizează arhetipuri. E într-un 
fel o aură romantică pe care 
el a dorit-o și de care nu are 
sens să-1 absolvim ca de ceva 
desuet și neartistic. S-a afir
mat adesea că Grigorescu e și 
un impresionist, și din multe

puncte de vedere este (mal 
ales formale, tehnice, căci cul
tivă ca nimeni altul drama
turgia luminii solare, notația 
spontană, senzația fugace ce 
trebuie prinsă în zbor și 
transpusă în boabe și sclipiri 
mărunte de culoare) deși în 
planul concepției, al structurii 
nu este. La impresioniști su
biectul e un motiv, la Grigo
rescu e atracție și sentiment. 
„De cîte ori, spune el, nu mi 
s-a întîmplat, cînd aveam cu
lorile la mine, să văd un colț 
de natură admirabilă. Mă 
uitam la ceas ca să revin a 
doua zi, exact la aceeași oră 
să lucrez... Veneam și nu mai 
era nimic. " 
valea și 
era dar 
același

La impresioniști ____
danța sau sensul concordanței 
e anulat de un obiectivism 
deliberat, un Claude Monet 
pictînd același subiect (de 
pildă catedrala din Rouen) 
dimineața, la prînz, în apus, 
pe ceață, pe ploaie sau iarna, 
subscriind în primul rînd cu
noscutului adagiu : „Pictura 
înseamnă a înregistra senzații 
colorate." Sentimental incori
gibil, îndrăgostit cu fervoare 
de obiectul artei sale, Grigo
rescu exclamă : „Sentimentul 
colorează, nu pensula". Invă- • 
țămintele sale plastice cu
cerite metodic, îndărătnic, 
tenace, sînt imense. De la el 
întoarcerea la tenta uniformă, 
egală, plată, insensibilă și co
dificată devine imposibilă, ca 
și întoarcerea la schematismul 
compoziției și dirijarea inspi
rației. Grigorescu și-a învățat 
urmașii să îndrăznească, să 
pășească netulburați în atin
gerea idealului lor artistic, ca 
și el, dincolo de laudă sau 
hulă. I-a învățat să privească 
lumea exclusiv colorat, într-o 
mentalitate pur plastică, vi
zuală, luminoasă și aera 4 
Raportat la creația poster, 
oară lui, Grigorescu pare ine
vitabil distanțat 
firesc să fie așa. 
ceva de la el e 
prin substituții 
(pe care unii> le 
în chip cu totul 
s-ar cere unui

Erau copacii, era 
aceeași 

nu mai
lumină 

eram eu

concor-

tă- 
să facă 

între 
și impe- 

scufundîn- 
și pietate 
și atît era 

și ceea ce

aceleași 
fără 

hotărnicie 
naturii 

colorat, 
modestie

sens limitativ 
a fost un
un pictor al

Gri- 
realist, 

de- 
el o

de ea și e 
A cere alt- 
ca și cînd 

imposibile 
mai cultivă 
neașteptat) 
Rousseau, 

Diaz. Troyon, Millet sau Dau
bigny să fie un Braque, un 
Matisse, un Leger sau Picasso. 
Grigorescu, în ciuda unei 
păreri vagi și nefundamen
tate, nu e departe de spiritul 
unei epoci, pe plan mondial 
discutînd, de cuceririle ei, pe 
care le-a trăit, le-a asimilat în 
resortul lor intim, cu perso
nalitate, revoluționînd pictura 
românească. El a moderni
zat-o, a emancipat-o de ișlic 
și bizantinism, i-a acordat 
prestanță și demnitate, un 
chip caracteristic. Deși strîns 
legat de arta noastră populară, 
mai bine-zis de spiritul și 
de aspirațiile unui popor, el e 
un artist cult în primul rînd, 
un artist conștient de meni
rea sa, pentru care spectacolul 
lumii senzitive, oferit cu 
dărnicie și. virginal aproape ? 
subordonat unui scop, unui 
crez artistic, limpede și decis. 
Actualitatea lui Grigorescu e 
mai mare decît se subliniază 
adesea, și decît o pot sublinia 
aceste rînduri, și ea constă 
desigur nu in preluări 
procedee sau viziuni, ci 
primul rînd in dragostea 
fierbinte pentru natura 
oamenii acestei țări, intr-un 
îndemn mut de a prinde 
mereu neobosit fața epocii, a 
contemporaneității, de a de
veni prin condiția de artist 
un 
sa de 
angajare 
continuă 
nouă.

mentor 
sinceritate, 

artistică 
să fie

de 
in 
sa 
și

Lecțiaspiritual.
onestitate, 
și civică 

vie și

C. R. CONSTANTINESCU

zia la urma acelui picior uriaș, ridicată dimineața de pe podeaua 
locuinței doamnei Bănescu.

— Pantofi de damă, mormăi Nisipeanu. Pantofi bărbătești... 
N-au fost doi bărbați... cl numai unul... Pînă la probe de labora
tor — mă refer la fotografierea amprentelor — pot să-ți spun, 
dacă te interesează, bineînțeles...

— Mă interesează, se grăbi Roman să răspundă, fără a mai da 
atenție ironiei lui Nisipeanu.

— ...că pașii nu sînt ai „uriașului", ci ai celuilalt... același 
număr... 42, însă alt pantof ; reține, te rog, alt pantof...

Locotenentul major trecu la „ridicarea urmelor". Constatarea 
lui Nisipeanu îl înveseli pe Roman. începu să se miște mai de
gajat prin încăpere. Se uită la ceas. „Mi-ar'plăcea să pice acum 
Miroiu. Peste zece minute va fi ora douăzeci și trei. Ar fi nos
tim. Dar asta ar complica și mai mult lucrurile. Ar trebui să 
aflu atunci cine a fost cel care a vizitat-o pe Virginia Mun
teanu".

— Eu am terminat, zise locotenentul major Nisipeanu. Ce faci, 
mai rămîi ?

— Aștept un telefon.
— Eu...
— încă în noaptea asta aș vrea să aflu dacă urmele sînt Sau 

nu identice cu cele de azi dimineață.
— Mă, ce dracu, aveam și eu întîlnire cu o fată...
— Și eu, mărturisi Roman aprinzîndu-și o țigară.
Rămase din nou singur. Trecuse de 11, Miroiu în nici un caz 

nu avea să se mai ivească. Se dovedise destul de abil în organi
zarea întîlnirii cu logodnica sa. Bineînțeles, dacă el o organizase. 
Se învîrti iarăși prin cameră, cercetînd, fără un interes anume, 
fiecare obiect în parte. „Dacă și-ar reveni pînă mîine, să pot să 
stau de vorbă cu ea. Pînă atunci însă va trebui să mă mulțu
mesc cu un semn lăsat de omul care o caută pe Virginia Mun
teanu". „Am fost și azi dimineață, îi spunea semnul, dar am bă
tut în retragere".

Pe neașteptate, își aminti că nu izbutise încă să dea de Marin 
Iliescu. „Poate că prind momentul încă în noaptea asta". Chemă 
D.G.M.-ul la telefon și se interesă dacă cei însărcinați cu supra
vegherea funcționarului bancar Marin Iliescu, prezentaseră 
vreun raport, mai exact, voia să afle unde își petrecuse timpul, 
între orele 20,30 și 21,30, cel pus sub urmărire. I se prezentă un 
raport scurt care-i dădu de gîndit. Ofițerii însărcinați cu supra
vegherea lui Marin Iliescu pierduseră urma acestuia. Funcționa-
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rul a părăsit incinta Băncii înaintea Virginiei Munteanu, s-a în
dreptat pe jos spre stația Sf. Gheorghe, acolo a izbutit să dis
pară de parcă ar.fi intrat în pămînt. „Foarte rău, să mi-1 scoateți 
din pămînt, din iarbă verde," ordonă Roman nemulțumit și trînti 
receptorul. își scoase pipa din buzunar și începu să se joace cu 
ea privind la nesfîrșit telefonul. „S-ar putea să nu fie străin de 
toate întîmplările astea, hotărî Roman. Prin mijlocirea lui, fie 
și întîmplătoare, Virginia Munteanu l-a cunoscut pe Miroiu... au 
cunoscut ora la care cei doi se vor întîlni la Universitate... S-a 
învoit să se ducă la Policlinică, dar la Policlinică n-a fost... A 
lipsit din bancă în același timp cu colega lui... A dispărut din 
raza vizuală a omului nostru la un ceas destul de suspect..." 
Dacă pînă la acest ultim amănunt nu manifestase pentru Marin 
Iliescu nici un interes deosebit, acum i se părea că era ameste- < 
cat pînă în gît în cazul Miroiu. „Dacă1'aș avea un pantof de-al 
lui, aș rezolva imediat problema".

Pe la unsprezece și jumătate, Lili îl chemă la telefon. Se mai 
afla încă la spital.

— Nu și-a revenit, îl informă ea. I s-a făcut o nouă injecție 
și au adormit-o. Medicul care i-a făcut internarea mi-a spus că 
încă nu se poate pronunța... trebuie să vadă cum va evolua 
criza. Și acum, eu ce fac ?

Tonul cu care fusese rostită întrebarea îi aminti de un copilaș 
tare necăjit și lipsit de apărare. I se făcu milă de dînsa.

— Așteâptă-mă acolo, o liniști el înduioșat, vin după tine să 
te iau cu mașina noastră. Așteaptă-mă la poartă. O să te duc 
acasă.

IV. Dau un regat pentru un pantof
In ziua următoare, după ce se prezentă la raport, Roman se 

repezi la spital cu inima plină speranțe. Intrase, socotea el, în
tr-o etapă decisivă. Virginia Munteanu, după o noapte de somn 
odihnitor, se va fi regăsit ; îi va relata cu lux de amănunte cine 
â vizitat-o, provocîndu-i șocul nervos. (Virginia Munteanu nu-1 
recunoaște ; continuă să zacă într-o stare prostrație. De la spi
tal, Liviu Roman se deplasează la Banca Națională unde află că 
Marin Iliescu, colegul Virginiei Munteanu, absentează de la ser
viciu).

Avea în buzunar adresa lui Marin Iliescu și luase hotărîrea 
să treacă pe la domiciliul acestuia. „Pobeda" îl aștepta în fața 
băncii. Se așeză lîngă șofer rostind numele unei străzi.

(Urmare în nr. de joi)
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La sosiră, pe aeroportul Râneasa
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Consiliului de Stat

președintelui
Nicolae Ceaușescu
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dală, în sentimentele profund 
umaniste de care sînt anima
te. Constatăm cu satisfacție că 
raporturile de colaborare ro
mâno-franceze urmează un 
drum ascendent atît în inte
resul celor două țări, cit și al 
cauzei generale a păcii și secu
rității în lume.

In România se dă o înaltă a- 
preciere poziției Franței într-o 
serie de probleme internațio
nale vitale, activității dumnea
voastră remarcabile pentru o 
largă cooperare între țări, 
promovarea în raporturile in
terstatale a principiului inde
pendenței și suveranității na
ționale, pentru preîntâmpina
rea unui nou război mondial.

Astăzi, cînd viața interna
țională este atît de complexă, 
cînd în lume persistă nenumă
rate probleme generatoare de 
grave primejdii pentru pace, 
considerăm că întâlnirile din

tre conducătorii statelor repre
zintă un mijloc de seamă pen
tru netezirea drumului spre 
încredere și colaborare între 
națiuni, pentru soluționarea 
problemelor litigioase, pentru 
apărarea păcii în lume. Avem 
convingerea că discuțiile pe 
care le vom avea vor prilejui 
un fructuos schimb de opinii 
In domenii legate atit de re
lațiile dintre România și Fran
ța, cit și de problemele de in
teres general, de evenimente
le internaționale actuale, de 
preocupările mari, legitime ale 
tuturor popoarelor.

Sîntem încredințați, domnu
le președinte, că vizita dum
neavoastră în România va 
marca un moment de seamă în 
dezvoltarea colaborării româ
no-franceze, răsfrîngîndu-se în 
mod pozitiv și asupra climatu
lui politic european și interna
țional.

Dați-mi voie să închei, 
urîndu-vă tradiționalul „Bun 
venit" pe pămîntul României !

Continuarea reportajului 
de la sosirea președintelui 

Charles de Gaulle
(Urmare din pag. I)

și străini, corespondenți și tri
miși speciali ai marilor agenții 
de presă, societăți de radio și 
televiziune, ziare și reviste de 
peste hotare.

Se află, de asemenea, de față 
Je'an Ix>uis Pons, ambasadorul 
Franței la București, membrii 
Ambasadei franceze, precum și 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Bucureș^j.

Ora 11,50. Pe cer î$i fac apa
riția avioane cu reacție ale for
țelor armate române, care, de 
la intrarea în spațiul aerian al 
țării noastre, escortează nava 
prezidențială. La ora 12 avio
nul special „Caravelle" ateri
zează.

Președintele Republicii Fran
ceze și soția sînt salutați de 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceausescu, cu so
ția, de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, de George 
Maoovescu, prim-adjunct al 
■ministrului afacerilor externe. 
Conducătorii de stat ai Româ
niei și Franței își string cor
dial mîinile.

Președintele de Gaulle pre
zintă gazdelor pe Maurice 
Couve de Murville, cu soția, 
Bernard Tricot, secretar gene
ral al Președinției Republicii, 
cu soția, și pe celelalte persoa
ne oficiale oare îl însoțesc.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, prezin
tă persoanele oficiale române 
atașate pe lîngă domnul și 
doamna de Gaulle în tot tim
pul vizitei.

Comandantul gărzii de onoa
re, aliniată pe aeroport, pre
zintă raportul. Fanfara into
nează Imnul de stat al Franței 
și Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România. în semn de 
salut sînt trase 21 de salve de 
artilerie.

Președintele Charles de 
Gaulle, însoțit de președintele 
Nicolae Ceaușescu, trec apoi 
în revistă garda de onoare. O- 
prindu-se în fața gărzii, preșe
dintele de Gaulle salută pe 
militari. în limba română, cu 
cuvintele ..Bună ziua soldați !".

Sînt prezentați apoi șefii mi
siunilor diplomatice. ■ membrii 
Ambasadei Franței la Bucu
rești, membri ai guvernului 
Republicii Socialiste România, 
celelalte oficialități.

Cei doi șefi de stat iau loc 
pe podiumul amenajat pe pista 
aeroportului. Adresîndu-se oas
peților francezi, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu rostește o cuvîntare 
de bun venit.

Răspunde președintele Re
publicii Franceze. Charles de 
Gaulle.

Ultimele cuvinte ale salutu
lui au fost rostite în limba ro
mână. Cuvîntările celor doi 
conducători de stat au fost 
subliniate de cei prezenți cu 
vii și îndelungi aplauze.

Președintele Republicii Fran
ceze și președintele Consiliului 
de Stat al României primesc 
apoi defilarea gărzii de onoa
re.

Președintele Charles de 
Gaulle, împreună cu președin
tele Consiliului de Stat, Nico
lae Ceaușescu, trec prin fața 
miilor de cetățeni ai Capitalei, 
prezenți la aeroport. Ei sînt sa
lutați cu entuziasm de locui
torii Capitalei, string mîinile 
la zeci și zeci de tineri, bărbați 
și femei, care îi aclamă cu 
multă căldură, flutură stegu- 
lețe și buchete de flori. Este o 
caldă manifestare de simpatie, 
o vie expresie a puternicelor 
sentimente de prietenie dintre 
popoarele român și francez.

Un grup de tinere îmbrăcate 
în frumoase costume naționale 
oferă buchete de flori.

Cei doi președinți iau loc 
într-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști, care, ur
mată de coloana mașinilor ofi
ciale, se îndreaptă spre reșe
dința rezervată oaspeților. De-a 
lungul întregului traseu, îm
podobit cu drapelele celor două 
țări, zeci și zeci de mii de lo
cuitori ai Bucureștiului își ma
nifestă bucuria de a fi gazde 
ai distinșilor soli ai Franței, de 
a asista la începutul vizitei pe 
care o face primul șef de stat 
francez în țara noastră. Răsună 
aplauze și ovații, se flutură 
stegulețe cu culorile tricoloru
lui român și francez ; o ploaie 
de flori se așterne în fața ma
șinilor.

Cei doi conducători de stat 
răspund cu cordialitate mani
festărilor de prietenie, care îi 
însoțesc pînă la reședința ofi
cială.

Primirea entiiziastă care a 
făcut-o populația Capitalei 
noastre președintelui de Gaulle 
și celorlalți oaspeți francezi din 
primele momente ale sosirii lor 
pe pămîntul românesc s-a 
transformat într-o manifestare 
vie și deosebit de expresivă a 
legăturilor tradiționale dintre 
România și Franța, a raportu
rilor de colaborare multilate
rală în continuă ascendență 
dintre cele două popoare în 
spiritul înțelegerii și respectu
lui reciproc. în folosul cauzei 
păcii și al destinderii interna
ționale.

(Agerpres)

cele două națiuni. In mare măsură, acestea pot 
fi puse, pe bună dreptate, pe seama originii 
noastre comune, dar dincolo de aceasta, cele 
două popoare au găsit întotdeauna înțelegere 
reciprocă în aspirațiile lor spre libertate na
țională și socială, spre idealurile de progres 
și demnitate ale omului, spre pace și priete
nie între națiuni. Pe acest fundament istoric 
trainic se clădesc raporturile de colaborare 
dintre România și Franța în epoca contempo
rană.

Astăzi, datorită proporțiilor nemaicunoscu
te ale producției de bunuri materiale, ale cu
noașterii umane, ale schimbului de mărfuri 
și de idei, cooperarea multilaterală româno- 
franceză se impune ca un deziderat obiectiv 
pentru ambele noastre popoare, înscriindu-se 
în mod firesc în sfera diviziunii internaționale 
a muncii. Avem toate motivele să ne decla
răm satisfăcuți de stadiul și evoluția raportu
rilor multilaterale româno-franceze.

Este un adevăr axiomatic că popoarele își 
sporesc încrederea unul față de celălalt, con
lucrează mai bine și mai rodnic dacă se cu
nosc mai îndeaproape și mai profund. Sîntem 
încredințați că în timpul convorbirilor și întâl
nirilor vom amplifica cunoașterea reciprocă a 
preocupărilor, intereselor și concepțiilor poli
tice ale statelor noastre, vom putea explora 
noi posibilități și modalități de lărgire și in
tensificare a cooperării în producție, în știin
ță și tehnică, de extindere a relațiilor în toate 
domeniile.

Veți avea prilejul să călătoriți prin Româ
nia. să trăiți cîteva zile în ambianța naturii 
țării noastre, să luați contact cu viața poporu
lui român, să cunoașteți o parte din roadele 
activității sale sociale noi. Vă sînt desigur 
bine cunoscute împrejurările istorice în care 
s-a dezvoltat națiunea noastră, lupta grea pe 
care a trebuit să o ducă poporul român de-a 
lungul timpurilor pentru a-și păstra ființa 
națională, pentru a ocupa un loc demn în 
marea familie a popoarelor lumii. Astăzi, po
porul român, liber și stăpin pe soarta sa, își 
închină întreaga energie și forță creatoare 
progresului material și spiritual al țării, în
făptuirii idealurilor sale de dreptate socială, 
pentru manifestarea deplină și împlinirea 
multilaterală a personalității umane, aducîn- 
du-și astfel contribuția la cauza progresului 
universal.

Consacrîndu-se unor eforturi constante și 
perseverente pentru prosperitate. România 
este în același timp adine preocupată de ma
rile probleme ale vieții internaționale contem
porane, militează din toate puterile pentru 
preîntâmpinarea unui nou război, pentru in
staurarea unor raporturi de prietenie și con
lucrare între toate popoarele lumii. Acor- 
dînd o atenție deosebită relațiilor de colabo
rare multilaterală cu țările socialiste, Româ
nia acționează în același timp pentru extinde
rea raporturilor sale economice, politice, teh- 
nico-științifice și culturale cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socială. După pă
rerea noastră, în epoca de astăzi, cînd lumea 
este împărțită în state cu orînduiri sociale 
diferite, singura alternativă rațională este co
existența pașnică între aceste state, dezvolta
rea colaborării și cooperării între toate po
poarele, apărarea și consolidarea cu forțe co
mune a păcii și securității internaționale.

România consideră că realizarea acestui 
deziderat fundamental al vieții politice con
temporane depinde în măsură hotărîtoare de 
instaurarea în raporturile interstatale a prin
cipiilor respectului independenței și suverani
tății naționale a popoarelor, ale egalității în 
drepturi și neamestecului în treburile interne 
ale altora. Evoluția vieții internaționale înve
derează că aceste principii găsesc un ecou 
profund în opinia publică, sînt îmbrățișate de 
numeroase state, capătă tot mai mult teren 
pe arena mondială. Ne pronunțăm cu fermi
tate pentru dreptul inalienabil al fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, pentru dez
voltarea liberă, nestingherită de nici un ames
tec din afară, a fiecărei națiuni — aceasta 
fiind, după părerea noastră, o cerință obiec

tivă a progresului uman în epoca contempo
rană, o condiție a conviețuirii pașnice dintre 
toate popoarele. Nu putem ignora faptul că 
un mare număr de națiuni se află în prezent 
abia la începutul dezvoltării lor, că afirmarea 
lor liberă condiționează realizarea aspirațiilor 
popoarelor respective spre bunăstare și pro
gres social. Departe de a-și fi epuizat rolul în 
societate, națiunea rămîne încă un factor esen
țial al vieții sociale și orice încercare de a-i 
știrbi suveranitatea, provoacă în mod inevita
bil conflicte adinei, pericole pentru pacea in
ternațională. Respectarea principiilor la care 
ne-am referit, este, credem, singura cale pe 
care se poate ajunge la soluționarea compli
catelor probleme ale vieții internaționale ac- 
turle, la evitarea izbucnirii unui nou război 
mondial.

Unul din factorii care viciază grav atmo
sfera internațională, care poartă în sine mari 
primejdii pentru pace, este agresiunea Statelor 
Unite ale Americii în Vietnam, încălcarea 
independenței și suveranității naționale a po
porului vietnamez. Ne exprimăm satisfacția 
pentru stabilirea contactelor, în capitala 
Franței, între reprezentanții Republicii Demo
crate Vietnam și ai Statelor Unite ale Ame
ricii. considerînd aceasta un prim pas în ve
derea reglementării problemei vietnameze. 
Calea sigură pentru soluționarea acestui con
flict este oprirea necondiționată a tuturor 
bombardamentelor asupra Republicii Demo
crate Vietnam, încetarea actelor de război 
împotriva poporului vietnamez, respectarea 
dreptului său sacru de a-și hotărî calea dez
voltării sociale fără nici un amestec din afară.

în lumea contemporană există și alte zone 
fierbinți, alte conflicte care poartă în ele pri
mejdia unui nou război, alte probleme care-și 
cer rezolvarea. Lumea este pe bună dreptate 
preocupată de situația din Orientul Apropiat, 
de chestiunea dezarmării, a lichidării perico
lului nuclear. Considerăm că în această ordi
ne de idei un loc de frunte ocupă problema 
securității europene, în soluționarea căreia 
sînt profund interesate nu numai popoarele 
de pe acest continent, zguduite în decursul 
unei jumătăți de secol de două războaie mon
diale nimicitoare, ci și întreaga omenire 
dornică de pace. Soluționarea unor asemenea 
probleme cruciale de pe agenda vieții politice 
internaționale cere să fie înfrînte împotrivi
rea forțelor retrograde, tendințele spre perpe
tuarea relațiilor coloniale, să fie lichidat 
amestecul în treburile altor popoare.

Ne este cunoscută contribuția Franței, acti
vitatea dumneavoastră, domnule președinte, 
în vederea destinderii internaționale, întăririi 
securității și cooperării dintre state, atît în 
Europa cît și în întreaga lume, dezvoltării re
lațiilor cu țările socialiste, promovării princi
piului independenței popoarelor. Remarcînd 
cu satisfacție evoluția pozitivă a contactelor 
politice româno-franceze. ne exprimăm spe
ranța că această cooperare va progresa, că 
România și Franța vor acționa împreună spre 
binele cauzei destinderii internaționale, al 
păcii și progresului general.

Considerăm că vizita dumneavoastră în 
țara noastră se va înscrie ca un moment de 
seamă în efortul țărilor noastre, alături de 
celelalte țări ale lumii, pentru promovarea 
colaborării, încrederii, securității și păcii.

Exprimîndu-mi încă o dată dorința ca a- 
ceastă vizită să fie încununată cu rezultate 
bune pentru ambele părți, vă rog să-mi îngă
duiți să toastez

in sănătatea dumneavoastră, domnule pre
ședinte,
în sănătatea doamnei de Gaulle, 
în sănătatea oaspeților noștri, 
pentru fericirea și prosperitatea poporului 
francez,
pentru dezvoltarea continuă a legăturilor 

de prietenie și colaborare dintre Franța și 
România,
pentru securitate și pace pe continentul eu
ropean și în Întreaga lume t

(Toastul rostit de președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a fost subliniat cu puternice 
aplauze)
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veac, au fost aruncați românii și francezii, 
niciodată, in orice situație s-ar fi aflat, ei nu 
s-au privit altfel decît cu multă stimă și sim
patie. Aceasta s-a datorat afinităților profunde 
care, dincolo de depărtările geografice, de fră- 
mîntările istoriei și de meandrele politicii, 
unesc două ramuri ale lumii latine. Aceasta se 
datorește excepționalelor asemănări spirituale 
și sufletești care există între cele două țări. 
Dar aceasta se mai datorește și faptului că, 
din instinct și prin rațiune, țările noastre și-au 
format aceeași concepție despre dreptul tutu
ror popoarelor, începînd cu cel francez și cel 
român, de a dispune liber de soarta lor, ace
eași concepție despre principiul potrivit căruia 
echilibrul Europei trebuie clădit pe indepen
dența, personalitatea și demnitatea fiecărei 
națiuni, în sfîrșit, aceeași concepție despre ro
lul primordial pe care, în consecință,, conti
nentul nostru este chemat să-1 joace în desti
nul omenirii.

într-adevăr, dacă România și Franța înțeleg 
astăzi, ca și odinioară, sâ se întâlnească, ele nu 
trebuie să se întâlnească numai în sfera ab
stractă a sentimentelor și a rațiunii. Și dumnea
voastră și noi știm prea bine că în orice epocă, 
dar mai ales în epoca noastră, solidaritatea 
trebuie să se exercite în practică și să-și do- 
bîndească mijloace corespunzătoare. Pe scurt, 
trebuie să cooperăm. Desigur, noi facem de pe 
acum acest lucru, iar acordurile încheiate 
acum trei ani între cele două guverne ale 
noastre în urma vizitei foarte importante pe 
care ne-a făcut-o la Paris domnul președinte 
Maurer, aduc roadele cele mai îmbucurătoare. 
Din punct de vedere economic, de fapt, volu
mul schimburilor s-a dublat de atunci. Pe tă- 
rîm cultural, o adevărată comunitate franco- 
română pare să se întruchipeze acum, in ceea 
ce privește învățămîntul și legăturile literare 
și artistice. în domeniul științific și tehnic, 
ideile, descoperirile, aplicațiile, circulă în am
bele sensuri, din ce în ce mai mult și din ce 
în ce mai bine. Totodată se poate — și prin 
urmare se cuvine — să se facă și mai mult. 
Fără îndoială, domnule președinte, convorbiri
le noastre și acele dintre miniștrii noștri vor 
permite să se ia hotărîri în acest sens.

Dar acțiunea comună a României și a Fran
ței nu ar trebui să se mărginească la schim
buri de mărfuri, de cunoștințe și de specialiști, 
și nici numai la omagii cordiale reciproce. De 
vreme ce țările noastre sînt independente, și 
ca atare răspunzătoare față de ele însele și 
față de celelalte țări, vremurile noastre le pre
tind un efort politic conjugat, al cărui obiectiv 
— dedus din însăși ființa lor — trebuie să fie 
unirea Europei.

într-adevăr, starea de diviziune în care s-a 
aflat continentul nostru după sfîșierile cum
plite care i-au fost impuse de ambiția și de 
setea de stăpînire a Reich-ului apare pe zi ce 
trece mai costisitoare și mai nejustificată tu
turor popoarelor care trăiesc între Atlantic și 
Ural. Nicăieri nu se resimte mai adine acest 
lucru ca la Paris. Dar oare nu se resimte ace
lași lucru și în România ? Cum putem admite, 
și noi și dumneavoastră, fiind vorba de țări 
atît de bogate în rațiune și experiență, cum 
sînt țările Europei noastre, prelungirea unei

situații în care multe dintre ele fac parte 
din două blocuri opuse, sint supuse unor o- 
rientări politice, economice și militare pro
venind din afară, și suportă prezența perma
nentă a unor forțe străine pe teritoriul lor ? 
Nu ! La dumneavoastră ca și la noi, se consi
deră că, din acest război rece care a urmat 
împărțirii de la Ialta, nu poate rezulta decît o 
despărțire artificială și sterilă, dacă nu chiar 
nimicitoare în cele din urmă ; că aceasta este 
contrar ființei Europei, care, de-a lungul 
veacurilor, s-a străduit neobosită spre unire și 
care astăzi întrevede, mai limpede ca nicio
dată, prilejul și obligația de a se uni; că prin 
urmare, nu mai există pentru Europa nici 
ideologii, nici hegemonie care să precumpă
nească față de binefacerile destinderii, înțele
gerii și cooperării între toate părțile care o 
compun.

Aceasta nu înseamnă, firește, că fiecare țară 
nu trebuie să țină seama, în raporturile ei cu 
celelalte țări, de condițiile particulare în care 
se găsește din punct de vedere al vecinătății, 
al prieteniilor și al economiei. Este un fapt, do 
exemplu, că România este vecină cu Rusia, 
țară de care o unesc anumite legături, țară 
iară de care Europa întreagă, acum douăzeci 
și cinci de ani, ar fi căzut pradă robiei, țară a 
cărei valoare și putere o desemnează ca un 
stîlp esențial al unui continent ce ar trebui să 
se unească. Este un fapt că Franța este așeza
tă în Apus printre popoare, ca cele ale Germa
niei și Italiei, a căror activitate este comple
mentară cu a ei și indispensabilă pentru gru
parea pe care am dori s-o realizăm. Dar aces
te împrejurări locale, departe de a dăuna, tre
buie dimpotrivă să contribuie la armonia ge
nerală. Ceea ce continentul nostru așteaptă de 
la București, de la Moscova și de la Paris, ca 
și de la Bonn, de la Roma și de la toate cele
lalte capitale ale sale, este marca mișcare ca- 
re-l va uni pentru pace și progres.

Franța, domnule președinte, este hotărită 
să înainteze spre acest țel și este foarte dis
pusă să ducă această acțiune la bun sfîrșit, 
cot la cot cu România. Ea speră deci că în
tâlnirea noastră va da un imbold ambelor țări 
spre o apropiere a politicii lor. La drept vor
bind, în clipele de grele încercări din istoria 
lor, aceasta s-a mai întâmplat adeseori. Dar 
atunci scopul era doar apărarea lor. De astă 
dată este vorba ca ele două împreună să aju
te întreaga Europă să se clădească și să se 
reînnoiască. Iată de ce generoasa primire pe 
care dumneavoastră și guvernul dumneavoas
tră ați binevoit să ne-o faceți, precum și în
tâmpinarea de nedescris pe care populația ora
șului București ne-a rezervat-o, ne umplu de 
încredere și de bucurie.

Ridic paharul în onoarea domnului 
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, in onoarea 
doamnei Ceaușescu, căreia sîntem fericiți să-i 
prezentăm respectoasele noastre omagii, in o- 
noarea domnului președinte Maurer și a gu

vernului român, în onoarea României — căreia 
Franța, prietena ei din totdeauna, ii dorește 
fierbinte fericire și prosperitate.

(Toastul președintelui Republicii Franceze, 
Charles de Gaulle, a fost subliniat cu puternice 
aplauze).

Spectacol de gală
Marți seara, la Opera Ro

mână a avut Ioc un spectacol 
de gală în onoarea președinte
lui Republicii Franceze, gene
ralul Charles de Gaulle și a 
soției sale.

în sală se aflau membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, generali și ofi
țeri superiori, ziariști români 
și străini.

Au asistat membrii suitei 
franceze, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La apariția în lojile oficiale, 
președintele de Gaulle, cu so
ția. președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, și ceilalți 
conducători români sînt salu

tați cu puternice aplauze de 
publicul prezent.

Se intonează imnurile de 
stat ale celor două state.

Programul spectacolului a 
cuprins lucrări corale româ
nești și franceze, liduri și arii 
din opere franceze, piese core
grafice și instrumentale, dan
suri populare românești. Au 
interpretat renumiți soliști ai 
Operei Române și Filarmoni
cii ..George Enescu", corul 
„Madrigal44, ansamblul de ba
let și orchestra Operei Ro
mâne, ansamblurile de cîntece 
și dansuri ale Armatei și „Cio- 
cîrlia14.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes. I^a sfîrșit, 
artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea președintelui 
Republicii Franceze, Charles 
de Gaulle, și președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)

Solemnitatea depunerii 
de coroane de flori La Monumentul eroilor francezi căzuft in primul război mondial pe pămîntul României

După-amiază a avut loc cere
monia depunerii unei coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

Pe platoul din fața monumen
tului din parcul Libertății, în
cadrat de drapele de stat româ
ne și franceze, se aflau Dumitru 
Popa, primarul general al muni
cipiului București, general-colo
nel Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate, general de armată Iacob 
Teclu, membru al Consiliului de 
Stat, generali și ofițeri superiori, 
veterani ai primului război mon
dial, numeroși locuitori ai Capi
talei.

împreună cu președintele 
Franței, sosesc la monument Ma
urice Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe al Fran
ței, Jean Louis Pons, ambasado
rul Franței la București, și mem
bri ai suitei franceze.

Oaspeții sînt însoțiți de Cons
tantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Vasile Gliga, ad-

junct al ministrului afacerilor 
externe, Constantin Flitan, am
basadorul României la Paris, și 
general-maior Nicolae Negu- 
lescu, care fac parte din misiu
nea permanentă atașată pe lîngă 
președintele Franței.

La sosirea generalului de Ga
ulle, garda militară prezintă o- 
norul ; se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Franceze.

După depunerea coroanei de 
flori se păstrează un moment 
de reculegere. Generalul de Ga
ulle primește defilarea gărzii de 
onoare.

Coloana de mașini se îndreap
tă apoi spre parcul Cișmigiu, un
de se afla Monumentul Eroilor 
Francezi căzuți în primul război 
mondial pe pămîntul României.

Garda de onoare aliniată în 
fața statuii dă onorul generalu
lui de Gaulle, care sosește înso
țit de persoanele oficiale române 
și franceze. După intonarea im
nurilor de stat ale celor două țări,

președintele Franței depune 
coroană de flori și, împreună 
cei prezenți, păstrează 
ment de reculegere.

Președintelui îi sînt prezenta
te personalitățile care asistă la 
solemnitate — Ion Cosma, mem
bru al Consiliului de Stat, prim- 
vicepreședinte al Consiliului po
pular al municipiului București, 
Anton Breitenhofer, membru al 
Consiliului de Stat, general-colo
nel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, șe
ful Marelui Stat Major, generali 
și ofițeri superiori, dintre care 
unii veterani ai războiului din 
1916—1919. Generalul de Gaulle 
îl felicită pe acad. Ion Jalea, 
autorul monumentului, apreciind 
valoarea și semnificația acestei 
lucrări de artă.

Miile de cetățeni, aflați pe tra
seul parcurs de coloana oficială, 
în parcurile Libertății și Cișmi- 
giu, pe platourile din fața monu
mentelor, salută cu simpatie și 
cordialitate pe președintele Re
publicii Franceze.
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Ceai oferit de soția președintelui Consiliului de Stat I 
Elena Ceaușescu, în onoarea doamnei Yvonne de Gaulle |

Marți după-amiază, soția 
președintelui Consiliului de 
Stat, Elena Ceaușescu, a ofe
rit un ceai în onoarea soției

președintelui Republicii Fran
ceze, Yvonne de Gaulle.

Au luat parte doamnele 
Couve de Murville. Bernard 
Tricot, Jean Louis Pons, De la

• SPORT • SPORT
Tiriac la a 4-a victorie

In campionatele internațio
nale de tenis ale Italiei, româ
nul Ion Țiriac a obținut ieri 
a patra victorie consecutivă, 
reușind să învingă în trei se
turi : 6—1. 6—3, 6—4 pe Ray 
Ruffels, unul dintre cei mai 
buni jucători amatori din Aus
tralia. In sferturile de finală,

Țiriac se va intîlni cu sovie
ticul Alexandr Metreveli, care 
l-a eliminat cu 2—6. 6—0,
7—5, 2—6, 10—8 pe america
nul Cliff Richey. Hie Năstase 
a pierdut cu 3—6, 7—5, 2—6, 
3—6 în fața olandezului Tom 
Okker.

„€ URSA PĂCII44

VĂ PRICEPEȚI

Batie, precum și Elena 
Maurer, Constanța Crăciun, |
Mia Groza, Adriana Stătescu, I 
Georgeta Flitan. -

(Agerpres) I

„Cursa Păcii* a 
ieri, după o zi de 
etapa a 5-a. care a 
ravana ciclistă de 
Praga de-a lungul . 
metri. Desfășurată 
torențială, această 
munte a fost totuși rapidă, in- 
registrîndu-se o medie orară 
de peste 40 kilometri:

Etapa a fost cîștigată de 
Dieter Mickein (R.D.G.) crono
metrat pe distanța de 192 km 
cu timpul de 4h 48’05”. Cu gro
sul plutonului la 2'06'’ față de 
învingător au sosit concurența 
români Gheorghe Moldoveanu 
(locul 19) și Nicolae Ciumeti 
(locul 23). Ziegler și Ardeleanu 
au avut întirzieri de peste

continuat 
repaus, cu 
purtat ca
la Aue la 

a 192 kilo- 
pe ploaie 
etapă de

4 minute. (Stoica a sosit cu 
ultimul pluton cronometrat in 
5h 13’34").

în clasamentul) general indi
vidual continuă 
rutierul soi'ietic Vladimir Cer- 
kasov, urmat 
la 28".

Dintre români, primul este 
N. Ciumeti pe locul 24, la 
12’25”.

Pe echipe, în frunte se află 
formația R. D. Germane. Se
lecționata României 
cui 6 din 15 echipe 
cursă.

Astăzi se dispută
6-a :
Iove (145 km).

să conducă

de Mickein

ocupă lo- 
rămase in

etapa a
Praga — Hradec Kra-

LA FOTBAL?
ÎNTREBĂRILE PENTRU 

ETAPA XI-A DIN
19 MAI

1. Pe baza rezultatelor din cu
plajele interhucureștene, cronica
rii alcătuesc un clasament. După 
cele 3 cuplaje clasamentul arată 
astfel:

1. Dinamo
2. Steaua
3. Rapid
4. Progresul
Indicați ordinea echipelor în 

urma acestui ultim cuplaj inter- 
bucreștean al campionatului (15 
puncte).

2. Care vor fi primii 3 clasați 
în clasamentul golgeterilor după 
etapa de duminică ? (10 puncte).

1



□
Convorbirile oficiale

față de vizita președintelui de Gaulle

PARIS 14. — Trimisul special 
Agerpres. G. Davidescu, trans
mite : Opinia publică franceză 
urmărește cu deosebit interes vi
zita președintelui Franței, ge
neralul de Gaulle, în România. 
Posturile de radio și televiziune 
franceze au transmis' în tot 
cursul zilei de marți ample re
latări despre primirea călduroa
să făcută la București șefului sta
tului francez.

Televiziunea franceză a trans
mis în direct primirea generalu
lui de Gaulle la București, pre
cum și cuvîntarile rostite cu a- 
cest prilej. Trimișii speciali ai 
televiziunii franceze au subliniat 
primirea spontană și 
astă de care s-a 
generalul de Gaulle din partea 
conducătorilor de stat români 
și a zecilor de mii de bucureș- 
teni prezenți la aeroport și pe 
bulevardele Capitalei române. 
In emisiunea color, intitulată 
„24 de ore — actualități", trans
misă marți seara, televiziunea 
franceză a transmis un film în- 
fățișînd aspecte de la sosirea la 
aeroportul Băneasa a președinte
lui Republicii Franceze, a pre
zentat cuvîntările rostite cu a- 
eest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și generalul de Gau
lle și imagini din București.

Principalul post de radio fran
cez a transmis direct de la Bu
curești sosirea președintelui de 
Gaulle în țara noastră. Trimisul 
special al radiodifuziunii fran
ceze a subliniat climatul cordial 
în care s-a desfășurat primirea

entuzi- 
bucurat

in țara noastră 
înalților oaspeți francezi la aero
portul Băneasa, arătând că pe 
traseul străbătut de cortegiul o- 
ficial o mulțime entuziastă a 
aplaudat călduros pe președin
tele Republicii Franceze și pe 
conducătorii de stat români. în 
emisiunile de după-amiază si 
seara, radiodifuziunea pariziană 
a ținut la curent opinia publică 
franceză cu privire Ia manifestă
rile ce au avut loc la București 
cu prilejul vizitei oficiale a ge
neralului de Gaulle.

Toate posturile de radio fran
ceze au transmis în cursul zi
lei de marți declarații ale unor 
ziariști francezi care au vizitat 
de curînd țara noastră. Aceștia 
au vorbit __
României, progresul înregistrat în 
economie, 
a nivelului de trai, în sporirea 
și diversificarea sortimentului de 
mărfuri și creșterea volumului de 
bunuri de consum vîndute popu
lației. Posturile de radio au sub
liniat importanța care se acordă 
în România pregătirii de specia
liști, relevînd că aceștia se dis
ting prin talent, pricepere și pa
siunea pe care o depun pentru 
progresul țării. Ei au remarcat 
politica de atragere largă a po
porului la conducerea treburilor 
obștești. Ziariștii francezi s-au 
referit, de asemenea, la coopera
rea româno-frariceză în proble
me foarte diverse, exprimîndu-și 
convingerea că această coopera
re va cunoaște și în viitor o am
ploare din ce în ce mai mare.

★
Ziarele pariziene care au apă-

despre realizările

în ridicarea continuă

rut marți la amiază, cu puțin 
înainte de sosirea la București a 
oaspeților francezi, au pu
blicat articole în legătură 
cu vizita generalului de Gaulle 
în țara noastră. In editorialul său 
ziarul „Le Monde" relevă apro
pierea poziției Franței și Româ
niei în problemele primordiale ale 
actualității internaționale, cum 
sînt securitatea europeană, tra
tatul de neproliferare a armelor 
nucleare, încetarea războiului din 
Vietnam. El scoate în evidență do
rința României de a strînge rela
țiile cu toate țările pe baza 
principiilor respectării indepen
denței și suveranității, neameste
cului în treburile interne, fap
tul că ea militează pentru spori
rea contribuției statelor mijlo
cii și mici la soluționarea pro
blemelor internaționale.

Ziarul „FRANCE SO1R“ sub
liniind politica de pace și de 
cooperare a României cu toate 
țările, indiferent de orînduirea 
lor socială, scoate în evidență 
progresul înregistrat în ultimul 
timp în domeniul schimburilor 
economice româno-franceze.

„Zilele
culturii

românești"
la Salzburg

R. D. Vietnam și S. U. A
Declarația purtătorului de cuvint

al delegației R. D. Vietnam

Fard ghi d, pri n Pari s

Criza guvernamentală 
din Belgia în cea de-a

4-a lună
Liderii celor trei partide tradiționale belgiene (socialist, 

social-creștin și liberal) au răspuns luni seara la proiectul de 
program privind ansamblul problemelor comunitare și de 
modernizare a statului, prezentat joia trecută de fostul pre
mier Paul Vanden Boeynants, însărcinat recent de regele 
Baudouin cu formarea unui nou guvern.

Poziția diferită a acestora nu 
oferă speranțe pentru rezolva
rea crizei guvernamentale, de
clanșată în urmă cu peste trei 
luni.

în timp ce social-creștinii și 
liberalii se declară, în linii 
mari, de acord cu programul 
și procedura sugerată de noul 
„formator", socialiștii refuză 
orice colaborare tripartită. 
Partidul social-creștin, din care 
face parte și premierul demi- 
sionar, precum și Partidul 
Progresului și Libertății (libe
ral) se arată gata să angajeze 
convorbiri în trei, privind pro
punerile prezentate de Boey
nants, fără a prejudicia for
mula guvernamentală preco
nizată de acesta. Partidul 
cialist nu este de acord
proiectul de program și se o-

so- 
cu

pune oricărei colaborări în 
trei. Liderii socialiști se pro
nunță acum pentru o eventua
lă guvernare bipartită : socia
listă și social-creștina. De 
menționat însă că în ultimele 
zile, în sînul Partidului so
cialist au apărut disensiuni în 
această problemă. S-a contu
rat un curent nou, care preco
nizează alcătuirea unui guvern 
tripartit, prezidat de Achille 
Van Acker, președintele Ca
merei belgiene.

Referindu-se la această sta
re de fapt, agenția FRANCE 
PRESSE scrie că rămîne acum 
ca noul „formator" să hotă
rască cu cine și cum va ne
gocia asupra programului său 
pentru a ști cu cine va încerca 
să formeze guvernul.

In orașul Salzburg a avut 
loc între 2 și 14 mai, Zilele 
culturii românești. Acad. Con
stantin Daicoviciu a ținut la 
Universitatea din Salzburg 
conferința „Originea și locul 
poporului român", iar prof, 
tmiv. Mihai Pop, directorul 
Institutului dă etnografie și 
folclor din București, a vorbit 
despre folclorul românesc.

Prof. Franz Zwittkowits, de 
la Universitatea din Salzburg, 
a prezentat unui larg cerc de 
auditori, o serie de aspecte 
privind istoria și viața poporu
lui român. Conferința a fost 
urinată de proiectarea unor 
filme românești.

Marți dimineața, la Univer
sitatea din Salzburg, în sala 
Senatului, datînd din 1623, a 
avut loc o festivitate în cadrul 
căreia ambasadorul Republi
cii Socialiste România, Gheor- 
ghe Pele, a transmis acestei 
instituții culturale austriece 
daruri în cărți oferite de Uni
versitatea din Timișoara.

Avertismentul lui Wilson
• ALUZII LA POSIBILITATEA CĂDERII GUVERNULUI

într-o cuvîntare rostită luni 
seara, primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, a averti
zat că șomajul ar putea lua pro
porții de masă, ceea ce ar duce 
la căderea guvernului dacă par
lamentul nu va aproba, săptă
mâna aceasta, proiectul de lege 
privind înghețarea salariilor. Ob
servatorii din Londra subliniază 
că acest avertisment a fost adre
sat în special unui grup de 143 
de deputâți laburiști care se opun

politicii guvernului cu privire la 
prețuri și salarii. Poziția depută
ții or este sprijinită de sindicate. 
Menționînd că proiectul de lege 
pro dus „este absolut esențial", 
Wilson a declarat că dacă depu
tății laburiști se vor abține în 
cursul votului, „consecința logică 
va fi un guvern conservator, care 
va promulga o legislație antimun- 
citorească, ceea ce va duce la un 
șomaj masiv".

R. S. CEHOSLOVACA. La noua fabrică de conserve din Leitnice

Pe baza înțelegerii intervenite 
luni între cele două delegații, 
marți nu au avut loc convorbiri 
între reprezentanții R- D. Viet
nam și S.U.A. Delegațiile celor 
două țări și-au consacrat tim
pul unor consultări în vederea 
pregătirii ședinței de miercuri 
și au avut unele contacte cu 
presa. Purtătorul de cuvînt al 
delegației R. D. Vietnam, Ngu
yen Van Sao, care a răspuns la 
întrebările unor ziariști ameri
cani, a scos în evidență necesi
tatea încetării bombardamente
lor și a tuturor actelor de război 
americane împotriva R. D. Viet
nam. „Este absolut clar că după 
ce va l,i soluționată această pro
blemă vom discuta alte chesti
uni, a spus el. El a caracterizat 
drept „rigida" poziția america
nă, adăugind : „Credem totuși că 
presiunea opiniei publice îi va

obliga pe americani să înceteze 
bombardamentele asupra Vietna
mului de nord". Purtătorul de 
cuvînt a relevat că reprezentan
tul R. D. Vietnam a venit la 
Paris animat de bună voință. 
„Luptăm serios pe cîmpul de 
bătălie. Sîntem la fel de serioși 
în convorbirile noastre de aici" 
— a subliniat el.

La rîndul său, reprezentantul 
guvernului S.U.A., Averell Har
riman, a arătat într-o declarație 
făcută presei că studierea cuvîn- 
tării rostite la reuniunea de luni 
de ministrul Xuan Thuv, repre
zentantul guvernului R.D. Viet
nam, nu a fost încheiată și de 
aceea se va referi la această cu- 
vîntare în intervenția sa de 
miercuri. Harriman a spus, între 
altele, că nu este în măsură să 
facă un pronostic cu privire la 
durata convorbirilor.

Tratatul de neproliferare in dezbaterea
Comitetului Politic al 0. HI. II.

I Luni au continuat dezbaterile 
| din Comitetul Politic al Adunării 
I Generale a O.N.U. referitoare la 
â proiectul de tratat privind nepro- 
■ liferarea armelor nucleare.
” Reprezentantul R. P. Bulgaria, 
AM. Tarabanov, după ce a subli- 

niat importanța și necesitatea în
cheierii unui tratat de neprolife
rare și-a exprimat convingerea că 
acesta va reprezenta o măsură 
parțială care va netezi calea spre 
alți pași necesari în domeniul de
zarmării.

Reprezentantul Ugandei, E. O. 
Allimadi, s-a referit la necesita
tea îmbunătățirii textului proiec
tului de tratat prezentat spre dez
batere, insistînd îndeosebi asu
pra includerii unor prevederi care 
să contribuie la dezarmarea ge
nerală. El a cerut totodată ca 
toate statele nucleare să devină 
membre-părți ale tratatului, în 
cazul în care el va fi adoptat.

Reprezentantul Cubei, Râul 
Roa, și-a exprimat părerea că 
proiectul de tratat „nu prevede 
acțiuni practice spre dezarmare 
și că el nu face decît să asigure 
actuala poziție a puterilor nu
cleare". Ministrul de externe cu
banez a declarat că „guvernul 
Republicii Cuba nu-și poate asu
ma obligații în situația existentă 
în legătură cu proiectul aflat în 
dezbatere. „Cuba nu va semna 
acest proiect de tratat" — a de
clarat el.

In încheierea dezbaterilor a vor
bit reprezentantul Pakistanului,

Agha Shahi, care a declarat că 
guvernul său consideră că trebuie 
să se interzică „atît prolifera
rea verticală, cît și cea orizon
tală" înțelegînd prin aceasta ne
cesitatea unei reduceri a înarmă
rilor nucleare și în rîndurile pu
terilor nucleare. Agha Shahi a su
bliniat că măsuri de dezarmare e- 
ficiente impun deplina participare 
a R. P. Chineze și a Franței.

Ședința Comitetului
Executiv al C.A.E.R.

Re- 
re- 
tă-
de

La 14 mai s-a deschis la Mos
cova cea de^-a 34-a ședință a 
Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic 
ciproc. La ședință participă 
prezentanții permanenți ai 
rilor membre ale C.A.E.R. 
vicepreședinți ai consiliilor
miniștri din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România, Ungaria 

- și Uniunea Sovietică, precum și 
șeful misiunii permanente a 
R.S.F. Iugoslavia pe lîngă 
C.A.E.R.

Republica Socialistă România 
este reprezentată de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte ale Consiliului de Miniștri.

Dacă ar fi să vizitezi Parisul 
după prescripțiile ghidurilor 
n-ai mai termina niciodată, sau 
n-ai fi în stare să începi nicioda
tă așa cum se cuvine. Aceste „o- 
pere“ pline de știință exactă, 
de nume și date, încărcate de 
amănunte pitorești, istorice 
etc. îți paralizează parcă orice 
mișcare, intimidează voința de 
a cunoaște. După declarațiile 
cunoscătorilor rafinați, la Paris 
mergi de fapt într-o recunoaș
tere. Probabil că acestora le 
sînt cunoscute înainte de călă
torie nu numai istoria Parisului 

străzile și monumentele, dar și 
poveștile de groază cuprinse în 
masivul ghid al subteranelor și 
catacombelor.

în realitate, industria ghiduri
lor menită să-ți înlesnească cu
noașterea orașului în ceea ce 
are el mai semnificativ aproape 
că te copleșește stânjenitor, 
contribuind la sporirea tracului 
prin care turistul seamănă 
foarte bine cu actorul căruia 
ridicarea cortinei îi ia și ultima 
șansă de a rămîne nevăzut de 
un public străin, necunoscut.

Deci, pentru îndepărtarea pa
raliziei tracului, să punem de o 
narte numeroasele ghiduri, docte 
si amenințătoare ca niște sem
nalizatoare de circulație care-ți 
interzic trecerea în anumite con
diții prin anumite locuri, să 
desfacem, simplu, harta orașu
lui, și să alegem pur și simplu la întâmplare.

Marile bulevarde

vestita închisoare dărîmată de 
revoluționarii francezi Ia 14 
Iulie 1789 a rămas doar conturul 
alb, încrustat în caldarîm.

Cafenele, istorie

mică și săracă, s-a refugiat în 
vîrful colinei, în piața Tertre 
(denumită și „piața pictorilor"), 
speriată parcă de puținele ei 

șanse- în marea aventură mo
dernă a existenței artistice.

și artă Muzeul de ceară

Un număr de 10 studenți 
au fost răniți, dintre care u- 
nul se află în stare gravă, și 
60 au fost arestați duminica 
la Curitiba, capitala statului 
brazilian Parana, în cursul u- 
nei manifestații de protest 
împotriva creșterii taxelor de 
înscriere în universități. în 
timpul ciocnirilor, polițiștii 
călări au atacat pe studenți 
cu săbiile, în timp ce aceștia 
au răspuns aruneînd cu pie
tre.

Conducătorii studenților 
au hotărît să se întrunească 
pentru a stabili oportunitatea 
declanșării unei greve gene
rale. Poliția continuă să se 
afle în stare de alarmă, situ
ația menținîndu-se încordată.

LA GENEVA s-au desfășurat 
lucrările Conferinței directorilor 
și reprezentanților institutelor 
europene de relații internaționa
le și ale institutelor de cercetări 
economice. Din țara noastră la 
Conferință au luat parte prof, 
uniy. Mihai Levente, directorul 
Institutului de cercetări econo
mice al . Academiei, Nicolae 
Fotino, director științific al A- 
sociației de drept internațional 
și relații internaționale și Dinu 
C. Giurăscu, secretar al Asocia
ției.

Au fost abordate probleme ale 
destinderii în Europa, ale secu
rității europene, colaborării cul
turale și economice.
• ADUNAREA NAȚIONALA 

FRANCEZA a luat marți în 
discuție situația creată în urma 
demonstrațiilor studențești. Pri
mul ministru Pompidou a pre
zentat o declarație a guvernului 
în care a relevat că „nu poate 
interveni o soluție adevărată 
decît printr-un contact strîns și 
constant între profesori și stu- 
denți și printr-o muncă de echi
pă". După ce a arătat că parla
mentul va fi informat de măsu
rile.ce vor fi adoptate, primul 
ministru a făcut apel la „colabo
rarea tuturor, și în primul rînd 
a studenților". Georges Pompi
dou a anunțat că va fi depus un 
proiect de amnistiere a studen
ților.

• CUNOSCUTA ACTRIȚA 
GREACĂ Melina Mercouri, care 
temporar a abandonat activita
tea artistică pentru a putea des-

fășura o campanie în favoarea 
reinstaurării democrației în țara 
sa, a cerut luni, la Bruxelles, 
ca Grecia să fie exclusă din 
N.A.T.O.
• LA PALATUL ELYSfiE 

s-a anunțat marți dimineața că 
președintele Franței, generalul 
Charles de Gaulle, va rosti la 
24 mai, la posturile de radio și 
televiziune, un discurs adresat 
poporului francez.

Declarația

regelui Hussein

„Rezoluția Consiliului de Secu
ritate și misiunea lui Gunnar 
Jarring oferă șansele de a se a- 
junge la o pace justă și durabilă 
în regiunea Orientului Apropiat" 
— a declarat luni regele Hussein 
al Iordaniei, cu ocazia unei con
ferințe de presă ținută la Lon
dra. „Noi am acceptat această re
zoluție adoptată în unanimitate 
și sîntem gata să o punem în 
aplicare în ansamblul ei".

Dacă eforturile de mediere vor 
eșua, a spus regele Hussein, ara
bii vor face tot ce le stă în pu
tință pentru a-și asigura securita
tea și pentru a-și redobîndi drep
turile.

El și-a exprimat în același timp 
speranța că în viitor se va putea 
ajunge la coexistența pașnică în
tre arabi și statul Israel.

șoară lucrările sesiunea Consi
liului Economic al Ligii Arabe, 
la care participă toate țările 
membre ale ligii.

în prezent, dezbaterile au loc 
în cadrul celor 5 comitete spe
cializate în probleme economi
ce, financiare, administrative, 
sociale și forța de muncă. După 
cum s-a mai anunțat, Consiliul 
urmează să adopte în cadrul 
actualei sale sesiuni o serie de 
măsuri în vederea armonizării 
politicii țărilor arabe în dome
niul economic, pentru a sprijini 
planurile de dezvoltare a aces
tor țări. De asemenea, vor fi 
discutate măsuri privind ajuto
rarea țărilor arabe care au avut 
de suferit de pe urma eveni
mentelor din luna iunie, anul 
trecut.

Cine n-a auzit de „marile bu
levarde" măcar din cîntecele lui 
Yves Montand ? „Marile bule
varde" au de fapt o lungime 
de cinci kilometri și sînt în nu
măr de unsprezece. De dimi
neață pînă seara o lume pes
triță se scurge — fluviu e- 
norm — de la un capăt la altul 
pe aceste unsprezece segmente : 
Madelaine, des Capucines, des 
Italiens, Montmartre, Poisson- 
niere, Bonne Nouvelle, St-Denis, 
St. Martin, du Temple, Filles 
du Calvaire, Beaumarchais. Se 
spune că plimbarea parizianului 
nu este de „bonton" dacă nu 
străbate măcar o parte din lun
gimea acestor bulevarde. Fără 
să se aventureze în imperiul 
complicat al marilor magazine, 
el se arată mai mulțumit cu o 
plimbare pură, lipsită de scop, 
un fel de baie de aer reconfor
tantă. Nu știu însă cît de adevă
rat este faptul că orice plimbare 
trebuie neapărat să treacă pe 
aici. Parizianul din „baniieux", 
zona cartierelor mărginașe, se 
află într-un adevărat voiaj cînd 
ajunge în centrul Parisului. In 
plus, parizienii, în ciuda zvonu
rilor, sînt destul de conservatori 
și suspicioși cînd depășesc gra
nițele cartierului lor. Viața lor 
se desfășoară ca un soi de bono
mie în jurul casei (e un fel de 
a numi cartierele) cu destul de 
putină înclinație spre hoină
reală, vagabondaj. Familia se 
simte infinit mai bine în colivia 
sa decît împrăștiată în locuri de
părtate de strada și cartierul 
natal. Vreau să spun că parizi
anul mijlociu este mare amator 
de atmosferă familiară, de petre
cere între ai săi, între cunoscuti* 
Din această cauză el se asoci
ază greu, cafeneaua sau 
„boutique" își au clienții lor, 
probabil tot pe familii. Civilizația 
secolului n-a rupt cîtuși de pu
țin instinctul de familie (ca să 
nu mai vorbesc de faptul că ti
nerele familii au cultul copiilor 
și o familie fără 2—3 copii nu 
este una adevărată.’) ba l-a 
întărit. Desigur, printre multe 
alte explicații poate fi și aceea 
a reacției de consolidare la pre
siunile dezagregante ale unei e- 
voluții vertiginoase. „înstrăina
rea" de care se tot vorbește a- 
tîta, reală, este mai mult o 
amenințare crescîndă iar unul 
din remedii pare a fi tocmai 
cultul familiei.

Dar iată că ne-am îndepărtat 
și rătăcit de „marile bulevarde" 
atît de cîntate de Yves Montand. 
Ieșirea din zona acestora trece 
prin piața Bastiliei în care din

In Republica Congo 
(Brazzaville), a avut loc 
luni noaptea o încercare de 
lovitură de stat, care 
a eșuat — a anunțat 
ministrul congolez al in
formațiilor, 
bessa. El 
că tentativa
stat, la care au participat 
mercenari, a fost organi
zată cu sprijinul reacțiunii 
internaționale.

Andre Hom- 
a menționat 
loviturii de

• SUBMARINUL ATOMIC a- 
merican, „Swordfish", a deter
minat creșterea radioactivității 
apelor portului Sasebo — aceas
ta este concluzia la care a ajuns 
o comisie specială 
tehnico științifice 
guvernul japonez. _ ____
plat tocmai lucrul de care se te
meau cercurile largi ale opiniei 
democratice care se pronunță 
împotriva vizitelor primejdioase 
ale navelor atomice ale S.U.A. 
în Japonia. După cum se a- 
nunț.ă din Sasebo, o radioacti
vitate neobișnuit de ridicată a 
fost constatată în produsele de 
pește din apele din preajma 
portului.

a direcției 
de pe lingă 
S-a întîm-

• IN CAPITALA REPUBLI
CII ARABE UNITE Iși desfă-

Turismul cu sănătoase preju
decăți știe că faima Parisului o 
fac și cafenelele, în care, pe 
vremuri, se întîlneau, pe gru
puri, artiștii. Obiceiul este uni
versal dar în orașul de pe Sena 
s-a constituit intr-un soi de 
glorie a boemiei fără nimic 

frivol în ea. De fapt, cafenelele 
nu ar fi decît urmașele mai ve
chilor saloane literar-artistice 

patronate de acele femei culti
vate și ambițioase ale Franței, 
cu orgoliul strîngerii în jurul 
lor a societății boeme de artiști 

eapricioși. Probabil că apariția 
cafenelelor mai semnifică și 
ieșirea acestora de sub un fel 
de tutelă matriarhală, deci naș
terea patriarhatului artistic! 
Pe Saint-Germain-des-Pres se 
află cîteva vestite cafenele : 
Deux Magots, Flora, Lipp. Flora 
a devenit celebră de cînd, după 
război, o vreme a constituit se
diul de lucru al scriitorului și 
filozofului Jean-Paul Sartre. Un 
rafinat cunoscător al Parisului. 
Victor Torynopol, explică pe larg 
influența lui Sartre asupra opi-

Caut pe bulevardul Mont
martre, la numărul 10, „muzeul 
de ceară". Străbat un pasaj în
tunecos și pătrund într-o ca
meră semiobscură din colțurile 
căreia mă privește imperturba
bilă o întreagă societate de 
ceară. Iată primele cunoștințe : 
Pierre Larousse (fondatorul ce
lebrului dicționar), Kiesinger, 
președintele de Gaulle, Leonid 
Brejnev, președintele Johnson, 
Wilson. Și, în altă parte : re
gele Hassan II și șefii unor 
state africane (Senghor, Hassan 
II. Haile Selassie). în colțul u- 
nui salon recunosc figura zîm- 
bitoare a lui Yves Montand, pe 
micul și vioiul Charles Azna
vour, pe frumoasa Sophia Lo
ren, pe Brigitte Bardot cu 
Alain Delon, Anthony Perkins 
și mulți alții. Oameni de stat, 
conducători, diplomați, scriitori, 
actori, sportivi, prelați — o so
cietate de ilustre personalități 
mă înconjoară din toate părțile. 
Nici o mișcare pe aceste chi
puri uimitor de vii, cu o stră
lucire stranie care nu e

Piața Carousel: Arcul de triumf

niei publice pariziene dar mai 
ales asupra tinerilor bogatului 
cartier Saint-Germain-des-Pres.

Faima mai consolidată însă o 
deține Montparnasse, cartierul 
cafenelelor artiștilor boemi din 
secolul trecut și de la începutul 
secolului nostru. Pentru un ro
mân, acesta e cartierul în care 
a trăit Brâncuși, sculptorul din 
Gorjul Olteniei care a creat în 
atelierul său românesc din Pa
ris o artă nemuritoare.

In Montparnasse dai de cafe
nelele La Rotonde și la Cou- 
pole. In prima se strîngeau 
Apollinaire, Cocleau, Breton, 
Picasso, Modigliani, Chagall. 
Ehrenburg, Brâncuși. Nimic din 
farmecul sănătos al acestor ca
fenele n-a supraviețuit dispari
ției frecventatorilor lor celebri. 
Și, mai cu seamă, ele au rămas 
numai cu numele — simboluri 
fără ca să se deosebească azi 
prin ceva de ceea ce este o ca
fenea luxoasă, aglomerată și o- 
bositoare. La anume ore ale zi
lei numai poți visa privind 
ploaia tristă care spală caldarî- 
mul din față la ceea ce s-a pe
trecut aici, cîndva. Montpar
nasse, Montmartre sînt bulevar
de frumoase, pline de viată dar 
farmecul lor legat de viața ar
tistică a dispărut 
„boema" pe seama căreia s-au născut atîtea averi (colecționarii 
s-au văzut peste noapte în po
sesia unor valori nesperate) s-a 
topit sub razele ascuțite ale 
modernizării și ale afacerilor 
bănești. Boema din Montmartre,

pentru că

Un colț Brâncuși în muzeul de artă contemporană

efectul șocant al unei adevărate 
arte de a folosi ceara colorată, 
Cu reflexe stinse de roz pal in 
obraji.

„Muzeul de ceară" cuprinde 
personaje și momente semnifi
cative din lumea contemporană. 
Mai departe, în alte încăperi 
oameni și scene din revoluția 
franceză (Mirabeau, marele ora
tor al revoluției ; Danton — 
mare, roșcovan ; Robespierre 
cel cu buze subțiri, ca o lamă 
de cuțit, ciupit de vărsat; tri
bunalul revoluționar într-o șe
dință de judecată ; moartea lui 
Marat), o panoramă a istoriei 
Franței de la Carolingieni la 
Napoleon al III-lea (poetul „ne
cunoscut" dictând scribului stro
fele cîntecului numit al lui Ro
land ; o scenă cu Ioana d’Arc; 
regi, scene de curte, Catherina 
de Medicis într-o hrubă cu al
chimistul său florentin care ține 
in mină o eprubetă roșie, re
gina Margot, Henric IV, Louis 
XIII, Louis XIV Ia Versailles 
într-o noapte sărbătorească în 
fața marelui canal din grădina 
palatului, ș.a.m.d.). în fine, sus, 
curtea lui Napoleon, într-o 
„soarea" la Malmaison, un mare 
dreptunghi pe laturile căruia 
sînt nu mai puțin de 48 de fi
guri de ceară.

înființată în 1882 de caricaturistul Alfred Grevin (de fapt 
muzeul este cunoscut sub nu
mele acestuia) această panoramă 
de ceară este cît se poate de 
instructivă și dovedește că o 
inepuizabilă fantezie poate servi 
unor scopuri cît se poate de e- 
ducative. Galeria personalități
lor și scenelor din istoria Fran
ței oferă o adevărată excursie 
emoționantă grație autenticității 
reconstituirilor. Pe deasupra, 
însă, teribilul sentiment pe care 
ți-1 poate da această simplă a- 
lăturare de cuvinte : reconsti
tuire în ceară. Cineva s-ar 
gîndi îndată la destinul reabili
tat al acestei materii supusă 
ușor transformărilor dacă nu 
dispariției. Dar francezul este 
lipsit de prejudecăți și mai pu
țin sceptic decît se spune. în 
orice caz, foarte puțin mistic, 
el a putut să accepte ușor chiar 
ideea că un cimitir nu este un 
loc al venerabilei morți. Ceva 
din veșnica viață a pătruns și 
aici. în Pere-Lachaise morții 
sînt organizați într-un adevărat 
oraș, și ca să ajungi la mormîn- 
tul căutat ai la dispoziție harta 
arondismentelor și a străzilor 
în care este împărțit acest ce
lebru oraș al morților.

C. STANESCU

Epilog electoral exploziv 
in Panama

Incidente 
soldate cu doi morți 
10 răniți, au 
luni în capitala 
biicii Panama, la 24 
ore după ce 
țară au avut 
prezidențiale.

Trupe ale gărzii 
au intervenit, trăgînd focuri de 
armă în aer, pentru a împrăș
tia aproximativ 600 de demon
stranți, susținători ai candida
tului opoziției la postul de 
președinte, Arnulfo Arias, 
care au atacat sediul partidu-

violente.
Și 

izbucnit 
Kepu- 

de 
în această 
loc alegeri

naționale

lui Alianța populară, mișcare 
politică pro-guvernamentală. 
Manifestația a avut loc după 
ce Rigoberto Paredes, candi
dat pro-guvernamental la un 
mandat de deputat în Aduna
rea Națională panameză, înso
țit de mai multe persoane, a 
atacat cu arme automate se
diul postului de radio „Sobe- 
rana“, care a transmis o emi
siune în sprijinul opoziției. In 
cursul acestui atac o persoană 
a fost ucisă și alte patru au 
fost rănite. Sprijinitorii opozi
ției l-au urmărit pe Paredes

pe străzile principale ale ora
șului și au atacat un restau
rant, unde acesta se refugiase. 
Pînă la sosirea poliției, care 
l-a arestat pe Paredes, o per
soană a fost ucisă și alte 
au fost rănite.

Situația din Ciudad de 
nama este caracterizată 
fiind extrem de încordată, 
candidatul pro-guvernamental 
la postul de președinte, David 
Samudio, cît și cel al opoziției 
pretinzînd că au obținut vic
toria în alegerile de duminică. 
Opoziția învinuiește guvernul 
de fraude electorale și falsifi
care a rezultatelor scrutinului. 
Garda națională a anunțat că, 
în mai multe circumscripții e- 
lectorale, bande înarmate au 
furat urnele de vot.

trei

Pa
ca

atît

Astăzi urmează să fie pre
zentat în Bundestag, în cca 
de-a doua lectură, proiectul 
de lege al guvernului vest- 
german cu privire la starea 
excepțională. In legătură cu 
aceasta, Federația studenți
lor vest-germani, care cu
prinde toate organizațiile 
studențești din R. F. a Ger
maniei, a hotărît declararea 
unei greve de protest.

Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvînt al Asociației stu
denților în medicină din 
Germania Occidentală a a- 
nunțat o grevă „menita să 
atragă atenția opiniei publice 
vest-germane asupra situației 
foarte grele a studenților în 
medicină".
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