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Deschiderea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

A^£Luri dimineața s-au des
chis ' lucrările sesiunii a X-a a 
celei de-a V-a legislaturi a Ma
rii 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, so
ciale și culturale a țării.

Parte componentă a ansamblu
lui de măsuri elaborate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. si 
Conferința Națională ir partidu
lui, proiectele de legi prevăzute 
a fi supuse dezbaterii Marii A- 
dunări Naționale au constituit 
in prealabil obiectul unei largi 
consultări a maselor. Zeci de 
mii d^ cetățeni au făcut propu
neri, sugestii și observații care au 
contribuit la îmbunătățirea pro- 
iectj^r de legi.

lucrările sesiunii iau parte, 
alături de deputați, numeroși in
vitați — activiști de partid și de 
stat, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
personalități ale vieții economice, 
științifice și culturale.

Asistă șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara noastră. 
Sînt prezenți, de asemenea, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine la București,

Ora 10. Deputății și invitații 
întîmpină cu puternice și înde
lungi 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, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan. Janos Fazo- 
kaș, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu. Vasile Vîlcu.

în loja din stingă se afla mem
brii Consiliului de Stat

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale.
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auzi parcă rostind uriașe 
amfiteatre de pîini, pe bănci 
albe de piatră, cu amfore de 
vin pe margine, și îți închi
pui soldați călări pe întin
suri, tăind grîul cu sabia și 
aplecîndu-I cu lancea ca 
să-și facă drum liber de tre
cere în sus către podgorii* 
aici la pragul sudic al Car- 
paților, cu austrul în fluiere 
de fagi și stejăriș. Vinul aici 
ca o lance, vinul aici ca o 
sabie tulbure lucind pe scu
tul gurii dulce și fierbînd. 
El taie de poftă de mîn- 
care oamenilor, iubește și 
îmbată, apără și împotri
vește. Din septembrie și 
pînă în primăvară, oame
nii își uită subit obișnuita 
lor teribilă prudență, devin 
sfătoși nevoie mare și nu 
scapi cu una cu două pînă 
nu sorbi din oala de pămint 
cu toarte umbra răcoroasă a 
vinului ca un ulei cu care 
își înmuiau, probabil oasele, 
și zeii. Spun cîte în lună 
șî-n stele, se lasă leneși pe 
apele de aducere aminte și 
povesteso neîntrecuți. Apoi
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Deputății au adoptat în unani
mitate 1 “ ... '■

1. Proiectul de lege pentru
dezvoltarea construcției de locu
ințe, vînzarea <’ '__ L_,_ 2_
fondul de stat către populație și 
construirea de case proprietate 
personală de odihnă sau t

2. Proiectul de lege privind 
administrarea fondului locativ și 
reglementarea raporturilor dintre 
proprietari și chiriași.

itații au adoptat în imani- j&S 
următoarea ordine de zi : B 

rla lr>rrn pentru "
îstrucției de locu- ■ 
de locuințe din 9 
notrA ricinii o 4-Sz» ej “ 

prietate ra 
turism. ■

I
3. Proiectul de lege privind ■ 

învățămîntul în Republica Socia- 9 
listă România.

4. Proiectul ‘de lege cu privire ■ 
la apărarea, conservarea și folo- 9 
sirea terenurilor agricole.

5. Proiectul de lege privind Z 
organizarea cooperației meșteșu- 9 
gărești.
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A. I. ZĂINESCU
vine zădufiul și butoaiele ho- 
dorogeso a gol, sar cercurile 
coapte și plesnesc pe doagă 
ca niște vrejuri de curpeni 
în pădure, se scurge în căni 
drojdia ultimă să se îndul
cească cu apă, apoi vine 
prudența aceea fermecă
toare, tăcerea aceea care 
incintă a podgorenilor, zgîr- 
cenia la cuvînt care-ntărîtă. 
Rareori scoți o vorbă-două 

SCRISORI
NATALE

de la unul, vara, rareori, îl 
prinzi pe prispă și încerci 
s-o dai pe povestit fără o 
cinzeacă galbenă de drojdie 
sau spumă de rachiu măcar. 
Muncile pămîntului aproape 
că nu Ie îngăduie somnul. 
Stă Hesiod pe-o culme parcă 
și strunește coardele de viță

I

Citiți in pag. a V-a:

• Dinamo - Bologna 3-1

MĂSURI HOTÂRITE PENTRU
ÎNLĂTURAREA EFECTELOR TIMPULUI SECETOS

V/

Anul acesta ridică în fața lu
crătorilor din agricultură pro
bleme deosebite de a căror re
zolvare în timp util depinde 
soarta întregii producții a acestei 
importante ramuri a economiei 
naționale. Este cunoscut că pro
ducția anului 1968 a fost temei
nic pregătită. Insămînțarea cul
turilor de toamnă s-a făcut la 
timp și la un bun nivel agroteh
nic. Plantele au intrat în iarnă 
bine dezvoltate, viguroase. Pen
tru culturile de primăvară s-au 
executat arături de toamnă pe o 
suprafață cu aproape un milion 
de hectare mai măre decât în anul 
precedent Dotarea de către stat 
a unităților agricole cu un număr

coapte, scoate sunete din 
ele magice cu bătăi de coasă 
în poiene și ascuțiș de fier 
în coapsele haracilor de car
pen, capete de spaliere 
negre și-ntinzînd fierbinte 
sîrmelo de care se agață 
doldora butucii. Nu mai au 
repaus, podgorenii, vara. 
Privite dealurile seara din
spre cîmpuri par uriașe 
trepte către cer zidite-n se
micerc deschise către sud 
ca amfiteatrele în mijlocul 
cărora se petrec fantastice 
spectacolele anotimpurilor. 
Călcate-ncet cu pasul ca o 
coasă, rar, dinspre pădure, 
par uriașe culmi de apărare 
ale griului cu foșnete auri- 
fere-n cîmpuri, umeri de 
bărbați puternici, neîncovo- 
iați. Intri în podgorie de- 
aceea ca într-un altar pe 
care strugurii rotunzi de tă- 
mîioasă fierb în căni de lut 
albastre și pocnește iedera 
a clinchet de botez cu apă 
de cristal și susură sub stre
șinile caselor, sub geamuri 
ramură de busuioo văzduhul
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sporit de mașini și tractoare a 
permis ridicarea nivelului agro
tehnic în efectuarea lucrărilor iar 
prin punerea la dispoziția produ
cătorilor a unor cantități sporite 
de îngrășăminte chimice s-au 
creat condiții preliminare favora
bile pentru sporirea producției.

Se cunoaște, în același timp, 
că toamna anului 1967 a fost mai 
săracă în precipitațiuni. In 
timpul iernii a căzut zăpadă mai 
puțină și, ca urmare, cantitatea 
de apă înmagazinată în sol a fost 
redusă. Menținerea timpului se
cetos în lunile martie și aprilie, 
căldura excesivă din ultima pe
rioadă, diminuînd rezerva de u- 
miditate, a stînjenit Sn mod evi- 

Din „efectele optice1* industriale
Foto : O. PLEC AN

dent dezvoltarea vegetativă nor
mală a plantelor. Aceste condiții 
deosebite impun unităților agri
cole, organelor de resort luarea 
unor masuri speciale care, avînd 
menirea să prevină efectele no
cive ale timpului secetos trebuie 
să asigure dezvoltarea bună a 
tuturor culturilor, a plantelor, a 
plantațiilor de pomi și viță de 
vie.

Specialiștii, oamenii de știință, 
însăși experiența agriculturii 
noastre recomandă pentru aseme
nea condiții climatice aplicarea 
unui complex de măsuri agroteh
nice care să permită menținerea

(Continuare în pag. a Il-a)

Primăvara acestui an se carac
terizează printr-un regim de pre
cipitații foarte redus, printr-o se
cetă atmosferică pronunțată și 
prelungită, ceea ce face ca aproa
pe în întreaga țară, culturile a- 
gricole să sufere din cauza lipsei 
de umiditate. Aceste condiții deo
sebite, impun folosirea rațională 
a tuturor suprafețelor amenajate 
în cooperativele agricole de pro
ducție. Acolo unde lucrările de a- 
menajări pentru irigații sînt în 

Folosire maximă
tuturor mijloacelor 

de irigare
Ing. VASILE TRUTESCU

șef de secție în Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție

curd de execuție, conducerile uni
tăților agricole cor trebui să mo
bilizeze toate forțele de care dis
pun pentru a urgenta punerea lor 
în funcțiune. Datorită mobilizării 
la timp a membrilor cooperatori, 
a folosirii timpului prielnic a tu
turor mijloacelor s-a reușit ca în 
județele Dolj, Brăila, Timiș, Vran- 
cea, suprafețele prevăzute să se 
amenajeze să fie terminate sau 
avansate in ceea ce privește exe
cuția.

Desigur că in această privință 
nu s-a făcut totul. Sînt încă coo
perative agricole care mai au de 
realizat rețeaua de canale. Așa, 
de exemplu, cooperativele agri- 

La 9 mai, poporul român săr
bătorește, odată cu aniversarea 
proclamării independenței de stat 
a României, act care a consacrat 
izbînda unei lupte purtată cu 
înverșunare și bărbăție, în de
cursul veacurilor, pentru scutu
rarea jugului otoman, și Ziua 
Victoriei asupra fascismului ger
man, încununarea eforturilor po
poarelor, printre care și ale po
porului nostru de a pune capăt 
unui pericol ce amenința cu dis
trugerea civilizația și cultura u- 
mană.

Identifici ndu-se cu interesele 
fundamentale ale celor ce mun
cesc, partidul comuniștilor a or
ganizat și însuflețit forțele pa
triotice ale națiunii în lupta 
împotriva dictaturii militaro- 
fasciste și a războiului hit- 
lerist, a condus la victorie 
insurecția armată din august 
1944. Intorcînd armele împotriva 
Germaniei hitleriste, România a 
participat cu toate resursele u- 
mane și materiale la înfrîngerea 
dușmanului popoarelor — fascis
mul german.

După cum se știe, arma
tele hitleriste au provocat 
pierderea a zeci de milioane de 
vieți, distrugerea a numeroase 
valori materiale și culturale. îm
potriva barbariei fasciste s-au 
ridicat forțe uriașe de pe 
toate continentele. De aceea, 
Ziua Victoriei este o sărbătoare 
scumpă a popoarelor. Este un 
motiv de îndreptățită mîndrie și 
satisfacție patriotică pentru noi, 
că poporul român, alături de for
țele coaliției antihitleriste, a con
tribuit activ adueîndu-și jertfa sa 
de sînge la înfrîngerea hitierismu- 
lui. în această luptă necruțătoare, 
poporul român, mobilizat de che
marea partidului comunist „To- 

cole Giurgiu, Oinacu, Remus, 
Hotarele, Mihăilești, Naipu 
(județul Ilfov) și altele încă 
mai lucrează la săparea ca
nalelor, la executarea construcții
lor hidrotehnice și la montarea 
echipamentului de pompare. Lu
crări începute pe suprafețe mari 
și care se găsesc în diferite stadii 
de execuție sint în județele Iași 
(3 000 ha), Ilfov (2 200 ha), Mureș 
(2 200 ha), Mehedinți și Teleor
man (peste 1000 ha). Este astăzi 

o datorie a tuturor celor care lu
crează în agricultură, de a studia 
și folosi toate posibilitățile, toate 
sursele de apă — cursuri, iazuri 
și bălți, acumulări de apă, pînza 
freatică — și a trece imediat la 
amenajarea prin soluții operative 
și eficiente. Se pot construi cana
le perpendiculare pe sursă din 
care apoi sa se împrăștie apa cu 
ajutorul instalațiilor de aspersiune 
sau irigarea direct din sursa de 
apă pe fîșiile de-a lungul ei. Acolo 
unde apa freatică este la supra
față realizarea unor foraje, fîntîni,

(Continuare în pag. a Il-a) 

tul pentru front, totul pentru 
victorie !" a angajat întregul său 
potențial economic și un efectiv, 
de aproape 540 000 de oameni.

‘Alături de toate forțele coaliției 
antihideriste, cot la cot, cu glo
rioasele forțe armate sovietice 
care au purtat pe umerii lor greul 
războiului și și-au adus con
tribuția hotărîtoare la zdro
birea mașinii de război hit
leriste, armata română a lup
tat cu devotament și neînfri
care pentru obținerea victoriei a- 
supra nazismului. în acțiunile cu
rajoase din zilele de foc ale insu
recției naționale antifasciste, în 
luptele aprige purtate umăr Ia 
umăr cu armata sovietică pen
tru desăvîrșirea eliberării între
gului teritoriu național, și apoi, 
pe pămînturile Ungariei și Ceho
slovaciei, ostașul român s-a bă
tut cu îndîrjire neprecupețin- 
du-și nici sîngele și nici viața. 
Cei peste 170 000 de militari 
români care au udat cu sîn
gele lor drumul de luptă al 
armatei noastre, precum și cei 
peste 300 000 de ostași, subofițeri 
și ofițeri români care au fost dis
tinși cu ordine și medalii româ
nești, sovietice, cehoslovace

(Continuare în pag. a 111-ă)
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Victor săhleanu

Gînd acum două mii de ani, 
Cicero folosea cuvîntul humani- 
tas — el se gîndea la un sistem 
de învățămînt capabil să dez
volte la maximum facultățile in
telectuale. în Renaștere, terme
nul a dobîndit o circulație vie,- 
în legătură cu „redescoperirea*’ 
omului, cu exaltarea valorilor 
omenești, cu cultul rațiunii.

în secolul luminilor, umanis
mul s-a exprimat în operele gîn- 
ditorilor progresiști care pre
conizau democrația; elogiul ra
țiunii a fost contrapus violent, 
revoluționar, prejudecăților, cre
dinței, respectului pentru autori
tățile feudale.

Astăzi trăim o altă etapă de 
dezvoltare a umanismului, sub 
semnul construirii socialismului 
în numeroase țări de pe glob. 
Concepția despre om pe care o 
avem astăzi se fundamentează 
științific. Omul pe care vrem să-l 
slujim este omul concret, aparți- 
nînd unei epoci istoric date, 
unui popor, unei clase. Dacă 
insistăm asupra rolului științei 
teoria și practica umanismului 
actual — este, în primul rînd, 
pentru a risipi o falsă apreciere 
a contribuției acesteia la în
țelegerea omului.

De patru sute de ani, pro
gresele științei n-au încetat să 
dărîme orgoliul nejustificat al 
omului^ care se iluziona a fi o 
creatura privilegiată» a zeilor. 
Copernic a arătat că pămîntul 
nu poate fi centrul universului, 
ci o planetă ce se învîrteș-te în 
jurul unui soare; astronomia a 
demonstrat treptat că sistemul 
nostru solar este „pierdut" un
deva, într-o galaxie și aceasta 
este pierdută printre nenumărate 
alte galaxii. Darwin a arătat că 
omul este o componentă a lumii 
biologice, avînd înrudiri de sînge 
cu animalele ; că omenirea este 
o specie care derivă din altele 
în conformitate cu legile variabi- 
lității și ale selecției naturale. A 
venit apoi S. Freud care a dez
văluit lumea abisurilor incon
știente, dinamica forțelor ascunse 
care ne influențează fără să știm 
și fără să vrem. Deși cercetările 

. și teoriile sale au multe aspecte 
criticabile, ele au adus argumente 
pentru ideea determinismului 
în viața sufletească, au pus sub 
semnul întrebării concepția des
pre „liberul-arbitru** cu care se 
mândrea vechea filozofie a omu
lui. A venit, în sfî-rșit, cibernetica 
ca să ne arate că mașini, într-un 
anume fel construite, sînt ca
pabile de performanțe logice și 
matematice care lasă cu mult 
în urmă, performanțe ale creieru
lui uman. Pe de altă parte, Marx 
a demascat iluziile idealiste care 
au legănat gîndirea europeană 
timp de milenii, demonstrînd că 
existența socială este cea care 
determină conștiința socială — și 
nu invers.

La fiecare cotitură însemnată 
a concepției noastre despre lume, 
știința a fost învinuită că sub
minează orice fundament al ad
mirației noastre pentru om. Și 
umanism nu înseamnă, desigur, 
numai interes intelectual pentru 
fenomenul uman ; el include și o 
tonalitate afectivă, admirativă 
pentru grandoarea sa, filantro
pică în intențiile sale de a realiza 
condițiile optime pentru dezvol-

(Continuare în pag. a IV-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI MIHAI GERE
Supunem spre dezbatere șl 

aprobare Marii Adunări Națio
nale proiectele de lege cu pri
vire la dezvoltarea construc
ției de locuințe și vînzarea de 
locuințe din fondul de stat că
tre populație, precum și eu 
privire la îmbunătățirea Între
ținerii și administrării fon
dului locativ ți noul regim al 
chiriilor.

Pe baza liniilor directoare 
trasate de Congresul al IX-lea 
și a măsurilor hotărîte de Con
ferința Națională, partidul 
desfășoară în prezent o intensă 
activitate pentru perfecționa
rea tuturor domeniilor vieții 
social-economice din țara 
noastră. Proiectele de lege pe 
care vi le înfățișăm se Înca
drează pe linia acelorași preo
cupări ți slnt menite să con
stituie instrumente prețioase In 
dezvoltarea și buna Întreținere 
a fondului locativ.

Este cunoscută Însemnătatea 
pe care o are pentru existența 
și prosperitatea individului, ca 
și a societății In ansamblul ei, 
îmbunătățirea condițiilor de 
locuit, locuința influențtnd a- 
supra 'ezvoltării fizice și spi
rituale a omului, asupra sănă
tății și capacității sale de 
muncă, reprezenttnd totodată 
un factor de prim ordin pen
tru întemeierea și consolidarea 
familiei. Partidul și statul nos
tru au manifestat și manifestă 
o grijă sporită pentru construi
rea de locuințe, tn vederea ri
dicării sistematice a nivelului 
de trai al poporului — țelul 
fundamental al întregii lor ac
tivități.

Orînduirea noastră a moște
nit de la regimul burghezo-mo- 
șieresc o situație extrem de 
grea în domeniul locuințelor. 
Fondul locativ existent la o- 
rașe în 1948 era foarte redus 
ca suprafață și format In mare 
măsură din case construite din 
materiale de calitate infe
rioară, cu un grad avansat de 
uzură și o slabă dotare teh- 
nico-edilitară. Pentru a ne 
forma o imagine asupra con
dițiilor din trecut în acest do
meniu, este ilustrativ faptul că 
în însăși capitala țării circa 
53 la sută din imobile nu a- 
veau, în urmă cu două decenii, 
lumină electrică. Lipsa de lo
cuințe, starea nesatisfăcătoare 
a fondului locativ au fost și 
mai mult agravate prin distru
gerile și avariile provocate de 
război, serios resimțite în nu
meroase localități, între care 
București, Iași, Galați, Ploiești 
ș.a. La toate acestea s-a adău
gat creșterea rapidă a popu
lației urbane în procesul in
dustrializării, ceea ce a făcut 
ca problema locuințelor să de
vină și mai acută. Populația o- 
rașelor a sporit între anii 
1948—1987 cu peste 70. la sută, 
iar ponderea ei în totalul popu
lației țării a ajuns la circa 33 
la sută.

Dezvoltarea continuă și tn 
ritm susținut a economiei na
ționale pe temelia industriali
zării, sporirea venitului națio
nal au dat posibilitate partidu
lui și statului să înfăptuiască 
an de an un volum cresctnd de 
construcții de locuințe și so- 
cial-culturale, precum și de 
acțiuni edilitar-gospodărești.

Construcția de locuințe a a- 
tins în ultimii ani o amploare 
fără precedent în istoria țării, 
schimbînd înfățișarea majori
tății orașelor, făcînd să apară 
noi și numeroase cartiere mo
derne și chiar orașe întregi. 
Noile locuințe totalizează, nu
mai în perioada 1957—1987, 
circa 380 000 de apartamente 
realizate din fondurile statu
lui, ale organizațiilor coopera
tiste și din credite acordate de 
stat, cărora li se adaugă peste 
102 000 de locuințe, construite 
de populația de la orașe. Prac
tic, aproximativ un sfert din 
populația urbană a țării tră
iește azi în case noi. Mai mult 
de 95 la sută din fondul loca
tiv actual de la orașe, aflat în 
patrimoniul statului, este for
mat din clădiri construite din 
materiale durabile, o mare 
parte dintre acestea avînd un 
grad ridicat de confort.

Progresele realizate de țara 
noastră în domeniul construc
ției de locuințe sint remarca
te și pe plan internațional. Pu
blicațiile O.N.U. înscriu Româ
nia pe un loc de frunte în Eu
ropa în ce privește ritmul 
construcțiilor de locuințe și 
numărul de apartamente con
struite la 1 000 de locuitori. In 
același timp, vizitatorii străini 
fac aprecieri pozitive la adresa 
efortului constructiv pe care 
îl depune poporul român, re
levă procesul de modernizare 
prin care trec orașele noastre 
și în general așezările ome
nești de pe cuprinsul patriei.

Cu toate aceste realizări, di
ficultățile create de situația 
moștenită din trecut, creșterea 
populației, cerințele sporite ale 
oamenilor munoll, ca urmare a 
ridicării nivelului lor de trai, 
determină ca problema locu
ințelor să formeae in continua
re 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 dez
bătută de plenara Comitetului 
Central al Partidului din oc
tombrie, anul trecut Cu acest 
prilej s-a stabilit un ansamblu 
de măsuri orientate în urmă
toarele direcții principale: 
dezvoltarea construcției de lo
cuințe proprietate de stat; e- 
tragerea și sprijinirea popu
lației în construirea de locuințe 
proprietate personală ; îmbu
nătățirea activității în dome
niul întreținerii și administră
rii fondului locativ.

Potrivit practicii democrati
ce înrădăcinate în viața poli
tică a țării noastre, ca toate 
măsurile importante preconi
zate de partid și guvern să fie 
supuse dezbaterii publice, și 
prevederile hotărîrii plenarei 
au constituit obiectul unei 
largi consultări a maselor. In 
scrisori adresate conducerii 
partidului și statului, în presă, 
la radio și televiziune, zeci de 
mii de cetățeni au făcut pro
puneri, observații și sugestii, 
oglindind o înaltă conștiință 
politică șl cetățenească, un spi
rit gospodăresc dezvoltat Pro
iectele de lege pe care vi le 
prezint din însărcinarea Consi
liului de Miniștri concretizează 
măsurile stabilite de plenară, 
completate și îmbunătățite pe 
baza propunerilor făcute de 
populație.

Statul va aloca și tn viitor 
importante mijloace materiale 
și financiare pentru dezvol
tarea construcției de locuințe 
și modernizarea rețelei tehni- 
co-edilitare a orașelor, deți- 
nînd în continuare partea prin
cipală a fondului locativ din 
mediul urban. Numai în pe
rioada 1968—1970, conform pla
nului 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 cen
tralizate constituie o expresie 
elocventă a eforturilor pe care 
statul nostru socialist le face 
an de an pentru îmbunătăți
rea condițiilor de locuit

O trăsătură caracteristică a 
proiectului de lege constă în 
faptul că, alături de resursele 
centralizate ale statului, stimu
lează mobilizarea fondurilor de 
care dispun organizațiile eco
nomice, întreprinderile de stat 
organizațiile cooperatiste și ob
ștești. Acestea vor avea posi
bilitatea să construiască din 
fonduri proprii case de locuit, 
pe care să le închirieze angaja- 
ților, respectiv membrilor lor. 
Pentru a spori interesul sala- 
riațilar de a munci vreme cît 
mai îndelungată în una și a- 
ceeași întreprindere, s-a sta
bilit ca in cazul unor locuințe 
repartizate din fondul locativ 
proprietate de stat, contractul 
de închiriere să constituie ac
cesoriu al contractului de 
muncă. Prevederea se referă la 
salariații care primesc locuin
țe construite din fondurile în
treprinderilor, precum și la cel 
cărora li se atribuie locuințe 
repartizate prin planul de stat 
marilor unități economice noi.

Proiectul de lege, a arătat în 
continuare vorbitorul, tratează 
sub multiplele lor aspecte pro
blemele privind dezvoltarea 
construcției de locuințe pro
prietate personală șl cumpăra
rea de locuințe din fondul de 
stat de către populație. După 
cum s-a arătat la plenara Co
mitetului Central, subaprecie
rea rolului locuințelor proprie
tate personală, insuficienta 
preocupare pentru atragerea și 
sprijinirea populației la con
struirea de case din fonduri 
proprii au constituit un factor 
de frînare în dezvoltarea fon
dului locativ. Or, precum se 
știe, nivelul de trai al popu
lației țării noastre, mijloacele 
materiale de care dispun nu
meroși oameni ai muncii au 
crescut și sînt în continuă 
creștere, ceea ce face ca un 
număr tot mai mare de cetă
țeni 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 proiectu
lui de lege, stabilindu-se, pen
tru cei ce-și construiesc locu
ințe proprietate personală, un 
șir de stimulente și înlesniri. 
Statul vă acorda credite în 
condiții deosebit de avanta
joase în ce privește volumul 
lor, termenele de rambursare, 
dobînda, precum și garanția 
cerută. Modul în care este sta
bilită ordinea de prioritate la 
Creditare îmbină interesele 
generale cu cele personale. La 
o vechime egală a avansului 
depus la C.E.C., vor primi cre
dite în primul rînd specialiștii 
transferați în intres de servi
ciu din alte localități, cei ce au 
familii cu mulțl copii și condi
ții 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 so- 
licitanți locatarii evacuați pen
tru demolări. In ansamblul de 

stimulente de care vor benefi
cia cetățenii dornici să-și con
struiască o locuință proprietate 
personală, vorbitorul a amintit: 
atribuirea de terenuri proprie
tate de stat în folosință veșni
că contra unei taxe anuale, 
asigurarea de materiale de 
construcții, întocmirea proiec
telor și executarea lucrărilor, 
scutirea de impozit pe clădiri 
pe timp de 10 ani, exceptarea 
de la regimul de normare și re
partizare a spațiului locativ și 
altele.

Pentru a le da posibilitate șl 
salariaților din mediul rural — 
în special cadrelor didactice, 
medicilor, specialiștilor din sta
țiunile de mașini și tractoare, 
întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de 
producție — să-și asigure con
diții mai bune de locuit, s-a 
stabilit ca și ei să beneficieze 
de toate aceste avantaje în 
cazul cînd doresc să constru
iască o locuință proprie tn co
muna în care muncesc.

Proiectul de lege reglemen
tează modul în care cetățenii 
pot dobîndi. 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 aparta
mente, precum și locuințe din 
clădirile în care există și a- 
partamente proprietate perso
nală — prioritatea la cumpăra
rea acestor locuințe avînd-o 
cei ce le dețin cu chirie. Și în 
cazul cumpărării de locuințe 
din fondul de stat, șe vor a- 
oorda credite în condiții ase
mănătoare celor stabilite pen
tru construirea de locuințe 
proprietate personală.

Potrivit concepției care că
lăuzește dezvoltarea orînduiril 
noastre și care exclude orice 
posibilitate și orice formă de 
exploatare a omului de către 
om, proiectul de lege — în spi
ritul Constituției țării — inter
zice construirea sau cumpăra
rea de locuințe de către per
soane particulare în soopul re- 
vinzăril sau al închirierii. In 
același sens s-a stabilit că pro
prietatea personală este limi
tată la o singură locuință.

Pe lingă 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 in cauză, 
iar pe de altă parte dezvolta
rea bazei materiale a stațiuni
lor balneo-climaterice.

Din legea ce va fi adoptată 
de Marea Adunare Națională, 
decurg sarcini importante pen
tru 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 re
zolva operativ și cu spirit de 
răspundere solicitările cetățe
nilor, de a sprijini cu toate 
forțele proiectarea și executa
rea construcțiilor in termenele 
stabilite și de calitate cores
punzătoare. In prezent, există 
în această privință neajunsuri, 
cum ar fi prelungirea perioa
delor de soluționare a unor 
cereri înaintate de cetățeni, tă
răgănări în stabilirea ampla
samentelor noilor construcții, 
în definitivarea proiectelor și 
aprovizionarea șantierelor cu 
cele necesare.

Lasă de dorit, într-o serie 
de cazuri, șl calitatea mate
rialelor sau a execuției lucră
rilor. Consiliile populare, prin
cipal factor în proiectarea, con
tractarea șl executarea locuin
țelor, vor trebui să ia măsuri 
eficiente pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri. In mod 
deosebit este necesar să se asi
gure dezvoltarea producției de 
materiale de construcții și îm
bunătățirea aprovizionării pie
ței cu asemenea materiale tn 
oantități suficiente, intr-un 
sortiment variat și de bună ca
litate.

Fondul locativ, a apus în 
continuare tovarășul Mlhai 
Gere, reprezintă o parte im
portantă a avuției naționale 
din care-șl trage Izvorul, tn 
ultimă instanță, prosperitatea 
poporului, bunăstarea lui ma
terială și spirituală. Dezvolta
rea continuă a construcției de 
locuințe în țara noastră si
tuează 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 fap
tul că în prezent, nivelul chi
riilor și criteriile de stabilire a 
lor nu sînt de natură să con
tribuie la o întreținere satisfă
cătoare 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 repre
zentat numai 4,7 la sută. Ni
velul scăzut aâ chiriilor a obli

gat statul să acopere de la bu
get o parte însemnată din chel
tuielile necesare întreținerii 
fondului locativ. Suma chel
tuită 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 so- 
cial-culturale de interes națio
nal, 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 a- 
copere cheltuielile legate de 
întreținerea, administrarea și 
amortizarea fondului locativ. 
Este limpede că numai astfel 
pot fi asigurate mijloacele fi
nanciare necesare pentru men
ținerea în condiții de bună 
funcționalitate a locuințelor și 
pentru construirea unor locu
ințe noi în locul celor ce ies 
din folosință în urma uzurii. 
Potrivit, unor calcule estima
tive, noile chirii vor deține o 
pondere de 8,6 la sută în sa
lariul mediu actual. Trebuie 
să menționăm însă că în timp 
ce sporul de chirie plătit de 
populație va însuma în 1970 
aproape 650 milioane de lei, 
prin creșterea generală a sala
riilor populația va beneficia 
în același an de venituri su
plimentare totalizînd aproape 
11,3 miliarde de lei, urmînd a 
fi realizată sarcina trasată de 
Congresul al IX-lea al parti
dului privind creșterea salariu
lui real în acest cincinal cu a- 
proximativ 25 la sută.

In expunere se subliniază 
că deși măsurile propuse im
plică o majorare a chiriilor, 
ele au fost primite cu înțele
gere de populație, care a dove
dit și cu acest prilej o con
știință ridicată, deplină încre
dere în politica partidului, de
dicată în întregime intereselor 
poporului. încă în perioada 
dezbaterii publice a hotărîrii 
plenarei Comitetului Central 
al partidului, oamenii muncii 
au apreciat că in raport cu e- 
forturile depuse de stat pentru 
construcția de locuințe, chiria 
actuală este derizorie.

La fixarea chiriilor s-a avut 
In vedere diferențierea lor, în 
funcție de veniturile locatari
lor. Tinind seama de propune
rile cetățenilor. în loc de trei 
categorii de tarife de bază, cit 
s-a prevăzut inițiat au fost 
stabilite cinci categorii, ceea 
ce va permite ca un număr 
sporit de salariați să benefi
cieze de tarife reduse. Potri
vit 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 decit cele prevăzute 
in propunerile care au fost 
supuse discuției publice. Per
soanelor incapabile de muncă 
din cauza bâtrînetii sau a bo
lii și lipsite de mijloace ma
teriale. precum și studenților 
fără alte venituri decit 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 sa
larii mai mici de 1500 lei s* 
prevede ca, pînă la aplicarea 
noilor majorări de salarii, a- 
cestora să li se acorde o in
demnizație care să compen
seze — total sau in parte — 
sporul ce rezultă din noua a- 
șezare a chiriilor.

Un fapt care s-a impus In 
mod deosebit atenției a fost 
diferențierea chiriilor în func
ție de gradul de confort al lo
cuinței. Pînă In prezent, toc
mai acele părți ale locuinței 
(dependințele, instalațiile sa
nitare, electrice și de încălzi
re ș.a) care solicită cele mai 
multe cheltuieli de Întreținere 
nu erau luate In calculul chi
riei. Proiectul de lege prevede 
tarife progresive, proporțional 
cu gradul de confort al lo
cuinței, precum și cu supra
fața deținută, ceea ce consti
tuie, desigur, o cerință a echi- 

(Urmare din pag. I)
8. Proiectul de lege privind 

exercitarea meseriilor de către 
meșteșugari în ateliere proprii.

7. Proiectul Codului penal.
8. Proiectele de legi pentru a- 

probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
de la ultima sesiune a Marii A- 
dunări Naționale.

Ținîndu-se seama de legătura 
strînsă dintre proiectele de legi 
înscrise Ia punctele 1 și 2 ale or
dinii de zi, Biroul Marii Adunări 
Naționale a propus să se prezin
te o singură expunere la aceste 
proiecte de legi, iar dezbaterile 
asupra lor să fie comune, urmînd 
ca discuția șl votarea pe articole 
să se facă separat, pentru fiecare 
proiect de lege.

Marea Adunare Națională a a- 
probat această propunere.

Intrîndu-se în ordinea de zi,

tSțil. Tot acestei cerințe îi răs- — 
pund prevederile de reducere W 
a tarifelor în cazurile în care 
nu sînt satisfăcute o serie de 
condiții elementare de confort W 
(construcții din materiale infe
rioare, lipsa instalațiilor de a 
apă, canal, electricitate, am- ™ 
plasarea locuinței la subsol 
sau în mansarde). Doresc să A 
arăt, de asemenea, că s-a re- ” „ ,
nunțat la măsura preconizată (U-mare din pag. I)
anterior de a se diferenția ta- . ,,, ,
rifele de chirie și în funcție •*P®‘ ingaȘilor
cte zona în care se află locu- udanlor. Calea principală de
ința in cadrul orașului - di- păstrare a apei o constituie exe- 
ferențiere care ar fi fost, după • cutarea ,la hn!P. on eș-
cum pe bună dreptate au ob- te nevoie, a lucrănlor de fatreți- 
servat numeroși cetățeni - A "<'« a cultanlor - prașile, pli- 
extrem de anevoioasă și ar fi • vil etc ~ în vederea menținem

și a udărilor. Calea principală de

extrem de anevoioasă și ar fi — 
putut da loc la interpretări ar
bitrare.

Referitor la condițiile în 
care proprietarii pot ocupa a- 
partamentele pe care nu le lo- A 
cuiesc, s-a fixat, în urma pro- w 
punerilor făcute de populație, 
un termen de doi ani, în loc ® 
de un an, cît se stabilise ini
țial. Rezolvarea cererilor de « _
acest fel va fi sprijinită de @ Iui agnool, să mobilizeze întreaga 
către comitetele executive ale forță de muncă disponibilă în ve- 
consiliilor populare. Cei ce de- der«a aplicării stricte a lucrărilor 
țin apartamentele respective 9 Pe ctre agrotehnica le recoman- 
vor fi sprijiniți, la rîndul lor, dă. In această acțiune de o 
să primească în schimb fie lo- deosebită însemnătate pentru e- 
cuințele ocupate de proprie- conomia națională tinerii pot și 
tari, fie alte locuințe din fon- «« datoria să aducă o contribu- 
dul de stat, cu respectarea dis- _ t>e importantă, participînd zi de 
pozițiilor privind normarea 9 alături de vîrstnici, la reali- 
suprafețelor locative. zarea tuturor obiectivelor stabili-

O grupă de probleme care te de conducerea unității. Pentru 
iși găsește rezolvare în proiec- 9 fiecare dintre ei trebuie să fie lim- 
tul de lege se referă la drep- pede că în această perioadă fie- 
turile și obligațiile chiriașilor, a care zi, fiecare oră, lucrată la 
Pentru a preveni situațiile de 9 întreținerea culturilor prășitoare 
evacuare fără vreun temei a sau păioase, la grădina d« legu- 
locatarilor, s-a prevăzut că me sau în livezi șl podgorii este 
nici o persoană care își înde- 9 hotărîtoare pentru destinele pro- 
plinește obligațiile din con- ducției agricole, 
tractul de închiriere nu poate Modalitatea cea mai eficientă
fi scoasă din locuința deținută 9 combatere a efectelor negati-
în mod legal. Acesta este un ve ale secetei este asigurarea pe 
drept sacru pe care nimeni nu cale artificiala a apei — prin 
îl poate încălca. Cazurile care 9 irigații și udări — la rădăcina 
îndreptățesc evacuarea sînt în- plantei ceea ce dă posibilitatea 
scrise în mod expres, iar ho- obținerii unor producții mari și 
tăririle în această materie pot 9 constante Ia hectar. în ultimii ani 
fi luate numai de instanțele suprafețele amenajate pentru iri- 
judecătorești. gații au fost extinse. Sarcini im-

In dezbaterile ce au avut loc. W portante sînt prevăzute în acest 
a fost apreciată pozitiv măsura domeniu și în anul 1968. Fol ori- 
ca plata chiriei să se facă prin a re* tuturor posibilităților pentru 
reținere pe statele de plată " lărgirea suprafețelor pe care apa 

_ . , să fie adusă la plante, utilizarea
continua a utilajelor de irigat, va
lorificarea prin însămîn țarea fie
cărui petic de pămînt din incin
tele indiguite în lunca Dunării 
sau a celorlalte rîuri. cu diverse 
culturi sau plante furajere, obiec
tive care în condițiile acestui an 
capătă o excepțională importan
tă, oferă tinerilor un cîmp larg 
de manifestare a elanului, a în
tregii lor capacități creatoare. 
Constituie o îndatorire de mare 
însemnătate pentru fiecare tânăr 
din satele și comunele patriei, fie 
el elev sau membru cooperator, 
mecanizator sau lucrător în I.A.S. 
de a participa, alături de ceilalți 
lucrători ai ogoarelor, la execu
tarea $i darea în folosință încă în 
semestrul I a întregii suprafețe 
prevăzută a fi amenajată pentru 
irigat în acest an. de a valorifi
ca pe deplin avantajele pe care 
le oferă aceste terenuri prin apli-

permanente a solului afinat și 
curat de buruieni.

întreținerea culturilor solicită o 
mare concentrare de forțe. _ _ 
aceea, cadrele de conducere din 
unități trebuie să acorde 
mai mare atenție organizării ju
dicioase a muncii, să creeze con
dițiile necesare, pentru folosirea 
integrală a uneltelor și inventaru-

De

cea

a salariilor întocmite de uni
tățile socialiste unde chiriașii a 
își au locul de muncă ; tn fe-" 
Iul acesta se asiguri încasarea 
cu regularitate a chiriei, iar A 
locatarii aînt degrevați de " 
pierderea de timp la îndepli
nirea acestei obligații. Prir. A 
noua lege se reglementează 
dreptul de subînchiriere a spa
țiului atribuit în mod legal. 9 
stabilindu-se între altele că 
subinchirierea poate fi făcută 
numai celor ce au domiciliu) 9 
în localitatea respectivă.

Proiectul de lege aduce da- 
rificări în problemele legate de 9 
închirierea, normarea și folo
sirea suprafețelor locative cu 
altă destinație decit aceea de A 
locuință. Se preconizează un 
regim mai echitabil de calcul 
al chiriei pe localități, precum £ 
și o diferențiere mai precisă 
a acesteia potrivit cu dotarea «-w—.. «pu
și destinația spațiului locativ 9 carea strictă a agrotehnicii indi- 

i- folosirea neîntreruptă a
utilaielor. de a identifica noi po
sibilități în vederea extinderii su
prafețelor pe care apa să fie a- 
dusă la culturi, contribuind la 
depistarea si folosirea de noi 
sune de apă, parti dpi nd la lu
crările de forare, la amenajarea 
de acumulări de apă, de canale 
provizorii, aducțiuni.

Ampla acțiune de înlăturare a 
efectelor negative ale secetei, 
pentru asigurarea recoltei, cons
tituie o problemă de interes na
țional, o înaltă îndatorire pa
triotică a tuturor oamenilor mun
cii de la sate. Tocmai de aceea, 
tineretul trebuie să fie un par
ticipant activ în executarea ■- 
cestor lucrări, a căror importanță

Interesele cetățenilor și ale 
statului obligă la o grijă me- 
reu sporită față de modul cum 9 
este utilizat fondul locativ. 
Este de cea mai mare însem- 
nătate ca, o dată cu aplicarea 9 
noii legi a chiriilor, să crească 
preocuparea tuturor pentru 
folosirea, corectă a locuințelor. 9 
întreținerea în cele mai bune 
condiții a caselor, a curților și 
a celorlalte spații înconjură- W 
toare, repararea la timp și de 
bună calitate a oricăror defec- a 
țiuni care apar în interiorul " 
sau exteriorul clădirilor de lo
cuit. Concomitent, se cere ca A 
pretutindeni între colocatari" 
să fie statornicite și respectate 
cu strictețe normele unei con- A 
viețuiri civilizate. "

Larga dezbatere a măsurilor 
supuse spre legiferare Marii 9 
Adunări Naționale, modul în 
care au fost primite de masele 
populare, a spus In încheiere 9 
vorbitorul, îndreptățesc con
vingerea că aceste măsuri sînt 
juste, că vor da un nou impuls 9 
extinderii fondului locativ și 
vor stimula mai buna lui în- 
treținere și administrare, în 9 
interesul întregii populații a 
țării.

a luat cuvTntu! tovarășul Mihai 
Gere, președintele Comitetului 9 
pentru problemele administrației 
locale, care a prezentat expune
rea la Proiectul de lege pentru 9 
dezvoltarea construcției de locu
ințe, vînzarea de locuințe din 
fondul de stat către populație și 9 
construirea de case proprietate 
personală de odihnă sau turism — 
și la Proiectul de lege privind 9 
administrarea fondului locativ 
și reglementarea raporturilor din- 
tre proprietari și chiriași. 9

★
După închiderea ședinței ple- 9 

nare de dimineață, au avut loc 
ședințe de lucru ale comisiilor 
permanente ale Marii Adunări 9 
Naționale : juridică ; pentru cul
tură și învățămînt; pentru agri- 
cultură și silvicultură. 9

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres) —

(Urmare din pag. I) 

șl e totul ca un mit, a dra
goste aici, pătimașă. Tera
sele odihnesc în scară ochiul 
dar și îți trudesc tenace mîî- 
nile. De la dezgropatul viei 
și pînă la îngropatul ei 
toamna în pămînt e un în
treg ciclu de munci hercu- 
liene, în care cele mai ușoa
re sînt cercuitul și legatul, 
cel mai migălos culesul, cele 
mai temute prașila dinții și 
apoi, în cîteva rînduri, stro
pitul. Adunate laolaltă, una 
peste alta, în pantă rodnică, 
terasele alcătuiesc severe 
sute de treptv spre cer, 
urcate zilnic de podgoreni. 
Cooperativa agricolă de pro
ducție a așezat pe rod 
cîteva întinse coline, loc al
tădată de imașori sterpe, cu 
smocurile de iarbă aride pe 
ele, pelin și pelîniță mai 
ales scuturată, galben ca 
dintr-un cerdac. Desțelenite 
la trei rînduri de cazma și 
netezite ca niște spinări de 
taur dealurile, cunosc a- 
cum rodnică cea de a 
doua lor adeverire nobilă, 
prima find cea însemnată în 
fila depărtată-a unor vechi 
documente ipotetice, cînd
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MĂSURI HOTĂRÎTE
nu mai trebuie demonstrată, să fo
losească toate mijloacele (cisterne» 
butoaie, căzi, găleți) existente în 
fiecare unitate și familie, pentru 
transportul apei și udării întregii 
suprafețe cu legume, a plantații
le de vii și pomi, a unor supra
fețe cît mai mari posibile ocu
pate cu alte culturi agricole.

Un alt domeniu în care contri
buția tinerilor este nu numai aș
teptată ci imperios solicitată aste 
cel al asigurării bazei furajere 
de care depinde starea efective
lor de animale și producția aces
tora nu numai în acest an, dar 
și în următorii cîțiva ani. Organi
zarea rațională a pășunatului, 
îngrijirea pășunilor și fînețelor, 
organizarea taberelor de vară, 
cultivarea tuturor suprafețelor 
disponibile cu furaje, strînge- 
rea la timp și fără pier
dere a lucemei, finu
lui și a altor resurse (paie, plea- 

Folosire maximă
pirații precum și a altor piesete- 
solut necesare unei funcționari 
fără întrerupere a parcului de u- 
tilaje* întreprinderile de aprovi
zionare a cooperativelor agricole 
trebuie să fie în această privință 
operative, evitînd pierderile de 
timp în procurarea lor.

Este de mare importanță în ob
ținerea unor rezultate pozitive, de 
inițiativă și operativitate în găsi
rea celor mai corespunzătoare mă
suri care să conducă la înlătura
rea totală, sau cel puțin la limi
tarea efectelor negative ale sece
tei. La lucrările de amenajări lo
cale unde lipsește echipamentul 
de pompare, pina la procurarea 
acestuia, se va recurge la soluții 
provizorii, la motopom] 'e ce se 
găsesc încă nefolosite in finele 
cooperative agricole sau in uni
tăți industriale din cadrul județu
lui care pot fi închiriate. In |re- 
zent se resimte lipsa în coopcimi^ 
ve a pompelor și electropompelor 
necesare echipării stațiilor de 
pompare, îndeosebi la amenajări
le mari cum sint cele din județul 
Teleorman (sistemul de irigații 
Gorganul) județul Ilfov (sistemele 
Cringuri, Oinacu, Radovanu, Oc
tombrie roșu). In județul Suceava 
la cooperativele agricole Costina, 
Todirești, Reușeni, Rădăuți, 
terasamentele deși au fost exe
cutate încă din anii 
pe circa 200 hectare, 
nu au putut primi 
apei din cauza lipsei 
pompe; comandate dar ____
rate de către Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Din da
tele de care dispunem se poate 
aprecia că, în prezent, pe circa 
15000 hectare parte din ele fiind 
amenajate în anii trecuți nu cir
culă apa tocmai din cauza , cotei 
insuficiente de pompe atribuite 
cooperativelor. Considerăm că 
este absolut necesar ca Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini să-și revizuiască posibilitățile 
și prin măsuri tehnico-organizato- 
rice să acopere actualul deficit de 
pompe.

Este știut faptul că o investiție 
devine eficientă atunci cînd este 
folosită la întregul potențial. In 
sistemele amenajate este absolut 
obligatoriu ca pe suprafețele de 
teren ce se eliberează timpuriu 
să se ia toate măsurile organizato
rice și tehnice în vederea însă- 
mînțării acestor suprafețe cu plan
te de nutreț (masă verde sucu
lentă) în cultură dublă.

(Urmare din pag. I)

w permite irigarea unor supra
fețe învecinate.

Tineretul este chemat să ia par
te la aceste acțiuni patriotice. Cu 
cisterne, butoaie și alte mijloace 
de care dispune cooperativa, se 
pot uda plantațiile tinere de vii 
și pomi precum și suprafețele 
plantate cu legume. Organizațiile 
U.T.C. au datoria de a organiza 
în județele respective asemenea 
mari acțiuni mobilizînd și tine
retul din orașe.

De o deosebită importanță, în 
buna reușită a irigării o constituie 
organizarea echipelor de udători 
pe două sau trei schimburi, per
manentizarea lor pe întreaga cam
panie de irigații, asigurarea ope
rații ă a reparării utilajelor, folo
sirea motoarelor de la S.M.T. și 
executarea unui control perma
nent și eficient din partea cadre
lor de conducere, din unități în 
special pe timpul nopții. Specia
liștii din cooperative vor aprecia 
ce norma de irigare e necesar să 
aplice culturilor, ținind seama 
de proprietățile fizice ale solului, 
de umiditatea existentă în stratul 
activ precum și de stadiul cultu
rilor înaintate. Se recomandă ca 
în această perioadă, pentru a se 
cuprinde o suprafață cît mai 
mare să se atribuie pentru răsă
rirea culturilor numai 300—fOO 
m.c. apă la hectar. Stocurile de 
îngrășăminte să fie împrăștiate în 
primul rînd pe culturile irigate.

Este momentul ca conducerile 
cooperativelor agricole împreună 
cu specialiștii din unități să-și 
procure numărul necesar de in
stalații de aspersiune în așa fel 
incit pentru fiecare 30—40 hec
tare să se repartizeze cite o in
stalație. Nu se poate înțelege ati
tudinea unor conduceri din unele 
unități care vrind să irige o su
prafață de 60—70 hectare cu un 
singur aspersor dau instalațiilor 
altă întrebuințare. Astfel C.A.P. 
Coșmogeni (județul Ialomița) care 
posedă 9 instalații, unul îl folo
sește la moara cu ciocănele în 
timp ce pentru cele 700 hectare 
amenajate revin peste 80 hectare 
pe instalație, sau C.A.P. Herești 
(județul Ilfov) unde încărcătura 
pe instalații a atins 65 hectare.

In același timp, trebuie să exis
te o mai mare preocupare pentru 
procurarea pieselor de schimb 
mai importante, cum sînt acumu
latori pentru motoare, rotoare la 
pompe, furtunuri și sorburi de as-

TREPTE
spre a salva de Ia desmă- 
țuri bahice soldații, mai ma
rele dacic a poruncit scoa
terea ca pe-o măsea a viței 
și tăierea ei pe sabie. „Te 
usuci pe deal, tulpină I 
Prinzi în suflet rădăcină" 
perpetuează și azi cîntecul o 
dorință sau poate e patimă, 
un adevăr în orice caz — 
spectaculos. Mntația-n des
tin a naturii, cu tot ce are 
ea mai frumos $1 mai priel- 
nio vocației de a cînta, s-a 
petrecut cu migală și pro
funzime, omul 
suși o parte de
a acestui prea 
vers. Pămîntul
eroziune sălbatecă, la vale 
într-o continuă rupere el, oa
menii n-au avut atit senti
mentul proprietății fizice cît 
mai ales morale, cel mai 
mulți n-au avut ambiția po
sesiunii, ci mai degrabă or
goliul muncii, patima de a 
lucra ca nimeni altul — și de 
aici izvorîtă și înțelegerea cu 
care și-au upit laolaltă 

fiind el în- 
nezdruncinat 
întreg uni- 

fiind într-o

vă, frunzare, plante de baltă, 
vreji de cartofi, colete de sfe
clă, resturi de legume, lăstari de 
viță etc.), depozitarea și conser
varea lor în condiții optime sînt 
acțiuni tradiționale în activitatea 
tinerilor de la sa ■ Cu atît mai 
mult în condițiile acestui an, ti
neretul va aduce, în valorifica- 
lea lor, o contribuție mult mai 
substanțială.

Pornind de la r?este obiective 
majore care stau in fața oameni
lor muncii de la sate, organele 
județene și orgnizațLile U.T.G. 
vor considera ca pe o îndatorire 
de cea mai mare însemnătate 
sprijinirea permanentă a condu
cerilor unităților agricole în apli
carea măsurilor pentru comba
terea secetei, mobilizînd toți ti
nerii din sate și comune la efec
tuarea întregului complex de 
lucrări din acest an.

trecuți 
culturile 
botezul 

celor 2
neono- 

eforturile, de aici biruința 
lor in smulgerea din piatră 
a podgoriei, redarea ei ținu- 

strtiguri 
mî- 
sute 
mal 
coo- 

te-

tului aurifer cu __
care-nprospăteazii ochii, 
na dacă îi atingi. Șase 
de hectare sînt în cea 
apropiată perspectivă a 
perativei mărturisirea 
nace a brațelor de om cu 
sufletul și fruntea dăruit 
podgoriei, aproade două sute 
dintre ele deja ajută, în rea
șezarea lor, perenă, hesiodi- 
că vița de vie nobilă, feteasca
dinalul, hamburgul, 
na 
și 
de 
că 
zice,

și tigvoasa,” 
otonelul. Un 
viță, înclin 

e dacic, om 
pietros ea

. 1C nuoiia, ieiea-c»
și tămîioasa, rieslingul și car- ji . * eoar-

băbe? ca 
vechi soi 
să cred 

bun i se 
o coajă 

dc carpen șl zemos, tare la 
gust răcoritor ca izmă și 
lirziu, nuanțează distinct 
însăși fizionomia morală a 
locuitorilor acestor melea
guri, rîvna și vocația lor, 
veșnic cu un echilibru între 
tăcere și entuziasm exploziv, 
între patimă și înțelegere 
între dorință și împliniri.
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Capitularea Plevnei Ur. grup de ostați romani pe calea ferată din Budapesta Defilarea armatei rnmAne in Bmo

STAMP
I S T

Sus, pe strada Uranus se 
afla o clădire străjuită de sal
câmi și castani cam nevăzută 
de soare, Muzeul Militar Cen
tral. Mai potrivit ar fi trebuii 
să i se spună Muzeul eroilor, 
fiind adunate aici toate jertfe
le aduse ca dovezi ale iubirii 
de patrie de-a lungul timpului 
care au luminat la răspîntii 
lungul drum at istoriei. Mir- 
cea, Ștefan, Țepeș, Mihai Bra- 
vu, Bălcescu. Din toate vom 
alege, potrivit momentului, 
doar două stampe istorice mo- 
ndtfntale prin radicalitatea 
im; Momentul '17 și Momen
tul ’45 — despărțite prin timp 

' dar aniversate în aceeași zi 
de mai.

lată pe un perete o stampă 
cu reduta Grivița și vestita 
Vale a Plîngerii unde au pierit 
mii de ostași români și cu ma
iorul Gheorghe Șonțu și căpi
tanul Valter Mărăcineanu. In 
fața noastră, lingă stampa 
Criciței și Plevnei este expus 
chipul eroului de baladă, Con- 
stantin Țurcanu, sergentul 
Penej Curcanul din poezia lui 
Alecsandri.

O alta stampă înfățișează 
capitularea Plevnei, predarea 
armatei otomane condusă de 
Osman Pașa, generalului Cer
chez^ Un tablou al pictorului 
Mir ea, prezent pe front ca re
porter, împreuna cu Nicolas 
Gyfeorescu și Szatmary — în- 

afișează trecerea armatei ro
mâne peste Dunăre, pe la Co
rabia. La 27 august 1877 de 
la Poradin, comandamentul 
general al armateț române se 
dădea publicității un program 
manifest: „Intrînd în Bulga
ria noi intrăm în partea activă 
a unui război pe care nu l-am 
dorit, nu l-am provocat, pe 
care cu toții am cerut să-l de- 
lăturăm, dară odată fiind ne- 
voiți a-l primi, vom ști a-l pur
ta cu curajul și statornicia u- 
nui popor care are conștiința 
drepturilor sale, care are vir
tutea de a le susține".

Caracterul popular al aces
tor lupte îl mărturisesc atit 
jertfele și faptele de eroism 
al celor plecați pe front cît și 
pilda celor rămași acasă — o- 
frandele populației.

In cîteva luni din puținul 
copiilor și al mamelor au fost 
oferite frontului 11.816.200 li
tri de gnu, 1.816.200 litri po
rumb, 19.548.700 litri de orez, 
264.394 căruțe, 66.000 vite, 
23.750 rufe, 2.332 cojoace. A- 
ristia C. Stoicescu de la școa
la primară din Craiova, oferă 
salariul ei de institutoare pen
tru armată ptnă la sfîrșitul 
războiului, C. Ionescu din co
muna Cetate, județul Dolj, o- 
feră pentru armata pensia sa 
pe o lună, Carol Dav ilia pără
sește laboratorul de cercetare 
și devine comandantul divizio
nului sanitar al armatei. Mulți 
eroi ne sînt cunoscuți din car
tea de istorie, de la părinți și 
mai ales de la bătrîni. Timpul 
a depus peste toți aura recu
noștinței.

Pășim în altă sală... Momen
tul 1945. La fel, presărat cu 
eroi. Ostașul erou Eftimie 
Croitorii, sfîrtecat sub podul 
de la Tiszaloc din Ungaria — 
de o mină pe care o bombar
dase cu cangea pentru a sal
va trupele ce mărșăluiau pe 
pod; sergentul Elena Chiriță, 
infirmieră voluntară, căzută în 
luptele de stradă de la porți
le Budapestei, locotenentul 
Constantin Marinescu, căzut 
cu plutonul său la un atac de 
strada în fața poștei centrale 
din Budapesta, utetistul Con
stantin Godeanu, căzut la 14 
februarie 1945 la Abrus pen
tru eliberarea Cehoslovaciei. 
Intr-o vitrină se păstrează ce 
a mai rămas din aviatorul 
Jipa Victor, cascheta și breve
tul de pilot pentru a elibera 
cerul Cehoslovaciei. In altă 
vitrină se află actele, bricheta, 
tabacherea generalului Grigore 
Bălan, comandantul secund al 
diviziei de vînători de munte, 
căzut la 13 septembrie 1944 
în luptele din patrie, de 
la Sf. Gheorghe. Eroi, eroi, 
eroi. Fiecare panou, fiecare 
document povestește despre 
o viață petrecută simplu și 
sfîrșită eroic.

ION MARCOVICI
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9 MAI
ZIUA INDEPENDENȚEI
DE STAT A ROMÂNIEI

9 mai reprezintă o pagină glo
rioasă în istoria patriei noastre ; 
este ziua în care — în urmă cu 
91 de ani — s-a proclamat in
dependența de stat a României. 
Poporul român, serbînd aniver
sarea independenței naționale, 
aduce un cald omagiu luptători
lor din trecut care, prin jertfe 
eroice, au înscris acest măreț 
eveniment pe răbojul istoriei.

Cucerirea independenței națio
nale în anul 1877 — prin războiul 
victorios împotriva Porții oto
mane — constituie rezultatul 
unui îndelungat proces istoric, 
maturizat în epoca modernă, o 
chintesență firească a întregii 
dezvoltări a poporului român. 
Obținerea independenței a re
prezentat, totodată. încununarea 
a sute de ani de lupte eroice ale 
poporului nostru. Năzuința spre 
libertate și independență a în
suflețit pe oștenii lui Ștefan cel 
Mare și Mihai Viteazul, pe pan
durii lui Tudor, pe revoluționarii 
pașoptiști și pe făuritorii unirii 
Principatelor Române.

Deși după Unire și după înfăp
tuirea reformei agrare din 1864 
economia României luase o dez
voltare mai mare, ea era totuși 
frînată de resturile de relații 
feudale din agricultură și mai 
ales de suzeranitatea otomană. 
Poarta otomană împiedica Româ
nia să ducă o politică vamală 
de protejare a industriei națio
nale, să încheie tratate cu alte 
țări, să bată monedă și o o- 
bliga să-i plătească un tribut a- 
nual. înlăturarea jugului turcesc 
era așadar o necesitate obiecti
vă, impusă de mersul istoric al 
societății românești.

Lupta României pentru dobîn- 
direa independenței se încadra 
în mișcarea generală de elibe
rare națională a popoarelor bal
canice — bosniaci, bulgari, sîrbi. 
muntenegreni — care în anii 1875 
și 1876 se ridicaseră la luptă îm
potriva asupritorilor otomani. 
Imperiul țarist a căutat să folo
sească momentul pentru a-și în
tării propriile poziții în această 
parte a Europei. Acțiunile guver
nului țarist împotriva Porții, 
deși pornite din interese diferite, 
serveau însă, în mod obiectiv, 
popoarele balcanice înlesnind 
lupta lor de eliberare.

în România toate clasele so
ciale doreau și erau interesate 
în obținerea independenței, deo
sebiri erau numai în privința 
modului de realizare a acestui 
grandios ideal național. Moșieri- 
mea conservatoare voia ca in
dependența să fie obținută nu pe 
calea armelor ci prin bunăvoința 
puterilor europene în schimbul 
concesiunilor economice din 
partea României. Această cale se 
dovedise însă iluzorie. De altfel, 
moșierimea nu era de acord cu 
înarmarea țăranilor temîndu-se 
ca, după război, aceștia să nu 
ceară pămînt. Burghezia, însă, 
dornică să înlăture piedicile pe 
care suzeranitatea turcească le 
ridica în calea dezvoltării in
dustriei și comerțului, aprecia 
că, pentru creșterea prestigiului 
ei și al țării, independența națio
nală trebuie cucerită cît mai re
pede printr-un război victorios 
împotriva Porții otomane. Ziarul 

E
E

„Românul* condus de fruntașul 
liberal-radical C. A. Rosetti — 
scria în acest sens, la 14 mai 
1877, că trecerea Dunării și in
trarea armatei în războiul împo
triva jugului otoman ar contri
bui la ridicarea morală și poli
tică a națiunii române. „Noi o 
dorim pentru că voim ca ro
mânii să-și datorească lor înșile... 
independența absolută a patriei... 
o dorim pentru că credem că ea 
va contribui la mărirea și ridica
rea patriei". Atitudinea burghe
ziei române în problema cuce
ririi independenței corespundea 
cu dorința de eliberare națio
nală a maselor. Dar burghezia 
conducînd lupta antiotomană, ur
mărea totodată să se statorni-

PLANETĂ 1DE EROI
ION CRINGULEANU

Ei dorm, unii în alții
Cum dorm, cumva, stelele ce nu cad.
Cum dorm, cumva, unii in alții munții 
în vecii vecilor puternici,
Cu lumina deasupra...

Piinea și somnul și semințele 
S-au vindecat și umblă prin lume — 
De Ia o vreme răsar în toate păr țile 
Trebuitoare tot omului, anonime...

Ei au dat și (dau rădăcină —
Viața-i un tren în flăcări peste tăcerea lor;
Așa se îmbrățișează ei, într-un fel ca munții, 
Cu lumina deasupra .’

...Ei duc în somn ploile și lumina 
Mereu îmbrățișați într-un fel ca munții, 
Din vetrele lor, din clipele lor’nalte 
Vin prin noi, spre copii, horele.

Să Ie punem rîuri și munți lingă tîmple 
Cînd vor privi prin pămint semințele 
Ei se vor întoarce puțin, în somn, 
Să Ii se vadă fața
La bucuriile luminii.

ceașcă la guvern și să obțină și 
avantaje economice.

Războiul din 1877—1878 — fiind 
un război drept, de eliberare na
țională — a fost sprijinit cu en
tuziasm de masele populare să
tești și orășenești a căror nă
zuință de a obține independența 
se îmbina cu nădejdea de a do- 
bîndi libertăți democratice și o 
viață mai bună. Țărănimea, ex
ploatată de moșieri și arendași, 
spera că după război va primi 
pămînt și va scăpa de dijmă și 
rușfeturi. Cercurile socialiste din 
România au sprijinit, de aseme
nea, lupta antiotomană. Ziarul 
„Socialistul" din 26 mai 1877 
scria : „Azi e timpul cînd româ
nii, în avîntul și entuziasmul su- 
venirilor trecute. iau armele 
pentru a-și apăra independen
ța".

Trecerea armatei române peste Dunăre

Prof. univ. N. ADĂNILOAIE

In complexul de împrejurări 
creat prin înfruntarea militară 
ce se contura între imperiile rus 
și turc guvernul român convin- 
gindu-se că independența de stat 
nu putea fi cucerită decît prin 
forța armelor s-a orientat spre 
o alianță cu Rusia încheind con
venția de la 4 aprilie 1877 ; gu
vernul rus a obținut dreptul de 
trecere a armatelor sale s^re 
Balcani, obligîndu-se să mențină 

și să apere integritatea terito
rială a României, să-i respecte 
drepturile politice.

Armatele ruse îndreptîndu-se 
spre Balcani după declarația de 
război făcută Turciei la 12 apri
lie au trecut prin România. 
Turcii au început de îndată să 
bombardeze orașele românești și 
să facă incursiuni pe malul 
sting al Dunării. Față de provo
cările otomane opinia publică 
din România a cerut proclama
rea neîntîrziată a independenței 
țării și începerea războiului îm
potriva Turciei.

în aceste condiții, la 29 aprilie 
a fost deelarată starea de război 
între România și Turcia, iar la 
9»mai 1877 — în timp ce clădirea 
parlamentului era înconjurată 
de mii de cetățeni — Adunarea 

Geputaților a votat o moțiune 
prin care se ia act că ,.ruperea 
legăturilor noastre cu Poarta și 
independența absolută a Româ
niei au primit consacrarea lor 
oficială". Vestea proclamării in
dependenței a umplut inimile de 
bucurie ; mulțimea care asistase 
la îndeplinirea acestui măreț act 
național, s-a revărsat apoi, cîn
tînd, spre centrul Capitalei. 
Mulți studenți, negustori și mun
citori bucureșteni, purtînd dra

pele și cîntînd „Deșteaptă-te ro
mâne" au manifestat pe străzi 
pină tîrziu. Manifestații ase
mănătoare — la vestea procla
mării independenței — au avut 
loc în majoritatea orașelor din 
țară.

Independența națională, pro
clamată la 9 mai, trebuia con
sfințită și apărată pe cîmpul de 
luptă. Armata română, deși slab 
echipată și neînzestrată cu arma
ment modern, a putut fi, totuși, 
pusă pe picior de război într-un 
timp relativ scurt, datorită fon
durilor alocate de guvern și, mai 
ales, contribuției maselor largi 
populare. Un mare număr de vo
luntari, din toate provinciile ro
mânești, s-au înrolat și au plecat 
pe front.

Alături de ostași, populația ci

vilă a contribuit la ducerea răz
boiului prin : rechiziții, 
scripții. pentru cumpărare 
arme și diferite ofrande. ___
format în toată țara comitete 
care să adune fonduri și ofrande 
pentru armată. Mii de învăță
tori, profesori și mici funcționari 
administrativi au oferit cîte o 
parte din salariul lor pe toată 
durata războiului. în Transilva
nia și Bucovina s-au organizat, 
de asemenea, comitete care, în 
pofida persecutării de către auto
ritățile austro-ungare, au colec
tat și expediat pentru armata 
română numeroase ofrande.

Deși cooperarea militară a ar
matei române la sud de Dunăre 
fusese respinsă inițial de guver

sub- 
de 

S-au

nul rus, în iulie 1877 după insuc
cesul de la Plevna, marele duce 
Nicolae, prin cunoscuta tele
gramă alarmantă, a cerut inter
venția urgentă a trupelor româ
nești. Drept urmare circa 30 000 
de ostași români au trecut Du
nărea luînd poziții de luptă în 
jurul Plevnei, alături de trupele 
rusești.

Dorobanții și călărașii noștri 
conștienți că luptă pentru o 
cauză dreaptă — eliberarea na
țională a poporului român și 
a celorlalte popoare asuprite de 
turci — și avînd 
ral ridicat au 
gini de glorie 
în bătăliile de 
Rahova, Plevna 
Eroismul dorobanților

un mo- 
înscris pa- 
nemuritoare 
la Grivița, 
și Smîrdan.

(al

„curcanilor", cum li se spunea 
la 1877) a fost imortalizat în do
cumentele și ziarele vremii, 
în versurile lui V. Alecsandri 
și G. Coșbuc și nu mai prejos în 
picturile lui N. Grigorescu. Vite
jia și aportul hotărîtor al osta
șilor români în luptele de la 
Plevna au fost, de altfel, reliefa
te în cîteva scrisori și articole și 
de Marx și Engels.

Colaborarea militară româno- 
rusă și vitejia celor două armate 
au dus la victoria de la Plevna, 
unde Osman Pașa (cel mai vestit 
general turc al vremii), la ca
pătul unei rezistențe disperate, 
a fost nevoit să se predea tru
pelor aliate, la 28 noiembrie 1877 
cu întreaga sa armată de peste 
45 000 de oameni. Prin cucerirea 
Plevnei cea mai grea etapă a 
războiului era încheiată, iar vic
toria finală iminentă. Tratatul 
de pace, semnat la 1 iulie 1878 
recunoștea independența Româ
niei, Serbiei și Muntenegru- 
lui ; Bulgariei i se acorda auto
nomia. Tot prin acest tratat s-a 
restabilit autoritatea statului ro
mân asupra Dobrogei, străvechi 
teritoriu românesc ce fusese ră
pit de turci încă din secolul al 
XV-lea.

Cucerirea independenței națio
nale a constituit un eveniment 
de deosebită importanță în dez
voltarea României moderne. 
Scuturînd jugul otoman, Româ
nia și-a dobîndit egalitatea ju
ridică cu toate statele suverane. 
Nici o putere nu mai avea drep
tul de a interveni în afacerile 
interne ale țării noastre și nici 
de a-i impune sau controla re
lațiile externe. S-au creat con
diții prielnice dezvoltării eco
nomice a tării, de aceea în anii 
următori legăturile comerciale 
cu străinătatea, inclusiv tarifele 
vamale, au suferit modificări fa
vorabile dezvoltării industriei 
naționale. Prin cucerirea inde
pendenței, poporul român a obți
nut condiții mai bune pentru.in
tensificarea luptei de eliberare 
socială cît și a mișcării de uni
tate națională. De altfel, războ
iul de independență accentuase 
încă o dată unitatea întregului 
nostru popor, în pofida frontie
relor impuse de .vitregia vremu
rilor. Transilvănenii și bucovine
nii, sprijinind activ lupta antio
tomană a României, s-au decla
rat solidari cu cauza națională a 
fraților de peste Carpați.

Clasa muncitoare din România 
— sub conducerea înțeleaptă a 
P.C.R. — a înălțat pe o treaptă 
superioară tradițiile înaintate de 
luptă ale poporului nostru pen
tru libertate socială și națională. 
Astăzi, țara noastră — Republica 
Socialistă România — a devenit 
un stat cu adevărat suveran și 
independent care reprezintă în
truchiparea aspirațiilor de 
veacuri ale poporului român spre 
unitate, libertate națională și 
progres social.

(Urmare din pag. I)

și ungare vorbesc elocvent de vi- 
A tejia și eroismul trupelor române 

în războiul antihitlerist.
Sîngele vărsat în comun de că- 

tre ostașii români și sovietici, îm- 
potriva aceluiași dușman, fascis
mul german, a cimentat și mai 

g mult prietenia dintre popoarele 
român și sovietic, dintre armatele 
noastre.

£ Toți eroii care s-au jertfit pen
tru libertatea și independența 
patriei vor trăi veșnic în inima și 
conștiința națiunii noastre, ne vor 
fi pildă și îndemn în opera mă- 
reață pe care o desfășurăm — 

• edificarea României socialiste.
Faptele de arme de pe frontul 

antihitlerist ca și cele din răz- 
9 boiul de independență se înscriu 

la loc de cinste în cartea de 
aur a tradițiilor naționale. Pentru 

W tineretul țării, care de-a lungul 
istoriei a reprezentat întotdeauna 

• un însemnat factor al progresului, 
care, din veac în veac a preluat 
și ridicat pe trepte superioare 

• virtuțile și tradițiile înaintate ale 
poporului, înscriind multe pagini 
de bărbăție și eroism, ele repre- 

• zintă un nesecat izvor de exemple 
luminoase, însuflețitoare, un te
zaur de învățăminte bogate. Ele 

A inspiră, deopotrivă, și pe militarii 
™ forțelor noastre armate în stră

duința lor neobosită de a fi apă- 
A rători de nădejde ai Republicii 
" Socialiste România.

Bucurîndu-se azi de adevărata 
independență, poporul român,

ZIUA

VICTO

R I E I

condus cu înțelepciune de partid, 
muncește cu rivnă și entuziasm 
pentru transpunerea în viață a 
hotărârilor Congresului al IX-lea 

9 .și ale Conferinței naționale a par
tidului. Aceasta va asigura o con- 
tinuă dezvoltare a economiei na- 

W ționale, îmbunătățirea permanentă 
a nivelului de trai, propășirea Ro- 

• mâniei socialiste.
Consacrîndu-și capacitatea și 

energiile muncii pașnice, con- 
• s tractive, dezvoltînd relațiile 

de prietenie cu toate țările socia
liste — principiul fundamental al 

A politicii noastre externe — pre- 
" cum și cu celelalte state pe baza 

respectării neabătute a inde- 
£ pendenței și suveranității, a 

egalității în drepturi și ne
amestecului în treburile interne, 

A poporal nostru nu uită că în lu
me există și imperialism, sursă de 

A conflicte, amenințări și pericol de 
război. De aceea el nu-și precu
pețește eforturile pentru întărirea 

£ necontenită a capacității de apă
rare a patriei, a forțelor noastre 
armate. Măsurile preconizate de 

® recenta Plenară a C.C. al P.C.R.
privind ridicarea nivelului pregă- 
tirii de luptă și politice a trupe
lor și înzestrarea armatei

£ mament și tehnică de luptă mo
dernă reprezintă o expresie eloc- 
ventă a grijii partidului și statului 

" față de apărarea patriei. Profund 
conștienți de misiunea încredin- 

®țată, apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului muncitor, 
militarii forțelor noastre armate 
se instruiesc cu abnegație pentru 
continua întărire a capadtă- 

" ții de luptă a tuturor uni- 
taților și marilor unități. Suvc- 
ranitatea și independența patriei, 
viitorul ei luminos, obiective sta- 

• tomice în lupta atîtor generații, 
realități nedezmințite azi, trăiesc 

£ viu în conștiința tuturor militari
lor, fac din ei vajnici apărători 
ai României socialiste, demni ur- 
mași ai gloriei străbune.

pregă-

cu ar-
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50 de ani de la moartea lui . •

GEORGE COȘBUC:
ȘTIINȚA ȘI
FILOZOFIA

împlinirea unei jumătăți de 
secol de la moartea lui George 
Coșbuc ne dă prilejul să ne 
întîlnim iarăși sărbătorește cu 
el, la nu prea mult timp de la 
serbările care au marcat un 
secol de la nașterea lui in ori
zontul însorit și solemn toto
dată, al vechiului ținut grăni
ceresc al Năsăudului. Amploa
rea participării poporului în
suși — a miilor de oameni ve- 
niți nu numai din părțile 
locului, ca și participarea lor 
intimă nu numai ca specta
tori, ci și ca actori entuziaști
— la serbările de atunci, la 
fel ca ?i la comemorarea lui 
Eminescu la Ipotești, a consti
tuit o demonstrație a forței 
inepuizabile de viață a operei 
lui Coșbuc in sufletul neamu
lui nostru.

Denigrat cu violență de 
unii mărunți scotocitori prin 
biblioteci, ca Gr. N. Lazu, 
pînă la acuzația de plagiat — 
după ce se impusese masiv 
prin volumul de Balade și 
Idile — repudiat cu eleganță 
mai tirziu de unii esteți su- 
pr afini, ca voet de o elementa- 
ritate „țărănească" sau ca un 
simplu mare meșteșugar al 
formelor de vers și strofă — 
imaginea lui statuară a rămas 
totuși neclintită și va rămine 
mereu m panteonul literaturii 
române, ca o realitate vie și 
fecundă. în care se recunosc 
ușor unele dintre cele mai pu
ternice trăsături sufletești ale 
poporului nostru. E adevărat
— creația lui nu are profun- 
zipdle aproape insondabile ale 
poeziei lui Eminescu și nici 
vraja tulburătoare a marilor 
melancolii fluide pe care le re
varsă muzicalitatea versului 
său, Dar poezia lui Coșbuc în
chide — mai greu revelabilă 
in transparențele ei — o altfel 
de profunzime: aceea a lumi
nilor solare ale vieții, ale op
timismului cald și elar ca și 
razele astrului zilei care dă 
viață, optimism întemeiat pe 
calmele înțelepciuni ^milenare 
alt folclorului, care este și el 
un precipitat luminos al unei 
existențe răzbătută biruitor 
prin atitea secole de întune
ric, dealungul istoriei zbuciu
mate a poporului român. 
Această structură proprie poe
ziei lui Coșbuc a constituit 
noutatea ei explozivă în 1393, 
cînd a apărut volumul Balade 
și Idile, in peisajul selenar al 
liricii noastre, dominată de 
poezia lut Eminescu. N. lor ga 
iși aducea bine aminte mai 
tirziu și a concretizat lapidar 
acest moment: „a fost o revo
luție surprinzătoare (...) o poe
zie cu totul nouă, cu care nu 
eram deprinși".

Dacă însă îl privim astăzi 
pe Coșbuc alături de Emi
nescu, in complexitatea operei 
amindurora, contrastul nu ne 
mai apare atit de puternic. 
Viața care a generat opera a- 
mîndurora a avut același ori
zont luminos și străvechi la 
începuturile ei. Ipoteștii — cu 
codrii și izvoarele lui, cu lumea 
lui de „basme, ghicitori, ere
suri1* — stă pe același meri
dian rural și folcloric ca și 
Hordoul lui Coșbuc. Fii de 
cărturari modești, legați intim 
de oamenii simpli dar atit de 
bogați sufletește in mijlocul 
cărora trăiau, amîndoi și-au 
pus necondiționat viața și o-

bunatice ale copiilor, cu acea 
încremenire milenară in res
pectul datinilor dar și cu acea 
neistovită putere înnoitoare 
a vieții, care nu le-a lăsat 
niciodată să devină forme 
moarte, sugrumătoare, forță 
interioară imensă ce caracte
rizează cultura noastră de tip 
folcloric. Născut într-o fami
lie de cărturari de mai multe 
generații, format în solida 
tradiție de cultură naționala 
pînă la înfocare și clasică 
pînă la seninătate, sub faldurii 
de mîndrie ai latinității noas
tre, dar in același timp hră
nit cu lecturi multiple din li
teratura universală — de la

viata și opera puse 
SUB COMMMIIIl 
CEI Ml IBALT U
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pera sub comandamentul cel 
mai înalt al unui creator de 
artă: acela de a fi îndrumă
tori ai neamului lor prin li
tera de foc a cuvîntului scris. 
Niciunul dintre ei nu și-a ne
gat și nici nu și-a uitat — pînă 
la ultimul cuvînt așternut pe 
hirtie — tot ceea ce le putea 
dărui orizontul luminos al co
pilăriei și al primilor ani ai 
adolescenței. Și aceasta s-a în
tâmplat în decursul unei vieți 
in care au alternat dramatic 
momente de lumină cu mari 
și îndelungi falduri de umbră 
și durere. Venit pe lume in 
mijlocul familiei care număra 
paisprezece copii, a preotului 
de țară Sebastian Coșbuc, poe
tul a trăit din plin viața satu
lui, cu munca și petrecerile ei, 
cu arșița secerișului pe cîmp 
și cu amorțirea umilelor că
suțe sub zăpezile geroase ale 
iernii, cu hazul șezătorilor și 
durerea feciorilor plecați în 
„cătănie** pentru un împărat 
străin, cu legănarea solemnă 
a horei și hirjoanelor flăcăilor 
cu fetele, cu pildele înțelepte 
ale bătrinilor și jocurile ne-

cea germană pînă la cea per
sană și indiană — Coșbuc a 
topit intr-o nouă sinteză, pro
fund originală pentru epoca 
lui, aceste elemente care erau 
proprii și anilor de formație 
ai lui Eminescu. Dar pe cînd 
pentru autorul Epigonilor lu
mea copilăriei și a adolescen
ței se afunda cu timpul din ce 
în ce în trecut — ca o zare 
luminoasă spre care privea 
nostalgic, ca și spre vremea 
lui Mircea cel Bătrîn și Ște
fan cel Mare — pentru Coș
buc ea a rămas o realitate 
permanentă, a fost mereu 
centrul intim al operei sale 
literare, atit în poezie cit și 
în proză. Viziunea lumii a ră
mas pentru el mereu solară, 
ca și lumea satului copilăriei 
sale. Viața pentru el a însem
nat lupta dintre lumină și în
tuneric. în care nu se poate 
să nu biruie pînă la urmă 
soarele. Dacă Eminescu a fost 
poetul toamnei ca presimțire 
a iernii vieții, Coșbuc a fost 
cintărețul verii prevestită de 
izbucnirea mîngîietoare a pri
măverii. Dacă Eminescu a fost

poetul nopților sub vraja lunii. 
Coșbuc a fost rapsodul zilei 
sub strălucirea tonică a soa
relui. Nunta Zamfirei și idi
lele sale exaltă bucuria vieții 
sub lumina tinereții și a spe
ranței în mat bine. Iar poe
ziile sale sumbre — ca Moar
tea lui Fulger, Decebal către 
popor, Moartea lui Gelu — 
sînt totuși senine ca și cathar- 
sisul pe care-l realiza în su
fletele spectatorilor tragedia 
antică a elinilor. Moartea eroi
lor nu e pentru Coșbuc un 
final, ci un moment al vieții 
care va triumfa în urmași, în 
răzbunătorii nedreptății și ai 
apăsării. Miezul încins, lumi
nos și nestins niciodată, al 
poeziei lui Coșbuc, este acea
stă eroică a vieții, — în care 
a crezut puternic in tot cursul 
vieții lui, atit de umbrită ade
sea de sărăcie, de nedreptăți 
și calomnii, de lovituri tragice 
ca aceea a morții unicului sau 
fiu : „O luptă-i viața ;deci te 
luptă / Cu dragoste de ea, cu 
dor. / Pe seama cui ? Ești un 
nemernic / Cînd n-ai un țel 
hotărîtor. ! Tu ai pe-ai tăi : 
De n-ai pe nimeni / Te lupți 
pe seama tuturor. / E-o trage- 
die-năl țătoare / Cînd birui ți 
oștenii mor. / Dar sînt eroi de 
epopee, / Cînd brațul li-e bi
ruitor. *

Acest crez i-a iluminat viața 
și opera, a constituit sîmbu- 
rele ei de foc. care o menține 
vie in sufletele noastre și as
tăzi. Dacă Eminescu luptăto
rul s-a realizat plenar mai 
ales in ziaristica sa, Coșbuc a 
făcut din poezia sa un cintec al 
biruinței omului asupra vre- 
melniciilor soartei, chiar 
atunci cînd acestea ar părea 
că l-au doborît, Dacă Emi
nescu zbuciumatul a dat pro
funzimi de geniu imaginii ro
manticului trăind dureros pre
zentul cu ochii spre trecut, 
Coșbuc seninul a realizat în 
poezia noastră tipul clasicului 
împlintat laborios în contem
poraneitatea care cuprinde vii
torul. Dacă profundele unduiri 
și muzicalitatea selenară a 
versurilor lui Eminescu au 
deschis calea simbolismului și 
de aici a modernismului ro
mânesc — clasicismul lui 
Coșbuc — împlinind pe linia 
altor profunzimi linia solară 
desenată de Alecsandri în 
poezia noastră — a croit largă 
matcă cîntecului bărbătesc, al 
încrederii în viață și în pu
terea de luptă a omului, lzbîn- 
zile lui artistice aici, au indi
cat drumul pe care va merge 
lirica noastră socială, de la 
Octavian Goga pînă la tonicul 
vers al poeților noșțri de 
astăzi.

OVIDIU PAPADIMA

I DOCUMENTE
INEDITE
Viața 

creator 
Coșbuc 
permanent al unor studii și cer
cetări ue specialitate. Și — lucru 
bine cunoscut — oricîte concluzii 
s-ar ii cîștigat pînă la o anumi
tă dată, apeiînd continuu la do
cumente rămase de la o perso
nalitate anume —- materiale 
Uocumentare cunoscute sau 
descoperite — cercetătorilor și 
exegeților respectivi li se vor 
oferi date inedite și posibilita
tea unor concluzii noi.

Una din cele mai importante 
achiziții de materiale documen
tare făcute de Arhivele Statului 
din Cluj este cea privind aspec
te din viața și creația marelui 
nostru bard național — George 
Coșouc.
Importanța documentelor din 

punct de vedere ai informații
lor pe care le oferă este dată 
de însăși noutatea, ineditul uno
ra din aceste documente. Amin
tim. in ceea ce privește viața 
poetului, scrisorile Ministerului 
Instrucțiunii Publice și Culte
lor prin care i se anunță, la 
28 martie 1902 numirea „i-n pos
tul de șef de birou creat din 
nou prin bugetul administrațiu- 
nei Casei Școalelor”, la 12 apri
lie 1906 numirea „în postul de 
referendar în Administrațiunea 
Casei Artelor”, iar la 5 aprilie 
1907 numirea „în postul de 

“ 1 de control 
extra-școlare”, 

„scrisori ce 
în calitate 

al „Casei

unui mare și original 
cum a fost George 

— constituie obiectul

1907 numirea „ 
șef al biroului 
al activității < 
precum și unele 
i se adresează 
de „conferențiar* 
școalelor", ca membru al re
dacției „revistei populare Albi
na”. sau pentru a preda spre 
publicare poezii unor reviste. 
Altele de la Editura librăriei 
„Socec” în care se vorbește de 
publicarea primei și a celei de a 
șasea ediții a volumului de po
ezii „Balade și Idile”.

O altă categorie de documente 
o formează scrisorile primite cu 
diferite ocazii de familia Coș
buc, ca de pildă, cu prilejul 
morții lui Alexandru, după cum 
se știe, unicul fiu al poetului, 
sau cele primite de Elena, 
soția poetului, cu prilejul 
morții acestuia, întâmplată la 
9 mai 1918. Toate acestea sînt 
dovezi ale simpatiei și prețuirii 
de care s-a bucurat și omul 
Coșbuc, atât în viață cit și după. 
Despre același lucru vorbește 
și „telegrama festivă” adresată 
poetului la 23 aprilie 1905 de 
„Societatea culturală George 
Coșbuc”, în care se spune : 
„Membrii «Societății culturale 
George Coșbuc* din comuna Za- 
valu, plasa Bechet, județul 
Dolj, care serbează astăzi, 23 
apr. 1905, pe Patronul său, 
pentru întîiea oară, toți în- 
corpore ridicăm rugi căldu
roase la Ceriu pentru : să
nătatea, fericirea și prosperita
tea Domniei-Voastre ! Să trăiți 
întru mulți și fericiți ani I ! !“.

(Urmare din pag. 1)

tare, adică pentru desfășurarea 
deplină a esenței umane...

însă știința, în neobosit pro- 
' ’eși nu poate fi

nu decît să în
locuiască viziuni nejustificate 
despre poziția deosebită a omului 
în univers, prin viziuni mai com
plexe și mai realiste, care con
firmă — și nu infirmă — unicita
tea și calitatea sa superioară, 
printre fenomenele de valoare 
cosmică. Situația sa „periferică” 
planetară a fost premisă a apari
ției vieții și a dezvoltării pînă la 
treptele vieții conștiente. Omul 
este rezultat al evoluției lumii vii, 
posedă unicitate, este situat — 
cum se spunea pe magistrala 
evoluției. Materia vieții a evoluat 
pe nenumărate linii, dar numai 
una a dus la viață; viața a e- 
voluat pe nenumărate linii, dar 
numai una a fost o linie de pro
gres, pe care „evoluția a pregătit 
evoluția” — linia care a dus la 
om, la societatea umană, la 
creierul uman. Este adevărat că 
omul este supus multor servituți 
— daT demnitatea sa rezultă din 
efortul de a se elibera, nu numai 
de tirania exterioară, ci și de 

• dominația forțelor obscure din- 
lăuntrul său, el este admirabil 
prin autostăpînire, prin luciditate, 
prin entuziasmul pentru ideal, 
prin viața sa conștientă, consec
ventă cu toate că este supusă 
accidentelor, îmbolnăvirilor, 
pulsiunilor instinctive. Iar față 
de mașinile — nervii — pe care 
el le-a construit, omul are apana
jul creativității. Iată ce ne arată 
antropologia (știința și filozofia 
omului), despre om. Prestigiul 
omului mai este susținut, însă, și 

• pragmatic. Oricine se poate con
vinge de faptul că nici o specie 
de animai sau plantă n-a reușit 

• să „perturbe"" lumea vie și nevie 
în măsura în care a făcut-o omul, 
în opera sa de cucerire și de 
stăpinire a forțelor naturii.

însă știința are și alt rol, în 
cadrul umanismului actual. Știința 
ne oferă posibilități din ce în ce 
mai mari pentru slujirea omului, 

AL. MATEI ft dar și pentru alterarea sau ni-

Scrisorilor amintite mai înain- 
te — în ceea ce privește viața’®’ 
poetului — li se adaugă un nu
măr însemnat de notițe făcute —. 
de poet și însemnări din cele 
mai diverse, de la „lista” foto
grafiilor reprezentindu-1 pe Ale- 
xandru și pînă la unele note și 
socoteli bănești zilnice. Din rîn- 
dul acestora prezintă o valoare 
deosebită — datorită faptului A 
că poate arunca o lumină nouă 
in vechea și mult controversata 
problemă a volumului culturii 
„poetului țărănimii” — inven
tarul bibiliotecii personale, în
tocmite cu mina sa. Filele păs
trate din acest inventar — în 
număr de 16 — cuprind cărțile 
grupate în următoarele capito
le : „Gramatică. Filologie. Dic
ționare” (33 titluri), „Folklor" 
(40). „Literatură română” (67), 
„Diverse" (21), „Filozofie” (29), 
„Literatură străină” (61), „Re
viste” (13), „Istorie, Geografie" 
(78). Sînt consemnate, în total 
342 titluri, din care multe în mai 
multe volume.

O notă mai aparte intre do
cumentele Coșbuc, recent achi
ziționate de Arhivele Statului 
din Cluj — și care își așteaptă 
specialiștii pentru a fi valori
ficate —- o formează manuscri
sele originale ale unor poezii 
identificate și multe, neiden- 
tificate, precum și manuscrisele 
unor proze sau urme ale alcă
tuirii unor volume pentru ti
par. în rîndul acestor mânu- A 
scrise, pe lingă paginile și frag- 
mentele de lucrări «originale, se 
găsesc și unele ce conțin tălmă- 
ciri și prelucrări ale unor opere w 
străine. Amintim, astfel, frag
mente de lucru din „Divina 
comedie”,

Importanța acestora constă, 
mai ales, în aceea că ne per
mite să pătrundem în laboratorul 
de creație a poetului, să ne dăm 
seama de uriașa muncă depusă 
pentru șlefuirea versurilor ce 
numai de sub pana lui au putut 
ieși — inegalabile prin frumu
sețe și inimitabile prin specific @ 
și notă originală.

B

B

micirea lui. Cînd vorbim despre 
„știința pusă în slujba omului”, 
de obicei nu ne dăm seama că 
acest deziderat nu înseainnă nu
mai o bună intenție sau progra
marea folosirii științei pentru 
apărarea și satisfacerea nevoilor 
omului. Acest deziderat pretinde 
cunoașterea temeinică și profundă 
a fenomenului uman, pentru a 
ști să-l servim în conformitate cu 
esența sa, pe măsura sa, ferindud 
de primejdiile ascunse în soluțiile 
pripite, sau de moment, sau ne
adecvate. Umanismul actual nu 
poate fi desprins (nici în aspec
tele sale de cunoaștere, nici în 
aspectele sale educative, nici în 
aspectele sale tehnice) de antro
pologie. De aci necesitatea dez
voltării științelor despre om, pe 
care le putem denumi aproape 
ou aceiași îndreptățire științe u- 
maniste și științe antropologice. 
O pecete „antropologică” va tre
bui să o capete orice știință 0210 
atinge unul său altul dintre as
pectele vieții umane ; medicina va 
deveni tot mai mult o medicină 
antropologică; economia politică 
va fi, tot mai mult, o antropologie 
economică ș.ajn.d.

în secolul 18, poetul și Audito
rul englez Pope scria că „stadiul 
cel mai natural (propria) al omu
lui este omul”. Am adauga: și 
omenirea — și omenia. Acum 
treizeci de ani, medicul și gîndi- 
tonil francez Al. Camei pabKca 
o carte intitulată : „Omul, fUnță 
necunoscută"". Azi nu putem spu
ne că avem puține cunoștințe 
despre om, dar nu se face, încă, 
suficient efort pentru a trece de la 
cunoștințe la cunoaștete, de la 
cunoaștere la înțelegere. O înțe
legere nu poate fi dată de juxta
punerea mozaicată a cniy^ti-.-țe- 
lor, ci de sinteza lor. Iar din ’ei- 
le lui Al. Carrel a rămas valabilă, 
cel puțin ideea centrală : o 
tropologie“ cuprinzătoare est<4 
singura garanție a organizării ci
vilizației în scopul promovării va
lorilor umane și a transformării 
eficace a omului în virtutea unui 
ideal umanist realist. Căci uma- 
nismul militant nu mai este ari 
o utopie, ci atitudinea realistă in 
cel mai înalt grad.

TEATRE
JOI 9 MAI 1968

Opera Română GISELLE 
ora 19,30 ; Opereta SECRE
TUL LUI MARCO POLO 
ora 19,30 ; Teatrul Național 
Sala Comedia REGINA DE 
NA VARA ora 19,30 ; Sala 
Studio O FEMEIE CU BANI 
ora 19,30 ; Teatrul de Come
die OPINIA PUBLICĂ ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" Sala Schitu Măgu- 
reanu MACBETH ora 20. Sa
la Studio KEAN ora 20; Tea
trul Mic DOI PE UN BA

LANSOAR ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" O CASA 
ONORABILĂ ora 19,30; Sala 
Studio CÎND LUNA E AL
BASTRĂ ora , 
Giulești (sala Teatrului e- 
vreiesc de stat) NEÎNCRE
DERE ÎN FOIȘOR ora 19,30; 
Teatrul Barbu Delavrancea 
CINE L-A UCIS PE CAROL 
AL VI-LEA ? ora 20; Studio
ul I.A.T.C. RĂZBOI CU 
TROIA NU SE FACE ora 20; 
Teatrul „Ion Creangă" A- 
DRESANȚII NECUNOSCUȚI 
ora 16; Teatrul Țăndărică 
sala din str. Academiei 
VRĂJITORUL DIN OZ ora 
17.

20 ; Teatrul

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

rulează la cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12.15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15) ; Victoria (o-
rele 8,30 ; 10,45 ; 15,30 ; 18 ;
20,30), Modern (orele 9,30;
11.45 ; 14 • 16,30 ; 19 ; 21,30).

OBSESIA
rulează la Republica (orele 9 ; 
11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; 
Capitol (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

EA VA RÎDE
rulează la Feroviar (orele 10 ; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15), Festival (orele 
8.45; 11,15; 13,30: 10; 18,30; 21).

BALUL DE SlMBATA SEARA 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 • 18,30 ;
20,45).

EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Gloria (orele 9 ; 
11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), 
Tomis (orele 8,30—16 în conti
nuare 18,30—21).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(einemascou)

rulează la Miorița (orele 9,15 ;
11,30 ; 13,45 ;. 16 ; 18,15 ; 20,30).

SFTRȘITUL AGENTULUI W. 
4. C.

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

ZILE DE VARA
rulează la Melodia (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU
(cinemascop)

rulează la Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Cotroceni (orele 15.30 ; 18 ;
20,30).

GIOCONDA FARA SURÎS
rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 : 18.30 • 20.45).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Union (orele 15,30: 
ora 18 : desene animate ; 20,30) 
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

SFINTUL LA PINDA
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45), Buzești 

(orele 15,30; 18; 20,30).
EDDIE CHAPMAN. AGENT 
SECRET

rulează la Grivița (orele 9;
11,45; 14,30; 17,30; 20,30), Fla

mura (orele 9 ; 11,45 ; 14,30 ;
17,30 ; 20,30).

CU TOATĂ VITEZA, ÎNAINTE! 
rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 18; 20,15).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Dacia (orele 9—15,45 
în continuare, 18,15 — 20,30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,30; 15,30- 18; 20,30). Gluleștl 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

AM 1NTILNIT ȚIGANI 
FERICIȚI

rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

HOCUS-POCUS
rulează la Lira (orele 15,30—18; 
20,30).

NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 
rulează la Drumul Sării (orele 
15; 17,30; 20).

VIATA ÎN DOI
rulează la Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

CAUTATI idolul
rulează la Volga (orele 9,30— 
16 ; 18,30).

TREI GRĂSUNI (cinemascop) 
rulează la Volga (orele -20,45)

PENTRU CÎTIVA DOLARI
ÎN PLUS (cinemascop)

rulează la Aurora (orele 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30). Fla
căra (orele 15; 17.45; 20.30).

EROII DE LA TELEMARK 
(cinemascop)

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

RAPIREA FECIOARELOR
rulează la Munca (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

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

rulează la Arta (orele 9,15;
11,30; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

TOM ȘI JERRY
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

O LUME NEBUNA. NEBUNA, 
NEBUNA (cinemascop)

rulează la Progresul (orei* 
15,30; 19). Din „rustica" Olăneștiului

TELEVIZIUNE
JOI 9 MAI

PROGRAMUL I
10,W — Curs de limba germa

nă (lecțiile 1 ții- rela»»re); 
11,00 — Curs de limha span. - 
(lecțiile 1 și 2 — reluare);
— Telecronica economiei (relua
re) ; 12,30 — închiderea emisiu
nii de dimineață ; 1740 — Stu
dioul pionierilor... la Brașov ; 
18,00 — T. V. pentru specialiști
— Ciclul medicină ; 18,36 — Con 
de limba rusă — lecția a 14-a ; 
19,00 — Pentru cei mici : filmul 
„Polly și secretul celor șapte 
stele”; 19,30 — Telejurnalul de 
seara ; 19,50 — Buletinul meteo
rologic ; — Publicitate ; 20,08 — 
Pnagram susținut de Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Armatei 
20.30 — Teleglob — emisiHne de 
călătorii geografice ; Itinerar 
cehoslovac ; 20,50 — Reran li
terar ; 21.15 — Recitaluri : Pia
nistul Valentin Gheorghiu î 21,39
— Film artistic : „Doamna de pe 
plajă" ; 23,10 — Telejurnalul de 
noapte ; 23,20 — închiderea emi
siunii.

PROGRAMUL II

20,00 — O seamă de euvint» 
„Miorița* ; 20,30 — Film muzical 
T.V.; 20,55 — Telejurnal; 21,10 
—- Concert simfonîo. în pro
gram : Suita de balet „La piață* 
de Mihail Jora ; Concertul pen
tru vioară și orchestră in Sol 
minor de Max Bruch. Interpre
tează orchestra simfonică a Ra- 
diotcleviziuuîl. Dirijor Ludovic 
Baci. Solistă : Nora Grumlîkova 
(R.S.C.); 22,00 — Invitație Ia 
dans, Astă seară Fox-trot; 22,30
— închiderea emisiunii.

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIȚIST-
Tînărul tehnician Nelu Stoian a fost găsit mort în camera lui. 

Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se aflau 
atît Nelu, cît și colegul său de serviciu, Dan Viziru (dispărut fără 
urmă) din cauza fraudelor care fuseseră descoperite la coope
rativa unde lucrau. Dar în noaptea morții, Nelu a fost vizitat 
de un anume Stănescu, cu care s-a certat. Cine e acest Stănes- 
cu ? Nu cumva ucigașul ? Maiorul Iordan Preda și locotenentul 
Pîrcălab încearcă să afle adevărul. O ultimă noutRte : a fost 
găsit cadavrul lui Viziru.

— Caldarîmul înseamnă de cele mal multe ori, loc populat. 
Bineînțeles, nu obligatoriu. Să-i fi dat Întâlnire pe șosea ? Nu 
cred. Ar fi dat de bănuit. „întâlnirea* i-a petrecut In oraș. Dacă 
Radu nu găsește azi nici o urmă, o să-i dăm mîino dimineață 
cîteva ajutoare ; să fie întrebați, la nevoie, toți lucrătorii mill-
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țlel care au lost In serviciu In noaptea aeeoa tn raza Capitalei.
— Noaptea și mai ales în nori...
— Da, Pircălab și în zori. O muncă grea. Dar înainte do asta, 

să vedem ce-i cu Stănescu.
— Credeți că are vreun amestec In povestea eu Viziru T
Maiorul se supără din senin.
— Prețuiesc în cea mai înaltă măsură stima pe caro o porți 

inteligenței mele. Dar, pentru numele iul Dumnezeu, nu mă 
mai Întreba mereu ce cred ! Ti-am mal spus și azi dimineață : 
nu cred, caut. In orice caz...

în clipa aceea sună telefonul. 11 făcu semn să ridice recep
torul și locotenentul ascultă.

— La telefon, locotenentul Pfreălab.
Apoi urmă o scurtă pauză.
— O clipă să raportez.
Maiorul privea așteptând.
— E vorba despre Vasilesou Zet. S-a dovedit că e vlrft plnă-n 

git In afacerea cu nasturii. Vă comunică tovarășul Luca. Peste 
o jumătate de oră 1 se la lui Zet interogatoriul.

Maiorul, In picioare, fșl încheia haina.
— Spune-i că venim. Lasă vorbă ce trebuie să 1 se eomunice 

tovarășului Radu.

17
Pentru prime oerft, Pircăleb obeerrl c& Zet e Bound. 8ound, 

eu ochii negri. Aven •emnalmentele Ini St&neicu. De,l nu ae- 
mlna de !oo, nbaolul de loc ou aemeful Stineaou : ghemuit pe 
■cuunul care pirea prea mare, eu fruntea atrilnoitoare, Zet ae 
flouae atit de mlo Inoit te aiteptal din moment In moment, 
ei dlapari. De otnd tl v&auae prima oarl, Ptrollab ae (lndlae oa 
iul Zet nu-l prea place ai atbi de-a face cu orpanoto miliției. 
Dar ae vede ci Iar n-avuaeae noroc.

Ntot tovariful Luca nu pirea ai ae almti prea bina, ,1 avea 
tot timpul aerul el ae aoual tați da maior ei l-a ticul ai ac 
deranjeae pentrn o treabl atit de almpli ,1 da nelntereaantl, 
Fuaoae ruiat ei oomunlco tot oe ae Ivește nou In ancheta de la 
„Progreaul «caturilor" ,1 ae oonformaae. Ofta mereu, puroi de- 
aamialt, ,1 aprindea tlaare de la tlfare.

— Numele ,1 prenumele •
— Vaalleaou I. Zei. Numele tatilul I Ion.
— Domiciliul T
— Strada Crini,orilor 4, etajul IV,
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— Profesia 7
— Croitor. De bărbați șl de dame.
— întreprinderea la care lucrezi 7
— Cooperativa „Avtntul îmbrăcămintei*, atelierul din strada 

Vînători.
— De cîte ori ai mal fost condamnat, motivul și felul pedepsei.
— De șaisprezece ori... între trei luni și un an, niciodată mai 

mult. Motivul, știți dumneavoastră...
— Știm. Furturi și găinării — îl ajută tovarășul Luca. Găină

rii de duzină, de ți se face și rușine să te gîndești. Nu te poți 
dezvăța, nu ?

Mititelul ridică din umeri a zădărnicie.
— Ei da — îi explică gestul, tovarășul Luca — știm șl asta : 

soarta e dc vină.
Și îi explică maiorului :
— 11 cunosc de vreo zece ani. Cînd îl prind, se face mic, plîn- 

ge și dă vina pe soartă. Numai că de data asta, domnule Zet, 
te-ai curățat : iei cinci ani ca popa.

— Păi de ce, tovarășe se trezi mititelul, de ce ?
— Uite, să-ți explic de ce, dacă nu știi, și să audă și tovară

șul maior : pentru că ai scos vreo treizeci de mii, băiete d-aia I
Fruntea lui Zet se acoperi de broboane mari de sudoare.
— Să vă...
— Lasă — îl întrerupse anchetatorul — lasă... Mai bine să vă 

spun, tovarășe maior, cum am dat de ei. Știți că nasturii ăia — 
pătrați, rotunzi, dc tot felul — erau, de cele mai multe ori, îm- 
brăcațl In pînză sau In stofă. De unde să cumpere Stoian stofă ? 
Din comerț, de ce ? E mai bun nea Alfabet, așa 1 se spune. Gă
sim noi la năsturari chitanțe de la „Avlntul îmbrăcămintei" In 
valoare de...

Căută printre hîrtiile din fața lui.
— ...în valoare de 29 560 de lei. Ștampile, anteturi, totul in 

regulă. Numai că noi sîntem datori să verificăm și ne ducem 
la centrala cooperativei; nu vInduse stofă năsturarilor nld de 
cinci Iei. Bun. Hai să luăm chitanțele la oeroetaro — am stat 
vreo două zile de vorbă ou elo. Nu era nlmlo suspect, începu
sem să fim neliniștiți. Po facturi erau indicate șl felurile stofe
lor i calitatea, ouloaroa, Hai Iar la centrală j „Ce ateliere au avut 
în lucru stofele astea ?“ „Păi cine ? Toate atelierele prlmoao în 
lucru cam aceleași stofa,* Cînd am ausit vorba „cam*, am știut 
că gata, s-a resolvaț, Molton gris fer eu dungă subțire albă nu 
au primit deoît două ateliere : cel din Văcărești și cel de pe Vî-
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nlUorl. Pe Vînători lucrează nea Alfabet. Probe de acri», în ar- 
hive ? Berechet. Oricum, șaisprezece condamnări... Nici măcar 
nu s-a ostenit să scrie cu stînga — grafologul n-a avut ce dovedi, 
că se vedea și cu ochiul liber ai cui e scrisul de pe facturi...

In timp cc tovarășul Luca povestea, Zet își mai revenise. Așa 
că, vorbi liniștit :

— îmi permiteți să vă pun o întrebare ?
— Pune-o.
— Cine mă dă în judecată ? De la cine am furat ?

.Tovarășul Luca se rezemă de spătarul scaunului și începu să 
ridă. Ii explică iarăși maiorului :

— Nu e prost. N-ar Si scăpat el cu pedepse atât de mici, dacă 
era prost. De fapt, cooperativa n-a păgubit cu nimic. Nea Alfa
bet aduna toate resturile de pînză și de stofă care rămîneau 
de la confecția costumelor și care de obicei sc aruncă sau, mai 
rar. se restitue clientului. Cinci centimetri de aici, zece de din
colo, cui să-i servească ? Doar pentru făcui costume de clovn. 
Sau pentru îmbrăcat nasturi. Nn-i prost păcătosul — făcu un 
gest de dispreț și Zet tresări, jignit — are idei bune și-și bate 
joc de ele. Ca și năsturarii ăia. iViște zăpăciți. L-au pus pe Zcv 
să le dea facturi, dar banii îi luau nu din fondurile cooperativei, 
ci din buzunarul lor. Adevărul e că nici ei nu prea furau ; se 
foloseau de firma cooperativei ca să-și facă ataceri’e lor ilicite 
cu nasturii artistici. Nici nu se putea să nu-i prindem pînă la 
urmă.

Apoi se adresă lui Zet :
— Ai să fi pus sub acuzare, mă. O pățești. O să fie și furt, 

o să fie șl fals în acte publice și o să mai lie și nițel șantaj. Pe 
lingă că e recidivă.

Zet vru să spună ceva. îl opri.
— Ce-ar fii să declari adevărul ? Cu planșetele și cu mărturi- 

«Irlle cinstite ți-ai scurtat tu termenele și pînă acum. La drept 
vorbind, procedeul e hun. Pălăvrăgise Nelu, nu ?

■— Da, spuse Zet în șoaptă, ăia \ orbea mult. Și sigur că după 
ce ani aflat cc învîrtesc ci, n-au mai vrut să se certe cu mine. 
Să știți că nu-i numai asta, că eu oricum nu i-as fi turnat, dum
neavoastră mă cunoașteți. Dar ei așa erau, cum ați spus, nWe 
zăpăciți : le mai găseam și cite un client, le f?cram rrcțf de cîte 
o stofă mal fîstlchle șl el mă plăteau mai mult cu binele ; nu 
știau prețul banilor.

Urmare în de luni
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întâlnire
la C. C. al P. C. R.
Tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Vasilichi, membru al C.C. al 
P.C.R. și Andrei Cervencovici, 
membru supleant al C.C. al P.C.R 
s-au înttlnit 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 Birou

lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.A., Josef Nischelwitzer, mem
bru al C.C. al P.C.A., președin
tele organizației P.C.A, din Lan
dul Carintia, director-șef al zia
rului „Volkswille* din Klagenfurt 
și Walter Wachs, membru al 
C.C. al P.C. din Austria.

în cadrul discuțiilor, desfășu
rate într-o atmosferă caldă, to
vărășească, a avut loc un schimb 
de păreri în probleme de interes 
comun pentru cele două partide.

„Se tudeazi legătura Intre pâmtnt ei car

Solidari cu lupta eroică 
a poporului vietnamez

MITINGUL DE LA CASA
DE CULTURĂ A STUDENȚILOR DIN CAPITALĂ

Manifestări cultural-artistice
Miercuri tn Capitală și tn alte 

localități din întreaga țară au avut 
loc numeroase manifestări cul
tural-artistice organizate cu pri
lejul Zilei de 9 Mai — Ziua in
dependenței de stat a României 
H a victoriei asupra Germaniei 
hideriste.

La casele de cultură din sec
toarele 3 și 8 din Capitală, la 
clubul lucrătorilor din comerț și 
cooperație si căminul cultural 
Jilava au fost expuse conferințe 
în care s-a vorbvt despre semni
ficația acestor evenimente, despre 
eroismul poporului român în lupta 
pentru independență și libertate 
națională. Elevii liceului „George 
Coșbuc" din Capitală au partici
pat la un montaj literar consacrat 
aceluiași eveniment, iar numeroși 
muncitori de fa Uzinele „Semănă- 
toar au asistat la un recital de 
venuri prezentat de tineri poeți.

La Casa orășenească de cultură 
Jin Marghita a avut loc o mani
festare în core au fost evocate 
momente și acte de eroism săvtr- 
șite de ostașii români tn lupta 
pentru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, iar la cluburile lu
crătorilor tipografi și întreprinderii 
de echipament metalic pentru 
binale din Oradea, la Casa de cul-

tură a sindicatelor din Craiova și 
în numeroase școli din Bacău nu
meroși tineri muncitori și 
s-au întâlnit cu ofițeri din 
țele noastre armate care _
vorbit despre contribuția ostași
lor români la zdrobirea Germaniei 
fasciste.

La clubtd ceferiștilor ploieșteni 
a fost organizat simpozionul „In
dependența de stat a României, 
treaptă spre culmi de aur ale isto
riei patriei", iar la Clubul con
structorilor de pe șantierul de la 
Brazi o seară de poezie în cadrul 
căruia au fost recitate venuri în
chinate vitejiei ostașilor români în 
războiul pentru independență. De 
asemenea, cluburile rafinăriilor 
Ploiești, Teleajen, Cîmptna și 
Brazi, schelele Boldești, Berea și 
Băicoi, precum și peste 80 de că
mine culturale din județul Pra
hova au găzduit adunări în cadrul 
cărora ofițeri participanți la răz
boiul antifascist a vorbit despre 
însemnătatea Zilei de 9 Mai. Ex
puneri pe aceeași temă au fost 
ținute și la cluburile caselor de 
cultură, liceele și școlile din ora
șul Brașov.

Asemenea manifestări au avui 
loc și la fabricile de confecții și 
de antibiotice, Uzina mecanică

„Nicotină", stația C.F.R. și la alte 
întreprinderi și instituții din lași.

La Clubul muncitoresc „Side- 
rurgisiur din Hunedoara a fost 
organizată o seară literară cu tema 
„Anul 1877 oglindit in literatura 
română", iar la cluburile din Vul
can, Petrila și Gura Barza, la 
casele de cultură din Brad, la că
minele culturale din Cristur, 
Sîntandrei, Almașul Sec, Cozia 
și în alte localități din ju
dețul Hunedoara au avut loc 
simpozioane șt expuneri consa
crate Zilei de 9 Mai. Numeroși 
cetățeni din Deva, au luat parte 
la simpozionul intitulat „Tradiții 
de luptă a armatei române, 
eroismul ostașilor români în răz
boiul pentru cucerirea indepen
denței de stat și în luptele împo
triva cotropitorilor fasciști, grija 
partidului și statului nostru pentru 
întărirea capacității de apărare a 
patriei", organizat la cinemato
graful „Arta* din localitate.

(Agerpres

Vizitele tovarășului

dr. Vladimir Bakarici
. jvarășul dr. Vladimir Bălă

riei, membru al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavi», președintele C.C. al 
U.C. din Croația, împreună cu 
soția, au vizitat miercuri Rafină
ria și Combinatul petrochimie 
Brazi, Uzinele de autocamioane 
din Brașov, obiective social-cul- 
turale și turistice din județele 
Prahova și Brașov și s-au întreți
nut cu reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat 
Oaspeții au fost salutați de tova
rășii Constantin Marinov, secre-

tar al Comitetului județean 
hova al P.C.R., Matei Gheorghe, 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., și Constantin I 
Cîrțînă, prim-secretar al Comite- | 
tului 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 
«adorul R.S.F. 
București

INFORMAȚII
• Miercuri la amiază a avut 

loc la Ambasada Republicii De
mocrate Vietnam o conferință de 
presă, la care au luat parte zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine, atașați de presă ai 
unor ambasade, precum și repre
zentanți ai Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia si 
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 Națio
nale Democratice și pentru pace 
din Vietnam.

• De la trimisul Agerpres, C. 
Zlăvog : Delegația parlamentară 
norvegiană condusă de Leif 
Granli, al doilea președinte al 
Stortingului, însoțită de Tudor 
Ionescu și Fejes Iuliu, deputați 
în Marea Adunare Națională, a 
vizitat miercuri județul Con
stanța.

La sosirea pe aeroportul M. Ko- 
gălniceanu, parlamentarii norve
gieni au fost întîmpinați de Pe
tre Ionescu, deputat în Marea 
Adunare Națională, președintele 
Consiliului popular provizoriu âl 
județului Constanța.

In cursul dimineții, membrii 
delegației norvegiene au făcut o 
vizită la Consiliul popular mu
nicipal, după care au vizitat Edi
ficiul roman cu mozaic și muzeul 
de arheologie din localitate, pre
cum și întreprinderea de lînă in
tegrată.

La prînz, președintele Consi
liului popular județean provizo
riu a oferit o masă în cinstea 
parlamentarilor norvegieni, în 
saloanele Cazinoului din Con
stanța.

După-amiază, oaspeții au vizi
tat localități de pe litoral și sta
țiunea experimentală viticolă 
Murfatlar, după care s-au înapo
iat în Capitală.

tare de la Institutul pedagogic, 
profesori și muzeografi din loca
litate au prezentat comunicări 
privind evenimentele de la 3—15 
mai 1848, aspecte ale Revoluției 
din Bihor, documente inedite pri
vitoare la Avram Iancu, oglindi
rea personalității sale în folclo
rul bihorean și în coloanele re
vistei „Familia*.

• în cadrul marilor aniversări 
culturale recomandate de Consi
liul 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 mani
festare consacrată aniversării a 
450 de ani de la nașterea picto
rului italian Jacopo Tintoretto.

Despre viața și opera pictoru
lui a vorbit Eugen Schileru, cri
tic de artă.

Au urmat proiecții la epidia- 
scop cu selecții din opera lui 
Tintoretto și două documentare 
de artă.

A fost constituit

Pentru a oferi tineretului 
mai multe posibilități să se 
distreze, să-șl petreacă în 
mod plăcut și util timpul li
ber C.C. al U.T.C. a consti
tuit, pe baza hotăririlor Con
ferinței pe țară a U.T.C., Bi
roul de turism pentru tineret. 
EI are sarcina să contribuie» 
împreună ou cercurile de tu
rism din întreprinderi, insti
tuții, comune, școli și facul
tăți și cu comisiile județene, 
municipale și orășenești, la 
îmbogățirea formelor de 
practicare a turismului, mij
loc important de educare pa
triotică și c&lire fizică.

Biroul de turism pentru 
tineret a stabilit pentru se
zonul actual cîteva itinerare

THRISM

ri a Început să se ocupe de 
amenajarea loourilor de agre
ment în jurul orașelor, In sta
țiunile balneo-climaterice 
etc. Vor fi constituite, în pe
rioada imediat următoare, ta
bere de țarism și odihnă pen
tru tineret, folosindu-se în a- 
cest scop baza materială a 
internatelor, căminelor, can
tinelor școlare și studențești. 
Vor fi create, încă din acest 
an, posibilități pentru caza
rea aproximativ a 30 000 de 
elevi, studenți și tineri aa- 
lariați. Totodată, biroul de 
turism pentru tineret a per
fectat, pe bază de reciproci
tate, schimburi de excursio- | 
ni ști ca o serie de organizații I 
de tineret de peste hotare.

• Filiala locală a Societății 
de științe istorice și filologice din 
Oradea a organizat miercuri, în 
localul Liceului pedagogic, un 
simpozion consacrat aniversării a 
120 de ani de la Revoluția din 
1848. Cadre didactice universi-

Studenții bucureșteni, tineretul 
din Capitală și-au manifestat din 
nou solidaritatea cu lupta eroică 
a poporului vietnamez, eu prile
jul 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 
învățămtnt superior din Bucu
rești, printre care numeroși rtu- 
denți vietnamezi.

După ce a înfățișat succesele 
obținute de poporul vietnamez 
în lupta pentru apărarea inde
pendenței și suveranității națio
nale împotriva agresiunii impe
rialiste, Ion Amăriuță, vicepreșe
dinte al U.A.S.R., a arătat că, 
hoțărfrea guvernului R. D. Viet-

nam de a stabili contacte cu 
partea americană în vederea în
cetării necondiționate a bombar
damentelor americane și a altor 
acte de război împotriva R. D. 
Vietnam pentru a se putea înce
pe, pe această bază, convorbirile 
pentru rezolvarea problemei viet
nameze a produs un ecou puter
nic în întreaga lume. Poporul ro
mân, tineretul și studenții noș
tri — 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 stăpîn pe propria-i 
soartă.

Au luat ouvîntul, de asemenea, 
studenții Florian Ciotea, de la 
Facultatea de filozofie și Ma

riana Hariton, de la Institutul 
de petrol, gaze și geologie.

In numele studenților vietna
mezi care învață la București, a 
luat cuvîntul doctorandul în geo
fizică Tran Ngoc Toan, președin
tele Uniunii studenților vietna
mezi din Republica Socialistă 
România. Infățișînd un tablou al 
luptei duse de poporul vietnamez 
împotriva imperialismului ame
rican, vorbitorul a exprimat mul
țumiri poporului român pentru 
ajutorul material, moral și politic 
pe oare îl acordă poporului viet
namez în munca și lupta sa.

în încheiere, a rulat filmul do
cumentar românesc „Hanoiul de 
la răsărit la asfințit".

FOTBAL: ETAPA A XXhl-A
• Victorioși la București cu 3—2, piteștenii au trebuit să se mulțu
mească acasă cu un rezultat de egalitate... • ...Steaua a mai făcut un 
pas spre titlu • Dumitriu II a oferit un recital fotbalistic pe stadionul 
„23 August"

Și lată că Intuițiile capătă, 
treptat, contururile și di
mensiunile realului. Cea de-a 
23-a etapă a campionatului di
viziei A de fotbal — desfășu
rată, explicabil, parțial — lim
pezește apele, nu le tulbură cum 
se întîmplă de obicei în fotbal. 
Steaua, prin rezultatul de ega
litate obținut în deplasare, își 
menține avansul de 2 puncte.

Cum va fi vremea 7 Sau, mai 
exact, ce ne rezervă ultimele 
trei etape ?

Greu de presupus vreo schim
bare de lider și, în consecință, 
apariția unui alt pretendent la 
titlul național pentru anul fot
balistic 1967—1968. în vreme ce 
Steaua va juca un singur meci 
în deplasare și două acasă — 
și, de fapt, mai degrabă steliștii 
decît argeșenii cîștigă puncte 
și pe terenuri străine — F. C. 
Argeș — curios, cu aceleași ad
versare : Progresul, „U" Cluj, 
Petrolul — va beneficia de Un 
singur meci acasă. Deci...

Echipa, care pînă ieri părea 
că-și anunță candidatura — Pe
trolul — după înfrîngerea cate
gorică, descalificantă. pricinuită 
de Rapid, s-a resemnat, sperăm. 
Feroviarii au făcut unul dintre

cele mai bune meciuri ale cam
pionatului. Eroul a fost Dumi
triu II, care a jucat ca în vre
murile lui bune. N-aș vrea să 
amintesc denumiri mai vechi, 
dar Niki a fost înger și diavol. 
Ieri a fost, pe drept cuvînt, ziua 
cea mare a lui Niki. După ceea 
ce a demonstrat el nu poate 
lipsi dintre cei chemați să îm
brace tricourile reprezentativei. 
Păcat că antrenorii naționalei —- 
amîndoi deplasați la Pitești — 
n-au putut să-1 vadă. Dar îi ru
găm să ne creadă pe cuvînt de 
onoare că viitoarea națională 
pentru meciul cu Olanda, de la 
5 iunie, nu poate fi alcătuită 
fără el. Un lucru nu trebuie să 
uite, că a avut în Ionescu, Co- 
dreanu. Pop, Jam-♦schi, Năstu- 
rescu parteneri loiali și gene
roși, care l-au ajutat în xeali- 
zarea operei sale despre care 
se va vorbi mult timp, acest a- 
devărat record — cel puțin al 
acestui campionat — 4 goluri 
de o rară frumusețe.

Despre adversari nu putem 
vorbi decît ca despre niște ano
nimi.

în restul partidelor s-au în
registrat rezultatele scontate : 
textiliștii arădani î-au învins pe

studenții clujeni, în vreme ce 
colegii acestora de la Craiova, 
după ultima serie de inîrîngeri 
— 3 la număr — au cucerit două 
puncte prețioase pentru zestrea 
lor săracă, în dauna Farului, 
Face excepție de la calculul hîr- 
tiei rezultatul de egalitate do- 
bîndit de A.S.A. Tg. Mureș la 
Bacău — puțind fi considerat 
un rezultat surpriză, mai ales 
că de aici doar Dinamo Bucu
rești s-a întors victorioasă. Cu 
aceasta, Dinamo Bacău — obiș
nuită numai cu victorii sau in
fringed — a înregistrat primul 
ei rezultat de egalitate. Acum, 
la încheiatul sconturilor, cele 
două promovate în prima divizie 
fiac tot ce le stă în putință să 
evite focul barajului, unde nu 
se cunoaște mila.

Cele mai spectaculoase ascen
siuni în clasament le-au făcut 
U.T.A., de pe locul 9 pe 5, $i 
Rapid, de pe 10 pe locul 6.

încolo, pe măsură ce ne apro
piem de finiș — fotbal din ce 
în ce mai puțin și tot mai multă 
liniște și pace. Să fie oare a- 
ceasta din cauza arșiței pretim
purii ?

Dinamo București.

C. VASILE

Astăzi se joacă meciulProgresul — Steagul roșu iar dumi
nică Jiul

Rapid — Petrolul 4—0 ; Steaua cău — A.S.A. Tg. Mureș 1—1 î
— F. C. Argeș 1—1 ; „UM Cra- u.T.A. — ,JJ“ Cluj 2—1.
Iova — Farul 1—0 ; Dinamo Ra

Rezultate tehnice

(Agerpres)

MERIDIAN La telefon Piteștiuli
i
i
i
i
i Unul din momentele de mare tensiune din întâlnirea Dinamo—Bologna

I
I
I Dinamo-Bologna 3

Petrici, amba-
Iugoslavia la

1. Steaua 23 12 6 5 40-24 30
2. F. C. Arge, 23 12 4 7 34-10 28
3. Dinamo-București 22 10 5 7 25-23 25
4. Petrolul 23 12 1 10 25-24 25
5. U.T.A. 23 10 3 10 21-19 23
6. Rapid 23 9 5 9 29-28 23
7. Jiul 22 10 3 9 31-30 23
8. Dinamo-Bacău 23 11 1 11 28-34 23
9. Farul 23 9 4 10 32-26 22

10. „U“ Cluj 23 9 4 10 27-32 22
11. „U“ Craiova 23 10 1 12 26-28 21
12. Progresul 22 5 8 9 21-27 18
13. A. S. Tg. Mureș 23 5 8 10 22-36 18
14. Steagul Roșu 22 6 5 11 15-26 17

i
i

• La invitația Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea ne-a vizitat țara pro
fesorul italian Elvino Iandelli, 
directorul Centrului didactic na
țional de studii și documentare 
din Florența. Tn timpul vizitei, 
profesorul oaspete a avut întîl- 
niri la Ministerul Invățămîntului, 
Institutul de științe pedagogice, 
Institutul de perfecționare a ca
drelor didactice, și la alte insti
tuții din Capitală și din țară și 
a ținut o conferință la Casa 
cultură a I.R.R.C.S.

DECRET

de

Printr-un decret recent, 
lîngă Consiliul de Stat al Repu
blicii 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 si 
de a îndeplini acțiunile de pro
tocol care îi «înt proprii.

Tovarășul Coriolan Atanasiu a 
fost numit în funcția de șef al 
Protocolului de Stat, cu rangul 
de ambasador.

P«
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I
i
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• Disputat la Vrn jacks 
Banja, meciul de șah dintre 
echipele feminine ale Româ
niei și Iugoslaviei s-a în
cheiat ca victoria jucătoare
lor române care au totalizat 
în două tare (la 8 mese) 9,5 
puncte față de 6,5 puncte cit 
an obținut gazdele. Echipa 
României a realizat în primul 
tur scorul favorabil de 
5,5—2,5, iar cel de-al doilea 
s-a terminat la egalitate 4—4.

• Boxerul italian Bruno 
Arcari este noul campion eu
ropean profesionist la cate
goria super-ușoară. Arcari
1- a învins pe austriacul Johan 
Orsolici, prin K.O. tehnic, în 
repriza a 12-a. Meciul dispu
tat la Viena fusese prevăzut 
pentru 15 reprize. Au asistat 
14 000 de spectatori.

• Accidentat grav tn 
timpul antrenamentului efec
tuat pe pista de la Indiano- 
polis (S.U.A.), automobilistul 
englez Mike Spence a încetat 
din viată. Mike Spence este 
al 34-lea automobilist care-și 
găsește moartea, pe pista tra
gică de la Indianopolis, con
struită ou 59 de ani în urmă.
• Aseară, la Madrid, tn 

meci retur pentru sferturile 
de finală ale campionatului 
european de fotbal, echipa 
Angliei a învins cu scorul de
2— 1 (0—0) selecționata Spa
niei. Au marcat Peters, Hun
ter, respectiv Amancio. învin
gători și în prima partidă 
(1—0) fotbaliștii englezi se 
califică pentru turneul final 
ce va avea loc la începutul 
lunii iunie în Italia.

Jiriac victorios 
în fața lui 
Macmillan

• La Foro Italico din Ro
ma au continuat campionate
le internaționale de tenis ale 
Italiei. în turul doi al probei 
de «inuplu bărbați, românul 
Ion Tiriac l-a învins în trei 
seturi : 6—2, 6—3, 6—1 P®
cunoscutul jucător sud-afri- 

can Frew Macmillan.

Fotbalul este plin de nepre- 
l văzut și dramatism.

Minutul 87: Tătaru II an
gajat în cursă șutează năpraz- 
nic de la 25 de metri, mingea 
zguduie bara transversală și Ș revine in teren. Voinea exe- i cută numărul obișnuit de ra
tări și se Invtrte cîteva secun
de pe lingă minge. Coman, 
disperat se aruncă și prinde. 
Scorul putea fi 2—1 pentru 
Steaua.

Minutul 90 : Radu lansat de 
Dobrin ajunge în fața porții 
lui Haidu și șutează de la 4 
metri cu sete. Mare inspirație 
a avut portarul Haidu ! S-a 
aruncat în traiectoria mingii 
simultan cu lovirea ei de către 
înaintașul argeșean și a prins 
miraculos. Scorul putea fi 2—1 
pentru F.C. Argeș.

Victoria a surts deci în der
biul oaimpionatului pe rînd am
belor echipe. Reacția tribune
lor la sfîrșitul meciului — con
cretizată în aplauze pentru 
Steaua — a dat însă adevăratul 
verdict asupra celui mai bun 
în meciul de ieri. Steaua a con
firmat — prin organizarea jo
cului, prin viteza acțiunilor 
îndreptate spre poartă, prin 
caracterul constructiv al fiecă
rei faze, prin finețea tehnică 
— că are sprint pentru finalul 
campionatului. Echipa militară 
a abordat jocul cu o luciditate 
și siguranță care confirmă po
tențialul maxim al unui me
canism pus la punct. Cred că 

Steaua a făcut la Pitești cel

mai bun meci din retur și o- 
mul nr. 1 a fost — chiar dacă 
o să vi se pară ciudat — Voi
nea. A construit fazele în sti
lul lui Constantin, a pendulat 
intre cele două careuri și a 
creat excelenta „secvență" 
care Dumitru Popescu a 
scris golul egalizator.

Ce replică a opus F.C. 
geș 7 Meritul ei esențial 
că s-a ridicat aproape 
valoarea adversarului,
făcut-o conștient și cu mari 
posibilități. Exceptând ne
șansa din ultimul minut 
(dar fotbalul este construit din 
astfel de legi) echipa lui Do
brin nu putea da, nu putea ob
ține mai mult. Punctul nevral
gic a fost atacul. Piteștenii. cu 
excepția fazei din care au în
scris golul (minutul 39, autor 
Țurcan) nu au reușit să con
struiască 2—3 faze de clasă tn 
fafa porții lui Haidu. Fotbalul 
tn care jocul este împins me
reu înainte dar fără claritate, 
seamănă cu un vint palid in 
fața căruia așezi ușor un zid. 
Vîntul palid, obosit a fost 
atacul Argeșului, zidul — apă
rarea Stelei, care, în frunte cu 
Haidu, a respins permanent to
tul. Atât despre derbiu. Cred 
că Steaua galopează ușor spre 
titlu de campioană, iar F.C. 
Argeș rămtne cea mai onorabi
lă reprezentantă a provinciei 
în divizia națională de fotbal.

C. PRIESCU

Rapid va juca

în Algeria

• Sub titlul „Rapid, campioa
na României la Alger**, ziarul 
„El Moudjahid" informează pe 
iubitorii de sport din Algeria 
că peste cîteva zile, cunoscuta 
echipă bucurcțteană va susține 
citeva meciuri : unul la Alger 
— probabil eu echipa națională,

un altul la Oran 
Mouloudja. iar cel 
la Sidi Bel Abbes 
militară.

Ziarul publică fotografiile an
trenorului principal, Valentin 
Stănescu, și ale componenților 
echipei.

co formația 
de-al treilea 
cu o echipă

ÎNTR-0 PARTIDĂ AMICALĂ ÎNCHINATĂ CELEI DE A 
ANIVERSĂRI A CLUBULUI BUCUREȘTEAN

Indiscutabil, cu tot caracte
rul amical al meciului, victo
ria echipei Din&mo București, 
asupra puternicei formații bo- 
logneze — locul 6 in campio
natul Italiei — este prestigioa
să, onorează nu numai ani
versarea, ci și cartea ei de vi
zită. Să nu uităm că pe teren 
au evoluat cîteva stele de pri
mă mărime ale fotbalului eu
ropean : vest-germanul Haller, 
Bulgarelll, Guarneri — cele
brități în materie, cunoscute 
publicului nostru. Lor li s-au 
adăugat alți virtuoși ai balo
nului : Clerici, Pace, Ianich. 
Prezența acestora nu face de- 
cit să sporească în greutate fi

valoarea victoriei realizate de 
Dinamo.

Meciul s-a desfășurat in
tr-un tempo moderat, și intr-o 
atmosferă de veritabil fair- 
play, cea mai mare parte din 
timp dominînd dinamoviștii. 
Bogată in faze și acțiuni spec
taculoase, partida a oferit pu
blicului, pe lingă satisfacția 
victoriei, plăcerea de a vedea 
4 goluri frumoase, — Clerici
1— 0, Dinu 1—1; Dumitrache
2— 1; Dumitrache 3—1 — jocul 
bun prestat de cei doi reali
zatori dinamoviști, dar mai 
ales cele cîteva „numere" de 
virtuozitate executate intr-un 
stil de înaltă clasă de către 
blondul Haller (din păcate a-

cestea au contrastat flagrant 
cu „joaca" lui Boc). Constant 
buni au fost Dat cu, Pîrcălab. 
Ștefan, in general, toți băieții 
din str. Ștefan cel Mare, care 
merită, din plin caldele noas
tre felicitări și urări de bine 
și noi succese.

Deși învinsă echipa oaspete 
are merite in realizarea unei 
partide de fotbal reușite, gus
tate de public. Acțiunile indi
viduale, execuțiile tehnice ca 
și șuturile și pasele de mare 
precizie — ilustrare conclu
dentă a înaltei școli fotbalis
tice italiene — du fost răsplă
tite cu aplauze binemeritate.

V. CABULEA

Start z\m 99Cursa Păcii“
BERLIN 8 (Agerpres). — 

Astăzi la Berlin, se va da star
tul in cea de a XXI-a ediție 
a tradiționalei competiții ci
cliste „Cursa Păcii", care se 
va încheia la 24 mai. Întrece
rea se desfășoară anul acesta 
pe traseul Berlin-Praga-Var- 
șovia fi va cuprinde 14 etape.

însumînd 2 308 kilometri. In 
itinerar sint incluse, de ase
menea, două semi-etape con- 
tracronometru și două zile de 
repaus, la 13 și 19 mai. „Cursa 
Păcii", pentru multe țări im
portant criteriu de verificare 
și selecție în vederea Jocu
rilor olimpice, va reuni echipe

de cite 6 alergători din 19 
țări : Anglia, Belgia, Bulgaria, 
Cuba. Danemarca. Elveția, Fin
landa, Franța, Italia, iugo
slavia, Norvegia, Olanda, Ro
mania, Suedia. Ungaria, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia.
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Intervenția reprezentantului
Astăzi se împlinesc

23 de ani de la 
eliberarea
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R. D. VIETNAM. Tinere dintr- un detașament de autoapărare in salul Hoa Lok din provincia 
Thanh Hoa.

Reuniunea

NEW YORK 8 — Trimisul 
special Agerpres. N. Ionescu. 
transmite : în Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor Unite 
au continuat, miercuri, dezbate
rile în legătură cu problema 
Africii de Sud-Vest.

Subliniind importanța deose
bită pe care majoritatea statelor 
membre ale O.N.U. o atribuie 
sprijinirii procesului de lichidare 
totală și definitivă a fostului sis
tem colonial, reprezentantul per
manent al României, ambasado
rul Gheorghe Diaconescu, a ară
tat. în intervenția sa, că pro
blema Africii de Sud Vest nu 
poate fi izolată de chestiunea 
globala a decolonizării.

România, a spus vorbitorul 
sprijină mișcarea de eliberare 
națională din Africa și din alte 
părți ale lumii.

Reprezentantul tării noastre a 
reamintit că delegația română 
a avut deja prilejul să denunțe 
cu hotărîre acțiunile arbitrare ale 
autorităților sud-africane și că ea 
se numără printre coautorii rezolu
ției din 16 decembrie 1967, prin 
care Adunarea Generală a con
damnat arestarea, deportarea și 
judecarea ilegală la Pretoria a 
cetățenilor din Africa de Sud-Vest.

Vorbitorul a declarat: ni 
pare esențial ca Adunarea 
nerală să ceară în termenii 
mai energici tuturor statelor
ia măsuri efective pentru înceta
rea imediată a oricărui ajutor 
acordat regimului sud-african și 
pentru sprijinirea activă a acțiu
nilor O.N.U. îndreptate spre ob
ținerea independenței Africii de 
Sud-Vest.

se 
Ge- 
cei
să

Dorisem să vizităm o în
treprindere cu o specializare 
strictă și iată-ne acum pășind 
pe poarta uzinei de roți din
țate din raionul Liberec. 
Eram dinainte destul de lă
muriți asupra avantajelor pe 
care le prezintă, din punct 
de vedere al eficienței econo
mice, o astfel de întreprin
dere, însă unul dintre însoți
tori a ținut să ni le reamin
tească.

— Ideea că o întreprindere 
industrială modernă nu se 
mai poate constitui ca un a- 
telier meșteșugăresc, are 
astăzi o valoare axiomatică. 
Chiar și uzinele gigant, cum 
sînt cele producătoare de au-

a fi un pas înapoi, o despe- 
cializare. în cazul nostru însă 
nu poate fi vorba de așa ceva. 
Pentru că, sortimentele ce le 
vom asimila nu sînt, de fapt, 
noi ; avem de-a face cu ace
lași produs dar cu o altă di
mensionare. Se execută cu a- 
celeași mașini, de către a- 
ceiași oameni. din același 
material; diferă doar schițele. 
Și nu diferă prea mult căci, 
repet, e vorba doar de alte 
dimensionări.

Ni s-au dat, pe parcurs și 
alte explicații. Am întrebat 
de ce în întreprinderea aceas
ta, metalurgică sută în sută, 
se pare că marea majoritate 
a mîinii de lucru este alcă
tuită din femei. Ni s-a spus 
că poate nu-i vorba de ma
rea majoritate, dar, e adevă
rat, în fabrică sînt multe fe
mei și, mai ales, femei tinere, 
în principal, situația se dato
rează împrejurării că mîna 
de lucru bărbătească nu aco
peră necesitățile.

în timp ce, la sfîrșitul vizi
tei, noi ne împărtășeam im
presiile, directorul a ținut sa

fiecare muncitor să. devină un 
tehnician, fiecare tehnician 
un inginer și fiecare inginer 
un cercetător desăvîrșit du
blat de un practician desăvîr
șit. Pentru muncitori este 
necesar ca fiecare să-și ter
mine studiile medii. în acest 
scop multe uzine își au pro
priile lor școli. De pildă, u- 
zina în care ne aflăm, dis
pune de o școală medie se
rală.

Referitor la ingineri, aten
ția principală este concentra
tă asupra învățămîntului uni
versitar. Practica anilor tre- 
cuți a arătat că este necesar 
să se stimuleze continuu in
teresul tineretului pentru stu
diile superioare în sectoarele 
tehnice. Selectarea trebuie 
făcută cu grijă, ținîndu-se 
cont de aptitudini și prefe
rințe. Pentru anul universitar 
1968—1969, urmează ca din
tre cei 80 000 de absolvenți 
ai liceelor, 24 000 să devină 
studenți. O bună parte din 
aceștia trebuie îndreptați 
spre învățămîntul ingineresc.

Cit privește problema con-

BIOGRAFIE INDUSTRIALA

Democrații din statul Indiana au acordat cele mai multe voturi 
senatorului Robert Kennedy. Se încheie astfel una dintre preli
minariile cele mai mult așteptate de observatorii politici care 
considerau rezultatul confruntării deschise dintre cei trei candi
dați semnificativ pentru atuurile de care ei ar putea dispune la 
Convenția partidului democrat din august de la Chicago. După 
numerotarea voturilor celor un milion de alegători, Kennedy în
trunise 42 la sută, guvernatorul statului Indiana, Roger Bramgin, 
(considerat reprezentantul lui Hubert Humphrey și, în consecin
ță, un adversar de temut) 20 la sută și senatorul Eugene McCar
thy 28 la sută. Așteptările au fost întrucîtva înșelate : Kennedy 
se aștepta să obțină aproximativ 50 la sută din voturi (NEVE 
ZIRCHEK ZEITUNG) iar McCarthy si nu piardă prea mult te
ren în favoarea lui. Dar apariția pe listele electorale a guverna
torului Branigin a introdus un element nou. X ictona lui Kennedy 
nu este apreciată de observatorii politici ca fiind hotarîtoare pen
tru desemnarea sa drept candidat al partidului democrat la ale
gerile prezidențiale din toamnă, ci „ca o victorie clară dar nu 
zdrobitoare", ea neputînd influența în măsura dorită de orga
nizatorii campaniei electorale a lui Kennedy pe alegătorii din 
celelalte state în care se vor desfășura in continuare alegeri pre
liminare și, în ultimă instanță, Convenția democrată.

în orice caz, Kennedy cu cele două milioane de dolari cheltuiți 
pentru susținerea campaniei sale electorale, a obținut ,,o victorie 
de prestigiu" întrecîndu-1 pe reprezentantul Iui Hubert 
Humphrey, dar acest l«cru poate fi atit de semnificativ cit ar 
părea la prima vedere ?.

„Cel mai mare spectacol organizat anul acesta" cum numește 
ASSOCIATED PRESS, alegerile preliminare prezidențiale (și a- 
ceasta nu pentru că artiști ca Tony Curtis, Henry Fonda, Shirley 
McLaine, Paul Newman, John Wayne participă direct la campa
nia electorală întreprinsă de diferiți candidați) ar pute» aduce 
surprize neașteptate.

Din partea republicanilor, singurul candidat înscris a fost 
Richard Nixon care a obținut sută la sută din voturile acordate 
acestui partid, victorie explicabilă prin Laptul câ legile electo
rale din acest stat permit alegătorilor sâ opteze numai pentru 
candidații înscriși în mod oficial, dar care apare neconcludentă 
în lipsa unui rival ca Rockefeller care în Pennsylvania îl între- 
cuse pe Nixon de la distanță.

Emoțiile acestui scrutin preelectoral odată consumate, observa
torii vieții politice americane își îndreaptă atenția asupra viitoa
relor confruntări electorale care vor avea loc la 14 mai in Ne
braska, la 28 mai în Oregon și la 4 iunie in statal California unde 
Kennedy mai are șanse de a obține „o mare victorie* intrucit 
el se bucură de sprijinul tineretului și al populației de culoare

guvernului
francez

Consiliul de Miniștri al Fran
ței S-a întrunit miercuri sub pre
ședinția generalului de Gaulle. 
Georges Gorse, ministrul in
formațiilor, a declarat repre
zentanților presei că în interven
ția sa generalul de Gaulle a ară
tat că guvernul francez va tre
bui să ia o serie de hotărîri în 
vederea adaptării învățămîntului 
superior la necesitățile și cerin
țele țării. Președintele Fran
ței s-a pronunțat totodată 
pentru menținerea ordinei pu
blice, subliniind că democra
tizarea învățămîntului impli
că în același timp introducerea 
în sistemul de funcționare 
al Universității a unor noțiuni 
de planificare, care pînă în pre
zent au lipsit

în ce privește problemele de 
politică externă. Georges Gorse a 
relevat că în cadrai reuniunii au 
luat cuvintul ministrul afacerilor 
externe Couve de NfurviDe care 
s-a referit U problema convorbi
rilor dintre reprezentanții R- D. 
Vietnam și cri ai S.L-A. 1

DOINA TOPOR

Lupte violente la Saigon
Forțele patriotice care luptă 

în cartierul Cholon din Saigon 
au înălțat miercuri noaptea dra
pelul F.N.E. la numai cîțiva kilo
metri de palatul prezidențial din 
capitala sud-vietnameză. Culo
rile roșu, albastru și galben ale 
drapelului, transmite corespon
dentul agenției Reuter, au apă
rut miercuri 
prin fumul

dimineața privirilor 
gros provocat de

bombardarea violentă a zonei 
Cholon de către avioanele „Sky- 
raider" ale forțelor saigoneze și 
elicopterele „Cobra" ale celor 
americane. Doar cîteva case au 
mai rămas în picioare în acest 
cartier ai cărui locuitori, neeva
cuați încă, încearcă, înfruntind 
obuzele, bombele, rafalele arme
lor automate sau 
să-și salveze bunurile.

incendiile

14.000.000 copii

m
latino-a-
proble-

?i
s-a

Seminarul
merican în 
mele populației 
dezvoltării care 

„ținut în capitala Me
xicului și-a încheiat 
lucrările. Intr-unui 
din documentele a- 
doptate de partici
pant se

afara scolii
9

peste 14 milioane de 
copii de vîrstă școla
ră din țările America 
Latine nu pot urma 
cursurile din cauza 
lipsei de școli. In a- 
celași document se 
menționează jcă 13 
țări latino-americane 
se află

grave” în 
instruirii

dificultăți 
domeniul 
școlare. Multe dintre 
acestea se găsesc la 
nivelul din 1957.

Seminarul a fost 
organizat sub auspi
ciile Centrului demo
grafic latino-american.

Dezbaterile in problema
neproliferării nucleare

,,CAPRIVI STRIP"
Un episod al „complotului condamnafilor"

Caprivi Strip (ii$ia Capnvi). Cuvintele acestea, parte 
dintr-un cod militar sud-alr:can. au rămas multă vreme 
necunoscute. Puțini, foarte putini, știau că sub această 
denumire se ascunde cea ma: mare bază aeriană de pe te- 
ritoriul african.

înconjura ..fișia 
abandonat abia

aprilie

în fața „unor

• MIERCURI a sosit la Bel
grad delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tov. Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, face 
o vizită în R.S.F. Iugoslavia.

buriștii au pierdut în Scoția 36 
de locuri ; în consiliile munici
pale, cîștigînd doar unul. Pier
derile laburiste nu au favorizat 
însă partidul conservator, care 
a cîștigat doar 4 locuri și a 
pierdut două. Principalii bene
ficiari au fost naționaliștii sco
țieni care au obținut 48 de locuri 
în plus.

dispus întreruperea tuturor 
cursurilor pentru o perioadă ne
limitată. Studenții greviști de 
la Quito. Qneva și alte loeali- 
tăți revendică majorarea fon
durilor alocate de guvern pen
tru necesitățile invâțămintului 
și se pronunță Împotriva repre
siunilor la care sînt supuși stu
denții.

LA 8 MAI, V. N. Novikov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit 
la Kremlin pe Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea 
Sovietică, la cererea acestuia. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

• ALEGERILE municipale 
care se desfășoară în prezent în 
Marea Britanie confirmă tendin
ța de scădere accentuată a popu
larității laburiștilor manifestată 
și cu prilejul ultimelor alegeri 
parțiale parlamentare. în Scoția, 
partidul laburist a pierdut marți, 
pentru prima dată de la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mondial, 
controlul asupra consiliilor mu
nicipale din orașele Glasgow, 
Dundee și Aberdeen. în total, la-

• INTR-O declarație făcută 
cu prilejul Zilei Crucii Roșii, 
secretarul general al Crucii Ro
șii Internaționale, Henrik Beer, 
arată că această organizație nu
mără astăzi 220 milioane de 
membri din 109 tari. El a men
ționat, în ordinea numărului de 
membri, Uniunea Sovietică. Sta
tele Unite. Filipinele, Japonia 
și ROMÂWA. Henrik Beer a 
subliniat că interesul opiniei 
publice față de activitatea Cru
cii Roșii în slujba păcii și pen
tru combaterea suferințelor este 
în creștere.

• JAMES COBB. în virstă de 
48 de ani. căruia în urmă cu 
patru zile i-a fost grefată inima, 
a decedat miercuri la spitalul 
St. Luke din Houston. Un pur
tător de cuvînt al spitalului a 
declarat că moartea a survenit, 
nu în urma fenomenului de re
spingere. ci datorită blocării 
rinichilor. In același timp, sta
rea sănătății celorlalți doi pa- 
cienți, cărora le-a fost trans
plantată inima, este satisfăcă
toare.

• ÎN LEGĂTURĂ cu grevele 
și manifestațiile studențești 
care au avut loc în mai multe 
orașe din Ecuador, Ministerul 
Tnvățăimntului ecnadorian a

• PREȘEDINTELE Keneth 
Kaunda a fost desemnat de par
tea biafreză drept mediator în 
conflictul dintre ,,Biafra‘ și gu
vernul federal nigerian, a anun
țat marți un purtător de cuvint 
al guvernului de la Lusaka.

_ __________ _ ci nd
dona ziare din Johannesburg 
dezvăluiau că .Africa de sui 
..posedă cea mai puternică baza 
aeriană de pe continentul negru" 
și că .aportul aviației de la Ca
privi Strip a fost determinant în 
respingerea atacurilor rebelilor 
Zimbabwe în Rhodesia" (e vorba 
de atacurile patrioțiior sud-rhode- 
«aeni impotriva regimului Smith 
mm)

Se pare că aceste dezvăluiri 
■~aa fost intimplătoare. n-au 
constituit un accident datorat in
discreției unor ziariști Pentru că, 
exact la o sâptăminâ după apa
riția primelor indicii publice des
pre ceea ce se petrece pe îngusta 
fișie de teritoriu din Africa de 
sud-vest premierul sud-african 
Vorster declara pe un ton ame
nințător de la tribuna parlamen
tului din Pretoria : ..De Ia Ca
privi putem lovi Zambia sau 
oricare alt inamic cu o asemenea 
forță incit nu vor uita niciodată 
lovitura primită". Este deci lim
pede că baza de la Caprivi a 
fost conceputa de cavalerii apart
heidului ca un mare șantaj militar 
impotriva mișcării africane de 
eliberare națională.

Dacă adăugăm la episodul Ca
privi înarmarea intensă practica
tă de regimul de la Pretoria, mo
bilizările operate de rasiștii de 
ia Salisbury și crearea unui 
..consiliu militar în trei" (R.S.A., 
Portugalia și Rhodesia de sud) 
cu sediu permanent la Capetown 
avem o imagine a manevrelor 
..alianței tripartite" rasisto-colo- 
nialiste care încearcă sa mențină 
dominația unei minorități de co- 
loni pe vaste teritorii ale conti
nentului african. Este un com
plot al condamnaților. Un com
plot care implică însă, fără în
doială, serioase pericole potenți
ale pentru pacea Africii.

E. ÎL

tru ca toate statele să poată stu
dia acest document cu atenție 
astfel îneît textul final să poată 
primi o largă aprobare". El a 
arătat că proiectul de tratat 
prezentat Comitetului politic 
-are în vedere numai neprolife- 
rarea orizontală" dar „lasă des
chisă posibilitatea pentru pu- 
terile nucleare de a continua 
proliferarea verticală" și a amin
ul în acest sens că Statele Unite 
au efectuat o explozie nucleară 
subterană chiar în ziua in care 
au fost reluate lucrările actua
le; sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U. Delegatul Kenyei a cerut 
sâ se includă în tratat prevede
rea că statele nucleare nu vor 
folosi armele nucleare împo
triva țărilor care nu posedă 
aces:e arme. Avîndu-se în ve
dere faptul că garanțiile prin 
intermediul Consiliului de Secu
ritate vor fi insuficiente dato
rită posibilității folosirii dreptu
lui ce veto, poterile nucleare — 

cadă 
apere 
a fost 
arma 
spus

a el — ar trebui sâ 
de acord, prin tratat, sâ 
orice stat nenuclear care 
amenințat sau atacat cu 
nucleari. ..Iată de ce. a 
vorbitorul. o aprobare grabnică 
a prezentului tratat nu este po
sibilă. Este nevoie de mult timp 
pentru ca statele ne nucleare să-1 
poată studia cu mai multă aten- 
;ie. astfel ca ele să fie pregătite 
sa-1, aprobe la cea de a 23-a se
siune a Adunării Generale*.

O propunere similară ca dez
baterile să fie aminate pină la 
următoarea sesiune a Adunării 
Generale a făcut și reprezen
tantul Ruandeț C. Kabanda.

Întrevedere

C. Mănescu —

U Thant

NEW YORK 8. — Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : Președintele celei
de-a 22-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., ministrul aface
rilor externe al României, Come- 
liu Mănescu, a avut marți o în
trevedere cu secretarul general 
U Thant, în cadrul căreia au fost 
abordate probleme privind desfă
șurarea lucrărilor sesiunii reluate.

De asemenea, președintele A- 
d unirii Generale a avut convor
biri, la sediul său de la Palatul 
Națiunilor Unite, cu reprezentan
tul permanent al Franței Ia 
O.N.U., .Armand Berard, locții
torul reprezentantului permanent 
al Filipinelor, președintele pe lu
na în curs al grupului țărilor a- 
fro-asiatice, Privado Jimenez, re
prezentantul permanent al R.A.U., 
președintele grupului statelor a- 
fricane, M. EI Kony, și reprezen
tantul permanent al Marocului, 
Ahmed Benhima.

tomobile, realizează în inte
rior o specializare destul de 
pronunțată. O astfel de uzină 
este, de fapt, un combinat 
de întreprinderi cu profil 
distinct. în afară de aceasta 
trebuie ținut cont și de coo
perarea între unități, practică 
devenită necesară tocmai ca 
urmare a specializării.

Pornind de Ia aceste con
siderente, în programele noas
tre de dezvoltare problema 
specializării a ocupat un loc 
important. Din ceea ce s-a 
realizat pînă acum, face par
te și întreprinderea pe care o 
vizităm.

— Insă, după cum v-ați 
putut da bine seama, inter
vine directorul uzinei, nu e 
vorba de o construcție nouă. 
Zidurile ei țin minte de de
mult, mai exact de acum o 
sută de ani, cînd aici s-a în
ființat o întreprindere textilă. 
Ca multe din fabricile noas
tre și aceasta și-a schimbat, 
în cursul secolului său de 
existență, de mai multe ori 
profilul: furnituri pentru ar
mată. armament, mașini agri
cole. După naționalizare, în 
1948, a început să producă 
piese de schimb într-un sorti
ment foarte larg : pistoane, 
părți de caroserie, roți dința
te și altele. Specializarea s-a 
făcut in 1960. De atunci 
uzina produce numai roți din
țate pentru diferențialele și 
cutiile de viteze ale autoca
mioanelor. Prin urmare, nici 
măcar roți dințate în general, 
ci doar anumite asemenea 
roțL Iată de ce calificativul 
de „strict specializată4* aT'v- 
cat uzinei noastre consider că 
este pe deplin meritat.

Ne-am convins de aceasta 
în timp ce făceați turul sec
țiilor. Stive întregi de roți se 
aliniau fie la sectorul contro
lului de calitate, fie în sec
ția de ambalaj. Sortimentele 
erau foarte restrinse, lucru 
normal dacă avem în vedere 
că se produceau doar piesele 
de acest sort necesare auto
camioanelor. însă, pe par
curs, ni s-a adus la cunoștin
ță că se vor introduce în 
producție și roți dințate pen
tru autoturisme. N-am apucat 
să ne exprimăm părerea, căci 
unul din inginerii în seama 
căruia fusesem încredințați 
pe timpul vizitării, ne-a 
luat-o înainte.

— Da, știm, la o întreprin
dere strict specializată orice 
lărgire a sortimentului pare

mai facă unele precizări le
gate de producția specializata.

— Succesul specializării 
depinde în esență de trei 
factori de seamă : înzestrarea 
tehnică, dotarea cu cadre și 
conducerea economică. Nu 
vreau să ierarhizez aceste 
elemente, ba chiar cred că 
nici nu s-ar putea face așa 
ceva. Cert este însă că toți 
factorii enumerați sînt abso
lut obligatorii. înzestrarea cu 
mașini trebuie să se facă la 
nivelul tehnicii mondiale; 
altfel se va lucra în pierdere. 
Noi ne străduim ca, treptat, 
să ne procurăm utilaj cu cei 
mai ridicați indici de tehni
citate. Cît privește cadrele 
(muncitori și tehnicieni) și 
conducerea economică, ne 
străduim să îndeplinim, pen
tru sectorul nostru, sarcinile 
pe care partidul ni le-a pus 
în fala in perioada actuală.

Ni s-au oferit, apoi, și alte 
date cu privire la chestiunile 
abordate. Pentru personalul 
„lucrativ" (muncitori, tehni
cieni și ingineri) problemele 
calificării sînt rezolvate în ca
drul sistemului de învățămînt. 
Nevoile tehnicii contemporane 
cer din ce în ce mai mult ca

★

ducerii întreprinderilor, se 
știe că în R. S. Cehoslovacă 
funcționează un „Institut de 
conducere" înființat în 1965. 
Acest institut întreprinde cer
cetări științifice, elaborează 
măsuri de raționalizare a ac
tivității întreprinderilor, for
mează cadre de conducere 
(directori) și desfășoară o sus
ținuta muncă de informare și 
documentare. Potrivit calcu
lelor făcute, acolo unde au 
intervenit specialiști de la 
institut randamentul activită
ții economice a crescut, în 
medie, cu 15 Ia suta.jț^An- 
ducerea este artă, dar în a«V-> 
Iași timp și știință în toată 
puterea cuvîntului. 1

După ce am mulțumit gaz
delor pentru ospitalitate, am 
fost îndemnați să mai venim 
și altă dată.

— Acum, a cuvîntat directo
rul luîndu-și rămas bun de ia 
noi, avem șapto ingineri. 
Data viitoare cînd o să veniți 
poate că o să avem 17. Sau 
chiar mai mulți. Și o produc
ție de cel puțin trei ori mai 
mare ca cea de astăzi.

ION D. GOIA

★
Cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Ceho

slovaciei de s-ib jugul fascist, tovarășii Nicolae Ceaușes 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comuuțq| 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășilor 
Alexander Dubcek, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Cemurrst din Cehoslovacia, Ludvik Svoboda, pre
ședintele Republicii Socialiste Cehoslovace, și Oldrich Cernik, 
președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, o te
legramă de felicitare în care se spune, printre altele :

„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 ridi
carea nivelului lor de trai, material și spiritual.

Ne exprimăm convingerea profundă că relațiile tradiționale 
de prietenie și colaborare 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 același prilej, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă 
de felicitare președintelui Adunării Naționale a Republicii So
cialiste Cehoslovace, Josef Smrkovsky, iar ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a 
trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Cehoslovace, Jiri Hajek.

De asemenea, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliul Național al Femeilor șl Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România au a- 
dresat telegrame de felicitare organizațiilor similare din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă.

Vizita lui Luigi Longo la Praga Adunarea

Peste lt HO de studenți de 
la Universitatea din Costa 
Rica au declarat grevă de 
protest împotriva activității 
unor profesori de la facul
tatea de științe economice 
care, din dorința de a realiza 
profituri mari, creează in
stitute particulare pentru 
pregătirea de cadre admi
nistrative.

Luigi Longo, secretar general 
al P. C. Italian, și-a încheiat vizita 
în Cehoslovacia. In cadrul con
vorbirilor 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 internațio
nală, problemele europene și ro
lul mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

în ceea ce privește situația di® 
Europa, părțile au subliniat ne
cesitatea colaborării pașnice a tu
turor forțelor democratice de pe 
continent, astfel îneît să se creeze 
un sistem de securitate care să 
ducă la lichidarea grupărilor mi
litare opuse. Ele și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu mani- 

a

Germaniei și au subliniat necesi
tatea ca toate forțele antifasciste 
din Europa să-și manifeste soli
daritatea cu forțele democratice 
din R.F. a Germaniei.

Luigi Longo, se arată în comu
nicat, a exprimat sprijinul și so
lidaritatea comuniștilor italieni 
față de lupta hotărîtă a comu
niștilor cehoslovaci pentru întări
rea socialismului din Cehoslova
cia și pentru dezvoltarea deplina 
a democrației socialiste. Repre
zentanții P.C. din Cehoslovacia 
au dat o înaltă apreciere acțiuni
lor marxist-leniniste ale P.C. Ita
lian în lupta pentru transformări 
socialiste spre care acesta tinde 
în interesul poporului italian și 
contribuția sa la cauza colaborării 
tuturor forțelor antiimperialiste 
din lume.

Mondială

a Sănătății

festările neonaziste din R. F.

Cererile studenților spanioli
Principala organizație studențească de la Universitatea din 

Madrid — „Junta de Estudiantes" — a făcut cunoscute „condi
țiile minime" pe care le pune pentru participarea ei la un dia
log cu autoritățile academice. In manifestele distribuite marți 
seara la facultățile madrilene, ..Junta de Estudiantes“ cere anu 
larea hotărîrii luate de Consiliul de Miniștri de a autoriza intra
rea poliției în universitate, o amnistie generală implicînd pune
rea în libertate a studenților arestați, restituirea carnetelor de 
student confiscate, suprimarea proceselor în curs în fața tribu
nalelor militare și anularea amenzilor și sancțiunilor academice. 
Studenții cer, în același timp, să Ii se acorde libertatea de asocie
re, de întrunire, de manifestații și de grevă, precum și recunoaș
tere» „sindicatului democratic âl studenților universitari".

★
în cursul unei conferințe de 

presă organizată la Praga, Luigi 
Longo a salutat procesul de de
mocratizare din Cehoslovacia și 
a vorbit despre relațiile dintre 
P.C. Italian și P.C. din Ceho
slovacia. Referindu-se la stadiul 
actual al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, se
cretarul general al P.C.I. a decla
rat că în urma dezvoltării acestei 
mișcări în întreaga lume, în pre
zent nu mai este posibilă condu
cerea ei dintr-un singur centru ; 
fiecare partid are competența să 
răspundă singur de soarta con
struirii socialismului în țara sa. 
Acest proces, a spus el, poate fi 
caracterizat drept „unitate în di
versitate"*

GENEVA 8. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite :

La Adunarea Mondială a 
Sănătății, care își continuă 
lucrările la Geneva, a fost 
□rezentat un mesaj al minis
trului sănătății al României 
acad. Aurel Moga, în care 
printre altele se arată că 
militînd pentru o largă co
operare internațională, pe 
baza respectării principiilor 
suveranității, independenței 
naționale și egalității sta
telor, Republica Socialistă 
România înțelege să coope
reze activ și să acorde spri
jin Organizației Mondiale a 
Sănătății, în vederea reali
zării obiectivelor sale fun
damentale menite să con
tribuie la ameliorarea stării 
sănătății - populației între
gului glob.

Miercuri dimineața, par- 
ticipanții la Adunarea Mon
dială a Sănătății au luat în 
discuție cererea de adeziune 
a guvernului R.D.G. ca 
membru al organizației. De
legația română și o serie de 
alte delegații au sprijinit a- 
ceastă cerere, invocînd 
principiul universalității or
ganizației. Trecîndu-se la 
vot, cererea de admitere a 
fost respinsă cu 59 voturi, 
19 pentru și 27 abțineri.
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