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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII

Miercuri dimineața s-au deschis lucrările sesiunii a X-a a celei de-a i V-a legislaturi a Marii Adunări : Naționale.In actuala sesiune, deputății forului suprem sînt chemați să dezbată probleme de o deosebită importanță pentru perfecționarea în continuare a activității unor sectoare ale vieții economice, sociale și culturale a țării.Parte componentă a ansamblului de măsuri elaborate de Congresul al IX-lea al P.C.R. și Conferința Națională a partidului, proiectele de legi prevăzute a fi supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale au constituit în prealabil obiectul unei largi consultări a maselor. Zeci de mii de cetățeni au făcut propuneri, sugestii și observații care au contribuit la îmbunătățirea proiectelor de legi.La lucrările sesiunii iau parte, alături de deputați, numeroși invitați — activiști de partid și de stat, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, persona- ale vieții economice, științi- i .ce și culturale.Asistă șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră. Sînt prez iți, de asemenea, ziariști ro- mârîr’și corespondenți ai presei străine la București.Ora 10. Deputății și invitații în- tîmpină cu puternice și îndelungi aplauze pe conducătorii partidului și statului.în loja din dreapta iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe A- postol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica. Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- ghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekaș, Gheorghe Rădulescu, Leonte Rău- tu, Vasile Vîlcu.în loja din stînga se membrii Consiliului de Stat.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale.Deputății au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi :
1. Proiectul de lege pentru dez

voltarea construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din fondul de 
stat către populație și construirea

află

de case proprietate personală de o- 
dihnă sau turism.

2. Proiectul de lege privind ad
ministrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre 
proprietari și chiriași.

3. Proiectul 
vățămîntul în 
România.

4. Proiectul 
apărarea, 
terenurilor agricole.

5. Proiectul de lege 
ganizarea cooperației 
rești.

6. Proiectul de lege privind exer
citarea meseriilor de către mește
șugari în ateliere proprii.

7. Proiectul Codului penal.
8. Proiectele de legi pentru apro

barea decretelor cu putere de lege

de lege privind în- 
Republica Socialistă

de lege cu privire la 
conservarea și folosirea

privind or-
meșleșugă-

emise de Consiliul de Stat de la 
ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale.Ținîndu-se seama de legătura strînsă dintre proiectele de legi înscrise la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi, Biroul Marii Adunări Naționale a propus să se prezinte o singură expunere la aceste proiecte de legi, iar dezbaterile asupra lor să fie comune, urmînd ca discuția și votarea pe articole să se facă separat, pentru fiecare proiect de lege.Marea Adunare Națională a probat această propunere.Intrîndu-se în ordinea de zi, a-a luat cuvîntul tovarășul Mihai Gere, președintele Comitetului pentru problemele administrației locale, care a prezentat expunerea la

PENTRU RECOL TA 1968
Acordați irigațiilor atenție 
maximă, folosiți din plin
toate mijloacele pentru a da

cît mai multă apă!
Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, publicată ieri în presă, subliniază că irigarea și udarea culturilor constituie una din principalele căi de prevenire și combatere a efectelor negative ale secetei, îndeosebi în condițiile acestui an cu precipitații puține se impune atît extinderea suprafețelor amenajate în vederea irigării, cît și efectuarea la timp a udărilor pentru ca plantele să poată beneficia de umezeală și să se dezvolte în condiții normale. Cu ocazia unui raid-anchetă organizat de redacția noastră în județele Dolj, Brăila, Bacău, Ialomița, Argeș, Ilfov și Iași au fost constatate o seamă de deficiențe atît în ce privește amenajarea terenurilor, cît și în irigarea propriu-zisă a culturilor și pe care le consemnăm în rîndurile de față.Intrucît, îndeosebi în județele sudice, se simte lipsa de umiditate din sol este necesar să se treacă cu toate

raid-anchetă
forțele la irigat. In multe locuri s-a înțeles această necesitate și, în prezent, se lucrează intens la udatul culturilor. în multe locuri însă, deși există terenuri amenajate, surse de apă și utilaje de irigat, nu s-a trecut cu toate forțele la efectuarea udărilor, ceea ce denotă că această importantă acțiune nu este privită cu suficientă răspundere. Cîteva e- xemple sînt concludente în această privință.Pentru acest an, cooperativele agricole din județul Dolj au amenajate peste 25 000 ha. Dacă la aceasta se mai adaugă posibilitățile imediate de extindere, suprafața ce se poate iriga poate să ajungă ușor la cel puțin 30 000 hectare. Din datele centrali-

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm primit cu foarte mare plăcere și bucurie deosebit de amabilul dv. mesaj de bune urări cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a reînnoitei independențe a IzraeluluiIn numele poporului izraelian și al meu personal, mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer.

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Izraelului

zate la Direcția agricolă județeană rezultă că pînă în ziua de 1 mai s-au irigat doar 8100 hectare. Deci, în județul Dolj, mai bine de 17 000 hectare din sistemele amenajate pentru irigații nu au primit (pînă la acea dată) nici o picătură de apă, deși plantele se resimt de pe urma lipsei de umiditate. Cum se explică această situație ? Timpul călduros și uscat a găsit multe unități nepregătite. Cooperativele agricole din Grecești, Gîngiova, Zăval, Gighera și altele au realizat, prin acțiuni inter- cooperatiste, un sistem de irigație pe cîteva mii de hectare. Cum funcționează el ? In ziua de 5 mai din cele șase electropompe de la stația de repompare funcționau 5, iar din 13 motopompe instalate pe malul Jiului, funcționau doar 8. „Restul — ne-a relatat tovarășul Gheorghe I. Constan- tinescu, mecanicul de serviciu — nu merg din cauza lipsei de și chiar dacă ar merge, nu face cu apa, căci aceasta, nalele de evacuare, ajunge în Jiu, deoarece munca la este organizată asa cum trebuie".De adevărul acestor afirmații aveam să ne convingem vizitînd tarlalele pe care trebuie să se execute irigatul. Pe o tarla de grîu a cooperativei agricole Gîngiova lucrau numai o parte din aspersoare. Iată ce ne-a relatat inginerul Anghel Popa, de la această cooperativă : „Avem de irigat 1 178 ha. Am început foarte tîr- ziu irigatul din cauză că nu sînt oameni școlarizați pentru a mînui utilajele. Nici cei pe care îi avem în prezent nu sînt bine pregătiți. Eram planificați să trimitem la începutul lui februarie 60 țărani cooperatori la cursul de calificare pentru irigații. Nu știu din ce cauză, dar abia pe

motorină avem ce prin ca- din nou udat nu

(Continuare în pag. a III-a)

mas

Ion LANCRANJAN

(Continuare în pag. a IV-a)

N-am fost, nu sînt șt sper sa

trebuiepate
înăuntrul fiecăruia, dar a-
cum, mai mult decît oricînd, dat

Acestaadeziune. este,

nara a Comitetului Central al

așezarea

var dreptatea, a iubit-o șt o
aceastafăcut iubire

profund umană un mod de viață

senti-

sau mărunte, cînd i s-a spus
adevărului adevar șt ticăloșiei
ticăloșie, cum se cuvenea I

Proiectul de lege pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînza- rea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism și la Proiectul de lege privind administrarea fondului locativ și., reglementarea .raporturilor dintre proprietari și chiriași.
★După închiderea ședinței plenare de dimineața, au avut loc ședințe de lucru ale comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale : juridică ; pentru cultură și învățămînt; pentru silvicultură.Lucrările sesiunii agricultură șicontinuă.(Agerpres)

nu devin niciodată partizanul
vorbelor mari, nu mi-au plăcut
declarațiile prea patetice, voit
patetice, am considerat st consi
der ca gmdunle înalte si man

șe răsfrîngă

fund momentul istoric pe care
il trăim, consider și cred ca e
nevoie să fie depășite toate re
ținerile, pentru a rosti un sin-

cuvînt. răspi-

cred, cuvîntul cel mai potrivit
pe care îl putem rosti față de
hotărîrile luate de ultima Ple

partidului nostru, fața de toate
măsurile întreprinse în ultimii
ani, la noi, pentru dinamizarea
și perfecționarea economiei, pen-

întregii noastre
vieți pe baze cît mai trainice,
prielnice muncii și creației, pri-

■ elnice înfăptuirii celor mai înalte
visuri de dreptate. Poporul nos
tru a iubit și iubește într-ade-

Dreptatea

presus
tie orice

iubește atît de mult incit a în
corporat-o în felul său de a fi

a preschimbat-o, după împreju
rări, în armă și scut. Am încer
cat, ca scriitor, în puținele pa
gini pe care le-am înnegrit pînă
acum, să surprind acest
ment, acest gînd străvechi, care
ne-a ținut în picioare în vîrteju-

cele mai neîndurătoare. Nu
dacă am reușit sau nu, dar
mai încerca, voi stărui și
mult asupra acestui lucru

mare și sfînt, pentru că merită,
după socotința mea, e necesar
chiar, mai ales acum, cînd drep
tatea a fost ridicată, printr-o
acțiune organizată și lucidă, dea
supra tuturor intereselor, mari

ÎN ZIARUL DE
eroice în lupta
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de 
de 
de

Expunerea Ia Proiectele 
de lege cu privire la dez
voltarea construcției 
locuințe și vînzarea 
locuințe din iondul
stat către populație și cu 
privire la îmbunătățirea 
întreținerii și 
rii fondului 
noul regim al 
— Prezentată 

șui Mihaî

adminislră- 
locatîv și 
chiriilor.
de tovară- 
Gere —

9 MAI
ÎS

orului român
General de armată lacob TECLU

Astăzi, poporul român sărbătorește Ziua Independenței de stat a României, proclamată cu 91 de ani în urmă, și Ziua victoriei asupra Germaniei hitleriste în doilea război mondial. Cu prilejul acestei duble care marchează evenimente de însemnătate epocală în Istoria patriei, evocăm cu un înalt sentiment de mîndrie patriotică faptele de eroism săvîrșite de ostașii români și de masele populare în războiul pentru scuturarea dominației otomane, contribuția de preț adusă de națiunea română și armata sa la înfrîngerea fascismului german, lupta tuturor celor care, cu abnegație, bărbăție și eroism s-au jertfit pentru libertatea și independenta patriei — du- rînd societății românești temelii trainice pe care se sprijină activitatea creatoare a generațiilor de ridicarea mărețului edificiu mâniei socialiste.
*In inima poporului nostru rea dorobanților și roșiorilor care, împreună cu ostașii ruși și voluntarii bulgari, au luptat cu vitejie la Plevna și Grivița, la Rahova și Smîrdan, este păstrată și cinstită cu venerație. Victoriile lor pe cîmpul de luptă au dat trăinicie și au confirmat cu deplină legitimitate moțiunea adoptată de Adunarea deputa- ților la 9 „ruperea Poarta și României" idealul cel nerații ale ca GeorgeValter Mărăcineanu, Alexandru Cocoș, ostași ca Grigore Ion, Constantin Țurcanu, Vasile Nica si mulți alții au săvîrșit pe cîmpul de bătălie nemuritoare fapte de eroism.Prin victoria împotriva Porții, România reintra în bună măsură — așa cum năzuise Nicolae Bălcescu — „în plenitudinea drepturilor sale naturale", statul român putea hotărî de sine stătător asupra propriilor destine, asupra politicii sale interne și externe. Continuînd șirul marilor acte ale istoriei naționale din secolul tre-

cel de-alaniversări.

azi în al Ro-
aminti-

mai 1877, care consemna legăturilor noastre cu independența absolută a— împlinindu-se astfel mal scump al atîtor ge- poporului român. Ofițeri Șonțu, Dimitrie Giurescu,

AZI
pentru

@ Itinerare
eliberarea

patriei © Sensul major al receptî
vstății față de opinia cetățeanului

INTILNIRE LA C.C. AL P.C.R
Tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Vasilichi, membru al C C al P.C.R.. și Andrei Cervencovici. membru supleant al CC. al P.C.R, s-au întîlnit în cursul zilei de miercuri cu delegația Partidului Comunist din Austria, care face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte tovarășii Erwin Scharf, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.A.,

Josef Nischelwitzer, membru al C.C. al P.C.A., președintele organizației P.C.A. din Landul director-șef al ziarului wille" din Klagenfurt, și Wachs, membru al C.C. al Austria.în cadrul discuțiilor, desfășurate într-o atmosferă caldă, tovărășească, a avut loc un schimb de păreri în probleme de interes comun pentru cele două partide.

Carintia, „Volks- Walt.erPC. din

T e legram ă
Tovarășului ALEXANDER DUBCEK

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace1

Tovarășului OLDRICH CERNIK
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Dragi tovarăși, PRAGA
Cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei sub jugul fascist, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și popoarelor Cehoslovaciei prietene un cordial salut frățesc împreună cu cele mai calde felicitări.Poporul român urmărește cu vie simpatie și se bucură din toată inima de realizările obținute de oamenii muncii cehi și slovaci, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în perfecționarea orînduirii sociale și dezvoltarea democrației socialiste, în ridicarea nivelului lor de trai material și spiritual.Ne exprimăm convingerea profundă că relațiile tradiționale de prietenie și colaborarea frățească dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă și multilaterală, spre binele popoarelor noastre, în interesul unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.Cu prilejul acestei mari sărbători, urăm partidului comunist, popoarelor Cehoslovaciei și dumneavoastră personal noi și succese în construirea socialismului, patriei dumneavoastră.

de

pentru prosperitatea remarcabile și înflorirea
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

Român
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

MAURERION GHEORGHE
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste România

cut — revoluția din 1848, Unirea Principatelor de la 1859 — cucerirea independenței de stat a deschis noi perspective de progres României moderne, desăvîrșirii unității statale, a creat premise favorabile pentru dezvoltarea economiei naționale în ansamblul ei, pentru înflorirea culturii și evoluția ascendentă a în- tregii vieți sociale și politice. Dar, în condițiile orînduirii sociale din acea vreme, masele populare, care au purtat greul războiului pentru neatîr- nare, n-au dobîndit posibilitatea de a se bucura pe deplin de roadele luptei lor. In perioada următoare, prin pătrunderea tot mai accentuată a capitalului străin, încurajată de clasele dominante, dezvoltarea economică a fost frînată, independența țării, dreptul poporului de a dispune singur de soarta sa au fost grav știrbite.Misiunea de a înălța tot mai sus steagul independenței naționale și al progresului social a revenit forței celei mai înaintate a societății românești — proletariatului și mișcării muncitorești și socialiste. încă de la crearea sa, Partidul Comunist Român s-a situat în fruntea apărării intereselor naționale, devenind ganizatorul luptei de eliberare țională și socială a poporului, ternicele acțiuni desfășurate conducerea sa în perioada dintredouă războaie mondiale au exprimat voința dîrză a clasei muncitoare, a forțelor patriotice de a se opune cu toate aservire a ternațional. ciste, P.C.R.,

or- na- Pu- sub cele
puterile politicii țării capitalului In anii dictaturii exponent al intereselor naționale ale întregului popor, s-a ridicat de la început cu fermitate împotriva regimului fascist și a războiului antisovietlc, a organizat rezistența antifascistă, care a cuprins masele largi ale poporului, cercuri politice din cele mai diverse. In colaborare cu celelalte forțe antihitleriste, P.C.R. a trecut la înfăptuirea insurecției armate din august 1944, care a deschis larg poporului român calea spre recucerirea și întărirea independenței naționale, spre înfăptuirea aspirațiilor de democrație și progres social. In anii revoluției populare șl ai construcției socialiste, poporul nostru a devenit pentru prima oară singur și întru totul «tăpîn pa destinele sale. România — o țară eu adevărat liberă smndependentă.O coincidență istorică a făcut ca în aceeași zi de 9. mai, în care a fost proclamată independența de stat a României, după aproape șapte decenii, în 1945, sâ fie obținută, prin eforturile și lupta multor popoare, victoria asupra fascismului german, eveniment de covîrșltoare însemnătate pentru poporul nostru, ca și pentru alte popoare, pentru cauza libertății întregii omeniri. Atunci s-a pus capăt celui mai crîncei. război din istorie, război care „ cuprins în viitoarea sa 1'700 000 000 de oameni (circa 80 la sută din populația lumii la data respectivă), provocînd pierderea a zeci de milioane de vieți omenești si a unor incalculabile valori materiale și spirituale. Civilizația omenirii a fost salvată prin eforturile si lupta multor popoare de pe roate continentele — o însemnătate deosebită avînd în această privință formarea coaliției antifasciste. Forța fundamentală a acestei coaliții, Uniunea Sovietică, a purtat greul războiului, dînd contribuția hotărîtoarc la înfrîngerea Germaniei și la obținerea victoriei. In marile operații militare desfășurate pe un front de mii de kilometri, de la Murmansk la Marea Neagră, de la Stalingrad pînă la Berlin. Armata Sovietică a dat dova-

(Continuare tn pag. a H-n)

Opțiuni pentru

CORESPONDENȚA DIN PARIS

Tn preajma vizitei generalului de Gaulle în România, în cele mai largi cercuri ale opiniei publice, în ziare de diferite orientări, în întîlniri cu personalități proeminente ale vieții politice, satisfacția față de evoluția favorabilă a relațiilor româno-franceze constituie o trăsătură generală. Primind grupul de ziariști români care fac o călătorie în Franța, dl. GEORGES GORSE, ministrul informațiilor, și-a exprimat convingerea că apropiata vizită în România a președintelui Franței va constitui un moment important în evoluția relațiilor de prietenie între țările noastre, mar- cînd noul caracter al acestora, efectele lor durabile. Convorbirile dintre conducătorii celor două state vor prilejui concretizarea dorinței vii a ambelor părți de a asigura dezvoltarea continuă a acestor relații.Recentul acord de colaborare încheiat de televiziunile franceză și română, în continuarea altor acorduri în domeniul schimburilor culturale și științifice, va înlesni ca realitățile românești să fie mai bine cunoscute în Franța. De altfel, pregătirea vizitei generalului de Gaulle a făcut să crească interesul opiniei publice din

de in- fas-

Franța față de România, față de preocupările ei actuale.Apreciind că aportul fiecărei țări la realizarea destinderii a devenit astăzi unul din principalii factori ai autorității ei internaționale, interlocutorul nostru a arătat că guvernul francez consideră că alegerea Parisului ca loc de convorbiri între reprezentanții R. D. Vietnam și ai S.U.A. constituie o recunoaștere a contribuției pozitive pe care Franța o aduce la cauza păcii. La rîndul ei România, acționînd în primele rînduri ale forțelor care se pronunță pentru destindere și dezvoltarea cooperării între state, își manifestă vocația pentru slujirea acestor țeluri înalte. Intîlnirile la nivel înalt creează un cadru favorabil pentru a se trece de la destindere la cooperare ; în acest sens, vizita în România a generalului fără îndoială plă vizită deLa QuaiEETANCOUR, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Franței, a subliniat atenția pe care guvernul francez o acordă dezvoltării relațiilor
Tudor OLARII

de Gaulle va constitui mai mult decît o sim- cnrtoazie.d’Orsey, dl. ANDRE

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Prichindel

de Lt. col. Florian TUCÂ
In stafiunea Bâile relix de lîngâ Oradea (Foto : Gh. Vințilă)

ITINERARE EROICE
IN LUPTA PENTRU

ELIBERAREA PATRIEI
Istoria unul oraș, a unei străzi, a unui sat, a unui loc de seamă n-o găsim inserată numai în albume și cărți. Momente emoționante din a- ceastă istorie se găsesc înscrise și pe monumentele, obeliscurile șl plăcile comemorative aflate în piețele largi ale orașelor, în mijlocul cîmpurilor, la poalele munților, pe malurile a- pelor... Oprindu-ne pentru o clipă în fața acestora, auzim parcă vuietul Rovinelor, al Podului înalt sau al Călugărenilor, proclamația lui Tudor din Vladimiri, vocea clocotitoare a lui Bălcescu, șrapnelele Plevnei, mitralierele Mărășeștilor. Multe dintre aceste monumente evocă luptele din zilele eroice ale insurecției armate din august 1944, precum și din timpul războiului antihitlerist.

IN ZORII ZILEI DE 24
AUGUSTîncă din seara zilei de 23 august, militarii escadronului 3 din Regimentul 2 Călărași încercuiseră clădirea Misiunii germane din România. Cind și cînd, comandantul subunității, locotenentul Gheorghe Dumitrescu — un ofițer înalt, cu fața prelungă, cu fruntea boltită și ochii negri, scînteietori — se furișa pe lîngă ziduri pentru a ajunge la ostașii săi și a le mai da unele indicații.în zorii zilei de 24 august, ostașii români trecură la asaltarea obiectivului fascist. După o scurtă, dar violentă pregătire de foc, pușcașii din escadronul 3 dezlănțuiră atacul din direcția Poștei Centrale și a Casei de economii (CEC). Intre timp, în sprijinul luptătorilor sosi și un tun antitanc de calibru mic, trimis de regiment. Fasciștii ripostau cu furie. O pînză deasă de foc se țesu în fața cavaleriștilor, cîțiva ostași români căzură loviți de plumbii dușmanului.Ostașii români își opriră înaintarea. în ajutorul lor sosiră militarii escadronului 1, din același regiment. Atacul a continuat cu și mai mare intensitate. Umăr la umăr cu ostașii . luptau și muncitori înarmați, mobilizați de organizațiile de partid ale uzinelor „Malaxa" și fabricii de pîine „Gagel". — înainte, băieți ! Ura ! își îmbărbăta ostașii ofițerul Dumitrescu. Dar în momentele următoare el se prăbuși eroic, secerat de gloanțele dușmanului. A căzut la datorie și soldatul Nicolae Pascu, răpus de salvele unei arme automate, în timp ce încerca să-și salveze comandantul.Lupta a continuat ore în șir. Ostașii români s-au apropiat, pas cu pas, de obiectivul fascist, apoi au pătruns în interiorul clădirii. După o ultimă și dramatică încleștare, obiectivul fascist a fost lichidat. Au fost luați circa ■mare ment

toate punctele de foc organizate de inamic la marginea orașului, iar apoi, în urma unui asalt impetuos, executat în zorii zilei de 25 octombrie, au eliberat Careii continuînd apoi înaintarea spre frontieră....După terminarea victorioasă a luptelor din orașele Cărei și Satu Mare, comandantul Armatei a IV-a române a dat ordinul de zi nr. 392, în care se spune, printre altele :„Tineri și bătrîni, ați pornit spre hotarele sfinte ale patriei și cu piepturile voastre ați făcut zăgaz neînfricat dușmanului care voia să a- jungă la Carpați. Apoi, alături de marea armată sovietică, ați trecut la atac și, după lupte grele, de zi și noapte, fără răgaz, ați înfrînt dîrza rezistentă de pe Mureș. Zdrobit de focul năpraznic al artileriei și de necontenitele voastre asalturi, inamicul a fost izgonit din Transilvania scumpă.Pe cei care au căzut la datorie îi vor preamări urmașii și numele lor va fi scris în cartea de aur a poporului român.Luînd pildă de Ia cei care au pus patria mai presus decît viața, continuăm lupta".Cinstind această măreață zi din istoria poporului român, partidul și guvernul au hotărît ca, în fiecare an, la 25 octombrie, să se sărbătorească Ziua Forțelor noastre armate.

de la Debrecen, florile nu se veștejesc niciodată. Pe toți acești eroi — pentru că noi așa îi socotim — nu-i vom uita niciodată. îi cinstim așa cum se cuvine".Plecînd de la monumentul eroilor români de la Debrecen, despărțin- du-mă de „mama româncă", sculptată în marmură albă, mi-am zis în sinea mea :— Fii mîndră de fiii tăi. „mamă româncă". Sîngele lor n-a curs în zadar.
REZONANTE ALE UNEI 
INSCRIPȚII INCRUSTATE 
IN SCOARȚA UNUI 

BRAD

Sensul major al receptivității
față de opinia cetățeanului

200 de prizonieri, precum și o cantitate de armament, echipași alte materiale de război.
/>£ PLAIURI
MOLDOVENESînt numeroase locurile pe plaiurile moldovene care îți readuc în minte pagini din zbuciumata și glo- noi derioasa istorie a patriei. File de vitejie ostășească, demne tradițiile înaintașilor, au înscris în cartea istoriei naționale și tașii unor unități și subunități os- de grăniceri în zilele lui august și septembrie 1944. Constituiți într-un detașament din care făceau parte regimentul 3 grăniceri, batalionul 1 din regimentul 6 grăniceri, compania „Fărcașa" din batalionul fix Piatra Neamț, grănicerii români, aflați sub comanda colonelului Nistor Teodo- rescu, au săvîrșit, încă din primele ceasuri de la declanșarea insurecției armate, fapte de vitejie nepieritoare. Militarii companiei „Fărcașa" au înconjurat prin surprindere o subunitate hitleristă, i-au tăiat legăturile telefonice, după care i-au somat pe fasciști să se predea. O acțiune de luptă asemănătoare au întreprins și militarii din compania 11, regimentul 6 grăniceri, comandată de căpitanul Vasile Teodoreanu. Lîngă subunitatea românească se găseau trupe dintr-un batalion hitlerist. Bravii grăniceri în frunte cu comandantul lor i-au atacat vijelios și i-au dezarmat. în urma atacurilor curajoase întreprinse în noaptea de 23—24 august 1944, grănicerii au izbutit să pună stăpînire pe două baterii de artilerie germane ; au fost luați in total peste 350 de prizonieri printre care 5 ofițeri.
PATRIA MAI PRESUS
DEClT VIAȚAși nopți de grele bătălii,După zile . . care au cerut din partea trupelor noastre sacrificii nenumărate, în jurnalele de operații ale unităților și marilor unități, care au acționat la granița de nord-vest a țării, la fila care poartă data de 25 octombrie 1944, mari Satu aceasta a fost desăvîrșită eliberarea întregului teritoriu al patriei de sub jugul fascist. Fapte glorioase de arme au săvîrșit în aceste lupte ostașii români ai regimentului 4 Dorobanți, în noaptea de 24 spre 25 octombrie, militarii batalionului 2 din acel regiment, au atacat cu mult _ curaj forțele vrăjmașe care se apărau în satul Marna Nouă, După lupte încordate, ei au reușit să zdrobească a- părarea inamicului, să pătrundă în localitate, pe care au început s-o curețe de fasciști, uliță cu uliță, casă cu casă... După ce au zdrobit rînd pe rînd rezistența inamicului din preajma orașului Cărei, trupele române din divizia 9 infanterie, în urma unor lupte dîrze, au izbutit ca pină în seara zilei de 24 octombrie să intercepteze în mai multe locuri calea ferată Cărei — Satu Mare. Continuînd atacul și pe timpul nopții regimentele diviziei au nimicit

au fost consemnate cu litere cuvintele: „Orașele Cărei și Mare au fost eliberate..." Prin

'FAPTUL
ÎDIVERS

Un prichindel de 9 ani, Ion Baghiu din Zănești (județul Neamț), păștea vitele pe marginea... canalului pentru dirijarea apelor Bistriței 1 Cum, necum, copilul a căzut în apă. Strigătele lui după ajutor au fost auzite în halta C.F.R. din apropiere. Un tînăr inimos, pe nume Ștefan Munteanu din Blagești (Bacău), a acționat la iuțeală. Alergînd într-un suflet, el a reușit să scoată copilul salvîndu-1 din canalul cu apă, de la pieire.
Mai sînt si

♦

alții vinovați

DEBRECEN Șl AMINTI
REA CELOR 42 000 
DE EROI ROMÂNImulti ani de la înde la Debrecen, pe...Iată-ne, după cheierea luptelor locurile unde s-au bătut cu atîta vitejie trupele române. Spre slava lor și spre cinstirea faptelor de arme înscrise de ei, aici, la Debrecen, în mijlocul unui părculeț din apropierea pieței Bocskay, s-a înălțat un frumos monument, sculptat în marmură albă. El reprezintă, în- tr-o ținută mîndră. o femeie de pe plaiurile românești, o mamă română, al cărei chip exprimă durere pentru fiii ei. căzuți departe de patrie, dar în același timp și o luminoasă încredere în viitor. Femeia poartă în mina stingă un capăt de maramă și un porumbel al păcii, pasăre care parcă vrea să-și ia zborul spre înalturi, să ducă pînă departe dorința fierbinte de pace a poporului român. Celălalt capăt al maramei atinge un stîlp de piatră, pe care se află o cască ostășească. Pe stîlp stă scris : „1944“.Pe postamentul monumentului a fost săpat, cu litere de aur, un fragment dintr-o poezie a lui Petofi : „Pentru tine au murit, sfîntă libertate". Pentru această sfîntă libertate și-au jertfit viața pe teritoriul Ungariei ceste 42 000 de ostași români.In jurul monumentului. într-un decor de verdeață, sînt așezate numeroase bănci. în fiecare zi se adună, în acest loc, tineri sau bătrîni. Sub ochii noștri, o femeie cu tîm- plele argintate a așezat pe postamentul monumentului un buchet de narcise........Așa obișnuiesc să facă mulțioameni, mi-a spus un bătrîn pensionar, care s-a recomandat scurt : Ia- noș. La monumentul eroilor români

La 25 de kilometri sud de Zvolen, Cehoslovacia, pe valea rîului Krupi- nica, se află orășelul Krupina, poalele înălțimilor dinspre vest, tr-un luminiș prin care soarele asfințit își trimite cu dărnicie zele, se află un bloc de marmură, de culoarea cărbunelui. Mîini de meșteri pietrari au săpat cu migală inscripția „1945. în memoria eroilor români morți pentru patrie". Descifrăm pe lespede numele cîtor- va dintre aceștia : locotenent-colone- lul loan Zdurlea. căpitanul Victor Pop, plutonierul Grigore Budan, sergentul Constantin Geamănu, caporalul Nicolae Crîșmaru. Sînt fiii neînfricat! ai poporului nostru, care alături de alți aproape 50 de eroi se odihnesc la poalele înălțimii Pohorie.în zona Krupina, au purtat lupte grele cu dușmanul, timp de aproape o săptămînă. trupele Diviziilor 11! infanterie și 9 cavalerie. Atacul a început în dimineața de 27 februarie 1945. Hitleriștii au răspuns însă cu un puternic foc de artilerie, care a făcut extrem de dificilă înaintarea militarilor români. în dimineața zilei de 2 martie, cavaleriștii au trecut din nou la atac. Folosind cu abilitate terenul, ei au depășit în fugă albia u- nui pîrîu, apoi s-au desfășurat ca un evantai pe mai multe direcții. Inamicul a reacționat imediat, deschizînd un foc de o violentă puțin obișnuită. Dar tocmai atunci subunități din Regimentele 3 Roșiori și 13 Călărași au pornit, la rîndul lor, atacul hotă- rîtor. Surprins, dușmanul a vrut, initial, să se retragă. Dar n-a mai putut. Era strîns ca într-un clește....în timpul celor cinci luni de zile, c>t au luptat pe teritoriul Cehoslovaciei, și-au pierdut viata 66 495 de soldați, gradați, subofițeri și ofițeri români, ceea ce reprezintă un sfert din totalul efectivelor angajate de armata noastră în confruntarea cu hitleriștii în această etapă a războiului.Amintirea celor căzuți a fost cins- sub lor pe

La în- în ra-

(Urmare din pag. I)

tită încă din acele zile diferite forme : Ia căpătâiul au fost așezate cruci de lemn care s-au sănșt, cu briceagul, numele eroilor : mormintele au fost acoperite cu flori, cu ramuri d.e brad. O mină de artist a încrustat în scoarța unui falnic brad, o strofă d’n nemuritoarele versuri pe care Geor"e Cosbuc le-a închinat vitelieî ostașilor noștri : „Si-ajv.ns în tară, eu te 
rorj / Fă-mi cel din urmă bine: / 
Pămîntnl țării, să-l săruți / $i pen
tru mine".(Fragmente din lucrarea „Florile recunoștinței", aoărută de curînd în Editura Militară)

dă de un eroism fără seamăn, care a stirnit admirația întregii lumi. Succesele tuturor trupelor aliate, faptele de eroism ale patrioți- lor din nenumărate țări, ale par- ticipanților la mișcarea de rezistență din diferite țări ale Europei și Asiei, ale tuturor antifasciștilor au apropiat realizarea aspirațiilor de eliberare ale tuturor popoarelor cotropite de fascism. Toți cei cărora le sint scumpe idealurile progresului, democrației, libertății, independenței și păcii, vor păstra în veci amintirea făuritorilor victoriei asupra fascismului.în cartea de onoare a luptelor și victoriei antifasciste. România a înscris o pagină glorioasă. Incepînd de la 23 August 1944, ea s-a alăturat cu tot potențialul ei economic, militar și uman coaliției antihitleriste. Armata română, angajînd în operațiunile militare desfășurate timp de nouă luni circa 540 000 de oameni, a purtat, umăr la umăr cu armata sovietică, grele bătălii pentru alungarea trupelor fasciste de pe întreg teritoriul țării și, apoi, din Ungaria și Cehoslovacia, pînă la victoria finală asupra Germaniei. Răspunzînd chemării partidului comunist „Totul pentru front, totul pentru victorie", întregul popor a muncit cu devotament pentru susținerea frontului.Luptele grele, purtate de-a lungul a peste 1 000 km, au pus Ia numeroase încercări capacitatea organizatorică și de comandă a cadrelor armatei noastre, iscusința și curajul, rezistența și abnegația tuturor ostașilor români. Acest examen de foc a fost trecut în mod strălucit ; unitățile de toate armele s-au acoperit de glorie ; pierderile armatei s-au ridicat la aproape 170 000 de oameni. Semn al prețuirii vitejiei de care au dat dovadă în crîncenele încleștări cu inamicul, peste 300 000 de soldați și ofițeri români au fost decorați cu ordine și medalii românești, sovietice. cehoslovace și ungare.în războiul antihitlerist, ostașii români și sovietici, continuînd tradițiile frăției de arme româno-ruse din 1877, au cimentat prin lupta și sîngele vărsat în comun prietenia ro- mâno-sovietică, care și-a găsit expresie în dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor de colaborare frățească multilaterală în anii construcției socialiste.

Receptivitatea, înțeleasă drept capacitatea de a descifra dorințele, opiniile, nevoile oamenilor, constituie o însușire esențială atît a fiecărui funcționar, a fiecărui cadru de conducere, cît și a întregului aparat administrativ din rețeaua de servicii publice. Și ca oricare însușire, ea poate cunoaște împliniri, dar și scăderi de intensitate și chiar grave carențe, lipsa de receptivitate fiind semnalată, în asemenea cazuri, ca rezultat al opacității, al imobilismului sau al închistării birocratice. Spunînd a- cestea am precizat totodată tema anchetei pe care am întreprins-o, adresînd interlocutorilor noștri întrebările : de ce anume depinde gradul de receptivitate al lucrătorilor din instituțiile publice ? Ce facilitează și ce stingherește manifestarea acestei însușiri în activități menite să răspundă la cerințele cetățenilor ?Receptivitatea, pentru lucrătorii din aparatul de stat, presupune contactul nemijlocit cu realitățile, cu oamenii, — ne spune tov. Gheorghe Constantin, secretar al Comitetului județean de partid Olt. Hotărî- toarc sînt aici competența profesională, orizontul de cunoștințe și orientarea, experiența — eu un cuvînt: personalitatea lucrătorului respectiv. Legătura cu terenul nu însemnează o simplă trecere în revistă, fugară, ci trebuie să ducă la desprinderea unor aspecte de ordin mai larg, a unor soluții, lucru care presupune efectuarea, în prealabil, a unor temeinice analize, în acest sens, modul cum a acționat noul consiliu popular, în cadrul județului de curînd constituit, pentru ridicarea economică a satelor constituie un exemplu pozitiv. Au fost analizate I posibilitățile, sub toate aspectele, ale fiecărei comune, ale fiecărei cooperative agricole.Cînd vine vorba despre „oameni receptivi", gîndesc în special la președinți de cooperative a- gricole nostru: cănești Teslui.
mă doidin raza județului D. Tudose din Stoi- și Ioan Pavel din Aceștia citesc, se

informează, remarcă tot ce e nou, se sfătuiesc cu consătenii lor, cer părerea specialiștilor, au un ascuțit spirit de observație și nu acționează de- cît după o matură chibzuință. Vreau să remarc, în ceea ce-i privește pe cei doi președinți, un lucru ce mi se pare important : cînd e vorba să se lase convinși de o afirmație, ei nu pun bază decît pe fapte, pe argumente. A fi receptiv nu însemnează a primi orice, în mod superficial sail mecanic (pentru a nu contrazice părerea unui șef ierarhic superior), ci a asculta de afirmații bine întemeiate, de adevăr.Un alt interlocutor, tov. Stoica Stan, directorul Direcției comerciale din județul Hunedoara, ne relevă faptul că receptivitatea înseamnă i cunoaștere pe teren, promptă și a satisface țenilor, ale Nu sondăm dragul de a investiga niște gusturi si preferințe. Ci întreprindem această acțiune cu o finalitate economică precisă de a stabili cererea pentru anumite articole, pentru lărgirea gamei de sortimente. în acest sens, . receptivitatea rețelei comerciale față de pulsul pieței trebuie dublată de receptivitatea industriei. Livrările din partea industriei trebuie sincronizate potrivit ritmului de cumpărare, ce cunoaște săptămî- nal (pentru produsele alimentare) și în anumite sezoane ale anului (ex.: sărbători de primăvară), perioade de mai intensă activitate. Din păcate, aceste aspecte sînt neglijate, partizile de produse vin în mod egal și nu potrivit fluctuației cererii, iar cumpărătorii se plîng pe drept cuvînt de receptivitatea „cu pauze" a rețelei comerciale. De aici re- zuUă în mod palpabil că „Obișnuința de cumpărare" a populației, constituită prin tradiție, nu poate fi schimbată arbitrar, ci trebuie s-o cunoști temeinic și să te adantezi, deci e nevoie de multă receptivitate.

atît investigație, a situației de cît și reacție mobilă pentru cerințele cetă- cumpărătoriior. piața numai de

Ce împiedică manifestarea deplină a acestei însușiri ? Mentalitatea simplistă a unora, practicile învechite. Este o prejudecată, de pildă, că în mediile muncitorești trebuie trimise mai ales articole ieftine. Dimpotrivă, aici există o mare cerere de mărfuri de bună calitate. Cred, de asemenea, că rețeaua comercială ar putea deveni mai mobilă în satisfacerea cererii cumpărătorilor dacă s-ar renunța la uzanțe învechite, cum ar fi sistemul actual, greoi și complicat, al contractărilor. El complică și prelungește drumul și așa întortocheat al produselor de la fabrică la cumpărător.Tov. Ștef Zevedei, directorul Direcției de statistică din județul Hunedoara, este de părere că în noțiunea de receptivitate trebuie inclusă și reacția rapidă, hotărîtă la necesitățile sau deficiențele semnalate, prin soluții concrete, practice. Trebuie să depășim actualul sistem după care, în pragul fiecărui nou an. comerțul întocmește o lungă listă de obiecte de uz curent de care are nevoie populația, industria locală „o ia în studiu", realizează cîte ceva, sporadic, urmînd ca în anul următor lucrurile să se A fi seamnă ,. a avea inițiativă, a stărui pînă la realizarea deplină a obiectivului urmărit.Interlocutorul nostru relevă și un alt aspect al receptivității : capacitatea de a descifra, din contactul cu oamenii, cu sectoarele activitate, tendințe mai neralc, de ordin social economic, ale realității, a sesiza sensul lor de evoluție. în acest scop ar fi utile, pentru o seamă de organizații și organe locale, datele cu caracter statistic de care dispune direcția județeană. „Din gama variată de date pe care le deținem sînt utilizate, de aceste foruri, doar cîteva, privind activitatea economică. Sindicatele, de pildă, apelează doar la situația producției (plan fizic și valoric, producția marfă vîndută și încasată), în scopul urmăririi

; repete aidoma, receptiv . nu în- „a lua notă", ci și

tie 
ge- și de

Dragostea fierbinte de țară, dovedită în înfruntarea cu dușmanul în războiul din 1877 și în încleștarea cu hitlerismul, idealurile nobile ce au înflăcărat generațiile de luptători înaintași, pe toți eroii neamului, se manifestă astăzi din plin în munca avîn- tată a poporului pentru ridicarea României pe culmile tot mai înalte ale progresului și civilizației.Strîns unit în jurul partidului, al Comitetului său Central, întregul nostru popor își consacră energiile și capacitățile creatoare pentru realizarea programului de desăvîrșire a construcției socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R., a măsurilor importante adoptate de Con-

ririi capacității de apărare a patriei, asigurării securității și muncii pașnice a poporului. Plenara a reafirmat totodată că atîta timp cît se menține pactul militar agresiv N.A.T.O., este necesar Tratatul de la Varșovia. România ca stat socialist. forțele sale armate își vor aduce și în viitor contribuția, împreună cu forțele armate ale celorlalte state socialiste, la apărarea cauzei păcii.
★Pentru popoarele lumii, care n-au uitat întreg cortegiul de suferințe provocate de forțele agresiunii în cel de-al doilea război mondial, pacea este aspirația primordială. Aceasta cu
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ferința Națională — izvoare de profunde înnoiri în toate domeniile activității sociale. Hotărîrile adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—25 aprilie, primite cu deplină aprobare de către întregul popor, au avut un larg ecou și în rîndu- rile militarilor, care sprijină din toată inima politica internă și externă a partidului nostru. în contextul masurilor adoptate de recenta plenară, un loc important îl ocupă cele privitoare la forțele armate ale Republicii Socialiste România. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceausescu, plenara „analizînd starea pregătirii de lupjă și politice a forțelor armate ale țării, a constatat cu deplină satisfacție că armata noastră se găsește la un bun nivel de instruire și că este oricînd gata să-și îndeplinească cu cinste misiunea sacră încredințată de partid și guvern ca apărătoare a pămîntu- lui patriei, a cauzei păcii". Plenara a hotgrît să fie luate noi măsuri pentru ridicarea pregătirii de luptă și politice a trupelor, înzestrarea lor cu armament și tehnică la nivelul cerințelor moderne, în scopul întă-

toate domeniile ac- atît mai mult cu cît un nou război mondial, în condițiile de dezvoltare a tehnicii militare, ar atrage după sine calamități și suferințe incomparabile cu cele din războaiele trecute.Faptele arată însă că atîta timp cît există imperialismul se menține și terenul pentru războaie agresive. Pentru a frîna marile prefaceri progresiste, pe care victoria asupra fascismului le-a stimulat, imperialismul, în primul rînd imperialismul american, atentează la cuceririle popoarelor, recurge la comploturi, lovituri de stat, intervenții militare directe — exemplul cel mai tipic fiind războiul de agresiune împotriva eroicului popor vietnamez.Trăsătura dominantă a întregii perioade postbelice o constituie creșterea continuă a forțelor care se opun imperialismului și militează pentru pace. Idealurile libertății naționale, năzuința fiecărui popor de a fi stă- pînul destinelor sale, de a-și hotărî de sine stătător căile dezvoltării, fără nici un amestec din afară, se afirmă cu o mare intensitate, acționînd ca o importantă forță motrice a progresu-

lui social-politic. Respectarea acestor năzuințe, a personalității și dreptului sacru al fiecărei națiuni la independență și suveranitate națională constituie singura temelie rațională a relațiilor internaționale, chezășia esențială a păcii, înțelegerii și cooperării între state și popoare.în Europa se manifestă tot mai mult tendințele noi și curentele de opinie care se pronunță împotriva dominației americane în țările occidentale, pentru depășirea divizării continentului în blocuri militare, pentru intensificarea cooperării și normalizarea , relațiilor interstatale, pornindu-se de la realități, inclusiv recunoașterea existenței celor două state germane. Tocmai pe această bază se poate ajunge la îmbunătățirea continuă a climatului politic și, treptat, la asigurarea securității europene. Nu poate fi însă ignorat faptul că împotriva acestui curs al evenimentelor acționează cu înverșunare adversarii destinderii, imperialiștii americani, reacțiunea din diverse țări, inclusiv forțele revanșarde și neonaziste din R.F.G.Pe toate continentele, uriașe forțe sociale se pronunță împotriva politicii cercurilor agresive, a colonialismului și neocolonialismului, pentru curmarea agresiunii în Vietnam, pentru măsuri concrete de micșorare a primejdiei războiului nuclear și înfăptuirea dezarmării. Condiția ho- tărîtoare a succeselor în lupta pentru asigurarea păcii o constituie unitatea șl solidaritatea forțelor sociale care compun în zilele noastre uriașul front antiimperialist și. în primul rînd, a țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești.Forță activă a frontului păcii. România militează neobosit pentru asigurarea păcii și dezvoltarea colaborării internaționale, pe baza respectării independenței și securității, a egalității în drepturi a tuturor popoarelor ; partidul, statul și poporul nostru depun eforturi perseverente pentru întărirea coeziunii țărilor socialiste și mișcării comuniste, a tuturor forțelor înaintate din lume.Sărbătorind Ziua independenței și Ziua victoriei, poporul român își manifestă hotărîrea fermă de a-și spori continuu eforturile, alături de toate popoarele iubitoare de libertate și progres, pentru zădărnicirea unui nou război mondial, pentru triumful cauzei păcii, independenței naționale, democrației și socialismului.

unor activități care preocupă în paralel conducerea întreprinderii și forul ei tutelar, organele bancare, direcția noastră de statistică. Oare n-ar fi mai apropiat menirii acestor organizații de a se ocupa, de asemenea, și de probleme profesionale și sociale care interesează masa salariaților, cum ar fi protecția muncii, întreruperile din producție, respectarea legislației muncii, realizarea contractelor colective ? Nu sînt utilizate nici datele investigațiilor pe care le facem privind bugetul de familie, din corelarea cărora ar putea fi desprinse concluzii sociale privind viața salariaților".L<a Consiliul județului Alba, Munteanu, prim-vicepreșe- dinte, ne vorbește despre reacțiile de interes sporit, de entuziasm chiar ale populației din partea locului, în urma noii delimitări teritorial-administra- tive. Lucrul acesta rezultă din participarea sporită a oamenilor la muncile edi- litar-gospodărești, cu caracter voluntar, din interesul cu care ei abordează dezbaterea unor probleme obștești. Am considerat că, în această situație, a fi receptiv înseamnă înainte de toate a veni în întîmpi- narea cerințelor, a năzuințelor de mai bine ale populației, atît în chestiuni de amănunt, cît si în cele de ordin major. Contactul cadrelor de conducere din administrația de stat locală, în mod nemijlocit, cu populația și nu dc.ar prin intermediul aparatului funcționăresc facilitear.ă receptivitatea, Ie ajută să-și verifice propriile intenții ți soluții „pe viu". Așa, de pildă, a trezit un deosebit interes printre cetățeni, dînd naștere la numeroase discuții, locul de amplasare a statuii lui Mihai Viteazu, după ce a fost expusă în Cetate macheta ei provizorie. Numeroși cetățeni ni s-au adresat cu diverse prilejuri, chiar neoficiale, pentru a-și expune soluția pe care o cred cea mai bună. Datorită unor astfel de intervenții, am hotărît să modificăm amplasarea neinspirată a unui cinematograf modern lîngă poarta de intrare în Cetate, cum fusese prevăzut în proiectul inițial.Desigur, ascultînd sugestiile cetățenilor, avem în vedere că transpunerea lor în practică trebuie să țină seama de rigorile unor discipline științifice, ale frumosului, ale bunului gust. De aceea, a fi receptiv, în cazul cînd e vorba de dat soluții în probleme complexe, înseamnă a ține seamă de părerile specialiștilor, ale unor oameni cu mintea luminată, avizați. Utilitatea unei astfel de metode de muncă ne-a fost confirmată recent, cînd, la discuția cu privire la sistematizarea orașului ■pe care am avut-o cu proiec- tanții de la I.S.C.A.S., au luat parte cadre de specialitate din cele mai diverse domenii, aducînd completări și sugestii de o reală utilitate. Ar mai trebui a- dăugat că receptivitate înseamnă să reacționezi la sugestiile oamenilor nu numai cu luciditatea minții, dar și cu căldura inimii. Imboldul sufletesc, starea de entuziasm sporesc puterea noastră de a recepționa, dorința de a munci.Remarcînd, în concluzie, contribuțiile interesante ale participanților Ia anchetă, care au avut darul de a elucida aspecte esențiale ale complexului de însușiri și exigențe ce caracterizează un stil de muncă, un om, o instituție publică, un organ de conducere, pe care le ne asupra temei, privind-o astă dată vedere al vestigație sociologia

Iată un caz de cea mai crasă 
iresponsabilitate. Consătenii din 
Pocreaca (Iași) îl cunoșteau pe 
Vasile Chelaru ca un om im
pulsiv și răzbunător (unii încli
nau să-l creadă dement). Unui 
asemenea individ, care nu pre
zenta garanția echilibrului mo
ral (și mintal), i s-a permis să 
poarte armă. Era paznic (!) de 
cîmp la cooperativa agricolă de 
producție. Cum a pus mîna pe 
armă, a și comis, deliberat, trei 
crime dintr-o dată. El a împuș
cat pe Alexandru Iftimoaia și pe 
cei doi fii ai acestuia, Victor și 
Virgil. Desigur, criminalul a fost 
condamnat: 20 de ani muncă 
silnică. Totuși: cine și pe ce 
bază a încredințat acestui nebun 
permisul de port-armă ?interesante și cerințelepopular al tov. Șotron Ușurință

A ajuns „victima" propriei sale 
ușurințe. Socotind că atunci cînd 
are de-a face cu oameni „de în
credere", nu mai este cazul să 
respecte dispozițiile legale pri
vind întocmirea actelor de înso
țire a mărfurilor, losif Dioszegi, 
gestionarul depozitului de tran
zit al cooperativei de consum din 
comuna Sălard (Bihor), s-a trezit 
tras pe sfoară. Cîțiva dintre ges
tionarii unităților de desfacere, că
rora le-a livrat mărfuri pe încre
dere (fără acte), n-au mai recu
noscut întreaga cantitate primită. 
Acum gestionarul incorect trebuie 
să dea socoteală pentru suma de 
51 722 lei. Cu acte în regulă, de
sigur — la justiție nu merge „pe 
încredere".

Ce-i de făcut?Imediat după naștere și-a dat ( pruncul la Casa copilului din I Băicoi (Prahova). De atunci, mama — Dafina Rusen, originară 1 din comuna Murgești (Buzău) n-a mai dat nici un semn viață. Băiatul are acum un și jumătate. O fami- de oameni cumsecade, din vrea să-l înfieze
dean lieBucurești,— dar mama care trebuie să-șiI dea consimțămîntul nu-i de gă- | sit nicăieri (a fost căutată în I mai multe localități unde se bănuia că s-ar fi stabilit: Rm. Sărat, orașul Gh. Gheorghiu-Dej I etc.). „Poate știe cineva undese află — întreabă soții L. adăugind : ne legăm toate speranțele de înțelegerea și sprijinul ce ni I le veți da“. Prin urmare, vă mulțumesc anticipat. Totuși, dacă | femeia aceasta care și-a abandonat copilul nu va fi de găsit, [ pentru întocmirea formalităților | — ce rămîne de făcut ? Invităm I organele în drept din județelePrahova și Buzău să soluționeze I acest caz, în interesul copilului.
Merge
leafa ?

putem numi receptive, propunem a reveni de de in- de

Pe lîngă funcția de directoare 
a școlii din Bolovani (Dîmbovița), 
Smaranda Stănescu mai era și di
rectoare a căminului cultural. In
tr-un an întreg a trecut pe la că
min de cîteva ori. Muncea sau 
nu, leafa mergea. De curînd s 
avut o subită revenire la reali
tate : „Nu vreau să mai răspund 
de căminul cultural, nu mai pri
mesc banii /“ Vai, tovarășă, se 
poate / Dacă cei de la comitetul 
județean pentru cultură și artă 
vi-i oferă într-un suprem act fi
lantropic, se poate să-i refuzați f 
Dumnealor vă cer o mină de aju
tor : au de irosit hanii statului și 
nu știu cum s-o facă. Cu dv. gă
siseră o 
tionati.

modalitate. Nu-i decep-

din unghiul metodelor de preconizate modernă.
Vaiile NICOROVICI

Rubrică redactată da
Ștefan ZIDARIȚĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînleii"
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Expunerea la Proiectele de, lege cu privire la dezvoltarea 
construcției de locuințe Și vânzarea de locuințe din fondul 
de stat către populație și cu privire la îmbunătățirea între
ținerii și administrării fondului locativ și noul regim al chiriilor

prezentată de tovarășul Mihai Gere

Ricoir
(Urmare din pag. I)
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’ Supunem spre dezbatere șl a- probare Marii Adunări Naționale proiectele de lege cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe și vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație, precum și cu privire la îmbunătățirea întreținerii și administrării fondului locativ și noul regim al chiriilor.Pe baza liniilor directoare trasate de Congresul al IX-lea și a măsurilor hotărîte de Conferința Națională, partidul desfășoară în prezent o intensă activitate pentru perfecționarea tuturor domeniilor vieții social-economice din țara noastră. Proiectele de lege pe care vi le înfățișăm se încadrează pe linia acelorași preocupări și sînt menite să constituie instrumente prețioase în dezvoltarea și buna întreținere a fondului locativ.Este cunoscută însemnătatea pe care o are pentru existența și prosperitatea individului, ca și a societății în ansamblul ei, îmbunătățirea condițiilor de locuit, locuința in- fluențînd asupra dezvoltării fizice și spirituale a omului, asupra sănătății și capacității sale de muncă, reprezentînd totodată un factor de prim ordin pentru întemeierea» și consolidarea familiei. Partidul și statul, nostru au manifestat și manifestă o grijă sporită pentru con- stK-a'ea de locuințe, în vederea ridicării sistematice a nivelului de trai al poporului — țelul fundamenta.1 al întregii lor activități.Orîr._airea noastră a moștenit 
de la regimul burghezo-moșieresc o situație extrem de grea în domeniul locuințelor. Fondul locativ existent la orașe în 1948 era foarte redus ca suprafață și format, în mare măsură, din case construite din materiale de calitate inferioară, cu un grad avansat de uzură și o slabă dotare tehnico-edilitară. Pentru a ne forma o imagine asupra condițiilor din trecut în acest domeniu, este ilustrativ faptul că în însăși capitala țării, circa 53 la sută din imobile nu aveau, în urmă 
cu dojjă decenii, lumină ețectrică. Lipsa de locuințe, starea nesaiis- făcătoare a fondului locativ au fost și mai mult agravate prin distrugerile și avariile provocate de război, serios resimțite în numeroase localități, între care București, Iași, Galați, Ploiești ș.a. La toate acestea 
s-a adăugat creșterea rapidă a populației urbane în procesul industrializării, ceea ce a făcut ca problema locuințelor să devină și mai acută. Populația orașelor a spoilt între anii 1948—1967 cu peste 7 la , șută, iar ponderea ei în totalul populației țării a ajuns la circa 33 la sută.Dezvoltarea continuă și în ritm susținut a. economiei naționale pe temelia industrializării, sporirea venitului național au dat posibilitate partidului și statului să înfăptuiască, an de an, un volum crescînd de construcții de locuințe și social-culturale, precum și de acțiuni edilitar-gospodărești.Construcția de locuințe a atins în ultimii ani o amploare fără precedent în istoria țării, schim- bînd înfățișarea majorității orașelor, făcînd să apară noi și numeroase cartiere moderne și chiar orașe întregi. Noile locuințe totalizează, numai în perioada 1957-1967, circa 380 000 de apartamente realizate din fondurile statului, ale organizațiilor cooperatiste și din credite acordate de stat, cărora li se adaugă peste 102 000 de locuințe, construite de populația de la orașe. Practic, aproximativ un sfert din populația urbană a țării trăiește azi în case noi. Mai mult de 95 la sută din fondul locativ actual de la orașe, aflat în patrimoniul statului, este format din clădiri construite din materiale durabile, o mare parte dintre acestea avînd un grad ridicat de confort Progresele realizate de țara noastră în domeniul construcției de locuințe sînt remarcate și pe plan internațional. Publicațiile O.N.U. înscriu România pe un loc de frunte în Europa în ce privește ritmul construcțiilor de locuințe și numărul de apartamente construitela 1000 de locuitori. In acelașitimp, vizitatorii străini fac aprecieri pozitive la adresa efortului constructiv pe care îl depune poporul român, relevă procesul de modernizare prin care trec orașele noastre și în general așezările omenești de pe cuprinsul patriei.Cu toate aceste realizări, dificultățile create de situația nită din trecut, creșterea lației, cerințele sporite ale nilor muncii, ca urmare arii nivelului lor de trai, determină ca problema locuințelor să formeze, în continuare, o preocupare importantă în dezvoltarea de ansamblu a țării noastre. Atenția deosebită pe care partidul o acordă acestei probleme s-a reflectat și în faptul că ea a fost amplu dezbătută de plenara Comitetului Central al Partidului din octombrie anul trecut. Cu acest prilej s-a stabilit un ansamblu de măsuri orientate în următoarele direcții principale : dezvoltarea construcției de locuințe proprietate de stat; atragerea și sprijinirea popu
lației în construirea de locuințe

moște- popu- oame- ridică-

proprietate personală ; îmbunătățirea activității în domeniul întreținerii și administrării fondului locativ.Potrivit practicii democratice înrădăcinate în viața politică a țării noastre, ca toate măsurile importante preconizate de partid și guvern să fie supuse dezbaterii publice, și prevederile, hotărîrii plenarei au constituit obiectul unei largi consultări a maselor. în scrisori adresate conducerii partidului și statului, în presă, la televiziune, zeci de mii țeni au făcut propuneri, ții și sugestii, oglindind conștiință politică și cetățenească, un spirit gospodăresc dezvoltat. Proiectele de lege pe care vi le prezint din însărcinarea Consiliului de Miniștri concretizează măsurile stabilite de plenară, completate și îmbunătățite pe baza propunerilor făcute de populație.Statul va aloca și în viitor importante mijloace materiale și financiare pentru dezvoltarea construcției de locuințe și modernizarea rețelei tehnico-edilitare a orașelor, deținînd în continuare partea principală a fondului locativ din mediul urban. Numai în perioada 1968—1970, conform planului cincinal, urmează să se construiască circa 183 000 de apartamente care vor fi puse la dispoziția oamenilor muncii. Volumul mare de locuințe ce se realizează din fondurile centralizate constituie o expresie elocventă a eforturilor pe care statul nostru socialist le face an de an pentru îmbunătățirea condițiilor, de locuit.O trăsătură caracteristică a proiectului de lege constă în faptul că, alături de resursele centralizate ale statului, stimulează mobilizarea fondurilor de care dispun organizațiile economice, întreprinderile de stat, organizațiile cooperatiste si obștești. Acestea vor avea posibilitatea să construiască din fonduri proprii case de locuit, pe care să le închirieze angajaților, respectiv membrilor lor. Pentru a spori interesul salariaților de a munci vreme cît mai îndelungată în una și aceeași întreprindere, s-a stabilit ca în cazul unor locuințe repartizate din fondul locativ proprietate de stat, contractul de închiriere să constituie accesoriu al contractului de muncă. Prevederea se referă la salariații care primesc locuințe construite din fondurile întreprinderilor, precum și la cei cărora li se atribuie locuințe repartizate prin planul de stat marilor unități e- conomice noi.Proiectul de lege, a arătat în continuare vorbitorul, tratează sub multiplele lor aspecte problemele privind dezvoltarea construcției de locuințe proprietate personală și cumpărarea de locuințe din fondul de stat de către populație. După cum s-a ară.tat la plenara Comitetului Central, subaprecierea rolului locuințelor proprietate personală, insuficienta preocupare pentru atragerea și sprijinirea populației la construirea de case din fonduri proprii au constituit un factor de frînare în dezvoltarea fondului locativ. Or, precum se știe, nivelul de trai al populației țării noastre, mijloacele materiale de care dispun numeroși oameni ai muncii au crescut și sînt în continuă creștere, ceea ce face ca un număr tot mai mare de cetățeni să aibă posibilitatea de a-și clădi locuințe. Astfel, în timp ce la 1 aprilie 1967 erau depuse în acest sens circa 8 500 de cereri, la 1 aprilie 1968 numărul cererilor era de peste 24 500.De la aceste realități s-a pornit la întocmirea proiectului de lege, stabilindu-se pentru cei ce-și construiesc locuințe proprietate personală un șir de stimulente și înlesniri. Statul va acorda credite în condiții deosebit de avantajoase în ce privește volumul lor, termenele de rambursare, dobînda, precum și garanția cerută. Modul în care este stabilită ordinea de prioritate la creditare îmbină interesele generale cu cele, personale. La o vechime egală a avansului depus la C.E.C. vor primi credite în primul ■ rînd specialiștii transferați în interes de serviciu din alte localități, cei ce au familii cu mulți copii și condiții grele de locuit, cei ce depun un avans mai mare și cei care aduc o contribuție deosebită în producție sau au vechime mare în întreprindere. La obținerea creditului vor avea prioritate absolută față de .oricare alți solicitanți locatarii evacuați pentru demolări. In ansamblul de stimulente de care vor beneficia cetățenii dornici să-și construiască o locuință proprietate personală, vorbitorul a amintit : atribuirea de terenuri proprietate de stat • în folosință veșnică contra unei taxe anuale, le de proiectelor și executarea lucrărilor, scutirea de impozit pe clădiri pe timp de 10 ani, exceptarea de la regimul de normare și repartizare a spațiului locativ și altele.Pentru a le da posibilitate și salariaților din mediul rural în special cadrelor didactice, medici

radio și de cetă- observa- o înaltă

asigurarea de matena- construcții, întocmirea

lor, specialiștilor din stațiunile de mașini și tractoare. întreprinderile agricole de stat și cooperativele a- gricole de producție — să-și asigure condiții mai bune de locuit, s-a stabilit ca și ei să' beneficieze de toate aceste avantaje în cazul cînd doresc să construiască o locuință proprie în comuna în care muncesc.Proiectul de lege reglementează modul în care cetățenii pot do- bîndi, prin cumpărare, locuințe din fondul de stat, în orașe sau la sate. Vor putea fi vîndute populației case cu un singur apartament sau cu un număr redus de apartamente, precum și locuințe din clădirile în care există și apartamente proprietate personală — prioritatea la cumpărarea acestor locuințe avînd-o cei ce le dețin cu chirie. Și în cazul cumpărării de locuințe din fondul de stat se vor acorda credite în condiții asemănătoare celor stabilite pentru construirea de locuințe proprietate personală.Potrivit concepției care călăuzește dezvoltarea orînduirii noastre și care exclude orice posibilitate și orice formă de exploatare a omului de către om, proiectul de lege — în spiritul Constituției țării — interzice construirea sau cumpărarea de locuințe de către persoane particulare în scopul revînzării sau al închirierii. In același sens s-a stabilit că proprietatea personală este limitată la o singură locuință.Pe lîngă această locuință, este prevăzută posibilitatea construirii unei case de odihnă proprietate personală la munte sau la mare, ceea ce asigură pe de o parte condiții mai bune de odihnă pentru cei în cauză, iar pe de altă parte dezvoltarea bazei materiale a stațiunilor balneo-climaterice.Din legea ce va fi adoptată de Marea Adunare Națională decurg sarcini importante pentru unele organe centrale de stat, precum și pentru toate organele locale ale puterii și administrației de stat. Ele au datoria de a veghea cu strictețe la respectarea legii, de a rezolva o- perativ și cu spirit de răspundere solicitările cetățenilor, de a sprijini cu toate forțele proiectarea și executarea construcțiilor în termenele stabilite și de calitate corespunzătoare In prezent există în această privință neajunsuri, cum ar fi prelungirea perioadelor de.soluționare a unor cereri înaintate de cetățeni, tărăgănări în stabilirea amplasamentelor noilor construcții, în definitivarea proiectelor și aprovizionarea șantierelor cu cele necesare. Lasă de dorit, într-o serie de cazuri, și calitatea materialelor sau a execuției lucrărilor. Consiliile populare, principal factor în proiectarea, contractarea și executarea locuințelor, vor trebui să ia măsuri eficiente pentru înlăturarea acestor neajunsuri. în mod deosebit este necesar să se asigure dezvoltarea producției de materiale de construcții și îmbunătățirea aprovizionării pieții cu asemenea materiale în cantități suficiente, intr-un sortiment variat și de bună calitate.Fondul locativ, a spus în continuare tovarășul Mihai Gere, reprezintă o parte importantă a avuției naționale din care-și trage izvorul, în ultimă instanță, prosperitatea poporului, bunăstarea lui materială și spirituală. Dezvoltarea continuă a construcției de locuințe în țara noastră situează tot mai mult în centrul atenției preocuparea pentru administrarea cu înalt simț gospodăresc a fondului locativ existent, ca și a celui pe care îl vom crea.Examinarea situației în acest domeniu a pus în lumină faptul că în prezent nivelul chiriilor și criteriile de stabilire a lor nu sînt de natură să contribuie la o întreținere satisfăcătoare a locuințelor. Legea chiriilor în vigoare datează 
din 1953. In condițiile de atunci, la’un salariu mediu de 447 lei, chiria avea o pondere de circa 11 la sută. Creșterea succesivă a salariilor și menținerea la același nivel a chiriilor au făcut ca această pondere să scadă treptat; anul trecut, cînd salariul mediu a fost de 1 244 de lei, chiria a reprezentat numai 4,7 la sută. Nivelul scăzut al chiriilor a obligat statul să acopere de la buget o parte însemnată din cheltuielile necesare întreținerii fondului locativ. Suma cheltuită peste încasări s-a ridicat numai în perioada 1960—1967 la aproximativ 3,5 miliarde de lei. _ Menținerea unei asemenea situații ar limita posibilitățile statului de a înfăptui o serie de acțiuni economice sau social-culturale de interes național, inclusiv cele de sporire și bună întreținere a fondului de locuințe. După unele calcule, numai în ultimii 8 ani, din sumele cheltuite de stat peste încasări s-ar fi putut construi aproape 60 000 de apartamente.La stabilirea cuantumului chiriilor, în actualul proiect de lege principiul călăuzitor este acela ca încasările să acopere cheltuielile legate de întreținerea, administrarea și amortizarea fondului locativ. Este limpede că numai astfel pot fi asigurate mijloacele financiare necesare pentru menținerea în con-
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dițil de bună funcționalitate a locuințelor și pentru construirea unor locuințe noi în locul celor ce ies din folosință în urma uzurii. Potrivit unor calcule estimative, noile chirii vor deține o pondere de 8,6 la sută în salariul mediu actual. Trebuie să menționăm însă că în timp ce sporul de chirie populație va însuma în proape 650 milioane de creșterea generală a populația va beneficia în același an de venituri suplimentare totali- zînd aproape 11,3 miliarde de lei, urmînd a fi realizată sarcina trasată de Congresul al IX-lea al partidului privind creșterea salariului real în acest cincinal cu a- proximativ 25 la sută.în expunere se subliniază că deși măsurile propuse implică o majorare a chiriilor, ele au fost primite cu înțelegere de populație, care a dovedit și cu acest prilej o conștiință ridicată, deplină încredere în politica partidului, dedicată în întregime intereselor poporului. încă în perioada dezbaterii publice a hotărîrii plenarei Comitetului Central al partidului, oamenii muncii au apreciat că în raport cu eforturile depuse de stat pentru construcția de locuințe, chiria actuală este derizorie.La fixarea chiriilor s-a avut în vedere diferențierea lor, în funcție de veniturile locatarilor. Ținînd seama de propunerile cetățenilor, în loc de trei categorii de tarife de bază, cît s-a prevăzut inițial, au fost stabilite cinci categorii, ceea ce va permite ca un număr sporit de salariați să beneficieze de tarife reduse. Potrivit calculelor făcute, rezultă că din totalul chiriașilor care locuiesc în case proprietate de stat, circa 45 la sută urmează să plătească chirii la tarife mai mici decît cele prevăzute în propunerile care au fost supuse discuției publice. Persoanelor incapabile de muncă din cauza bătrîneții sau a bolii și lipsite de mijloace materiale, precum și- studenților fără alte venituri • decît cele provenite din bursă, care locuiesc singuri, li se va . calcula chiria la tariful de bază prevăzut pentru cel mai mic salariu sau pensie. Pentru a veni în sprijinul celor cu salarii mai mici de 1 500 lei se prevede ca, pînă la aplicarea noilor majorări de salariii, acestora să li se acorde o indemnizație care să compenseze — total sau în parte — sporul ce rezultă din noua așezare a chiriilor.Un fapt care s-a impus în mod deosebit atenției a fost diferențierea chiriilor în funcție de gradul de confort al locuinței. Pînă' în prezent, tocmai acele părți ale locuinței (dependințele, instalațiile sanitare, electrice și de încălzire, ș.a.) care solicită cele mai multe cheltuieli de întreținere nu erau ' luate în calculul chiriei. Proiectul de lege prevede tarife progresive, proporțional cu gradul de confort al locuinței, precum și cu suprafața deținută, ceea ce constituie, desigur, o cerință a echității. Tot acestei cerințe îi răspund prevederile de reducere a tarifelor în cazurile în care nu sînt satisfăcute o serie de condiții elementare de confort (construcții din materiale inferioare, lipsa instalațiilor de apă, canal, electricitate, amplasarea locuinței la subsol sau în mansarde). Doresc să arăt, de asemenea, că s-a renunțat la zată anterior de tarifele de chirie zona în care se cadrul orașului

plătit de 1970 a- lei, prin salariilor

măsura preconi- a se diferenția și în funcție de află locuința în— diferențiere

care ar fi fost, după cum pe bună dreptate au observat numeroși cetățeni — extrem de anevoioasă și ar fi putut da loc la interpretări arbitrare.Referitor la condițiile în care proprietarii pot ocupa apartamentele pe care nu le locuiesc, s-a fixat, în urma propunerilor făcute de populație, un termen de doi ani, în loc de un an, cît se stabilise inițial. Rezolvarea cererilor de acest fel va fi sprijinită de către comitetele executive ale consiliilor populare. Cei ce dețin apartamentele respective vor fi sprijiniți, la rîndul lor, să primească în schimb fie locuințele ocupate de proprietari, fie alte locuințe din fondul de stat, cu respectarea dispozițiilor privind normarea suprafețelor cative.O grupă de probleme care găsește rezolvare în proiectul lege se referă la drepturile și bligațiile chiriașilor. Pentru a preveni situațiile de evacuare fără vreun temei a locatarilor, văzut că nici o persoană îndeplinește obligațiile din tul de închiriere nu poate să din locuința deținută legal. Acesta este un drept sacru pe care nimeni nu îl poate încălca. Cazurile care îndreptățesc e- vacuarea sînt înscrise în mod expres, iar hotărîrile în această materie pot fi luate numai de instanțele judecătorești.în dezbaterile ce au avut loc a fost apreciată pozitiv măsura ca plata chiriei să se facă prin reținere pe statele de plată a salariilor întocmite de unitățile socialiste unde chiriașii își au locul de muncă; în felul acesta se asigură încasarea cu regularitate a chiriei, iar locatarii sînt degrevați de pierderea de timp la îndeplinirea acestei obligații. Prin notia lege se reglementează dreptul de subînchiriere a spațiului atribuit în mod legal, sta- bilindu-se între altele că subînchi- rierea poate fi făcută numai celor qe au domiciliul în localitatea respectivă.Proiectul de lege aduce clarificări în problemele legate de închirierea, normarea și folosirea suprafețelor locative cu altă destinație decît aceea de locuință. Se preconizează un regim mai echitabil de calcul al chiriei pe localități, precum și o diferențiere mai precisă a acesteia potrivit cu dotarea și destinația spațiului locativ.Interesele cetățenilor și ale statului obligă la o grijă mereu sporită față de modul cum este utilizat fondul locativ. Este de cea mai mare însemnătate ca, o dată cu a- plicarea noii legi a chiriilor, să crească preocuparea tuturor pentru folosirea corectă a locuințelor, întreținerea în cele mai bune condiții a caselor, a curților și a celorlalte spații înconjurătoare, repararea la timp și de bună calitate a oricăror defecțiuni care apar în interiorul sau exteriorul clădirilor de locuit. Concomitent, se cere ca pretutindeni între colocatari să fie statornicite și respectate cu strictețe normele unei conviețuiri civilizate.Larga dezbatere a măsurilor supuse spre legiferare Marii Adunări Naționale, modul în care au fost primite de masele populare, a spus în încheiere vorbitorul, îndreptățesc convingerea că aceste măsuri sînt juste, că vor da un nou impuls extinderii fondului locativ și vor stimula mai buna lui întreținere și administrare, în interesul întregii populații a țării.
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la 10—15 aprilie am primit dispoziția să trimitem la S.M.T. Segarcea, la aceste cursuri, doar 16 cooperatori".Desigur că sînt și defecțiuni de organizare care depind direct de conducerile cooperativelor, de specialiștii din aceste unități. La cooperativa agricolă Zăval. oamenii nu sînt permanentizat! la lucrările de irigații. Nici asistența tehnică nu este peste tot asigurată. între orele 12—14, atît la cooperativa Zăval, cît și la Gi- ghera, inginerul agronom Florea Cergan și respectiv Vasile Berceanu, tehnician cu irigațiile, erau acasă, în pijamale. Nu spune nimeni că specialiștii agronomi nu au dreptul să se odihnească. Se pune însă întrebarea cum au aceștia răbdare să stea ziua în amiaza mare la umbră. în timp ce aspersoarele funcționează numai partial sau chiar deloc, iar culturile suferă din cauza lipsei de apă 7 în județul Dolj se constată serioase deficiente la sistemele de irigații. dovadă că nu s-a lucrat cu suficientă răspundere. La Vîrtop s-au cheltuit peste 1,5 milioane lei pentru a se construi îucrări, care să dea posibilitate cooperatorilor să irige 220 ha. In acest scop, au fost repartizate si motopompele necesare din care 3 au și fost procurate. Ulterior, s-a constatat că lucrarea este proiectată greșit, motopompele au fost redistribuite și țăranii cooperatori au rămas cu fondurile cheltuite și cu 28 ha scoase din circuitul agricol. La cooperativa agricolă din Ar- getoaia, sistemul de irigații amenajat anul trecut nu a fost pus la punct pentru a fi refolosit în acest an. Motopompele și conductele n-au fost încă reparate, nu s-au asigurat piesele de schimb. Și, în timp ce pe teren situația se prezintă astfel, tovarășii din conducerea direcției a- gricole și uniunea județeană a cooperativelor agricole întocmesc planuri de măsuri și acțiuni, dar nu îndrumă și nu ajută în mod. concret unitățile să folosească judicios baza materială de care dispun pentru irigatul culturilor. Cum este posibil ca în bazele de aprovizionare ale uniunii județene Dolj a cooperativelor agricole să mai stea încă nedistribuite 116 aspersoare, în timp ce unitățile simt nevoia unor astfel de utilaje ? Nici un fel de argumente nu pot justifica atitudinea de nepăsare fată de nefolo- sirea, la întreaga capacitate, a sistemelor și utilajelor.Și în județul Brăila se constată o slabă preocupare pentru irigarea culturilor, în cuprinsul județului s-au amenajat anul acesta pentru irigat aproape 3 000 ha. Lucrările au fost de mult terminate, recepționate, dar pe marea majoritate a canalelor nu curge încă apa. La întreprinderea agricolă de stat Baldovinesti, în ziua de 4 mai un grup de 6 asner- soare a lucrat doar 3 ore. în județul Brăila, la multe din noile amenajări, apa nu ajunge pe canale și mai departe, la plante, datorită deselor defecțiuni la stațiile de pompare și re- pompare. Lucrurile nu se îndreaptă operativ, deoarece specialiștii repartizați la Tichilești, Gropeni, Latinu,- .. . I'

rile pentru irigații prevăzute pentru acest an si să se facă altele noi pentru a se uda suprafețe cît mai mari, în multe locuri această cerință imperioasă a fost înțeleasă si. ca urmare, lucrările fiind gata, s-a putut trece la efectuarea udărilor. în multe unități agricole însă, sistemele do irigații prevăzute nu au fost terminate sau prezintă numeroase defecțiuni.în județul Argeș, spre exemplu, urmau să intre la începutul acestui an în funcțiune mai multe sisteme de irigații pe o suprafață de 6 660 ha, lucrare executată de D.R.I.F.O.T. La ora actuală nimeni nu știe cîte din sisteme funcționează. La cele de la Căteasca — Plătești, predate de D.R.I.F.O.T. Argeș, la 1 ianuarie a.c., lucrările nu au fost terminate așa că, practic, nu se poate iriga. De asemenea, nu este terminat nici sistemul de irigații pentru cooperativele din Oarja și Bradu. Terenul arată acum ca un loc părăsit, iar parte din utilaje sînt descompletate. întrebarea este : de ce s-au închis ochii Ia recepția lucrărilor 7 „Pur și simplu cei de la D.R.I.F.O.T. Argeș ne-au păcălit — spune Ion Rizca, președintele cooperativei agricole din Rătești. Cum? Ne-au spus că dacă semnăm procesele verbale de recepție primim mai repede aspersoarele de care avem nevoie. Le-am urmat sfatul". Dar ce fac mai departe cei de la D.R.I.F.O.T.? „Procedează tot necinstit — remarcă ing. Ghcorghe Olteanu de la Uniunea județeană a cooperativelor agricole. Deunăzi, Ion Soare, directorul D.R.I.F.O.T., a venit la sistemul de la Căteasca de care mă ocup și eu și mi-a zis: Hai să introducem niște apă pe canale să vadă cooperatorii că s-a făcut ceva..." Cîtă neseriozitate față de sarcina încredințată! In a- celași timp nu sînt scutiți de răspundere nici cei de la uniune. Ei au dat dovadă de lipsă de exigență față de D.R.I.F.O.T. Organele locale de partid sînt în măsură să tragă la răspundere pe vinovați. Dar nu numai atiț. Se cer măsuri operative pentru ca în timpul cel mal scurt să fie puse în stare de funcționare toate sistemele de irigații.Unele defecțiuni se constată și în județul Iași. Dată cele 6 579 hectare amenajări vechi pentru irigații sînt puse la punct în întregime, cele noi nu au fost încă definitivate. Din cele 3 113 ha planificate a se amenaja în acest an au mai rămas de executat lucrări de terasamente, canale și montarea instalațiilor pe circa 200 ha. Mai încet se desfășoară lucrările pe șantierele de la cooperativele a- gricole Popricani, Țuțora, Victoria, Stolniceni-Prăjescu și Hălăucești, unde consiliile de conducere nu se îngrijesc de antrenarea la lucru a cooperatorilor.în județul Bacău, din cele peste 5 000 ha prevăzute să fie irigate, 1 428 ha sînt amenajări noi. Deși pînă la această dată amenajările trebuiau terminate, în cooperativele agricole din Săucești. Chetriș, Mărgineni și Fărăoani lucrările sînt mult rămase în urmă. La Săucești, bunăoară, s-a realizat doar jumătate U volumul de săpături prevăzut. în ziua de 6 mai lucrau la ternul ’de irigații doar 15 oameni. 17 îng. Constantin Gavrilescu, care asigură asistenta tehnică din partea D.R.I.F.O.T., ne-a declarat că, lucrîndu-se într-un asemenea ritm, amenajarea nu va putea fi terminată decît peste 3—4 luni. Intr-un ritm asemănător se lucrează și la Chetriș. Din cele 29 lucrări de artă prevăzute în cadrul sistemului (podețe, bazine, stăvilare) pînă acum nu au fost terminate decît 4.Și în alte județe se constată întîr- zieri în ce privește punerea în funcțiune a noilor sisteme de irigat,*în aceste zile, cînd se simte atît de mult lipsa umidității din sol, toate problemele privind irigarea culturilor trebuie rezolvate cu maximum de urgență și răspundere. Acum nu e timp de pierdut pentru justificarea defecțiunilor, ci sînt necesare măsuri energice în vederea înlăturării lor operative. Trebuie mobilizate toate forțele, utilizate toate mijloacele, exploatate din plin posibilitățile ce există în flecare unitate agricolă și în a- fara ci, pentru ca pe suprafețe cît mai mari culturile agricole să primească apă necesară. Așa cum se arată și în Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, se impune ca în toate unitățile agricole să se organizeze în așa fel munca încțt să se poată face zi și noapte irigatul, să se dea în funcțiune toate sistemele, să se asigure funcționarea lor neîntreruptă. Direcțiile a- gricole, uniunile cooperatiste, sub îndrumarea și controlul direct al organelor județene de partid, trebuie să acorde unităților agricole un sprijin tehnic și organizatoric calificat, să rezolve operativ toate problemele care se ridică. Organele și organizațiile de partid au îndatorirea de a intensifica munca pentru antrenarea tuturor celor ce lucrează în agricultură Ia efectuarea lucrărilor de irigații și udări.
N. TUiCU, R. APOSTOL, ~’- 
M. CORCACI, FI. CEAUȘESCU,’ 
Gh, CÎRSTEA, Gh. BALTĂ

ci insis-Mircea-Vodă. Ibrianu, Tibănești n»au ajuns pînă în dimineața zilei de 6 mai la fața locului. Așa se face că în dimineața zilei de 5 mai în brigada legumicolă nr. 3 de la Tichilești a început udatul la ora 8,30 și a încetat la 9,45.Serioase defecțiuni în irigarea culturilor s-au constatat și în județul Ialomița. în sectorul Călărași-Ialomița, secția de irigații Modelu, udatul a început parțial din prima decadă a lunii aprilie. Dar nici acum nu se lucrează cu toate forțele. în ziua de 4 mai, din cele 6 pompe ale stației plutitoare de pe Borcea funcționau doar 4. Tov. Magdalena Carvela, tehniciană la secția de irigații Modelu, susține că unitățile agricole nu cer mai multă apă. Pînă Ia această dată s-au irigat circa 1 600 ha, ceea ce este foarte puțin dacă avem în vedere lipsa de umiditate din sol. De ce nu se irigă cu toate forțele 7 Sînt o seamă de cauze de ordin tehnic si organizatoric. Cooperativa agricolă Călărași n-a irigat nici un hectar de teren din cele 1 356 ha amenajate, deoarece aici s-a construit un sifon necorespunzător. A fost nevoie să fie refăcut. La cooperativa agricolă Mă- gureni, din 956 ha amenajate s-au irigat doar 79, iar la Oltina. din 114 ha au fost udate doar 16 ha, datorită faptului că utilajele nu au fost puse in stare de funcționare.Nesatisfăcător funcționează si noul sistem de irigații de lingă Capitală, al I.A.S. 30 Decembrie, cu o suprafață amenajată de 2 050 ha. jgheaburile, se defectează tele. Ce se repară ziua se strică noaptea. Ca în povestea cu meșterul Manole. Dar, de fapt, nu prea se repară. Zile în șir sistemul nu funcționează. Pînă la sfîrsitul lunii aprilie s-au irigat, din acest sistem, 500 ha dintre cele 2 050 amenajate. Iulian Gîrbu, tehnologul șef al întreprinderii, era foarte îngrijorat că din a- ceastă cauză este în pericol hrana si producția de lapte a cîtorva mii de vaci cu lapte. Cine va suporta a- ceastă pagubă acum, după ce au fost investite irigații 7Timpul gentă, să

Aici cad conduc-

secetos impune ca. de urse termine toate amenajă-
zeci de milioane de lei în

Irigarea culturilor este una din cele mai eficiente căi de sporire a re
coltelor. La Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fun- 
dulea, județul Ilfov s-a amenajat un sistem de irigații pe 1200 hectare. 
Tn acest scop, pe rîul Mostiștea s-a ridicat un baraj care permite acu
mularea a 4,5 milioane metri cubi de apă. Pe cîmpul institutului, cul
turile irigate prin aspersiune și alte metode se dezvoltă normal, în 

ciuda secetei care persistă și în această zonă



Flecare școală — o adevărată uzină vie — este un organism complex și delicat. De dimineață și pînă seara tîrziu, prin clase se perindă sute și sute de elevi, zeci de cadre didactice. Permanent are loc un dialog animat între colectivul didactic și părinți, între școală și o serie întreagă de instituții social-cul- turale și organizații obștești interesate în procesul pedagogic. La postul său, directorul școlii — evident, ajutat de alte cadre didactice și factori de răspundere din viața școlară — veghează ca întreg acest mecanism să lucreze constant, să-și realizeze optim țelul său major.Așa cum, pe drept cuvînt s-a subliniat la recenta plenară a C.C. al P.C.R., în întreaga activitate de îmbunătățire a procesului de învățămînt un rol hotărîtor revine corpului didactic, chemat să desfășoare o activitate multilaterală atît în pregătirea și instruirea tineretului studios, cît și în educarea generală, cetățenească a tinerelor generații. Pornind de aici, o primă întrebare adresată interlocutorilor noștri : care ar fi atributele principale ale personalității directorului de școală, ale pedagogului aflat în fruntea corpului profesoral ?— După părerea mea, pentru a îndeplini cu competență și răspundere înaltele îndatoriri încredințate școlii și corpului profesoral de partid, de societatea noastră socialistă, directorul de școală trebuie să fie în primul și în primul rînd un om cu o pregătire complexă — consideră prof. Ion Dragu, directorul liceului „Ion Neculce" din București, cercetător științific principal la Institutul de științe pedagogice. Și cînd spun aceasta am în vedere mai multe aspecte. Mai întîi — o solidă pregătire de specialitate, în așa fel încît el să se înscrie printre cel mai buni profesori în specialitatea respectivă din cadrul școlii. Apoi, o stăpînire perfectă a principiilor didacticii moderne, a organizării și desfășurării procesului de învățămînt, care să-i confere posibilitatea de a stăplnl în egală măsură — pentru a putea controla și îndruma — toate laturile procesului instructiv-educatlv. Nu i se poate cere să fie specialist în toate disciplinele predate în școală, dar o cît mai completă și la zi cunoaștere a pedagogiei îi va permite îndrumarea cu pricepere a tuturor cadrelor didactice. Această pregătire, cred eu, este elementul nr. 1 care-i conferă o autoritate didactică reală, autentică. Deținerea de grade didactice și un anumit stagiu la catedră cred că sînt elemente absolut obligatorii pentru îndeplinirea funcției de director de școală.Definind o altă fațetă a personalității directorului de școală, prof. Elena Rădan, directoarea liceului nr. 30 din Capitală, spunea : „Personal aș integra personalității directorului de școală atributul de om de cultură, orientat și clarvăzător în toate problemele — mari sau mici — ale școlii. Dacă nu e permis nici unui profesor să rămînă un pedagog obtuz, prăfuit, refractar aerului înnoitor din școala contemporană, cu atît mai mult celui aflat în funcția de director".— Vorbind despre autoritatea didactică, despre competența științifică și pedagogică — elemente principale ale personalității directorului de școală — m-aș referi Ia ele nu în principiu, în genere, ca la calități garantate neapărat prin diplome și atestate, ci la materializarea lor în forme concrete — adaugă prof. Petre Victor, directorul liceului bucu- reștean „Gh. Șincai". Pentru a fi mai bine înțeles aș da un exemplu. Timp de mai multi ani, liceul nostru l-a avut director pe profesorul Nedio- glu. Cultura, pregătirea și experiența vastă a acestui cunoscut dascăl s-au

Gorj, și prof. Ion Ghelase din București, consideră că în mediul rural, unificarea conducerii școlilor existente în fiecare comună, atît sub aspectul îndrumării și organizării procesului instructiv-educativ, cît și al problemelor administrativ-gospodă- rești, va determina o mai bună repartizare a forțelor pedagogice, o „e- conomie" de cadre didactice.Problema „economisirii" forțelor didactico-pedagogice ne-a mai fost semnalată și sub alt aspect. „Cred că pentru conducerea activității unei școli nu sînt necesari 3—4 directori — ne scrie prof. Petru Mecea, director adjunct la Grupul școlar Unio- Satu Mare. O școală generală are în prezent în schemă patru directori. Consider că aceasta este pur și simplu o risipă de cadre didactice. La o astfel de școală ar fi suficienți, după părerea mea, doi directori : un director care să coordoneze întreaga activitate a școlii, și acesta să fie profesor ca să poată controla acti-
anchetă
pedagogica

vitatea cadrelor didactice la clasele V—VIII, și un director adjunct care să se ocupe de activitatea pionierilor, să fie învățător și să răspundă de activitatea la clasele I—IV. La licee, situația este similară ; și aici un director și un director adjunct ar putea răspunde de întreaga activitate. Cît privește învățămîntul profesional și tehnic, sînt suficienți doi directori : un director, care pe lîngă partea administrativă să răspundă și de instruirea practică a elevilor, coordonare ce o poate realiza prin maiștrii instructori; un director adjunct care să coordoneze activitatea teoretică, activitățile cult.ural-artisti- ce, sportive și internatul".Ca în toate domeniile de activitate, și în școală — și cu atît mai mult aici — se pune cu acuitate problema perfecționării profesionale a cadrelor, creșterii competentei și price

perii în conducerea procesului de muncă. Prin funcția pe care o deține. directorul de școală este obligat să-și sporească necontenit măiestria profesională, să fie la curent cu realizările actuale din domeniul pedagogiei, cu întreaga legislație școlară. Pe ce căi poate realiza a- ceste deziderate ? Răspunsul interlocutorilor noștri este unanim : prin studiu, prin aflarea permanentă în centrul vieții școlare, prin participarea nemijlocită Ia activitatea peda- gogico-științifică. „Socotesc absolut necesară, din acest punct de vedere, consideră prof. Petre Victor, participarea directă a directorului la procesul instructiv-educativ. prin predarea a cel puțin 4—6 ore la catedră în specialitatea respectivă". „în felul acesta, este de părere și prof. Virgil Mihăilă, se înlătură anomalia existentă în prezent, cînd, pe scara întregii țări, cîteva mii de cadre cu cea mai bună calificare aflate în funcția de directori de școli nu-și pot exercita din plin profesia, nu pot să contribuie pe măsura posibilităților lor la instruirea și educarea tinerei generații". „Introducerea în atribuțiile directorului de școală a obligației de a preda un număr de ore la catedră în specialitate — ne scrie și Ionică Sava, din comuna Cindești, județul Vrancea — va pune capăt și unor practici nesănătoase existente pe alocuri, cînd directori de școli predau ca suplinitori diferite discipline care n-au contingență cu pregătirea lor".O dată cu noua împărțire terito- rial-administrativă a tării și cu crearea inspectoratelor școlare județene și municipale s-au creat condiții mai bune de îndrumare și coordonare a activității desfășurate de membrii corpului profesoral. Numiți printr-o selecție exigentă în conducerea școlilor, pe baza pregătirii superioare și a calităților personale dovedite în munca Ia catedră, directorii trebuie să se bucure de sprijinul și îndrumarea forurilor de învățămînt, nu printr-o tutelă măruntă, ci prin stimularea priceperii și inițiativei personale, întărirea autorității lor didactice și pedagogice prin acordarea unei mai mari responsabilități în rezolvarea problemelor specifice vieții școlare.
Florica DINULESCU

încă de cînd s-a conturat ca ipotetică, reorganizarea administrativă a tării ne-a fascinat. Preocuparea a sporit o dată cu propunerile publice, cu consfințirea prin adeziunea forurilor majore, cu transpunerea concretă. O dată cu crearea unităților teritoriale noi, s-a defalcat aria fiecărei case județene de creație populară, s-au fixat numeric și calitativ schemele aferente, funcțiile au fost nominalizate.Ne bucură reîntîlnirea cu familia cuvîntului „județ", a cărui noțiune e legată structural. încoace și încolo prin timp, de specificul românesc. Ne bucură harta înviorată. Ne bucură ochii proaspeți în domeniul culturii de mase. Dar asta e doar o parte a problemei ; și nu cea mai însemnată. E doar un aspect. Sau. mai bine zis, e doar aspectul.Primenirea trebuie să fie — primordial — în idei. Deci lăuntrică. Esențială. Renovare în adîn- cime. Inovare în adîn- cime. Pentru că spiritualității românești i-a fost totdeauna caracteristică — profunzimea. Și asta încă de pe vremea rădăcinilor.Una dintre cele mai vechi mărturii de artă de pe locurile noastre nu-și are echivalent în epocă, chiar dacă ai scormoni pe rînd toate meridianele : este un om 
care gîndește. Plastica lui, desăvîrșită pînă și pentru , gustul de azi, mărturisește însemnătatea pe care sculptorul i-a a- cordat-o ideii. Poziția „Gînditorului de la Ha- mangia" pare statică ; în fapt, trădează o uriașă dinamică interioară.
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teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu" (în sala Studio a Ateneului — ora 20) : 
Recital de pian Lavinia Tomulescu ; recital de canto Monica Ranetescu ; 
(la Ateneu — ora 20) : Concert extraordinar dat de Corul de cameră 
MADRIGAL al Conservatorului „Ciprian Porumbescu". Dirijor : Roy Bo- 
hana (Anglia).
• Opera română : Giselle — 19,30.
o Teatrul de stat de operetă : Secretul Iul Marco Polo — 19,30.
s Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Regina de Navara 
— 19,30, (sala Studio) : O femele cu bani — 19,30.
a Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr 1) : Macbeth — 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Kean — 20. 
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O casă onorabilă — 19,30, 
(sala Studio) : Ctnd luna e albastră — 20.
a Teatrul Giuleștl (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Neîncredere în 
foișor — 19,30.
a Teatrul „Barbu Delavrancea" : Cine l-a ucis pe Carol al VI-lea 7 — 20. 
a Teatrul Mic : Doi pe un balansoar — 20.
a Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 9,30, Adresanțil necu- 
noscuți — 16.
a Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. Cara
giale" : Războiul cu Troia nu se face — 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Tlgrișorul Petre — 
10; 17.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 
19,30.
a Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Magistrala tine
reții — 20.
a Circul de stat : Fantezii de primăvară — 20.

trală. Deci nu expoziții de artă populară doar în Dragul cutărei bienale, ci si inițiate pe plan local: de pildă expoziții specializate — de ceramică sau de ștergare sau de linguri sculptate — sau cîte și mai cîte altele. Să mai renunțăm la dansurile copiate de aiurea în urma succesului unei formații

Din aceeași atitudine fată de idee descinde prin veacuri toată creația noastră. Ați observat că ochii frescelor bucovinene privesc înăuntru ? Ce sînt ornamentele maramei și ale covorului, ale porții masive de stejar ca și ale cojii de ou încondeiat — decît rezultatul u- nui întreg proces de esen- țializare ?Orice ostenitor pe tărî- mul culturii de mase se cuvine să se simtă legat de spiritul tradiției — deci de febra interiorului. Deci nu perpetuarea formelor tradiției, ci a lăuntricei ei dinamici creatoare. Să nu multiplicăm la nesfîrșit aceleași stampe, ca un gravor care a orbit — ci să creăm imagini noi, conforme cu noi înșine, descinse din realizările zilei de ieri, dar nu aidoma lor. Fiecare acțiune a activistului cultural trebuie să fie un act creator, a verigă spre, nu o repetare inertă.Din păcate, multi directori ai fostelor case regionale deveniseră robii ste- reotipiilor. Deveniseră funcționari. Uneori din vina lor. adesea din vina

unora mai mari ca ei. își măcinau timpul înșirînd cap la cap cifre mai mult sau mai puțin reale. Forte creatoare se sleiau sub megalomania aritmeticii. Boala sporului cantitativ a contaminat multă vreme mișcarea noastră de artiști amatori.
opinii
de Mihai DIMIU

Bineînțeles că extensia continuă în mase rămîne un deziderat perpetuu al activității pe plan cultural, dar cîteodată sîntem furați de preocuparea ex- tensiei-scop în sine, dacă nu chiar de cea a bilanțurilor cît mai favorabile ignorînd datele reale. Tendința ca orice minimă u- nitate industrială sau topografică să-și aibă o gamă cvasi-obligatorie de formații artistice — devenise acum cîțiva ani un fetiș dăunător.

In locul unor asemenea practici și tendințe învechite, perimate, așteptăm un stil de muncă proaspăt, îmbibat de spirit creator. Căci, un adevărat activist al creației populare se cuvine să fie un artist, un neastîmpărat spirit creator, dublat de un om de acțiune, vibrînd autentic laolaltă cu masele.în fiecare județ, e de așteptat ca fiecare casă a creației populare să devină un focar în care să se strîngă și din care să iradieze cele mai diferite activități artistice. în locul muncii în asalt, determinate de feluritele manifestări republicane periodice și competitive, e de dorit o strădanie continuă, elastică și cît mai diversificată. Deci nu doar măsurile solicitate de la București, ci mai ales initiative. Deci activitate teatrală nu doar cînd (și pentru că) începe concursul republican numărul „n“, ci concursul republican numărul „n“, care să treacă în revistă la o etapă dată, o neîntreruptă activitate tea-

de la celălalt capăt de tară la cutare concurs, și să privim mai atent lîngă noi. să preluăm creația zonei folclorice circumscrise. Si cîte sărbători tradiționale prin partea locului nu-și așteaptă încă amploarea și sprijinul ce li se cuvin : vor fi existînd corespondente ale sîmbrei oilor sau ale sărbătoririi liliacului, ale sărbătorilor de pe Ceahlău sau de pe muntele Găina, sau tulburătoare riedei tînjind spre scoaterea din anonimat sau din paragină. Iar acțiunile metodice merită să fie si ele ridicate la rang de 
creație.în fata caselor de creație populară ale județelor se întinde un cîmp de activitate cu posibilități enorme. Trebuie ici-colo defrișat, trebuie pus să rodească la măsura putințelor și a cerințelor. Pentru asta, trebuie în primul, rînd cunoscut în adînc ce poate și ce i se potrivește. Și trebuie iubit. Dacă fiecare activist al nostru va apleca urechea, va surprinde, ca în „Pămîntul" lui Blaga, „pe sub glii... a inimel bătaie zgomotoasă".Cu versul „Pămîntul răspundea" — se încheie poemul. Cu răspunsul pă- mîntului abia trebuie săînceapă — si numai de la asta se cuvine să înceapă — răspunderea noas-

o Răzbunare» haiducilor : PA
TRIA (completare Plenara, C.C. 
al P.C.R. din aprilie 1968) — 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 10; 21,15, VIC
TORIA (completare Digul) — 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, MODERN 
(completare Pe urmele unui film 
dispărut) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,30, ARENELE LIBERTĂȚII
— 19,45.
O Balul de sîmbătă seara : LU
CEAFĂRUL (completare Mica 
panteră ți prietenul ei) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GRĂDINA
DOINA — 19,45.
a Obsesia : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2375 — orele 17,30 
șl seria 2377 — orele 20,15), RE
PUBLICA (completare Pe urmele 
unui film dispărut) — 9; 11,30; 14; 
16,15; 18,45; 21,15, CAPITOL (com
pletare Mica panteră și prietenul 
ei) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină — 20; STADIONUL 
DINAMO — 19,45.
• Ea va rîde : FESTIVAL (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid șt de stat în județele Con
stanța și Tulcea) — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină —' 
1Ș,30, FEROVIAR — 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15 (la
ultimele două completarea Mica 
panteră și prietenul ei).
n El Dorado : EXPOZIȚIE — 19,30, 
GLORIA — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, TOMIS — 8,30—16 în con
tinuare ; 18,30; 21; la grădină — 
19,30.
o Sfîrșitul agentului W 4 C : 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21.
• Gioconda fără surîs : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
n Asasinul din cartea de telefon : 
CINEMATECA — 10; 12,30; 16,30. 
a Sînt șl eu numai o femeie : 
MIORIȚA (completare Intre două 
bombardamente) — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Blestemul rubinului negru : 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 
20,45, COTROCENI (completare 
Orizont științific nr. 2/1968) — 15,30; 
18; 20,30.
a Program pentru copil : DOINA
— 9; 10.

■

Dreptatea

mai presus

vădit și în competenta cu care a condus școala, dar și în manualele sale excelente, care au servit la generații întregi de elevi. în aceeași ordine de idei prof. Virgil Mihăilă, inspector la Inspectoratul județean Prahova, ne scrie : „De pregătirea și experiența directorului ține și acea capacitate și abilitate de a crea o atmosferă propice de lucru, de a repartiza rațional și echilibrat forțele umane și materiale de care dispune școala, de a mobiliza colectivul^ la realizarea sarcinilor majore, punînd în aplicare legislația școlară și veghind la respeotarea ei". Și, am a- dăuga, promovarea unor relații de înaltă principialitate, de colaborare rodnică, de stimă și încredere reciprocă cu membrii corpului profesoral, cu părinții elevilor, cu forurile de învățămînt.Trecînd din sfera considerațiilor mai generale la unele aspecte concrete. am solicitat interlocutorii noștri să-și expună punctul de vedere într-o problemă mult discutată și controversată în opinia publică școlară — respectiv sfera de preocupări a directorului, care-1 transformă u- neori din pedagog într-un funcționar oarecare.— Principala preocupare a directorului cred că trebuie să se îndrepte spre buna organizare și desfășurare a procesului instructiv-educativ — ne spune prof. Elena Rădan. Pentru aceasta s-a pregătit și are experiență. Atribuțiile administrative — atunci cînd sînt amplificate artificial și amănunțite pînă la detaliu, așa cum se mai întîmplă în prezent — devin un adevărat balast. Nu înțeleg de ce directorul trebuie, bunăoară, să știe (și să avizeze) cîte cîrpe de praf, cîte pachete „Alba" se cumpără pentru curățenia școlii. Consider Joarte interesantă și binevenită, măsura adoptată pe alocuri de către inspectoratele școlare județene, de inspectoratul școlar municipal în cazul nostru, de a se centraliza din punct de vedere administrativ mai multe școli generale. Măsura ar fi perfectată dacă un asemenea centru administrativ ar dispune de un director adjunct, e- ventual specializat în probleme fi- nanciar-administrative.Dar nu numai atribuțiile administrative îl sustrag pe directorul școlar de la principala lui îndatorire. „Unele foruri de învățămînt — a- daugă prof. I. Draga — ocupă timpul de muncă al directorului cu tot felul de ședințe, de rapoarte, îi atribuie prea multe sarcini' social-cul- turale". în aceeași ordine de idei, tov. Gheorghe Tufir, directorul șco-5 Iii generale din Pesteana, județul

în pre
Rod al orientării veriste, 

născută în cultura italiană din 
a doua jumătate a secolului 
al XlX-lea, ca reaefie îm
potriva artei romantice cu 
tendinfele ei de idealizare 
și exagerare a realității, ope
ra „Manon Lescaut” este fără 
îndoială una din cele mai 
emoționante pagini muzicale 
lăsate de Puccini posterității. 
Tema iubirii fatale dintre ro
manticul cavaler Des Grieux 
și seducătoarea Manon fusese 
adusă în literatura franceză 
la începutul veacului al 
XVIII-lea de Abatele Prevost. 
Era o povestire plină de sen
sibilitate, simplă și ome
nească, pe care trei mari re
prezentanți ai genului operis- 
tic — Auber, Massenet și 
Puccini — o vor folosi pe 
rînd aproximativ un secol mai 
tîrziu drept argument libre- 
tistic.

Momentul în care Puccini 
își propusese realizarea' unei 
noi tălmăciri muzicale a aces
tei sentimentale povestiri era 
însă cu adevărat riscant : de 
mai bine de șapte ani, ver
siunea Manon a francezului 
Massenet cucerise întreaga 
Europă. Dar maestrul, „stăpîn 
al artei sale", nu s-a inti
midat. Premiera de la Torino 
din 1893 a adus afirmarea to
tală și triumfătoare a geniului 
său. Au trecut de atunci trei 
sferturi de veac și drama 
pucciniană continuă să emo- 
jioneze cu aceeași intensitate

mierâ
pe spectatorul contemporan 
de operă.

Dar prezenja sa în reper
toriul curent al teatrelor lirice 
este semnalată destul de rar. 
Să fie cauza popularitatea 
cucerită de „Manon“-ul lui 
Massenet sau dificultăți
le interpretative ale parti
turii italiene? Fără a ne 
opri asupra răspunsului, 
ce nu exclude de fapt nici 
unul din aceste motive, ținem 
să subliniem că recenta pre
mieră clujeană constituie 
prima montare scenică a o- 
perei „Manon Lescaut" de Pu
ccini în tara noastră.

Traducerea libretului apar
ține lui Viorel Gomboșiu, care 
este de altfel și regizorul 
spectacolului. Am văzut spec
tacolul la a doua prezentare 
pe scena operei clujene.

In rolul lui Manon am ur
mărit-o pe soprana Mariana 
Stoica. Posesoare a unei voci 
calde, generoase, înzestrată 
cu o sensibilitate cu toiul 
remarcabilă, artista' a căutat 
să dea viața personajului său 
într-un mod cît mai convin
gător și cît mai apropiat de 
concepfia pucciniană. Ma- 
non-ul lui Puccini nu este 
doar o frivolă grizetă pari
ziană — așa cum a înfăfi- 
șat-o îndeosebi Massenet — 
ci o fire contradictorie, com
plexă, victimă a propriilor 
porniri, capabilă însă să as
pire spre puritatea și noblefea 
unei iubiri adevărate. De la

pe țara
cochetăria naivă și pînă la 
resemnarea dureroasă în fafa 
morfii, eroina are de parcurs 
o varietate de ipostaze psiho
logice urmărite de soprana 
Mariana Stoica într-o interpre
tare ce se caracterizează prin
tr-o deosebită subtilitate.

Realizarea rolului lui Des 
Grieux rămîne însă discuta
bilă. Dificultatea partiturii 
muzicale este recunoscută : 
rolul presupune un apărat 
vocal rezistent, o voce dra
matică cu mari posibilități de 
colorare interpretativă, o bună 
stăpînire a tehnicii cîntului. 
De aceea, interpretarea sa 
reprezintă un adevărat exa
men pentru orice cîntărej, 
examen care, din păcate, a 
fost trecut cu oarecare lipsă 
de relief de către tenorul 
Teodor Afanasiu. Prezenja sa 
vocală și scenică rămîne cu 
mult în urma cerințelor re
clamate de acest rol.

Multă înțelegere a dove
dit în interpretarea sergentu
lui Lescaut baritonul Mugur 
Bogdan. Muzicalitatea cîntă- 
refului, cît și evidentele sale 
disponibilități scenice au con
turat o pregnantă participare 
a personajului în evoluția ac
țiunii dramatice.

Din distribuție au mai făcut 
parte : Ion Udrescu în Ge- 
ronte de Ravoir, Sorin Caras 
în Edmondo, Titus Pauliuc — 
în rolul hangiului, Marin Tur- 
cu, Georgeta Orlovski, Ion

lercoșan, Daniel Laposl, Ion 
Trifa, Vasile Simon, care au 
împlinit spectacolul cu pre
zente îngrijite, reușind să 
realizeze uneori momente li
rice și dramatice de mare 
vibrație.

La pupitru —• dirijorul A- 
lexandru Taban s-a dovedit 
un artist cu multă persona
litate, temperamental, ce s-a 
impus cu autoritate în des
fășurarea spectacolului.

Cîteva considerații privi
toare la realizarea scenogra
fică și regizorală, semnate de 
Mihai Nemeș și, respectiv, 
Viorel Gomboșiu : cu excep
ția actului final, montarea res
pectă stilul și spiritul epocii. 
Amănuntul, ca și prezenta 
elementului de culoare co
respunzător momentului dra
matic, sînt urmărite perse
verent. Totuși senzafia de 
grandios, rezultată dintr-o 
prea masivă încărcare de de
cor, stînjenește uneori. Cît 
privește concepția evidentă 
în actul IV — o amalga
mare de construcții geome
trice — ea apare bizară, ne
conformă cu atmosfera și, în 
orice caz, lipsită de expli
cație logică.

Montarea pe scena clu
jeană a operei „Manon Les- 
caut" de Puccini, constituie 
fără îndoială o realizare me
ritorie a acestui colectiv.

Teodora ALBESCU ;

a Sfîntul la pîndă : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, BU- 
ZEȘTI (completare Orașul) — 
15,30; 18; 20,30; la grădină — 19,30. 
a Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
a Praștia de aur : UNION (com
pletare Intre două bombardamen
te) — 15,30; 20,30, POPULAR (com
pletare Flori pentru litoral) — 
15,30; 18; 20,30.
a Program de desene animate s 
UNION — 18.
a Topkapl : GIULEȘTI (comple
tare Pilule II) — 15,30; 18; 20,30, 
BUCEGI — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30; 
la grădină — 19,45.
a Cu toată viteza, înainte ! : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare Flori șl Insecte) — 
15,30; 18; 20,15.
a Un bărbat șl o femele : DA
CIA (completare Cîntece în lemn)
— 9—15,45 în continuare ; 18,15; 
20,30.
a Capcana : FERENTARI (comple
tare Gustav modifică) — 15,30; 18;
20.30.
a Eddie Chapmann, agent secret : 
GRIVIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,30;
20.30, FLAMURA — 9; 11,45; 14,30; 
17,30; 20,30.
a Am întîlnlt țigani fericiți : 
UNIREA (completare Ultimele 
scrisori) — 15,30; 18; la grădină
— 20,15.
a Pentru cîțlva dolari în plus : 
FLACĂRA — 15; 17,45; 20,30, AU
RORA — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 
20,30; la grădină — 19,30.
a Jocuri neschimbate : VITAN 
(completare Corabia misterioasă)
— 15,30; 18; 20,30.
a Eu, eu, eu... șl ceilalți : ARTA
— 9,15; 11,30; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30; la grădină — 19,30.
a Răpirea fecioarelor : MUNCA 
(completare Cînd frumosul e util)
— 14; 16; 18,15; 20,30.
a Eroii de la Telemark : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,30; la grădină
— 19,45.
a Camera în formă de „L“ : 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
a Zile de vară : MELODIA (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în Județele Con
stanța și Tulcea) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45.
a Cautațl idolul : VOLGA —
9,30—16 în continuare; 18,30.
o Trei grăsuni : VOLGA (comple
tare Reportaj prin Țara Bîrsei)
— 20,45.
a Viața în doi : FLOREASCA
(completare Mica panteră șl prie
tenul el) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
o Valetul de pică : PACEA (com
pletare Creierul) — 15,45; 18; 20,15, 
COSMOS (completare Cu dansa
torii maghiari în Grecia) — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.

(Urmare din pag. I)

Cred că o nedreptate a durut ți doare mai puternic astăzi decît 
ieri, pentru că înțelegerea oameni
lor a crescut, pentru că dorințele și speranțele lor de a realiza o viață 
cit mai fericită s-au înmulțit, 
au încolțit și au crescut și mai vi
guroase din solul fertil al noilor 
noastre realități sociale. Oamenii știu că vremea noastră e vremea 
dreptății, ei doresc ca fiecare vorbă 
să devină fa-ptă, Să se contopească 
într-un tot din ce în ce mai omo
gen și mai strălucitor. Poate că de 
aceea trecea din cînd în cînd prin 
marea Sală a Palatului, unde a avut 
loc ședința cu activul de partid din ■ 
București, un curent de uimire și de 
mînie. Dezvăluirile care se făceau 
acolo, în continuarea lucrărilor ple
narei amintite mai sus, scoteau în 
lumină .fapte urîte, fapte incalifica
bile, fiindcă asasinatul rămîne asa
sinat, indiferent de „justificările" și 
bîiguielile care ar voi să-l acopere. 
Ba poate că e și mai odios, dacă ia 
drept justificare o idee înaltă, străi
nă de asemenea coborîri. E mai greu, 
cred, de zece ori e mai rău și mai 
greu dacă ți se dă în cap cu ideea 
aceasta, în care ai crezut și crezi, 
dacă te pun la zid, indiferent cum, 
la propriu sau la figurat, tovarășii 
tăi, cei în care te-ai încrezut. E de 
zece mii de ori mai rău și mai greu, 
incomensurabil, mai ales dacă is
prava aceasta se petrecea într-o vre
me pentru care ai luptat și tu.

Mă gîndeam chiar, în timp ce se 
perindau pe la tribună cei ce au 
luat cuvîntul la această ședință, la 
cel ce a fost și va fi pentru noi toți 
de-acum încolo Lucrețiu Pătrășcanu, 
la acest bărbat luminat. Viața lui 
întreagă îmi apărea deodată în față 
ca a unui militant care a trăit pen
tru o anumită idee — pentru ideea 
deplinei eliberări a omului. Împre
jurările în care a fost frîntă această 
viață, ticăloșiile care au dus la 
hărțuirea, la denigrarea și nimicirea 
lui Pătrășcanu au fost și rămîn cum
plite, monstruoase. Pătrășcanu a ră
mas demn pînă în ultima sa clipă, 
a slujit cu credință, în decursul unei 
vieți întregi, clasa muncitoare din 
România, poporul român. A șovăit 
uneori, a săvîrșit și greșeli, dar pre
valează consecvența care a dat un 
sens înalt și pilduitor întregii sale 
existențe.

Viața nu poate fi înghesuită nici
cum în tipare prestabilite, a fost și 
va fi mai puternică decît cele mai 
puternice șabloane. Merită, tocmai de 
aceea, să fie relevată și subliniată 
ca o contribuție efectivă la îmbogă
țirea experienței revoluționare con
temporane, ridicarea la rangul de 
principiu de către partidul nostru a 
necesității de a analiza în perma
nență, temeinic și lucid, realitățile 
din jur, interne și externe, de a 
ține seama mereu de complexitatea 
din ce în ce mai mare a vieții mo
derne. Această metodă de lucru, 
grea dar rodnică, s-a făcut simțită 
din plin și în lucrările și hotărîrile 
ultimei plenare a Comitetului Cen
tral, în felul cum au fost abordate

și rezolvate, după o consultare largă 
și o analiză amănunțită, problemele 
învățămîntului, problemele privind 
rezolvarea scrisorilor oamenilor mun
cii, privind întărirea de fapt a de
mocrației socialiste, fiindcă toate 
lucrurile acestea — și îndeosebi mă
surile pentru apărarea legalității —• sînt în deplină concordanță cu acest 
țel fundamental.

Unele perioade din trecutul bogat 
| și tumultuos, al revoluției noașțre. ■' ne apar, astăzi, în altă lumină, Wflțgol 
adevărată. Aceasta nu trebuie sa ne 
sperie însă, dimpotrivă, trebuie să ne îndemne la și mai multă lucidi
tate, la și mai multă stăpînire de 
sine. Din împrejurările acestea mai 
puțin luminoase, sumbre chiar, tre
buie trase maximum de învățămin
te, fără a avea nici o clipă iluzia că 
lucrurile s-au rezolvat definitiv de, 
la o anumită dată si că vor merge 
ca pe roate de acum încolo, singu
re. Acțiunea întreprinsă de către 
conducerea de partid și de stat pen- > tru întronarea legalității în toate ,i 
compartimentele vieții sociale fix *, sită eforturi, merită și trebuit;' să*> fie susținută din toate puterile,\de 
către toți oamenii muncii. Tocmai de 
aceea partidul nostru afirmă răspi
cat să fie dusă o luptă susținută
împotriva suspiciunii, fiindcă acolo 
unde se înstăpînește acest sentiment 
rău și strîmb se ofilește entuziasmul
si scade încrederea în cuvîntul 
rostit și tipărit, în tovarășul de 
muncă și de luptă. Să rămînă la 
îndemîna fiecăruia posibilitatea de 
a-și spune părerea despre ceilalți — 
dar dacă e vorba de întărirea le
galității. atunci cred că ar fi util și necesar să fie pusă pe același plan 
și răspunderea pentru părerea ex
primată, — pentru minciună, dacă a 
fost rostită, pentru denigrare, dacă 
a fost săvîrsită.

In ce privește literatura, dintre concluziile care decurg pentru noi, 
scriitorii, din lucrările și hotărîrile 
plenarei — aș stărui deocamdată a- 
supra uneia singure, care mi se pare 
a fi cea mai de seamă: necesita
tea de a spune adevărul despre a- 
ceastă epocă. Lucrurile nu se re
zolvă, desigur, cu atîta, cu simpla 
abordare a. realităților acestora fan
tastice, pline de fapte mari si de 
înțelesuri profunde, majore. E ne
voie de muncă și de talent, în primul rînd, e nenoie de pasiune si de cultură, e nevoie de foarte mul
te însușiri, a căror exercitare și în
florire nu sînt posibile însă în afa
ra acestor realități, prin ignorarea 
lor. A fi scriitor contemporan în
seamnă, după părerea mea, a-ți trăi 
din plin epoca și a preface aceste 
trăiri în artă autentică și vibrantă, 
profund umană; înseamnă a fi în 
permanență cu ai tăi; înseamnă a 
te gîndi că nu vei trăi decît cinci
zeci sau șaizeci de ani si că îm
prejurările și întîmplările pe care 
le-ai cunoscut tu nu . le va mai cu
noaște nimeni niciodată ; înseamnă
a fi cetățean si om. a tinde mereu 
spre asta, a fi vlăstarul epocii în care trăiești, fiul patriei tale.

PROGRAMUL I

20,30 — Teleglob — emisiune da 
călătorii geografice : Itinerar ce
hoslovac. 20,50 — Ecran literar. 
21,15 — Recitaluri : Pianistul Va
lentin Gheorghiu. 21,30 — Film ar
tistic : „Doamna de pe plajă". 
23,10 — Telejurnalul de noapte. 
23,20 — închiderea emisiunii.

10,00 — Curs de limba germană 
(lecțiile' 1 și 2 — reluare). 11,00 — 
Curs de limba spaniolă (lecțiile 1 
și 2 — reluare). 12,00 — Telecro- 
nlca economică (reluare). 12,30 — 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,30 — Studioul pionierilor... 
la Brașov. 18,00 — TV. pentru 
specialiști — Ciclul medicină. 18,30 
— Curs de limba rusă — lecția 
a 14-a. 19,00 — Pentru cei mici : 
filmul ,,Polly șl secretul celor 
șapte stele). 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Buletinul me
teorologic. — Publicitate. 20,00 — 
Program susținut de Ansamblul de 
cîntece șl dansuri al Armatei.

PROGRAMUL II

de cuvinte 
Film muzical

20,00 — O samă 
„Miorița". 20,30 — 
TV. 20,55 — Telejurnal. 21,10 — 
Concert simfonic. In program : 
Sulta de balet „La piață" de Mi- 
hall Jora ; Concertul pentru vioa
ră șl orchestră în Sol minor de 
Max Bruch. Interpretează orches
tra simfonică a Radlotelevlziunil. 
Dirijor Ludovic Baci. Solistă : 
Nora Grumlikova (R.S.C.) 22,00 — 
Invitație la dans. Astă seară : 
Fox-trot. 22,30 — închiderea emi
siunii. .
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VIZITELE TOVARĂȘULUI 
DR. VLADIMIR BAKARICI

DELEGAȚIA PARLAMENTARILOR
NORVEGIENI ÎN JUDEȚUL CONSTANTATovarășul dr. Vladimir Bakarici, membru al Prezidiului C.C. al U- niunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele C.C. al U.C. din Croația, împreună cu soția, au vizitat miercuri Rafinăria și Combinatul petrochimic Brazi, Uzinele de autocamioane din Brașov, obiective so- cial-culturale și turistice din județele Prahova și Brașov și s-au întreținut cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Oaspeții au fost salutați de tovarășii Constantin Marinov, secretar al

Cronica zilei
Cu prilejul celei de a XXIII-a aniversări a eliberării Germaniei de sub jugul fascist, Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București, și membrii ambasadei au' depus miercuri dimineața coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism și la Monumentul eroilor sovietici din Capitală.La solemnități au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Forțelor Armate.La Monumentul eroilor sovietici au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

★
La invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea ne-a vizitat țara profesorul italian Elvino Iandelli, directorul Centrului didactic național de' studii și documentare din Florența, în timpul vizitei profesorul oaspete a avut întîlniri la Ministerul în- vățămîntului. Institutul de științe pedagogice, Institutul de perfecționare a cadrelor didactice și la alte instituții din Capitală și din țară și a ținut o conferință la Casa de culturi a I.R.R.C.S.

L înființarea 
Protocolului de StatPrintr-un decret recent, pe lîngă Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, a fost înființat Protocolul de Stat cu atribuția de a asigura, unitatea de concepție și de executare în activitatea tuturor unităților de protocol ale organelor centrale și de a îndeplini acțiunile de protocol care îi sînt proprii.Tovarășul Coriolan Atanasiu a fost numit în funcția de'șe.f al Protocolului de Stat, cu rangul de ambasador.

SPORT
Steaua a făcut

un pas mare spre titlu
Ieri la ora 17,30, cînd pe stadio

nul din ..Trivale" a început meciul 
Steaua—F.C. Argeș, cele două com
batante aveau următoarea situație în clasament: steliștii
— lideri — totalizau 29 de 
puncte. pitestenii — secondant! — 27. Deci, derbi veritabil, 
cu atît mai mult cu cît. după aceas
tă ii, nînă la încheierea campiona
tului mai sînt doar trei etape.

Minutele de început ale partidei 
au aparținut echipei bucurestene. 
Maniera sa de joc a demonstrat o 
mare stăpînire de sine, o maturitate 
în tot ce a întreprins pe teren. 
Steaua —• în alcătuirea care de câ
teva etape • corespuns integral — 
s-a avîntat continuu în ofensivă. 
Voinea, Sorin Avram și Tătaru — 
„posturi" înaintate în tabăra adver
să — fi-au unit bine forțele. D. Po
pescu, mereu util, si-a concentrat și el atenția spre tot ce s-a initiat în 
careul pitestean. Ocaziile de gol ale bucureștenilor au început să apară 
(dar și să se rateze) chiar după pri
mele schimburi de pase. Voinea și 
Tătaru — de cîteva ori fiecare — 
au trimis mingea mult pe lingă sau 
mult peste poarta apărată de Co
man. Echipa gazdă nu se simte 
parcă în largul ei. Dobrin participă 
destul de puțin la joc. Mai activi, 
mai siguri în intervenții sînt apără
torii (excepție făcînd Păciulete, a- cest fundaș înalt, dar^ cu un fuleu 
de balerin, care rămîne totdeauna 
cu un pas în urma oricărui adver
sar dornic să se avinte în atac pe 
extrema stingă, adică exact pe zona 
„păzită" de el. Pitestenii nu trag nici la poartă. Ezită și Kraus, și 
Țurcan. Către pauza dintre reprize, 
jocul sporește în intensitate, tonul 
îl dau pitestenii. In minul 40. Țur
can are o țîsnire excelentă de lingă 
Dumitru Nicolae si Hălmăgeanu. pe care îi lasă parcă pironit^ locului și, cu mingea la picior, face cîtiva pași în 
interiorul careului bucureștenilor, șutind năprasnic. Gol! Tribunele sînt în delir. Bucuria este fără mar
gini. Un minut-două. fotbaliștii pi- 
testeni încearcă din nou poarta, o 
pasă splendidă a lui Dobrin îl gă
sește din nou pe Țurcan liber, dar 
ratează. Relaxarea, care a urmat în 
tabăra gazdelor, a prilejuit insă o 
relansare a bucureștenilor. Voinea are o cursă pe extrema stingă (pe 
partea lui Păciulete...) îi centrează precis. D. Popescu, lîngă Coman, 
sare si cu capul deviază mingea în 
gol. Egalare si fluierul arbitrului, 
pentru pauza regulamentară.

Echipele reintră oarecum schim
bat» la față. F.C. Argeș — cu un 

Comitetului județean Prahova al P.C.R., Matei Gheorghe, secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., și Constantin Cîrțînă, prim-secretar al Comitetului municipal Brașov al P.C.R.în cursul vizitei, oaspeții au fost însoțiți de tovarășul Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R. La vizite a participat, de asemenea, Iakșa Petrici, ambasadorul R.S F. Iugoslavia la București.(Agerpres)

Miercuri la amiază a avut loc la Ambasada Republicii Democrate Vietnam o conferință de presă, la care au luat parte ziariști români și corespondenți ai presei străine, atașați de presă ai unor ambasade, precum și reprezentanți ai Ligii române de prietenie cu popoarele dm Asia și Africa.Ambasadorul R. D. Vietnam la București, Hoang Tu, a făcut o expunere în legătură cu poziția Frontului Național de Eliberare față de Alianța Forțelor Naționale Democratice și pentru pace din Vietnam,
★în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, Comitetul național pentru apărarea păcii și Uniunea Artiștilor Plastici au organizat miercuri seara, în sala de festivități a U A.P., o manifestare consacrată aniversării a 450 de ani de la nașterea pictorului italian Jacopo Tintoretto Despre viața și opera pictorului a vorbit Eugen Schileru,- critic de artă.Au urmat proiecții la epidiascop cu selecții din opera lui. Tintoretto și două documentare de artă.(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit în 

Banat, Transilvania și Moldova, 
menținîndu-se călduroasă în rest. 
Cerul a fost variabil, cu înnourări 
mai accentuate în Moldova unde 
local au căzut averse, însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 18 
grade la Mangalia, șl 28 grade la 
București, Budești, Giurgiu și 
Călărași. In București : Vremea s-a 
menținut călduroasă, cu cerul va
riabil; Vîntul a suflat' în genefăl 
slab.. Temperatura maximă-a atins 
30 de grade.

Dobrin la valoarea lui adevărată — 
domină. Sînt minute grele, de mare 
dificultate pentru echipa bucureș- teană. Greul însă trece (Dumitru 
Nicolae și Hălmăgeanu au interven
ții salutare). Jocul se echilibrează 
pentru vreo 15—29 de minute. 
Steaua recapătă calmul necesar, 
deși unii dintre jucători (Sorin A- 
vram. spre exemplu) vădesc o seri
oasă oboseală. Ultimele cinci minute 
se consumă la o înaltă tensiune ; 
mai întîi fazele se petrec la poarta 
lui Coman. D. Popescu sutează surprinzător și puternic. însă în bară. Coman n-are. timp să-si revină din

Cronici telegrafice
© Rnpid-Petroiul 4-0 

(3-0). A marcat Dumitriu II (minutele 20, 43, 44 și 54).
Fără îndoială, pentru cel care n-a 

văzut această partidă scorul de 4—0, 
obfinut de Rapid în fața Petrolului, 
echipă care pînă ieri emitea pretenții 
cel pufin pentru locul al treilea în cla
sament pare cu totul surprinzător. Mar
torii ei îl consideră însă redus față de 
disproporfia care a existat pe teren 
între apărătorii ploieșteni și afacanfii 
giuleșteni. Dumitriu II, realizatorul tutu
ror celor 4 goluri a fost singur un spec
tacol (ce păcat că reprezentațiile sale 
sînt atît de rare I), iar Ion Ionescu a 
fost mai generos ca orieînd.

In ultima jumătate de oră însă am 
avut neplăcerea să asistăm și la o se
rie de gesturi nesportive. Autori : Lu- 
pescu, Grozea, Greavu.

A condus slab Alex. Toth — Oradea.

© Universitatea Craio- 
va-Farul Constanta 1-0 
(1-0). A marcat Martinovici în min. 44.

Meciul dintre Universitatea Craiova și 
Farul Constanta se poate caracteriza, pe 
scurt, astfel : o luptă dîrză a gazdelor 
pentru cîștigarea celor două puncte 
necesare evitării barajului și un fotbal 
de calitate dar și cu dorinfa unei vic
torii în deplasare, practicat de oaspeți 
pentru menținerea prestigiului cîștigat 
în ultimul timp. In prima repriză 
jocul s-a desfășurat sub semnul egali

Delegația parlamentară norvegiană condusă de Leif Grănli, al doilea președinte al Stortingului, însoțită de Tudor Ionescu și Fejes Iu- liu, deputați în Marea Adunare Națională, a vizitat miercuri județul Constanța.La sosirea pe aeroportul M. Ko- gălniceanu, parlamentarii norvegieni au fost întîmpinați de Petre Ionescu, deputat în Marea Adunare Națională, președintele Consiliului popular provizoriu al iubețului Constanța.în cursul dimineții membrii delegației norvegiene au făcut o vizită

SOLIDARI CU LUPTA EROICA

A POPORULUI VIETNAMEZ

MITINGUL STUDENȚILOR DIN CAPITALĂ

Studenții bucureșteni, tineretul din Capitală și-au manifestat din nou solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez, cu prilejul unui miting care a avut loc miercuri după-amiază la Casa de cultură a studenților. La miting au luat parte și tineri din alte țări care învață în institute de în- vățămînt superior din București, printre care numeroși studenți vietnamezi.După ce a înfățișat succesele obținute de poporul vietnamez în lupta pentru apărarea independenței și suveranității naționale împotriva agresiunii imperialiste, Ion Amăriuță, vicepreședinte al U.A.S.R., a arătat că hotărîrea guvernului R.D. Vietnam

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 mai. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar no- 
ros în nord-vestul țării, unde vor 
cădea averse locale de ploaie, înso
țite de descărcări electrice. In rest 
cerul va fi variabil mai mult se
nin iar aversele vor avea un 
caracter izolat. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 17 și 27 grade. In 
București-: Vreme în general tai-,..;, 
mdasă, cu . cer schimbător..: Vînt 
potriviri Temperatura ușor varia
bilă.

emoții, căci trebuie să înfrunte un 
nou val. Tătaru sutează, portarul pi
testean salvează, respinge pînă la 
Voinea care, de la numai 6 m. ezită 
să intervină cu capul »» Coman îi 
blochează la picioare. Ostilitățile 
trec, apoi, de partea cealaltă. După 
ce Țurcan greșește de puțin ținta, 
Radu, de la numai doi metri, tri
mite direct în brațele lui Haidu. In 
ultimele clipe. Haidu are o inter
venție excepțională, fără de care 
...acum Steaua si F.C. Argeș ar fi 
fost la egalitate de puncte.

Ion DUMITRIU

tății, cu faze palpitante cînd la o poartă, 
cînd la alta. In minutul 44, Martinovici 
a înscris singurul gol al meciului. In 
repriza a doua, apărarea craioveană, în 
care au excelat Strîmbeanu, Deselnicu, 
Mincă și Ivan, a reușit să destrame 
atacurile Iui Sasu, Tufan și 'Kalo.

© U.TJL-Universitatea 
Cluj 2-1 (1-0). Au marcat: 
Axente în minutul 45 și Țîrlea în min. 72 pentru gazde, iar Barbu în min. 48 pentru oaspeți.

Meciul a fost în general plăcut, puțin 
aglomerat pe centru ca urmare a tac
ticii de ofsaid adoptată de clujeni. Fără 
faze prea periculoase jocul s-a soldat 
cu victoria gazdelor.

© Dinamo Bacâu-A.S.A. 
Tg. Mureș 1-1 (0-0). au marcat: Ene Gheorghe (min. 79) și 
Mureșan (min. 81).

Dinamoviștii băcăoani au reușit să 
facă, în compania jucătorilor din Tg. 
Mureș, primul lor meci egal din actua
lul campionat. Deși s-a jucat într-un 
singur sens, adică spre poarta apărată 
de Bai, totuși dinamoviștii n-au reușit 
să înscrie. In min. 79 gazdele reușesc 
să înscrie prin Ene Gheorghe. Dar n-au 
terminat bine cu îmbrățișările că o 
minge trimisă în adîncime îl găsește 
demarcat pe Mureșan (min. 81) care 
aduce din nou egalitatea pe tabela de 
marcaj. 

la Consiliul popular municipal, după care au vizitat Edificiul roman cu mozaic și muzeul de arheologie din localitate, precum și întreprinderea de lînă integrată.La prînz, președintele Consiliului popular județean provizoriu a (.-ferit o masă în cinstea parlamentarilor norvegieni, în saloanele Cazinoului din Constanța.După-amiază, oaspeții au vizitat localități de pe litoral și Stațiunea experimentală vitibolă Murfatlar, după care s-au înapoiat în Capitală. (Agerpres)

de a stabili contacte cu partea americană în vederea încetării necondiționate a bombardamentelor americane și a altor acte de război împotriva R.D. Vietnam pentru a se putea începe, pe această bază, convorbirile pentru rezolvarea problemei vietnameze a produs un ecou puternic în întreaga lume. Poporul român, tineretul și studenții noștri — a subliniat el — vor acorda și în viitor întregul lor ajutor politic, material și moral poporului vietnamez care luptă pentru cîștigarea dreptului sacru de a fi stă- pîn pe propria-i soartă.Au luat cuvîntul, de asemenea, studenții Florian Ciotea, de la Facultatea de filozofie și Mariana Hariton. de la Institutul de petrol, gaze și geologie.In numele studenților vietnamezi care învață la București, a luat cuvîntul doctorandul în geofizică Tran Ngoc Toan, președintele Uniunii studenților vietnamezi din Republica Socialistă România. înfățișînd un tablou al luptei duse de poporul vietnamez împotriva imperialismului american, vorbitorul a exprimat mulțumiri poporului român pentru ajutorul material, moral și politic pe care îl a- cordă poporului vietnamez în munca și lupta sa.'în încheiere, a rulat filmul docu.- mentar românesc „Hanoiul de Ia răsărit la asfințit".. . ....... ; (Agerpres)
Dinamo București ț 
a învins pe Bologna 
cu 3-1 (2-1)Dinamoviștii bucureșteni au realizat, ieri după amiază, o prestigioasă victorie în fața reputatei echipe Bologna, de mai multe ori campioană a Italiei. Partida, desfășurată în cadrul sărbătoririi a 20 de ani de la înființarea clubului bucureștean, a plăcut numerosului public prezent în tribunele stadionului „23 August" prin acuratețea sa tehnică, pentru destul de multele faze spectaculoase create de cele două echipe.Bucureștenii au început jocul oarecum dominați de faima partenerilor lor de întrecere, abia schi- țînd atacurile la poarta lui Vava- sori. In plus, la una, dintre obișnuitele de acum extravaganțe ale lui Boc, Clerici a recuperat balonul din picioarele fundașului dina- movist și, după o scurtă cursă, a înscris. Era minutul 15, minut care a însemnat totodată momentul în care Pîrcălab, Dinu, Ghergheli și ceilalți au început să forțeze nota jocului. Dinu a obținut golul egalizator printr-un șut spectaculos de la distantă (min. 28), iar Dumi- trache l-a majorat la 3—1, în min. 43 și 48, în urma unor acțiuni bine concepute, bine executate. Evoluția oaspeților s-a distins prin finețe, clasa ridicată a citorva dintre components echipei contribuind la aceasta : Haller, Bulgarelli, Clerici, Ianich.De la Dinamo s-au remarcat în mod deosebit Dinu, Dumitrache, Pîrcălab, Ștefan și Popa.

A arbitrat bine Vasile Dumitrescu — București.
Aseară la Madrid în meci retur pentru sferturile de finală ale campionatului european de fotbal, echipa Angliei a învins cu scorul de 2—1 (0—0) selecționata Spaniei.
CLASA MENTUL1. Steaua 23 12 6 5 40—24 302. F.C. Argeș 23 12 4 7 34—19 283. Dinamo Buc. 22 10 5 7 25—23 254. Petrolul 23 12 1 10 25—24 255. U.T.A. 23 10 3 10 21—19 236. Jiul 22 10 3 9 31—30 237. Rapid 23 9 5 9 29—28 238. Din. Bacău 23 11 1 11 28—34 239. Farul 23 9 4 10 32—26 2210. Univ. Cluj 23 9 4 10 27—32 2211. Univ. Craiova 23 10 1 12 26—28 2112. Progresul 22 5 8 9 21—27 1813. A.S.A.Tg. Mureș 23 5 8 10 22—36 18

14. St. roșu 22 6 5 11 15—26 17
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zProblematica economică nu a- parține acelor părți din programul de acțiune care caracterizează în modul cel mai expresiv schimbările produse în Cehoslovacia în ultimele luni. Printre acestea se numără în primul rînd procesul de democratizare a vieții de partid și sociale, în decursul căruia centrul de greutate al activității partidului se deplasează de la aparat la organele alese ale partidului, crește în mod esențial rolul parlamentului ca autentic organ suprem al puterii poporului etc.Cu toate acestea, problematica economică rămine o parte componentă însemnată a programului de acțiune și este legată de ceea ce a fost înfăptuit în anii trecuți. Pe primul loc se află tendința de înfăptuire consecventă a reformei economice, care a început treptat să fie tradusă în viață, în special de la începutul anului trecut, și al cărei obiectiv este construirea unei economii socialiste sprijinite pe sinteza dintre plan și piață. Scopul reformei este de a ridica considerabil eficacitatea economiei cehoslovace, de a ridica capacitatea sa de concurență pe piețele mondiale și de a elibera astfel numeroasele surse de sporire a productivității muncii în vederea unei creșteri mai rapide a nivelului de trai.Anul trecut au fost realizate destule lucruri. A fost lichidat, în special, sistemul administrativ de trasare, pe bază de directive, a sarcinilor întreprinderilor de către guvern și Comisia de Stat a Planificării. Pe viitor, întreprinderile hotărăsc singure programul lor de producție, trebuie să repartizeze singure fondurile destinata salariilor și investițiilor atîta timp cît nu doresc să le împrumute de la bancă (bineînțeles cu dobînda corespunzătoare). Acest proces însă nu a fost încheiat și de aceea programul de acțiune are în vedere democratizarea ulterioară a economiei.
TelegrameCu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România a trimis o telegramă de felicitare președintelui Adunării Naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace, Josef Smrkovsky.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Jiri Hajek, cu prilejul celei de-a XXIII-a ani
Depuneri de coroane de fioriMiercuri dimineața cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace la București, Karel Komarek și membrii ambasadei au depus coroane de flori la Monumentul e- roilor luptei pentru libertatea • poporului și a patriei, pentru socia

dr. Zdislav SULC

Realizarea acestor țeluri programatice cere o serie de schimbări instituționale. In etapa actuală, de pildă, are lcc în presă o dezbatere cu privire la locul și rolul ■ întreprinderilor, -în care • se elucidează, printre altele, probleme ca : cine urmează să fie purtătorul funcției de antreprenor în întreprinderi, dacă acesta urmează să fie directorul sau un organ colectiv, cum urmează să fie asigurată influența colectivului asupra hotărîrilor întreprinderilor etc. Se discută, de asemenea, despre principiile ce urmează să stea la temelia unificării întreprinderilor, acțiune care deocamdată a fost preconizată doar pe baza unor ho- tărîrl administrative ale organelor de stat, în : timp ce în dezbateri predomină cererile de integrare voluntară pe baza avantajului e- conomic.Accentul pus pe activitatea de sine stătătoare a întreprinderilor nu înseamnă că statul ar renunța la influența sa asupra economiei. Aceasta însă nu mai poate fi e- xercitată prin ordine și indicații administrative cu caracter de directivă date întreprinderilor, ci în special prin aceoa că statul, prin legislația sa în domeniul economic, creează un anumit cadru pentru activitatea întreprinderilor și va influența in mod curent asupra instrumentelor politicii economice (politica financiară, de credit, do preț etc.). Elaborarea planurilor economiei naționale și a politicii economice va fi supusă controlului democratic al Adunării Naționale și controlului de specialitate al instituțiilor științifice. Organul suprem, pentru aplicarea politicii economice este guvernul, care în acest scop și-a creat un consiliu economic.Toate aceste schimbări nu con- 

versări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist.
★Cu prilejul celei de a XXIII-a a- niversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor și Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România au adresat telegrame de felicitare organizațiilor similare din Republica Socialistă Cehoslovacă. (Agerpres)

lism și la Monumentul eroilor sovietici din Capitală.La solemnități au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și' Ministerului Forțelor Armate. La Monumentul e- roilor sovietici au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres) 

stituie însă un scop în sine, ci urmăresc accelerarea creării de resurse pentru creșterea nivelului de trai. Evoluția economiei noastre a iost în trecut orieniată în mod unilateral spre industria grea, cu amortizarea de lungă durată a investițiilor alocate, ceea ce în- tr-o măsură apreciabilă s-a iăcut în detrimentul dezvoltării agriculturii și a industriei, ‘bunurilor d® larg 7dOrnstîm, al dezvoltării producției de materiale de construcție, al comerțului, serviciilor și al fondurilor do bază neproductive — în special în domeniul locuințelor. Economia cehoslovacă so află, do aceea, în fața unei sarcini iminente de realizare a unei schimbări semnificative structurale, care să consolideze și să accelereze dezvoltarea unor ramuri rămase pînă acum în urmă, ramuri importante pentru creșterea nivelului de trai.Față de vechea concepție prin care creșterii nivelului de trai se realiza în c.»'.rul unei creșteri moderate a salariilor nominale și a prețurilor stabile sau reduse (a- ceastă concepție a arătat o serie de slăbiciuni importante), programul de acțiune are în vedere creșterea mai accentuată a salariilor în cadrul unei creșteri moderate a prețurilor la mărfurile do larg consum (această fluctuație urmează să creeze spațiu pentru producție, pentru a putea reacționa cu elasticitate la schimbările de cerere), astfel Incit salariile reale să crească a- nual cu cel puțin 2,5—3 la sută. A- cest tip do politică a prețurilor și salariilor cere bineînțeles unele schimbări în noțiunea de politică socială.Cehoslovacia, în a cărei economie comerțul exterior joacă un rol important, are în vedere în anii următori o integrare mai eficace în cadrul diviziunii internaționale a muncii. După cum subliniază programul da acțiune, colaborarea economică cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, în primul rînd cu cele din C.A.E.R., va constitui și pe viitor baza dezvoltării relațiilor noastre economice. Vrem însă să facem eforturi mai energice pentru ca în acest cadru să se manifeste mai expresiv punctul de vedere al calculului economic și al avantajului reciproc al schimburilor.Cehoslovacia va întreține, de a- semenea, în mod activ, dezvoltarea relațiilor economice cu toate celelalte țări ale lumii care sînt interesate în aceasta pa baza egalității în drepturi, a avantajului reciproc și fără discriminări.In mecanismul intern al noului nostru sistem economic se prevăd un șir . de măsuri care trebuie să sprijine aceste tendințe. Pe lîngă o mai mare independență a întreprinderilor în comerțul exterior, la aceasta va contribui în primul rînd și apropierea treptată a prețurilor autohtona de acelea de pe piața mondială și crearea premiselor pentru convertibiliza- raa de mai tîiziu a coroanei cehoslovace.Programul de acțiune reprezintă astfel o etapă în crearea noului sistem economic al economiei socialiste de la care se așteaptă înlăturarea multor lipsuri grave din economie și reînnoirea ritmului de creștere economică, care va garanta și creșterea ulterioară rapidă a nivelului de trai al poporului.



viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U
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România sprijină mișcarea 
’de eliberare din Africa

din alte părți ale lumii
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN ÎN PROBLEMA 
AFRICII DE SUD-VEST■ NEW YORK 8. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite au continuat, miercuri, dezbaterile în legătură cu problema Africii de sud-vest.Subliniind importanța deosebită pe care majoritatea statelor membre ale O.N.U. o atribuie sprijinirii procesului de lichidare totală și definitivă a fostului sistem colonial, reprezentantul permanent al României, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, a arătat că România sprijină mișcarea de eliberare națională din Africa și din alte părți ale lumii.Reprezentantul țării noastre a reamintit că delegația română a avut deja prilejul să denunțe cu hotărîre acțiunile arbitrare ale autorităților sud-africane și că ea se număra printre coautorii rezoluției din 16 decembrie 1967, prin care Adunarea Generală a condamnat a- restarea, deportarea și judecarea ilegală la Pretoria a cetățenilor din Africa de sud-vest.Subliniind că sprijinul economic, militar, politic și de altă natură a- cordat de către unele puteri occidentale Africii de sud reprezintă un obstacol esențial în calea aplicării, în acest caz, a prevederilor Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, vorbitorul a declarat: ni se pareesențial ca Adunarea Generală să ceară în termenii cei mai energici tuturor statelor să ia măsuri efective pentru încetarea imediată a oricărui ajutor acordat regimului sud-african și pentru sprijinirea activă a acțiunilor O.N.U. îndreptate spre obținerea independenței Africii de sud-vest. Adunarea Generală are, după părerea noastră, toate temeiurile să declare că

menținerea prin forță a regimului de dominație colonială în Africa de sud- vest constituie o gravă și periculoasă violare a normelor fundamentale de drept și, în consecință, să ceară Consiliului de Securitate să adopte măsurile prevăzute de Cartă pentru astfel de situații și să oblige guvernul sud- african să respecte legalitatea și etica internațională. îanții au cerut retrocedarea insulelor 
itare americane

In parcul Hibiya din Tokio, a avut loc un mare miting la care 
Okinawa și Ogasawara, transformate în
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a sosit la BelgradRELGRAD 8. — Corespondentul A- gerpres, N. Plopeanu, transmite: Miercuri a sosit la Belgrad delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tov. Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., care, la-invitația C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, face o vizită în R.S.F. Iugoslavii. La gara Dunav delegația română a fost întîmpinată de activiști ai C.C. al U.C.I. A fost prezent ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad, Aurel Mălnășan. După- amiază, membrii delegației de activiști ai P.C.R. au avut convorbiri cu Budislav Șoșkici, membru al Comitetului executiv al C.C. al U.C.I., și au vizitat Muzeul militar de la Kale- megdan.

PRIMIT DE
V. N. NOVIKOVMOSCOVA 8. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : La 8 mai, V. N. Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit la Kremlin pe Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, la cererea acestuia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.

„Tratatul de neproliferare 
trebuie să creeze
condiții pentru noi pași 
in direcția dezarmării‘s
Dezbaterile din Comitetul Politic

Lupte violente
la Saigon

Luigi Longo și-a încheiat

NEW YORK 8. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : Președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a avut marți o întrevedere cu secretarul general U Thant, în cadrul căreia au fost abordate probleme privind desfășurarea lucrărilor sesiunii reluate.De asemenea, președintele Adunării Generale a avut convorbiri, la sediul său de la Palatui Națiunilor Unite, cu reprezentantul permanent al Franței la O.N.U., Armand Berard, locțiitorul reprezentantului permanent al Filipinelor, președintele pe luna în curs al grupului țărilor afro-asiatice, Pri- vado Jimenez, reprezentantul permanent al R.A.U., președintele grupului statelor africane, M. El Kony, și reprezentantul permanent al Marocului, Ahmed Benhima.

NEW YORK 8 — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : în Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. au continuat marți după-amiază dezbaterile în problema neproliferării armelor nucleare. Reprezentantul Danemarcei, Helveg Petersen, care a luat primul cuvîntul, a declarat că guvernul său consideră că „în comparație cu proiectele anterioare, actualul proiect al tratatului de neproliferare conține îmbunătățiri substanțiale și de aceea este gata să semneze tratatul de îndată ce va fi deschis pentru semnare".în continuare reprezentantul Danemarcei a declarat că guvernul danez apreciază tratatul de neproliferare, „doar ca primă verigă dintr-un lanț de acțiuni. Noi nu trebuie să ne considerăm satisfăcuți cu acest tratat — a spus el. Acesta nu reprezintă scopul nostru final. El este un tratat care trebuie să creeze condiții pentru noi pași în direcția dezarmării".Scoțînd în evidentă lipsurile tratatului, reprezentantul Kenyei, Bu- rudi' Nabwera, a cerut „să se lase suficient timp pentru ca toate statele să poată studia acest document cu atenție, astfel incit textul final să poată primi o largă aprobare". El a arătat că proiectul de tratat prezentat Comitetului politic „are în vedere numai neproliferarea orizontală" dar „lasă deschisă posibilitatea pentru puterile nucleare de a continua proliferarea verticală" și a amintit în acest'1 sens că Statele Unite au efectuat o explozie nucleară subterană chiar în ziua în care au fost reluate lucrările actualei sesiuni a Adunării Generale O.N.U. Delegatul Kenyei a cerut să se includă în' tratat prevederea că statele nucleare nu vor folosi armele nucleare împotriva țărilor care nu posedă aceste arme. Avîndu-se în vedere faptul că garanțiile prin intermediul Consiliului de Securitate vor fi insuficiente datorită posibilității folosirii dreptului de veto, puterile nucleare — a spus el —

trebui să cadă să apere orice fost amenințat sau atacat cu arma nucleară- B. Nabwera a explicat că aceste garanții au o mare însemnătate pentru statele africane datorită pericolului unui atac din partea A- fricii de Sud care, în urma sprijinului primit din partea unor puteri occidentale, ar putea produce arme nucleare. „Iată de ce, a spus vorbitorul, o aprobare grabnică a prezentului tratat nu este posibilă. Este nevoie de mult timp pentru ca statele nenucleare să-1 poată studia cu mai multă atenție, astfel ca ele să fie pregătite să-1 aprobe la cea de a 23-a sesiune a Adunării Generale".O propunere similară ca dezbaterile să fie aminate pînă la următoarea sesiune a Adunării Generale a făcut și reprezentantul Ruandei, C. Kabanda.Amintind că rezoluția din 17 noiembrie 1966 a Adunării Generale a cerut Comitetului celor 18 state pentru dezarmare să examineze neîntârziat propunerea ca puterile nucleare să acorde garanții că nu vor folosi sau amenința cu folosirea armelor nucleare împotriva țărilor care nu posedă asemenea arme, reprezentantul Iranului, Mehdi Vakil, a declarat că „asemenea garanții nu sînt cuprinse în nici unul din documentele pe care Comitetul de la Geneva ni le-a prezentat". De fapt, a subliniat el, „ni s-a oferit ceva care constituie un regres : o declarație de intenții, în loc de garanții", adăugind că așteaptă în legătură cu a- ceasta „o expunere mai detaliată".A luat cuvîntul, de asemenea, ministrul de externe al R.S.S. Ucrainene. D. Belokolos, care și-a exprimat „sprijinul deplin față de textul tratatului", arătînd că în forma actuală el constituie, „un succes politic, o etapă importantă în lupta pentru asigurarea securității internaționale". Delegația R.S.S. Ucrainene, a spus el, consideră că tratatul este o barieră de nădejde în calea răspândirii armei nucleare pe globul mîntesc.

de acord, prin tratat, stat nenuclear care a

Forțele patriotice care luptă în cartierul Cholon din Saigon au înălțat miercuri noaptea drapelul F.N.E. la numai cîțiva kilometri de palatul prezidențial din capitala sud-vietna- meză.Potrivit declarației unui purtător de cuvînt al guvernului de la Saigon, în zorii zilei de miercuri forțele patriotice au atacat cu mortiere și rachete trei posturi de poliție din Saigon, baza militară Tan Son Nhut, zona din apropierea acesteia și o centrală electrică. El a precizat că lupte violente se desfășoară în partea de sud și vest a orașului și de-a lungul canalului Tau Ho, la numai 3 km de piața centrală a Saigonului.

In Adunarea
Mondială

Mesajul ministrului 
sănătății ai României

PRAGA 8 (Agerpres). — Luigi Longo, secretar general al P. C. Italian, și-a încheiat vizita în Cehoslovacia. în cadrul convorbirilor pe care le-a avut cu A. Dubcek, prim secretar al C.C. al P.C.C., și cu alți conducători de partid și de stat cehoslovaci, s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu situația internațională, problemele europene și rolul mișcării comuniste și muncitorești internaționale.în ceea ce privește situația din Europa, părțile au subliniat necesitatea colaborării pașnice a tuturor forțelor democratice de pe continent, astfel incit să se creeze un sistem de securitate care să ducă la lichidarea grupărilor militare opuse. Ele și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu manifestările neo-naziste din R. F. a Germaniei și au subliniat necesitatea ca toate forțele antifasciste din Europa să-și manifeste solidaritatea cu forțele democratice din R. F. a Germaniei.Luigi Longo, se arată în comunicat, a exprimat sprijinul și solidaritatea comuniștilor italieni față de lupta hotărîtă a comuniștilor cehoslovaci pentru întărirea socialismului

în Cehoslovacia și pentru dezvoltarea deplină a democrației socialiste. Reprezentanții P.C. din Cehoslovacia au dat o înaltă acțiunilorItalian în lupta pentru transformări socialisteinteresul ___________ _ ___tribuției sale la cauza colaborării tuturor forțelor antiimperialiste din lume.
apreciere marxist-leniniste ale P. C.spre care acesta tinde în poporului italian și con-

★în cursul unei conferințe de presă organizate la Praga, Luigi Longo a salutat procesul de democratizare din Cehoslovacia și a vorbit despre ■■ relațiile dintre P. C. Italian și P. C. din Cehoslovacia. Referindu-se la stadiul actual al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, secretarul general al P.C.I. a declarat că în urma dezvoltării acestei mișcări în întreaga lume, în prezent nu mai este posibilă conducerea ei dintr-un singur centru ; fiecare partid are competenta să răspundă singur de soarta construirii socialismului în tara sa. Acest proces, a spus el, poate fi caracterizat drept „unitate în diversitate".
150 de ani de la nașterea

lui Karl Marx
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TRANSMIT:

Reprezentanții guvernu
lui federal nigerian și cei 
ai Blafrei, întruniți miercuri la Londra, au căzut de acord ca negocierile de pace dintre cele două părți să aibă loc la nivel înalt la Kampala, capitala U- gandei. Alegerea orașului Kampala ca loc al tratativelor urmează să fie aprobată de guvernele respective, va da publicității oficial. (Reuter). după care ș un comunici-

Consilit r«I
P. Pol< jp,
------  ’-l ’ vj-

Președintele 
de Stat al R.Marian Spychalski, care la tația lui Mohammad Reza 'jt4h- lavi, șahinșahul Iranului, va face o vizită oficială în Iran, a sosit miercuri la Teheran. La aeroport, oaspetele a fost întîmpi- nat de șahinșahul Iranului și de alte persoane oficiale.

La Alger a fost arestat Amar Mellah, unul din principalii organizatori și autori ai recentului atentat împotriva președintelui Houari Boumedienne. Autoritățile algeriene au confirmat că cea mai mare parte a participanților la complot au fost arestați în prima zi a lunii mai. (A.F.P.).
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România la Te
heran, Pavel Silard, a fost primit miercuri de președintele senatului iranian, Șarif Emami, cu care a avut o convorbire cordială.

GENEVA 8. — Corespondentul gerpres, H. Liman, transmite : Adunarea Mondială a Sănătății, care își continuă lucrările la Geneva, a fost prezentat un mesaj al ministrului sănătății al României, acad. Aurel Moga, în care printre altele se arată că militînd pentru o largă cooperare internațională, pe baza respectării principiilor suveranității, independenței naționale și egalității statelor, Republica Socialistă România înțelege să coopereze activ1' și să acorde sprijin Organizației Mondiale a Sănătății, în vederea realizării obiectivelor sale fundamentale menite să contribuie la ameliorarea stării sănătății populației întregului glob.Miercuri dimineața, participanții la Adunarea Mondială a Sănătății au luat în discuție cererea , de adeziune a guvernului R.D.G., ca. membru al organizației. Delegația română și o serie de alte delegații au sprijinit a- ceastă cerere, invocînd universalității organizației, du-se la vot, cererea de admitere a fost respinsă cu 59 voturi, 19 pentru și 27 abțineri.

A- La Adunarea
solemna

de la Sofia

VICTORIEI DIN 1M5PARIS 8. — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite: In 
întreaga Franță au avut loc manifes
tări consacrate celei de-a 23-a aniver
sări a victoriei din 1945. Generalul 
de Gaulle a depus o jerbă și a aprins 
flacăra sacră a mormîntului soldatu
lui necunoscut de la Arcul de Triumf 
din 'Paris, după ce, în prezența mem
brilor guvernului și a corpului diplo
matic, a trecut în revistă trupele, ali
niate în Place de 1’Etoile. Ceremonia 
a fost urmată de tradiționala veghe 
sub Arcul de Triumf a foștilor com
batanți în războiul din 1939—1945.

In același timp, la Fort du Mont 
Valerien, în apropierea Parisului, unde 
se află monumentul Franței comba
tante, a avut loc o ceremonie în me
moria victimelor războiului, prezidată 
de Henri Duvillard, ministrul foștilor 
combatanți.

Ministrul de externe 
Cehoslovaciei, Jiri Hajek. -a înapoiat miercuri la Praga diA vizita de prietenie făcută în U- niunea Sovietică la invitația lui Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.

V.

SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia a avut loc o adunare solemnă consacrată aniversării a 150 de ani de la nașterea întemeietorului socialismului științific, Karl Marx. Adunarea a fost deschisă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. Venelin Koțev, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a prezentat raportul „Ideile revoluționare ale lui Karl Marx steagul atotbiruitor alepocii

La Phenian a sosit o de
legație a P.C condusă membruC.C. al

!. Francez, de Raymond Guyot, al Biroului Politic al P.C. Francez.

Opțiuni pentru

dezvoltarea

colaborării

principiul Trecîn-

„răz-
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Indiana
efectuată

voturi, se
care la

Ploile torenfiale, care au durat aproximativ 40 de ore, au provocat mari 
inundații în capitala Irakului, Bagdad

(Urmare din pag. I)prietenești dintre țările noastre. Potrivit concepției Franței, Europa celor șase este departe de a putea reprezenta întreaga Europă; rezervele Franței față de aderarea 1“ Piața>> se datoresc, între altele,<< tocmai faptului că aceastaar face ca Europa să de- 5> vină „mai mult atlantică<< decît europeană". Franța,y> interesată în realizarea u-z> nui larg echilibru internare țional, dorește să înles-SS nească colaborarea Est-Vest. Dacă au fost reali- << zate progrese sensibile în% dezvoltarea colaborării ță-zz rilor europene, aceasta se<< datorește în bună măsurăși faptului că Franța și Ro- zz mânia au acționat cu iniei țiativă și perseverență pen-zz tru a crea un climat favo-<< rabil cooperării intema-ționale.?z Spre a-și asigura posi- << bilitatea de a desfășura o>> politică externă indepen-zz dentă, Franța a făcut mariG eforturi pentru îmbunătățirea situației ei economice și financiare. Numai în a- cest fel a putut Franța a- dopta o poziție proprie față de N.A.T.O., față de alte aspecte ale politicii internaționale, s-a putut opune continuării boiului rece". în timp ce unele țări se arată dispuse să-și sacrifice interesele politice pentru obținerea unor avantaje economice, Franța, — îngrijindu-se de realizarea unui progres e-

conomic continuu — este gata de sacrificiile necesare spre a-și apăra independența, libertatea de acțiune.întrebat despre însemnătatea relațiilor bilaterale pentru consolidarea climatului de pace și securitate în Europa, dl. Be- tancour a amintit că mul-

între ele o multitudine de contacte, să sporească schimburile în diferite domenii, aceasta fiind baza înțelegerii între Est și Vest. Desigur că această transformare a datelor vieții politice nu se poate face în cîteva zile, în cî- teva luni. Sînt necesare încă numeroase eforturi.

tă vreme, din nefericire prea multă vreme, relațiile intereuropene s-au caracterizat prin împărțirea în două a continentului nostru. Astăzi, lumea cunoaște o profundă evoluție care impune o apreciere nouă, o reevaluare a viitorului Europei. în ce ne privește, a arătat interlocutorul nostru, noi considerăm că împărțirea Europei este astăzi depășită. Țările Europei trebuie să stabilească

Dar relațiile foarte cordiale care există de pe acum, de pildă, între țările noastre, nu pot decît să fortifice această evoluție, să ducă la soluțiile pe care și noi și dumneavoastră le dorim și care vor aduce Europei mai multă prosperitate și, de asemenea, mai multă coeziune.Răspunzînd la o întrebare privind perspectivele relațiilor franco-române, dl. Betancour a spus : „Re-

lațiile între țările noastre sînt vechi ; cu excepția u- nor perioade scurte, ele au fost întotdeauna excelente. Aceasta pentru că multe lucruri ne apropie : istoria, cultura, într-un anumit fel limba, arta. Este deci normal ca Franța și România să dorească amplificarea dialogului lor, care din multe puncte de vedere este exemplar.în cursul ultimilor ani și mai mult în cursul ultimelor luni, relațiile bilaterale dintre România și Franța s-au aprofundat și întărit. Miniștrii de externe ai celor două țări au avut prilejul să se întîl- nească de mai multe ori la București, la Paris, la New York. Numeroși miniștri ai celor două țări au făcut schimburi de vizite, au purtat convorbiri. Schimburile economice, științifice, tehnice, turistice și culturale cunosc o mare dezvoltare și credem că în viitor pot fi realizate în această privință progrese substanțiale. Recenta vizită a delegației parlamentare române a constituit o nouă mărturie a multiplicării relațiilor noastre".Consider, a încheiat dl. Andre Betancour, că apropiata călătorie în România a generalului de Gaulle, președintele Republicii Franceze, va da un nou impuls relațiilor dintre țările noastre, ceea ce va servi totodată înțelegerea, pacea și securitatea europeană, cauză căreia fiecare dintre țările noastre îi este atașată.

Pentru retragerea 
trupelor americane 
din Coreea de SudPHENIAN 8, (Agerpres). — Un grup de 12 organizații obștești din R.P.D. Coreeană s-au adresat organizațiilor democratice din toate țările lumii, chemîndu-le să ceară cu și mai multă insistență retragerea imediată a trupelor americane din Coreea de sud. în declarație sînt enumerate samavolniciile trupelor a- mericane împotriva populației coreene în cei peste 20 de ani de ocupație a Coreei de sud. Guvernul R.P.D. Coreene și întregul popor, a- rată declarația, au depus toate eforturile în vederea obținerii retragerii trupelor americane din Coreea de sud și reunificării pașnice a tării pe baze democratice. Cauzele scindării Coreei și suferințelor poporului sud- coreean se află în ocuparea Coreei de sud de către trupele americane.
Alegerile 
preliminare 
din statul

Robert Kennedy a obținut 
42 la suta din voturile ale
gătorilor democrați

Alegerile preliminare desfășurate 
marți în statul Indiana 'în vederea 
scrutinului prezidențial din luna 
noiembrie s-au încheiat cu victoria 
senatorului Robert Kennedy. După 
numărarea voturilor. în 94 la sută 
din totalul circumscripțiilor electo
rale, pe listele Partidului democrat, 
Kennedy a obținut 42 la sută din 
voturi fată de 31 la sută acordate 
guvernatorului statului Indian, Ro
ger Branigin, si 27 la sută senato
rului Eugene McCarthy. Pe lista 
partidului republican, singurul can
didat în cursă, fostul vicepreședinte 
al S.U.A., Richard Nixon, a întru
nit 93 la sută din voturile expri
mate după numărătoarea 
în 4153 birouri de votare.

Obținînd 42 la sută din 
natorul Robert Kennedy,

16 martie a făcut cunoscută pentru 
prima oară intenția sa de a obține 
învestitura Partidului democrat în 
vederea scrutinului prezidențial din 
luna noiembrie, a realizat după cum 
relevă trimisul special al agenției 
France Pres.se la Indianapolis, Ber
nard Ullmann. „o victorie marcantă, 
dar nedecisivă". Succesul electoral 
al senatorului la această primă par
ticipare a sa la un scrutin prelimi
nar era așteptat. Procentul voturi
lor obținute în cadrul acestor ale
geri — considerate drept un test al 
popularității diferiților candidați 
democrați si republicani — a între
cut chiar previziunile inițiale. Dar 
el nu a atins limita minimă de 50 la 
sută considerată de observatori ca 
fiind absolut necesară pentru ca 
Robert Kennedy să poată fi sigur

Consiliul de Securitate 
S-a întrunit din nou marți seara pentru a discuta plîngerea Iordaniei privind situația din Ierusalim. Au luat cuvîntul reprezentanții Iordaniei și Izraelului. Consiliul și-a amînat dezbaterile pînă joi seara. în acest interval vor continua consultările în vederea găsirii unei soluții în a- ceastă problemă.

Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, Constantin Flitan, a oferit miercuri un cocteil în saloanele ambasadei, cu prilejul încheierii vizitei de documentare în Franța a unui grup de ziariști români de la presa centrală din București.

O nouă operație de 
transplantare a unei inimi 
la om — a treia în decurs de numai cinci zile — a fost efectuată marți după-amiază la spitalul Saint Luke din Houston. Pacientului John Stuckwish, în vîrstă de 62 de ani, i s-a grefat inima lui Clarence Nicks, în vîrsță de 36 de ani, care a încetat din viață marți dimineața.

de pe acum că majoritatea delega- 
ților la Convenția de la Chicago a. 
Partidului democrat îl va desemna 
drept candidat la Casa Albă.

Observatorii relevă că înfrunta
rea a fost dificilă, deoarece guver
natorul acestui stat, Roger Brani
gin, era considerat „un adversar de 
temut", el bucurîndu-se de o puter
nică influență în rîndurile alegăto
rilor. Cele 31 la sută din numărul 
voturilor exprimate care i-au reve
nit lui Branigin confirmă acest lu
cru cu toate că procentul este mai 
mic decît cel estimat înaintea ale
gerilor. In ce-l privește pe cel de-al 
treilea candidat de pe lista parti
dului democrat, senatorul Eugene 
McCarthy, rezultatele scrutinului din 
Indiana sînt apreciate, potrivit 
A.F.P., „mai mult decît onorabile".REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll din întreprinderi fi instituții. Tiparul: Combinatul poligrafic Casa Scînteli
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