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Sub steagul partidului— 
al spiritului de dreptate, 
curajului și principialității

Se confureazd noi obiective în peisajul industrial al sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier (Foto : Gh. Vințîlă.)

MOTTO : „Avem obligația morală șl politică să restabi
lim adevărul, așa cum este el. Numai astfel ne îndeplinim 
datoria de comuniști pe care partidul și poporul i-au inves
tit cu o mare răspundere. Făcînd lumină deplină în aceste 
probleme de mare însemnătate, ne exprimăm înaltul spirit 
de răspundere în fața partidului, a poporului, pentru cauza 
socialismului în România".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la adunarea activului 

de partid din Capitală)

Aduriărih activului 
organizațiilor județene 

de partid

întreprinderea agricolă de stat Mi- 
hall Kogălniceanu este unul din 
obiectivele unde conducătorii de par
tid șl de stat au făcut un popas cu 
prilejul vizitei de lucru Întreprinse 
recent In județele Constanta și Tul- 
cea. La această întreprindere din nor
dul Dobrogel conducătorii de partid 
$1 de stat s-au interesat de posibili
tățile de sporire, în continuare, a 
producției, corespunzător cu moder
nizarea bazei tehnico-materiale și cu 
noile condiții creată prin reorgani
zarea agriculturii ' de stat. Cu acest 
prilej s-a evidențiat faptul că alături 
de unele rezultate pozitive, în între
prindere sînt serioase deficiențe pri
vind organizarea și planificarea pro
ducției, folosirea pămîntulul, a utila
jelor șl a forței de muncă.

La această unitate agricolă, ca și la 
altelț, o dată cu reorganizarea agri
culturii de stat nu s-a trecut cu 
hrtărîre la înlăturarea tendințelor 

ironice de a se planifica produc- 
șl beneficiile sub nivelul posibi- 

/ iilor reale, se mențin încă norme 
lucru învechite, ceea ce face ca 

,area unităților cu noi mijloace să 
., fie însoțită de creșterea producti

va itățil muncii. Atît producțiile la ha, 
cît șl beneficiile prevăzute pentru

STADIUL 
LUCRĂRILOR 
AGRICOLE

în ultima săptămînă, lucră
rile agricole de primăvară 
s-au desfășurat în ritm intens. 
Pînă la data de 25 aprilie se 
însămînțaseră în total circa 
5 140 000 hectare, ceea ce re
prezintă 92 la sută din supra
fețele prevăzute a se cultiva 
în întreprinderile agricole de 
stat și 90 la sută în coopera
tivele agricole de producție. 
Comparativ cu anul trecut, la 
aceeași dată, s-a însămînțat 
mai mult cu un milion de 
hectare. în unitățile agricole 
socialiste semănatul porumbu
lui — principala lucrare agri
colă ce se execută în aceste 
zile — s-a realizat în propor
ții de 93 la sută. în întreprin
derile agricole de stat din 
trusturile Galați, Slobozia, 
Constanța și în cooperativele 
agricole din județele Brăila, 
Galați, Ilfov, Constanța, Ialo
mița, Teleorman, Prahova, 
Buzău, Vrancea, Argeș, Boto
șani și Dîmbovița s-a încheiat 
semănatul porumbului. De a- 
semenea, cartofii de toam
nă s-au plantat pe 90 la 
sută din suprafețele stabilite, 
Această lucrare trebuie inten
sificată în județele Harghita, 
Mehedinți, Arad, Bihor și Ti
miș.

întrucît mai există de a- 
menajat suprafețe mari de 
teren în vederea cultivării le
gumelor, mai ales în județele 
Tulcea, Mureș, Vrancea, Gorj, 
Cluj, Argeș și altele, este ne
cesar ca acestei lucrări să i se 
acorde o atenție maximă. în 
general problema irigațiilor 
trebuie privită, în acest an, 
cînd solul este sărac în ume
zeală, cu cea mai mare răs
pundere, luîndu-se măsuri de 
extindere și utilizare rațională 
a suprafețelor amenajate.

anul 1968 sînt mal mici față de media 
rezultatelor din ultimii ani, cu toate 
că felinele agricole dispun de condiții 
mai bune pentru obținerea de rezul
tate superioare — o bază tehnică mal 
dezvoltată și mai perfecționată, 
cadre de specialiști etc. Anallzînd 
evoluția pe mai mulți ani a fostelor 
gospodării de stat, care au Intrat in 
componența actualei întreprinderi — 
Mihail Kogălniceanu, Catalol și Ba- 
badag — se constată o variație ex
trem țle mar^lg.j5itu$lel,:ecotiomlțo-.i. 
financiare. In anul 1964 datorită unor 
calamități, dar șl proastei gospodăriri 
a bazei tehnico-materiale, unitățile a-

însemnări din întreprinderea 
agricolă de stat

Mihail Kogălniceanu-Tiilcea
mintite au dat 8 370 000 de lei pier
deri, pentru ca în anul următor să-șl 
încheie activitatea cu 7 878 000 de lei 
beneficii. O nouă scădere a benefi
ciilor la 545 000 lei în 1966 este ur
mată de creșterea acestora, în anul 
trecut, la 6 902 000 lei. Fluctuațiile 
foarte mari nu pot constitui o justi
ficare de a se planifica indici nesti
mulativi, cu atît mai mult cu cît, 
dacă analizăm cifrele care arată me
dia beneficiilor medii pe ultimii trei 
ani rezultă că ele însumează 5 108 000 
lei. Or, pentru anul acesta beneficiile 
planificate au fost de numai 4 477 000 
lei, cu toate că există posibilități mult 
mai mari.

O situație asemănătoare este în ce 
privește nivelul producției planifica
te. Astfel, la principalele culturi, re
coltele medii la hectar au fost sta
bilite sub nivelul rezultatelor obți
nute în ultimii ani. Față de media 
recoltei de 3 228 kg porumb la hectar, 
realizată în anii 1965—1967, anul 
acesta au fost planificate 2 800 kg. 
Producții mai mici față de rezulta
tele anterioare s-au planificat și la 
floarea-soarelui și orz. Este greu de 
admis că poate fi „stimulativă" o ast
fel de planificare făcută fără a se 
avea în vedere dotarea tehnică, con

dițiile create prin înființarea ferme
lor agricole — unități care au meni
rea să pună în valoare toate posibi
litățile de mărire a producției.

Tendința manifestată de a se pre
vedea indici cît mai ușor de îndepli
nit, și prin urmare de a se realiza 
depășiri mari, care să permită obți
nerea de cîștiguri sporite fără un 
efort corespunzător, duce la situații 
ca cele din sectorul ovin, unde, în ul
timii ani, se observă o stagnare 
devenită-ezonică,- lipsa-oricătui pro
gres tehnico-economic. Față de o pro
ducție medie de lînă pe oaie obținută 
în anii 1965—1967, pentru acest an 
s-a planificat o cantitate mal mică. 
Știind că planul poate șl așa să fie 
Îndeplinit sau depășit, conducerea 
întreprinderii nu a luat măsuri ho- 
tărîte pentru a asigura ameliorarea 
efectivelor, prin lucrări de selecție 
riguroasă, îmbunătățirea condițiilor 
de creștere. De asemenea, nu s-au 
organizat acțiuni susținute pentru re
zolvarea unor probleme esențiale cum 
este aceea a adăpării cîtorva mii de 
oi pentru care apa se cară încă cu 
sacaua, sau a adăpostirii corespunză
toare a unora dintre ovinele care, în 
miez de Iarnă stau „la perdea", lip
site de adăposturi.

Una dintre problemele esențiale de 
care depinde îmbunătățirea activității 
economice a întreprinderii agricole 
Mihail Kogălniceanu se referă la ne
cesitatea luării unor măsuri hotărîte 
șl imediate pentru creșterea produc
tivității muncii, înlăturarea risipei de 
forță de muncă prin creșterea pro
porției muncitorilor direct productivi 
din numărul total al salariaților, tre
cerea de la normele de lucru înve
chite, extrem de reduse, îndeosebi în 
sectorul zootehnic, la norme de îngri
jire corespunzătoare, paralel cu crea
rea condițiilor pentru extinderea 
mecanizării în acest sector. In pe
rioada primelor trei luni din acest an, 
la îngrășătorla de porci gradul de 
ocupare a timpului de lucru al în
grijitorilor a fost de numai 80 la sută 
datorită aplicării unor norme de 
muncă necorespunzătoare și nerea- 
lizării efectivelor planificate de porci.

In perioada amintită, în medie, un 
îngrijitor a avut în primire numai

G BORDEIANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Duminică au continuat să aibă loo 
adunări județene ale activului de 
partid In cadrul cărora s-au dezbătut 
documentele Plenarei C.Q al P.C.R. 
din 22—25 aprilie 1968.

La adunări au participat membri 
ai Prezidiului Permanent, membri și 
membri supleant! ai Comitetului 
Executiv, și secretari ai C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte tovarășii Virgi! Tro- 
fin — județul Maramureș, Florian 
Dănălache — județul Constanța, Ja
nos Fazekas — județul Mureș, 
Lconte Răntu -L județul Bacău, "'Va- 
sile Vîlcu — județul Mehedinți, Pe
tre Blajovici — județul Bihor, Mihai 
Gere — județul Harghita, Petro 
Lupa — Județul Suceava, și Mihai 
Dalea — județul Arad.

Prim-secretari și secretari ai comi
tetelor județene de partid au pre
zentat expuneri asupra desfășurării 
lucrărilor plenarei. La aceste adunări

o 
au luat cuvîntul un mare număr da 
participant : membri ai organizațiilor 
de partid din întreprinderi indus
triale, unități agricole socialiste, insti
tuții științifice și culturale, activiști 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și ob
ștești. In încheierea dezbaterilor au 
luat cuvîntul membri ai conducerii 
de partid care au luat parte la adu
nări.

In unanimitate, participanții la a- 
dunărl au adoptat hotăriri în care 
își , exDrimă_ adeziunea lor deplină 
măsurile stabilite de plenară și aii- 
gură conducerea partidului că nu-și 
vor precupeți eforturile pentru în
făptuirea neabătută a politicii interne 
și externe a partidului și a statului 
nostru, pusă în slujba desăvîrșirii con
strucției socialismului în patria noas
tră, creșterii continue a bunăstării 
întregului popor.

“ (Agerpres)

0 nouă centrală automată interurbană
Duminică dimineața a fost pusâ 

în funcțiune centrala atomatâ inter
urbană din Mangalia. Dupâ Con
stanța, Mamaia și Eforie, aceasta 
este a patra localitate de pe lito-

ral de unde se pot efectua con
vorbiri telefonice automate cu 
București și Brașov, fără interme
diul centralistelor, formînd prefi
xul 917.

Telegramă
Maiestății Sale HIROHITO

împăratul Japoniei

TOKIO
Cu prilejul zilei de naștere a Majestății Voastre, sărbătoarea națio

nală a Japoniei, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală, de pace și prosperitate poporului japonez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sînt vii ecourile 
Plenarei Comitetului 
Central al partidului 
și vor dăinui încă 
multă vreme în toate 
conștiințele, cu o re
zonanță sporită și 
amplă, explicabilă 
prin importanța deo
sebită a problemelor 
abordate.

Invățămîntul, acest 
vast domeniu,' ridi- 
cînd permanent în
trebări de o stringen
tă actualitate, pretin- 
zînd răspunsuri ur
gente, a făcut obiec
tul unor dezbateri 
competente și a u- 
nei analize respon
sabile. , Cuvîntarea 
rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
închinată acestui 
punct, constituie un 
document de o ne
prețuită însemnăta
te, fiindcă. depar
te de a îmbrățișa 
doar chestiuni legata 
exclusiv de dezvolta
rea școlii noastre de 
toate gradele, consti
tuie un îndreptar me
nit să călăuzească, 
deopotrivă, pașii stu
denților și ai profe
sorilor lor, dar și ac
tivitatea unor oameni 
care au depășit de 
mult vîrsta băncilor 
școlare.

Mă refer, de pildă, 
la indicația pe care o 
trasează documentul 
privind lupta pentru 
asigurarea purității 
ideologice, condiția e- 
sențială a oricărei ac
tivități intelectuale. 
Cuvînțarea a reamin
tit'cil în confruntarea 
mereu activă cu filo
zofia idealistă nu e- 
xistă posibilități de 
pauză sau compromis. 
Documentul ne atrage 
atenția și nouă, scrii
torilor, aflați intr-un 
dialog viu și fertil cu 
arta întregii lumi, că 
acest dialog nu poate 
implica amnezia sau 
abdicarea de la cel 
mai înalt comanda
ment al artei angaja
te: închinarea litera
turii acelor idealuri 
care coincid cu aspi
rațiile cele mai fier
binți ale omului în 
lupta lui pentru înno
bilarea condiției uma
ne. Indicația Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu pri
vire la felul cum se 
cuvine să preluăm ex
periența înaintașilor, 
poziția de discernă- 
mînt, de nuanțată di
sociație, de lucidă in
vestigație critică pe 
care se cuvine s-o a- 
vem față de arta care, 
nestînd pe poziții 
marxiste, se impune 
totuși interesului nos
tru printr-o orientare 
evident progresistă, 
interes însă care nu 
ne poate face să nu-i 
vedem limitele, —

toate aceste îndem
nuri ale documentu
lui sînt menite să 
facă munca literară 
mai spornică și mai 
bogată în semnifica
ții, Cuvîntarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu este o che
mare la spiritul unei 
originalități creatoa
re. în măsura în care 
ne-a amintit tuturor 
că noi nu preluăm, 
nu trebuie să pre
luăm, în bloc, expe
riența nimănui, ori- 
cite prestigii, reale 
sau fictive, ar încon
jura opera respectivă. 
Documentul este în 
același timp un aver
tisment sever împo
triva primejdiei pe 
care o poate prezenta 
importul de idei străi
ne ideologiei mar- 
xist-leniniste, străine 
de inepuizabilul re
zervor nobil, demn de 
numele OMULUI, pe 
care îl reprezintă u- 
manismul socialist.

Acest respect față 
de demnitatea uma
nă, neîmpăcată împo
trivire la tot ce ar 
putea s-o degradeze 
s-a înconjurat de o 
lumină pe care în
drăznesc s-o numesc 
măreață la ultimul 
punct al ordinei de zi 
a Plenarei Comitetu
lui nostru Central re
feritor la reabilitarea 
memoriei unor acti
viști de partid, victi
me ale unor nemeri
tate represiuni. Am 
citit in ziare darea de 
seamă a Plenarei, am 
participat la lucrările 
organizației munici
pale de partid Bucu
rești.

Starea sufletească a 
unui comunist în fața 
faptelor comunicate 
nu poate fi decît foar
te complexă. îmbinare 
a unor sentimente di
ferite, dar de aceeași 
forță. Orice om este 
în primul rînd zgu
duit cînd află că niște 
membri ai partidului 
nostru, activiști vechi 
cu state glorioase de 
luptă au putut fi scoși 
din front, smulși, ră
piți acelei extraordi 
nare, vitale nevoi de 
energii și de oameni 
ce caracterizează miș
carea noastră revolu
ționară, au putut fi 
condamnați și uciși 
într-un mod ce pro
voacă un insuportabil 
fior de oroare, și, in 
sfîrșit, ceea ce este, 
fără îndoială, cel mai 
grav, au putut fi de
zonorați în ochii unei 
întregi generații, a- 
coperiți cu cinism 
sub stratul gros al u- 
nor monstruoase ca
lomnii. Asasinarea 
unor luptători ca Lu- 
crețiu Pătrășcanu, 
Ștefan Foriș, necin

stirea îndelungată și 
tenace a altora este un 
act a cărui dezvăluire 
umple de indignare 
sufletul nostru de oa
meni, induși în eroa
re atît amar de vre
me, dă conștiinței 
noastre un cutremur 
de mînie pe care nu-l 
poate întru nimic scă
dea ideea că, de a- 
tunci, au trecut ani 
mulți, cincisprezece 
sau douăzeci și cinci, 
înțeleg că există o 
prescripție juridică — 
deși mă întreb ce 
prescripție se poate 
aplica în cazul unor 
asemenea crime — 
este însă sigur că nu 
există nici o pre
scripție care să scoa
tă faptele din memo
ria noastră zguduită 
și inspăimîntată. Și in 
nici un caz nu există 
prescripție politică.

Curajul partidului, 
puterea lui de a scoa
te la lumină aceste 
fapte, de a le demasca 
pînă la capăt, fără 
menajamente și fără 
cruțare, convertește 
sentimentul de in
dignare și de triste
țe intr-unui pe care 
îl pot numi, fără exa
gerare, de satisfacție, 
de răscumpărare, de 
mîndrie pentru e- 
xemplul de dreptate 
și de forță pe care îl 
dă partidul și condu
cerea sa, intransigen
tă în lupta pentru 
respectul adevărului, 
al cinstei, purității și 
consecvenței comu
niste.

Este un exemplu de 
dreptate ce dă cheză
șia că asemenea fap
te nu se vor mai re
peta niciodată. Am 
ascultat emoționat cu- 
vintarea rostită de 
secretarul general al 
partidului în aduna
rea activului de partid 
al municipiului Bucu
rești și, la sfîrșitul a- 
cestei cuvîntări, tot ce 
resimțisem la aflarea 
ororilor, sentimentele 
de amărăciune și în
tristare, s-a transfor
mat într-un izvor de 
îmbărbătare și încre
dere, de forță — su
port al unor victorii 
viitoare, al unor noi 
și mărețe înălțări de 
conștiință, spre noi și 
mărețe realizări so
cialiste.

Am ascultat cu
vîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl 
am înțeles că faptele 
dezvăluite nu vor fi 
uitate niciodată, che
zășie ce face ca tre
cutul să nu rămînă 
doar o pagină de cro
nică zbuciumată, să 
iscălească o poliță a- 
supra prezentului șl 
să dea viitorului o 
vastă dimensiune.

Aurel BARANGA

SPORT
© VOLEI - DINAMO BUCUREȘTI S-A CALIFICAT ÎN

FINALA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI 1

© „CUPA DAVIS" - ȚIRIAC ȘI NASTASE VICTORIOȘI

ÎN PRIMELE MECIURI DE SIMPLU CONTRA TENISMENI-

LOR DANEZI

© FOTBAL - STEAUA ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI CU

DOUA PUNCTE AVANS

In meciul pugilistic pentru „Cupa Europei" Ia tineret

ROMANIA - ITALIA 7-3 I

„Penele* Dobrescu (dreapta) șl Pesare s-au încleștat Intr-o 
luptă pe muchie de cuțit timp de două runduri. De-abia în- 
tr-al treilea rund, Dobrescu și-a depășit prin vitalitate puterni
cul adversar. Scorul devenise 3—21 Era pentru prima oară în 
gala de ieri cînd echipa noastră lua conducerea în punctajul 
general

Foto: Aurel Neaga

Prefigurări ale 
urbanismului de AH

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA TUDOR OLARU

încă de departe, pe șoseaua 
care vine din Paris privirile îți sint 
atrase de clădirile cărora, for
mele geometrice îndrăznețe, arhi
tectura originală, le dă o notă de 
eleganță și originalitate îneîntă- 
toare. Sînt așa numitele zone A șl 
B ale regiunii Defense din Nan- 
terre care va constitui centrul de 
atracție al împrejurimilor de vest 
ale Parisului, în cadrul vastului 
plan de sistematizare și dezvoltare 
urbanistică a capitalei Franței.

După cum se știe, din cei opt 
milioane locuitori ai capitalei 
Franței, cinci milioane locuiesc în 
suburbii, iar creșterea populației 
prevăzută pînă la circa 12 mili
oane locuitori în anul 2 000 ridică 
probleme complexe atît de urba
nistică cît și economice și sociale.

„Rue de Craiova 286, oraș în
frățit al Nanterre-ului' citești pe 
placa așezată pe sediul întreprin
derii de stat care dirijează lu
crările de construcții in aceste 
zone.

Prefigurarea unui oraș al viito
rului, aceasta este impresia do

minantă pe care ți-o produce vi
zitarea blocurilor turn de o ele
ganță sobră și optimistă, precum 
șl cadența activității pe șantiere 
In care se materializează planu
rile și schemele pe care mi le-au 
arătat arhitecții. Pentru a aprecia 
ritmul construcțiilor este sugestiv 
faptul că blocul denumit „turnul 
Aquitania', in care și-au instalat 
birourile un șir de filiale ale so
cietăților petroliere, a fost înălțat 
în 28 de luni. Iar această primă 
clădire din cele 21 blocuri turn 
ce vor fi construite are o înălțime 
de 115 metri și 35 000 m.p. planșeu.

Separarea totală a circulației 
pietonilor de acea a vehiculelor, 
principiu enunțat de Le Corbusier, 
stă la baza concepției generale 
aplicate aci. Lespedea solului, care 
leagă principalele construcții, va 
fi rezervată în întregime circula
ției pietonilor. Magazine cu largi 
vitrine, zone verzi și grădini, ofe
rind o largă privire de perspec
tivă asupra împrejurimilor voi da

(Continuare în pag. a IV-a)
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Campionatul național de fotbal
ETAPA A XXI-A

BOX

REZULTATE TEHNICE
• FARUL—F. C. ARGEȘ 1—0 

O—0). A marcat: Sasu (min. 2).
• UNIVERSITATEA CRAIO

VA—STEAUA 0—1 (0—1). A
marcat: Voinea (min. 42).

• U.TA—DINAMO BUCU
REȘTI 1—0 (0—0). A maxcat 1 
Petecea, (min. 61).

• RAPID—A.S.A. TG. MU
REȘ 1—1 (0—1). Au marcat: 
Mureșan (min. 30) pentru A.S.A.; 
Ion Ioneoou (min. 81) — din 11 
m. pentru Rapid.

• PETROLUL — STEAGUL 
ROȘU 3—1 (0—0). Au marcat î 
Mooanu (min. 50), Badea (min. 
57) șl Moldoveana (min. 67) 
pentru Petrolul: Ardeleanu 
(min. 49) pentru Steagul Roșu.

• JIUL — UNIVERSITATEA 
CLUJ 2—0 (1—0). Au marcat : 
Ionesco (min. 12) șl Llbardl 
(min. 59).

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARB (S mal) I

Steaua 21 11 5 5 33-22 27
F.C. Argeș 21 11 3 7 32-18 25
Jiul 21 10 3 8 30-24 23
Petrolul 21 11 1 9 24-20 23
Dinamo Due. 21 9 5 7 23-22 23
Farul 21 9 4 8 31-23 22
U. T. A. 21 9 3 9 19 17 21
Rapid 21 8 5 8 25-26 21
Univ. Cluj 21 8 4 9 23-29 20
Dlnamo Baeâu 21 10 0 11 25-33 20
Univ. Craiova 21 9 1 11 25-26 19
Progresul 21 5 8 8 20-24 18
A. S.A.

Tg. Mureș 21 5 7 9 21-34 17
Steagul Roșu 21 5 5 11 13-26 15

F.C. 
Jiul; 
A.S.A. 
namo 
Cluj-Progresul; Steagul Roșu- 
„U" Craiova.

Argeș-U.T.A. j Steana- 
Dinamo Bacău-Rapid ; 

Tg. Mureș-Petrolul; Dl- 
Bucureștl-Farul; „U"

Secvențe din 
curse „cdhr trei

Atenția tuturor iubitorilor de 
fotbal, ca și preferința radiodifu
ziunii, s-a îndreptat spre partidele 
trioului fruntaș — pînă ieri în or
dinea cunoscută i F. O. Argeș, 
Steaua, Dinamo București — care 
jucau în deplasare, în fața unor 
formații cărora nu le putea fi și 
nici nu le-a fost indiferent rezul
tatul. Așadar, replica gazdelor se 
anunța hotărîtă de la bun început

De unde etapa a 20-a părea să 
fl stabilit definitiv la trei numă
rul echipelor intrate în lupta fi
nală pentru titlu — iată că meciu
rile etapei a 21-a, mai bine zis re
zultatele cu care s-au . încheiat, 
partidele de la Craiova, Constanța 
și Arad, au schimbat din nou, 
poate chiar decisiv, fizionomia cla
samentului în partea lui atît de 
invidiată, dar onorabilă, totodată. 
Steaua s-a reinstalat în frunte 
(avînd acum două puncte avans), 
F. C. Argeș o secondează, iar Di
namo București (pînă ieri pe pozi
ția a treia) a coborît cu două 
locuri, permițînd Jiului și Petrolu
lui — ambele 
o depășească, 
julul.»

Cum 
ieri au 
gie — 
s-au încheiat către orele 18,45.

După 30 de minute. — L-a 
stanța. Farul n-a așteptat . 
multe invitații. Nu trecuseră decît 
două minute, cînd un atac la 
ta internaționalului Coman se în
cheie eu un gol imparabil al lui 
Sasu, care primise o pasă precisă 
de la Tuf an. Jocul, cu multe ac
țiuni ofensive, captează serios a- 
tenția celor prezenți. Ce nu poate 
scăpa însă atenției generale este 
imprecizia șuturilor la poartă.

La Craiova, începutul este, de 
asemenea, furtunos. Numai că ini
țiativa aparține oaspeților. în mi
nutul 5, Tătaru introduce mingea 
în poartă, dar tușierii îi semna
lează poziția de ofsaid, golul fiind 
anulat, pe bună dreptate.

La Arad, dinamoviștii trec 
mari emoții; Datcu salvează 
tuație critică în minutul 27, iar în 
minutul imediat următor, la un 
„luft" al lui Boc, Axente șl Moț, 
deși aflați pe fază, se uluiesc și 
ei, ratînd o nouă ocazie.

După 60 de minute. — Jocul de 
la Craiova devine mal îndîrjit. Cra-

învingătoare — să 
datorită golavera-

toate partidele deetîți,
avut același cadru cronolo- 
au Început la orele 17 și

Con- 
prea

poar-

prin 
o si-

iovenii atacă I Cu calm, steliștii le 
temperează zelul. Contraatacurile 
bucureștene rămîn, de multe ori, 
neterminate, pentru că gazdele a- 
plică bine tactica „ofsaidului". Fa
zele periculoase sînt totuși mai 
numeroase la poarta lui Haidu, dar 
„uriașul" stelist este în mare formă. 
Cu cîteva minute înainte de a se 
încheia prima repriză, Steaua ini
țiază un nou contraatac. Un șut 
prin surprindere al Iul Voinea îl 
face mat pe portarul Plică și în
treaga sa echipă.

La Constanța, argeșenii, infor
mați desigur despre desfășurarea 
ostilităților la Craiova (antrenorii 
au la îndemînă tranzistoare...),, 
contraatacă de cîteva ori destul de 
periculos, însă omul nr. 1 — 
Dobrin — este păzit cu strășnicie 
de tînărul Antonescu (la fel de 
bine ca și în meciul din toamnă, 
de la Pitești...).

La Arad, unei perioade de do
minare a gazdelor îl urmează cîte
va minute de dominare dinamo- 
vistă. Lucescu, în min. 55, se află 
într-o poziție bună de a înscrie, dar 
Intervenția lui, cu capul, spulberă 
orice speranță a echipei sale ; min
gea trece peste bară.

Ultima parte a meciurilor. Pe 
cele trei fronturi lupta se încheie! 
Steliștii își păstrează singurul gol 
avans, printr-o defensivă destul de 
bine organizată. Craiovenli, deși 
se avîntă continuu în atac, nu mai 
au nici o șansă... Nici eforturile ar
geșenilor n-au sorți de izbîndă. In 
minutul 67, Kraus are ocazia de 
a egala. Pătruns adînc în careu, 
el îl driblează și pe portar, însă 
cînd să zică „hop" șutează de la 
numai 2—3 metri, în bara orizon
tală I Evenimentele se precipită 
în același mod și pe terenul din A- 
rad. Cîștig de cauză au însă ară- 
danll. La un corner, în minutul 
61, mingea ajunge în mijlocul ca
reului dinamovist. Dinu încearcă să 
degajeze. Nu reușește. Petescu, a- 
flat pe fază, reia direct în poartă. 
U.T.A. conduce (și cîștigă) cu 1—0.

L D.

DIVIZIA B
SERIA I. Ceahlăul P. Neamț- 

Portul Constanta 1—0 ; Poiana Cîm- 
plna-Chlmia Suceava 0—0; Politeh
nica Galațl-Politehnica Iași 2—0 ; 
C.F.R. Pașcani-Metalul București 
0—0 ; Politehnica București-Chlmla 
R. Vttoea 4—2 ; Metrom Brașov-Vic
toria Roman 3—1 ; Flacăra Morenl- 
Klectrontca Obor 3—1. în clasamen
tul general conduce Politehnica Iași 
cu 28 de puncte.

SERIA A n-a. C.F.R. Cluj-Metalul 
Hunedoara 1—0; Minerul Baia Mare- 
C.S.M. Sibiu 0—2!; Politehnica Timi- 
țoara-C.F.R. Arad 0—1!; C.S.M. Re- 
șița-Gaz Metan Mediaș 4—1 ; Vago
nul Arad-Olimpla Oradea 1—O ; Cri- 
jul Oradea-C.F.R. Timișoara 1—0. 
în clasamentul general conduce Va
gonul Arad cu 31 de puncte.

Ieri a sosit în Capitală, ve
nind de la Paris, dl. Felix Le
vitan, președintele Asociației 
Internaționale a Presei Spor
tive, care va lua parte la lucră
rile celui de-al 32-lea congres 
al A.I.P.S., ce se va deschide 
marți la București. La sosire, 
dl. Felix Levitan a fost întîm- 
pinat de reprezentanți ai Uniu
nii Ziariștilor din România și ai 
Asociației presei sportive ro
mâne.

(Agerpres)

S-A CALIFICAT

Cea de-a doua manșă a semi
finalei „i

„CUPA EUROPEI" (tineret)

ROMÂNIA - ITALIA 7-3!
Cînd a bătut gongul 

pentru ultima oară în 
cadrul galei de tineret 
România—Italia, ne-am 
apropiat de reputatul 
antrenor al oaspeților, 
Natale Rea, șl l-am în
trebat, printre altele, 
care dintre pugiliștil 
români l-au atras aten
ția. Ne-a răspuns aproa
pe fără ezitare Victor 
Silberman. Intr-adevăr, 
„seml-mljlociul" nostru 
repurtase o rapidă vic
torie în primul rund in 
fața lui Valsecchl, prin 
abandon dictat de arbi
tru. Fusese singurul 
succes înainte de limită 
din toată reuniunea de 
Ieri, Silberman meritând 
laude pentru modul de
cisiv în care a utilizat 
croșeele șl directele de 
dreapta. Dar noi, cunoe- 
cînd mal bine „reține
rile" 
cînd 
sari duri și agresivi, 
vom i 
boxer,
Ene care a surclasat, o 
spunem fără exagerare, 
pe Italianul Plras. Șl 
nu e ușoară o asemenea 
ispravă în fața unul 
membru din excelenta 
garnitură prezentată în 
ring de Natale Rea I 
Ene a făcut ieri cel mai 
bun meci din tînăra sa 
„carieră" și toți specia
liștii români cu care am 
vorbit, da la Eustațlu 
Mărgărit șl pînă la 
Ochialbi, l-au apreciat 
la modul superlativ. Șl, 
după atîtea laude, am 
vrea totuși să-i cerem 
acestui splendid exem
plar de boxer înnăscut 
mare seriozitate în

lui Victor atunci 
întîlziește adver-

opta pentru alt 
, „ușorul** Gică

pregătire șl ambiție de 
afirmare spre folosul 
personal și al boxului 
nostru. Adică, să dea 
deoparte definitiv atitu
dinea indolentă, mani
festată, de pildă, în fi
nala „Criteriului Tine
retului", cînd antreno
rul Titl Dumitrescu, 
exasperat, îl amenința
se că o să-i arunce pro
sopul în ring!

Gala de Ieri începuse 
deajuns de prost pen
tru echipa română. Pe 
rînd, „musca" Juga 
Pascale șl Gheorghe 
Călin, de la „mljlocie- 
mică", ambii cunoscuți 
ca luptători îndrăz
neți și agresivi, se ară
taseră, paradoxal, co
pleșiți psihic de miza 
întrecerii și cedaseră 
pasul în fața Iul Grasso 
șl, respectiv, Bertini. 
Nici în partida „grei
lor", a treia în ordinea 
programului, Sănătescu 
n-a boxat la valoarea 
normală contra Iul Mas- 
trantonio. După un 
meci relativ egal, ju
riul l-a preferat pe 
Sănătescu.

Lucrurile au început 
să capete o culoare mai 
roză odată cu victoria 
clară a „cocoșului" Ne- 
delcea asupra stilistului 
Onori. Apoi „pana" 
Paul Dobrescu, pus pe 
fapte mari, a învins pe 
unul dintre cel mai buni 
pugiliști ai galei de Ieri, 
italianul Pesare. Ime
diat i-a urmat exemplul 
Calistrat Cuțov, numai 
că victoria acestuia a 
fost mai detașată, Iar 
lupta mal spectaculoasă.

Lucrurile începuseră 
să se limpezească. După 
succesele lui Ene șl Sil- 
berman, despre care am 
scris cîteva cuvinte mal 
înainte, scorul devenise 
6—2 în favoarea româ
nilor 1

A urmat partida cea 
mai urită a galei, între 
doi boxeri cam bătăuși, 
Năstac și Carantini. De
cizia a fost favorabilă 
primului, dar noi o de
zaprobăm ca nedreaptă. 
Toți cei pe care i-am 
consultat au conalde- 
rat-o ca atare șl el n-au 
fost puțini la număr. In 
box, ca șl în toate ce
lelalte sporturi, pretin
dem arbitrajul cel mai 
competent, cel mai co
rect șl cel mal obiectiv. 
Este un factor indispen
sabil propășirii reale a 
clasei sportivilor ro
mâni ca și a spiritului 
sportiv.

In ultima întrecere a 
galei, Vasile Lehăduș, 
de „nerecunoscut**, a 
cedat la puncte lui Fac- 
chinetti. Am pus ghi
limele fiindcă dacă o- 
bligi un tînăr de 18 ani, 
cu o greutate de 88 kg, 
să acadă vreo șapte klle, 
ca să facă față catego
riei, într-adevăT pugl- 
listul devine de nere
cunoscut I Ar fi mal 
bine ca antrenorii să 
renunțe definitiv la a- 
semenea practici, adop
tate sub pretexta con- 
juncturale, practici care 
pot compromite viitorul 
tinerilor pugillști.

Valeriu MIRONESCU

DIN LUMEA LARGA
IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE POLO PE APĂ DE LA NEA- 
POLE, selecționata U.R.S.S. a între
cut la limită, cu 10—9 (2—3, 2—1, 
4—3, 2—2) echipa României. Meciul 
dintre formațiile Ungariei șl Italiei 
s-a încheiat la egalitate ; 3—3.

LA OAKLAND (CALIFORNIA), 
BOXERII AMERICANI JIMMY EL
LIS ȘI JERRY QUARRY și-au dis
putat, în fața a 14 000 de spectatori, 
finala turneului organizat de W.B.A. 
(World Boxing Association) pentru 
desemnarea succesorului lui Cassius 
Clay la centura de campion mondial 
al categoriei grea. După 15 reprize 
de box mediocru, cum apreciază co
mentatorul agenției France Presse, 
victoria a revenit la puncte lui Ellis. 
O altă organizație americană, N.B.A., 
l-a declarat campion al lumii pe Joe

VOLEI

.jCupel campionilor euro
peni" la volei, desfășurată dumi
nică In sala Legla din Varșovia, 
avind ca protagoniste echipele 
cluburilor Dinamo București șl Le- 
gia Varșovia, a dat clșflg de 
cauză echipei poloneze cu 3—1 
(15—10, 10—15, 15—8 Șl 15—4). 
De fapt Insă, In două manșe fur- 
retur, învingători au Ieșit bucu- 
reșfenll.

Pornită de la începui cu Ideea 
lă cîștige un set — In fur cîștl- 
gase cu 3—0 — Dinamo șl-a rea
lizat planul obflnlnd calificarea în 
finala competiției unde va întîlnl 
pe Spartak Brno.

Cu toate că meciul îi încep po
lonezii, dinamoviștii atacă în forfă, 
cu pase subtile la fileu, șl con-

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA 

DE LA 
IOSIF DUMITRAȘCU

I
I
I
I

DIN CAPITALĂ
• LUNI, 29 APRILIE » Toate uni

tățile de produse alimentare, inclu
siv depozitele de desfacere a vinu
lui, vor fi deschise între orele 7—11 
și 15—21. Magazinele de carne șl 
legume, precum și halele șl piețele, 
vor funcționa toată ziua (6—21). Res
tul magazinelor de desfacere din 
toate sectoarele de activitate vor 
funcționa după orarul obișnuit al 
zilei de luni.

• MARȚI, 30 APRILIE i Diminea
ța, după orar obișnuit, iar după 
amiaza, între orele 14—21, vor func
ționa toate magazinele de produse 
alimentare, inclusiv depozitele de 
vlnzare a vinului. Magazinele de le
gume, precum și halele șl piețele, 
vor fi deschise între orele 6—21,30. 
Magazinele de pline cu un singur 
schimb vor funcționa între orele 
6—13; 16—22; cele cu două schim
buri vor avea orar obișnuit dimi
neața, Iar după amiază vor fl des
chise între orele 13—22.

• MIERCURI, 1 MAI: Toate uni
tățile comerciale vor fi închise, cu

excepția centrelor de desfacere a 
laptelui și a gheței, care își vor 
începe activitatea la orele 5 dimi
neața. Centrele de pline vor func
ționa numai între orele 5,30—9,30.

• JOI, 2 MAI s Numai unitățile 
comerciale care în mod obișnuit au 
program de duminică vor funcționa 
după orarul acestei zile.

în ziua da 1 Mai, vor fl deechlse 
262 de centre de dulciuri-a-ăcoritoare, 
bufete expres, bufete-lacto, restau
rante, braserii ți cofetării — pe toata 
traseele pe unde vor trece coloa
nele de demonstranți.

De asemenea, în principalele locuri 
de agrement ale Capitalei unde în 
după-amiaza zilei de 1 Mal vor 
avea loc manifestări cultural-artis- 
tice vor funcționa 39 de bufete, cen
tre de dulciurl-răcoritoare, tone te 
cu cadouri. Ele vor fl amplasate în 
parcul Herăstrău, pe lingă teatrele 
de vară „23 August" și „N. Băl- 
cescu", în parcurile Clșmlglu, Vitan 
șl Obor, precum șl în pădurile An- 
dronache. Pustnicul șl Mogoșoala.

Curse speciale I. T. B. - 
în oraș și împrejurimi

Frazier, în tim<p ce Consiliul Mon
dial al Boxului (cu sediul la Ciudad 
de Mexico) continuă să-1 recunoască 
deținător al titlului suprem in boxul 
profesionist pe Cassius Clay.

CUNOSCUTUL ATLET ETIOPIAN 
BIKILA ABEBE, CAMPION OLIM
PIC DE MARATON (LA ROMA ȘI 
LA. TOKIO), a confirmat participa
rea sa la întrecerile Olimpiadei din 
Mexic. Referitor la hotărîrea Comi
tetului Executiv al C.I.O., Bikila 
Abebe a spus : „Hotărîrea unanimă 
de a retrage invitația adresată Re
publicii Sud-Afrlcane este o victorie 
a bunului simț asupra absurdelor 
discriminări rasiale în domeniul 
sportului". Bikila Abebe s-a declarat 
încrezător în șansele sale de a cîș- 
tiga a treia medalie de aur la Olim
piadă.

tenis: După prima zi:
România-Danemarca 2-0

Patru ore și jumătate au fost ne
cesare ieri pentru a se încheia pri
mele două meciuri ale întilnirii de 
tenis România — Danemarca din 
cadrul „Cupei Davls". Scorul, după 

este de 
î noas- 
cu 3—0 

Torben Ulrich, 
cu 3—1 (6—0 ; 
J. Ulrich.
al sportului,

primele partide de simplu, e 
2—0 în favoarea echipei țării 
tre. Ilie Năstase a cîștigat 
(6—4; 6—4; 6—2) la ~ ' 
iar Tiriac l-a învins 
2—6; 6—4; 9—7) pe

Maestrul emerit
GHEORGHE VIZIRU, ne-a declarai 
următoarele în legătură cu cele 
două meciuri;

„Meciul dintre Năstase ji T. Ulrich 
nu a fost atît de ușor ne cît arată 
scorul. Danezul este foarte îndemî- 
natic, gtie aproape toate secretele a- 
cestui sport, dar a fost depășit din 
punct de vedere fizic și de viteza de 
joc a lui Năstase. Ilie este în mare 
progres tactic, joacă mai prudent,

mai gîndit dectt in urmi cu un an. 
Se vede că turneele peste hotare 
i-au folosit foarte mult.

Meciul lui Tiriac a fost foarte di
ficil pentru jucătorul nostru care a 
primit din partea danezului o re
plică neașteptat de valoroasă. Nu îl 
credeam pe acesta în stare de așa 
ceua, mai ales că el a abandonat te
nisul vreme de trei ani $i de-abia 
de anul trecut a revenit pe teren. 
Tiriac l-a depășit însă prin calmul 
și siguranța cu care a acționat în 
momentele grele ale partidei. Re
gret că nu am putut să-l vedem pe 
jucătorul nr. 1 al Danemarcei, 
Leschly, care nu s-a prezentat la 
meciul lui cu Năstase din cauza 
unei stări febrile. Se pare că el va 
fi folosit în partida de dublu", (n. r. 
programată astăzi de la orele 15,30 
pe terenul din parcul sportiv „Pro
gresul").

duc în permanenfă t 4—0, 9—4 
șl 10—5. Aici Dinamo oprește 
motoarele șl atacurile Legiel 
meresc In plin, prinzîndu-l 
multe ori pe dinamovișfi pe 
cior greșit sau cu blocajul 
pregătit. Se greșesc nepermis 
multe servicii și concluzia r 
puncte ale polonezilor fără 
Dinamo să mai facă vreunul I Deci 
Legia cîștigă primul set. In cel 
de-al doilea situafia se repetă și 
se a|unge la 10—5 pentru Di
namo. De asii dată dinamoviștii 
forjează șl „trec da 10" I Combi
națiile scurte, bine finalizate în
deosebi de Tlrllci șl Schreiber, ca 
șl cîteva mingi „puse" ale Iul 
Corbeanu înclină balanfa în fa
voarea echipei române și 15—10 I 
Deci Dinamo este calificată I Ten
siunea în primele două seturi a 
fost deosebit de ridicată și nu 
s-a făcut economie de energie.

Avind calificarea asigurată, an
trenorul Mlhăilescu rulează între
gul lot dînd astfel posibilitate Iul 
Ttrllcl, Schreiber și Derzei să mai 
răsufle pufin. Se merge totuși cap 
la cap pînă la 8—8. De aici Le
gia se desprinde șl după o serie 
de 7 puncte cîștigă setul. Rela
xarea dinamovlșfilor continuă și în 
setul al patrulea — care avea să 
fie șl ultimul, mal mult chiar de- 
cît în cel precedent, șl se pierde 
setul la un scor nu prea onorabil 
pentru palmaresul echipei Dinamo. 
După aproximativ o oră șl jumă
tate de joc efectiv, întîlnirea se 
încheie cu victoria echipei polo
neze.

Am refinut din echipa română 
|ocul constant bun făcut de Schrei
ber, Tlrlicl șl Corbeanu (cu toate 
că a jucat bolnav). De la Legia 
remarci deosebite pentru Paszkie- 
wlcx șl Rutkowski, jucători cu o 
vastă experienjă.

Brigada de arbitri Iugoslavi — 
competentă șl corectă.
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Pentru zilele de 1 șl 2 mal, I.T.B. 
va pune la dispoziția celor care fo
losesc mijloacele transportului în co
mun un număr suplimentar de cursa 
spre locurile de agrement, — pe li
niile de autobuze 31, 46, 47, 48, 51, 60 ; 
pe liniile de tramvaie 3, 4 ți pe li
niile de troleibuze 81, 82, 83. In ace
lași timp, se vor crea linii speciale de 
autobuze : unele vor circula între bd. 
Mărășeștl șl Piața Scînteli, iar al
tele — cu nr. 48 — vor face legătura 
directă Intre Piața Scînteli ți Gră
dina zoologică. în ziua de 2 mai va 
funcționa o linie specială de auto
buze — nr. 83 — care va face legă
tura între Podul Mărășești și Șo
seaua Nordului prin Piața Victoriei, 
între orele 15—24.

Unele curse speciale se vor în
drepta spre locuri de agrement din 
apropierea Capitalei: din cartierul 
Titan (Aleea Barajul Dunării) spre 
pădurile Băneasa, Pustnicul, Mogo- 
țoaia, Cernlca și Buda-Argeș; din 
același cartier Titan (str. Stejarului) 
spre Băneasa, pădurea Pustnicul și 
Podul Mogoșoala ; din cartierul Dru
mul Taberei spre pădurea Băneasa și 
parcul Mogoșoala ; din cartierul Mi
litari spre pădurea Băneasa ; din 
Bercenl spre Băneasa ; din Giuiești 
spre pădurea Pustnicul. Toate acesta 
curse pleacă dimineața între orele 
9,00—11,00 șl se vor întoarce spre oraș 
începînd de la orele 17,00.

„Automobil clubul român11 
asigură asistență tehnică
între 30 aprilie — 2 mai a.c. zilnic, 

între orele 8—19, „Automobil clubul 
român" oferă asistență tehnică mem
brilor săi. Pe șosele vor fi amena
jate puncte fixe pentru intervenții 
tehnice, care pot fi solicitate șl tele
fonic la : Snagov, stația PECO, tele
fon 106; Cîmpina, PECO, telefon 
2 005 ; Predeal, PECO, telefon 1462 
șl 1 604 ; Brașov, Filiala A.C.R., te
lefon 11 725 șl Poiana Brașov — tele
fon 13 174 ; Oradea, Filiala A.C.R. — 
telefon 16 613 ; centrala telefonică

dln comuna Borod, șoseaua OflȘX 
Clucea ; Râmnicu-Vîlcea, PECt>, 4 
leton 1 790 ; Consiliul popular a ii 
comuna Porumbacu de Jos, șoseaua 
Slbiu-Făgăraș, telefon 19 201 și 
19 209 ; Consiliul popular din comuna 
Miercurea, șoseaua Sibiu-Sebeș, telo- 
fon 2 șl 9 ; Alba Iulia, PECO, telefon 
69 ; Turda, autobaza D.R.T.A., tele
fon 1157 ; Huedin, autobaza D.R.T.A., 
telefon 224 ; Vlădeni-Ardeal, întră 
Făgăraș—Brașov, oficiul telefonic.

/

Duminică la Casa prieteniei din 
Arad a avut loc un simpozion literar, 
dedicat împlinirii a 60 de ani de la 
înființarea asociației literare „Hol- 
nap" („Mîine"). Despre activitatea a- 
sociației literare „Holnap" și a scri
itorilor grupați in jurul ei a vorbit 
prof. Nicolae Princz de la liceul teo
retic din Arad. Membrii cenaclurilor 
literare „Al. Sahia’’ și „Toth Arpad" 
din Arad au citit din creațiile lor 
proprii, precum ți din poeziile lui 
Octavian Goga.

In cadrul manifestărilor consacra
te anului 1848, la căminele culturale 
din Cărăndeni, Oșand, Sititelec și 
în alte localități din județul Bihor, 
au avut loc duminică expuneri pe te
mele : „Anul revoluționar 1848" fi 
„Figuri luminoase ale revoluției din 
1848". Au vorbit profesori de istorie 
și de limba și literatura română de 
la liceele din Oradea, ale căror ex
puneri au fost urmărite cu interes 
de către săteni.

La căminele culturale din comunei» 
_ Baru' Mare și Pui, județul Hune- 
■ doara, a avut loc duminică simpo-

xionul „Anul revoluționar 1848", în 
cadrul căruia au vorbit cadre di
dactice fi activiști culturali. Expu
nerile au fost urmate de prezentarea 
unor diafilme cu privire la activi
tatea revoluționară a maselor popu
lare și a unor conducători ai revo
luției.

Prima sesiune de comunicări știin
țifice a Institutului pedagogic Hi* 
Pitești a luat sfîrșit duminică.

Ansamblul folcloric din Str 
nești, județul Olt, care a par 
pat la festivalul de dans popu 
„Europa dansează" din Olanda 
primit duminică vizita grupului de 
dansuri populare „De Schaarhoek" 
din satul Heino (Olanda).

Piesa „Adresanții necunoscuți" de 
Remus Nastu, prezentată duminică în 
premieră de Teatrul „Ion Crean
gă este o comedie polițistă pentru 
copii, marcînd două debuturi: al au
torului și al regizorului Andrei Zaha- 
ria.

Resursele din fermele agricole
(Urmare din pag. I)

Tirioc cîștiqd primul set la zero. Ulterior însă Jorgen Ulrich îi va opune o rezistență neașteptat de pu
ternică (Foto : Gh. Vințilă)

■sS» a âăsl®!

257 porci. Este aceasta o limită a 
posibilităților reale existente aici ? 
Nicidecum. Lucrătorii acestei unități, 
ajutați de către un colectiv de spe
cialiști de la Departamentul I.A.S. 
șl de la Trustul zonal I.A.S. Con
stanța, studiind cu atenție — pe 
baza indicației date de conducătorii 
de partid și de stat cu prilejul vi
zitei în întreprindere — resursele și 
posibilitățile care pot fi puse în va
loare au ajuns la concluzia că, într-o 
primă etapă de pînă la 1 mai a.c., 
este posibil ca, fără investiții în plus, 
norma de deservire pe îngrijitor să 
crească la 359 porcine, urmînd ca, în 
a douți etapă — pe măsura extinderii 
mecanizării — normele de deservire 
să fie dublate. Chiar și numai prin 
aplicarea primelor măsuri, care nu 
epuizează toate posibilitățile, produc
ția de came ce revine în medie, de 
flecare îngrijitor, calculată pe acest 
an, crește de la 26 tone cît a fost 
planificat, la 34 tone.

In același timp, măsurile organiza
torice și tehnice stabilite pentru pri
ma etapă vor permite ca, numai la 
ferma de îngrășare a porcilor să »e 
reducă cheltuielile cu 260 000 lei. A- 
ceste economii vor rezulta din rațio
nalizarea procesului de producție, re
ducerea numărului de salariați nepro
ductivi și muncitori auxiliari, care 
trec să lucreze în alte sectoare. Față 
de media pe primul trimestru, la a- 
ceastă fermă, numărul scriptic de 
salariați se reduce cu peste 30 la sută, 
fără a afecta desfășurarea normală a 
activității productive.

Evident, creșterea cu circa o treime 
a normei de deservire nu este „spec
taculoasă" dacă avem în vedere punc
tul de plecare, normele reduse de pînă 
acum. Pentru dublarea productivită
ții muncii sînt încă mari rezerve. E 
vorba de extinderea mecanizării pre
parării și transportului furajelor, fo
losirea mai eficientă a construcțiilor 
și a elementelor de mecanizare deja 
existente. Numai la prepararea nutre
țurilor unde, în prezent, se execută 
numeroase operațiuni de încărcare și 
descărcare, manipulări manuale de 
saci etc, prin reamenajări și dotări 
puțin costisitoare se va putea dubla 
productivitatea muncii, fără nici un

efort fizic în plus din partea mun
citorilor.

Posibilități Importante, încă neu
tilizate sînt în ce privește reducerea 
prețului de cost al cărnii, în momen
tul de față mult prea ridicat ca ur
mare a faptului că, Ia îngrășătorle 
consumul specific de furaje pe unita
tea de produs este mare, ceea ce duce 
la risipă. Din analizele făcute de spe
cialiști rezultă că această situație 
poate fi remediată prin măsuri care 
să asigure îmbunătățirea calității a- 
mestecurilor de nutrețuri, prin do
zarea lor în funcție de rațiile stabili
te, de cerințele reale ale fiecărei ca
tegorii de porcine. în acest scop, se 
preconizează prepararea centralizată 
a hranei, pentru întregul efectiv de 
porci, ceea ce ar permite ca de aici, 
cu o remorcă, hrana să fie ușor și 
rapid distribuită la porcii puși la în
grășat.

Colectivul de specialiști care se află 
acum în întreprindere, pe baza indi
cațiilor conducerii de partid, studiază 
și alte posibilități de îmbunătățire a 
activității economice a fermelor. Pen
tru creșterea productivității muncii, 
se prevede să fie valorificate posibi
litățile de mecanizare a alimentării 
cu apă la ferme. „Investiția" de gîn- 
dire colectivă va permite ca și în 
această direcție să se obțină o efi
cientă ridicată, cu minimum de in
vestiții materiale. Castelul de apă e- 
xistent, calculat inițial la o capaci
tate prea mică față de cerințele mai 
multor unități consumatoare, va fi 
completat cu un rezervor-tampon, 
pentru a asigura necesarul de apă al 
îngrășătoriei de porci, în tot cursul 
anului.

Desigur, măsurile amintite, ca șt 
altele în curs de elaborare sînt ju
dicioase, eficiente. Se pune însă în
trebarea : De ce se așteaptă' noi im
pulsuri din afară, de ce întîrzie rec 

• virimentul necesar în activitatea u- 
nor întreprinderi și ferme agricole ? 
Este știut doar că prin măsurile de 
perfecționare a activității în agri
cultura de stat și îndeosebi prin în
ființarea fermelor agricole a fost 
creat un cadru propice pentru mani
festarea deplină a inițiativei crea
toare a șefilor de ferme. Aceasta se 
referă și la înlăturarea consecințelor 
dăunătoare determinate de faptul că, 
în trecut au fost insuficient studiata

problemele economice ale producției, 
ale amplasării judicioase a construc
țiilor in scopul evitării risipei de 
teren. Lipsa unei concepții clare în 
amplasarea construcțiilor pentru 
porci îi pune, în prezent, pe specia
liști să mediteze la erorile lor sau alo 
altora, să caute îndelung soluții de 
remediere. Parcurgem o alee din fața 
padocurilor cu o lățime suficientă 
pentru a trece alături cite trei ca
mioane. Aici este evidentă • risipa 
inadmisibilă de teren agricol, care, în 
loc să fie ocupat cu plante agricole, 
a fost acoperit cu pietriș, pentru care 
s-au făcut cheltuieli inutile. La unul 
din adăposturi, aleea din față este 
înjumătățită de stîlpii rețelei electri
ce ; o remorcă sau un camion ar pu
tea trece între aceștia și padocuri, 
dar, în continuare, prin fața adăpos
tului vecin, n-ar încăpea nici jumă
tate de remorcă. Una dintre varian
tele analizate — prelungirea padocu
rilor pînă la stîlpi — necesită chel
tuieli care s-ar fi putut evita în tota
litate dacă investiția de gîndlre, sti
mulată prin vizita amintită, ar fi fost 
făcută de la bun început.

întrucît situații de felul celor a- 
mintite se întîlnesc în sute de unități 
agricole de stat și cooperatiste se des
prinde ca o necesitate concluzia că, 
fără să aștepte să fie îndemnați, spe
cialiștii din unitățile respective, din 
organele tutelare, să la măsuri care 
să permită raționalizarea procesului 
de producție, desfășurarea sa pe baza 
unui flux tehnologic eficient, stabi
lirea ți aplicarea în mod diferențiat 
a măsurilor privind introducerea șl 
extinderea mecanizării în funcție de 
condițiile și posibilitățile locale, în
lăturarea risipei de teren, creșterea 
producției, a productivității muncii șl 
a beneficiilor.

Efervescența creatoare, vizibilă în 
aceste zile la I.A.S. Mihail Kogălni- 
ceanu poate căpăta valențe noi dacă 
Departamentul și trusturile zonale 
I.A.S., conducerile unităților agricole 
de stat vor desprinde concluziile care 
se lmpuh pentru a se asigura ca, 
în toate fermele agricole să se ana
lizeze, prin prisma eficienței econo
mice, multiplele probleme de care 
depinde îmbunătățirea activității în 
agricultura de stat, iar măsurile sta
bilite să fie transpuse în viață in
tr-un timp cît mai scurt
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JUDEȚULUI SATU MARE
Sîmbătă, în sala Teatrului 

'de Stat, a avut loc adunarea 
activului de partid din județul 
Brașov, consacrată lucrărilor 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—25 aprilie. La adunare a 
participat tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.CJU

Luînd cuvîntul, tovarfi* 
pul Gheorghe Pană, prlm- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid Brașov, a sub
liniat importanța istorică a 
documentelor adoptate de re
centa plenară a C.C. al P.C.R. 
Hotărârile, și măsurile luata 
de plenara Comitetului Cen
tral se înscriu pe linia tradu
cerii cu fermitate în viață a 
directivelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R. și a celor sta
bilite de Conferința Națională. 
Ele sînt menite să contribuie 
la dezvoltarea șl perfecționa
rea societății noastre, la întă
rirea rolului conducător al 
partidului, la lărgirea demo* 
«rației socialiste,

Referindu-se pe larg la dez
baterile din plenară și la Hotă
rîrea adoptată cu priviră la 
reabilitarea unor activiști de 
partid, primul secretar 
mitetului județean a 
Problema dezbătută de 
tetul Central, hotărîrea 
tată care restabilește adevărul 
au o excepțională însemnă
tate pentru viața partidului și 
societății noastre. Concluziile 
comisiei de partid, faptele des
coperite ilustrează că procesul 
lui Lucrețiu Pătrășcanu a fost 
o crimă premeditată. Aceasta a 
fost posibilă în condițiile în 
care în conducerea partidului 
au fost încălcate normele vieții 
de partid, primul secretar al 
C.C. 
rîri
,c

a •
care

tatea, satturtfi hotărârile plenarei, 
își exprimă recunoștința față 
de conducerea partidului, care 
este promotorul celor mai fier
binți aspirații și deziderate ale 
tuturor cetățenilor României 
socialiste.

Tov. Ion Mărcuș, prlm-vice- 
președinte al consiliului popu
lar județean provizoriu, și tov. 
Ion Bordaș, secretar al comi
tetului județean de partid, au 
condamnat abuzurile și ilega
litățile săvîrșite de Alexan
dru Drăghici. Tov. Emil Moga, 
procuror-șef al pcrocuraturii ju
dețene, a spus printre altele : Ca 
practician al dreptului, văd în 
hotărîrea privind reabilitarea 
unor activiști de partid o mă-

se încadrează în mod«ură care 
firesc în acțiunile desfășurate 
de conducerea partidului după 
Congresul al IX-lea pentru în
tărirea legalității socialiste.

Tov. Emil Oniga, director 
general al uzinei de tractoare, 
și Cornel Șandru, prim-secre- 
tar al comitetului județean 
U.T.C., au subliniat justețea 
deplină a hotărârilor plenarei, 
a măsurilor luate împotriva lui 
Alexandru Drăghici și au cerut 
sancționarea tuturor celor care 
«-au făcut vinovați de încăl
carea legalității socialiste și a 
normelor de partid, exprimîn- 
du-și convingerea că măsuri
le plenarei vor contribui la 
înflorirea democrației în socie-

tatea noastră socialistă. Și-au 
exprimat de asemenea ade
ziunea deplină la hotărîrile 
plenaTei tovarășii Ion Nosea, 
șeful Inspectoratului județean 
de miliție, Nicolae Popa, pre
ședintele consiliului județean 
al U.G.S.R., Maria Tănăsescu, 
secretar al comitetului de 
partid al fabricii de stofe, 
lt col. Laxăr Mihalcea, scrii
torul Radu Theodora, Ion Gîr- 
©eag, președintele C.A.P. Hăr- 
man, Ion Drăghici, secreta
rul Comitetului comunal de 
partid din Hălchiu, studentul 
Traian Anghel.

In încheierea dezbaterilor 
« luat cuvîntul tov. Gheorghe 
Apostol.

Sala Teatrului din Satu 
Mare a găzduit sîmbătă adu
narea activului județean de 
partid, consacrată lucrărilor 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—25 aprilie. Erau de față re
prezentanți ai organizațiilor de 
partid din întreprinderi in
dustriale, unități agricole so
cialiste, instituții, activiști de 
partid și de stat, vechi mili
tanți ai partidului, ofițeri su
periori, profesori și artiști.

La lucrările adunării a parti
cipat tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Prezidiului Per
manent, al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român.

crea condiții din ce în ce mal 
bune pentru pregătirea mun
citorilor și intelectualilor ne
cesari dezvoltării patriei.

Afirmîndu-și deplina ade
ziune față de toate documen
tele dezbătute, Maria Zidaru, 
erou al muncii socialiste, 
președinta cooperativei agri
cole de producție din Pău- 
lești, a relevat între altele că 
reabilitarea unor activiști de 
partid condamnați sau uciși 
iară nici un temei constituie 
un act de justiție socială 
care va contribui la întărirea 
autorității partidului în masele 
largi ale poporului.

loan Ienciu, prim-vicepre- 
țedinte al consiliului popular

județean provizoriu, Ioan Fo
riș, prim-secretar al comitetu
lui municipal de partid Satu- 
Mare, actorul Cslky Andrâs» 
George Bereteanu, secretar 
al comitetului orășenesc 
de partid Cărei, Marga
reta Szerdmi, medic, Iosif 
Varga, președintele C.A.P. din 
comuna Pir, au exprimat apro
barea unanimă de care se 
bucură în județ măsurile stabi
lite de plenară pentru întărirea 
rolului conducător al partidu
lui în toate domeniile vieții 
economice și de stat, prin pro
movarea muncii colective, 
perfecționarea mecanismului 
vieții sociale.

Au mai luat cuvîntul șl și-au

exprimat adeziunea la hotărî
rile plenarei Octavian Luțaș, 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, locotenent co
lonel Vasile Dindiligan, ma
iorul Ion Hontău, inspector 
șef al inspectoratului județean 
al Securității Satu-Mare, Ic„if 
Tincu, președintele Colegiu
lui județean de partid, Fran- 
cisc Bagoși, activist din ilega
litate, Ion Țăranu, președin
tele consiliului popular din 
comuna Bixad, ing. Gheorghe 
•Tula, inginer șef la întreprin
derea „1 Septembrie".

Primit cu vii aplauze, în 
încheierea lucrărilor adunării, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin.

al co- 
spus i 
Comi- 
adop-

al partidului luînd hotă- 
de unul singur. Este 

totul justificată sanc- 
ea pa linie de partid 

d Alexandru Drăghici, 
a

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Apostol

în cadrul adunării, tovară
șul Iosif Uglar, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, a prezentat o expunere 
în care a reliefat că lucrările

Cuvintarea tovarășssb’
Plenarei Comitetului Central 
din 22—25 aprilie 1968 consti
tuie un moment important în 
activitatea desfășurată de 
partid în vederea înfăptuirii 
programului de înflorire mul
tilaterală a patriei socialiste, 
elaborat de Congresul al 
IX-lea. Documentele Plenarei 
— a spus vorbitorul — stabi
lesc un ansamblu de măsuri 
menite să ducă la o mai pu
ternică dezvoltare a învăță
mîntului de toate gradele, să 
asigure lărgirea continuă a 
democrației socialiste, întă
rirea neabătută a legalității 
socialiste, respectarea norme
lor de relații tovărășești și a 
demnității umane specifice 
societății noastre, întărirea ro
lului conducător al partidului 
în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale.

Referindu-se la hotărîrea 
plenarei în legătură cu unele 
probleme actuale ale activită
ții internaționale a partidului, 
vorbitorul a relevat aprobarea 
deplină a oamenilor muncii din 
județ — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
față de poziția și acțiu
nile inițiate da conducerea 
partidului pentru restabilirea 
unității și coeziunii mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, pentru unirea 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te în lupta pentru apărarea 
păcii în lume.

Subliniind însemnătatea mă
gurilor dă' reabilitare â unor 
activiști de partid, primul se
cretar al comitetului județean 
de partid a spus: In numele 

comitetului nostru județean, al 
activului său, al tuturor comu
niștilor, exprim acordul nos
tru unanim față de hotărîrile 
adoptate de Plenară. Avem 
deplina convingere că aceste 
măsuri vor contribui și mai 
mult la întărirea partidului, 
a rolului său conducător, la 
înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Președintele Tribunalului 
județean, Victor Pop, a rele
vat importanța principială a 
hotărîrilor cu privire la reabi
litarea unor activiști, subli
niind că măsurile adoptate 
în ultimul timp de conducerea 
partidului și statului asigură 
lărgirea democrației socialiste, 
înfăptuirea perseverentă a 
principiilor justiției în vederea 
apărării orînduirii socialiste, a 
drepturilor și libertăților ce
tățenești:

Lucrările recentei Plenar» 
a C.C. al P.C.R. — a spus pen
sionarul Gheorghe Urda — 
evidențiază înaltul spirit de 
răspundere cu care partidul 
abordează problemele dezvol
tării societății românești. Hotă
rîrile privitoare la reabilitarea 
lui Lucrețiu Pătrășcanu și a 
altor tovarăși care au suferit 
represiuni, precum și sancțio
narea cuvenită a lui Alexan
dru Drăghici le consider pe 
deplin întemeiate, juste.

Grigore Cimpeanu, membru 
de partid din ilegalitate, și-a 
exprimat deplina adeziune 
față de hotărîrile Comitetului 
Central, care apreciază în mod 
Obiectiv evenimentele istorice, 
activitatea militanților parti
dului. Aprob hotăirîrile parti
dului cu o atît mai mare sa
tisfacție cu cît l-am cunoscut 
bine pe Lucrețiu Pătrășcanu, 
activist de seamă al partidului 
nostru, care a fost victima u- 
nei înscenări monstruoase.

In cuvîntul lor, Constantin 
Tașnadi, secretarul Comitetu
lui de partid de la uzina 
„Unio“, Maria Feher, munci
toare la fabrica de confecții 
„Mondiala", Vasile Dan, secre
tar al Comitetului orășenesc 
de partid Negrești, au subli
niat că toți oamenii din ju
deț aprobă unanim fermitatea 
cu care sînt traduse în viață 
indicațiile Congresului al IX- 
lea al P.C.R.

loan Caița, președintele Con
siliului județean al U.G.S.R., 
Zoltăn Huszti, prim-secretar 
al comitetului județean U.T.C., 
și profesorul emerit Vasile 
Sălăjan au menționat între 
altele că hotărîrile C.C. al 
P.C.R. cu privire la perfecțio
narea învățămîntului de cul
tură generală, profesional- 
tehnic și superior reflectă 
preocuparea constantă de a

Virgil Trofin
Luînd cuvîntul, tovarășul 

Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. el 
P.C.R., a transmis activului 
Comitetului județean de partid 
Brașov, tuturor comuniștilor 
din județul și municipiul Bra
șov, un călduros salut din par
tea Comitetului Central al 
P.C.R., personal din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Timp de 4 zile — a spus 
vorbitorul — plenara Comite
tului Central al partidului nos
tru a dezbătut probleme da 
importanță cu totul deosebită. 
După ce a subliniat însemnă
tatea discuțiilor și hotărîrilor 
plenarei în domeniul dezvol
tării învățămîntului, al creș
terii rîndurilor partidului, al 
soluționării scrisorilor și sesi
zărilor oamenilor muncii, 
întăririi pregătirii de 
politice a armatei șl 
vității internaționale a parti
dului, tovarășul Gh. Apostol 
a spus:

O problemă larg dezbătută 
șl analizată de plenara Co
mitetului Central a fost aceea 
a reabilitării unor activiști de 
partid. Este știut că în spiri
tul hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului, din ini
țiativa tovarășului Nicolae 

" “. .a-/-
nen'tj ’ Comitetul Executiv al 
Comitetului Central au hotărît 
înființarea unei comisii de 
partid care să analizeze și să 
prezinte concluziile sale con
ducerii partidului în cazul lui 
Lucrețiu Pătrășcanu șl Ștefan 
Foriș șl al altor militanți 
ai partidului. Această ho- 
tărîre venea în întîmpina- 

cerinței multor membri 
a multor ce- 
solicitau să se 
asupra împreju-

.... _ transformat Minis
terul da Interne într-o feu
dă, de unde a‘ coanis acte 
abuzive și samavolnice împo
triva a numeroase cadre de 
partid' și de stat.

Tovarășii Gheorghe Trlcă, 
'directorul general al uzinei de 
autocamioane. prof. univ. 
Gheorghe Nițescu, rectorul In
stitutului politehnic, prof.- Cor
nelia Albu, Costache Ifrim, se
cretar al comitetului orășenesc 
de partid Codlea, și tov. conf. 
univ. Ion Lupu, redact,or-șef, j.. . J .. „ ■... , 

despre importanța măsurilor 
adoptate de Comitetul Cen
tral cu privire |a îmbunătăți
rea învățămîntului de toate 
gradele. Ei și-au exprimat tot
odată adeziunea totală la mă
surile luate de plenară cu pri- ' 
Vire la reabilitarea unor acti
viști de partid — act de înaltă 
d •'State și principialitate, care 
c 
f 

4
f 

ff O- 1 to
«in cuvîntul său, Ion Bolintl- 

ineanu, șeful Inspectoratului 
județean de securitate, expri- 
mîndu-și deplina adeziune la 
hotărârile plenarei, a subliniat 
că procesul împotriva lui Pă
trășcanu n-a fost altceva de- . 
cît un asasinat politic. Re
levând răspunderea ce re
vine în această privință 
lui Alexandru Drăghici, vor
bitorul a condamnat pozi
ția acestuia în cadrul plena
rei, încercările de a justifica 
practicile reprobabile și a bla
ma aparatul securității în care 
mulți activiști își fac datoria 
în mod corespunzător. Măsu
rile luate de conducerea par
tidului în ultimii ani se în
scriu pe linia încetățenirii res
pectului față de lege, a asigu
rării legalității și dezvoltării 
democrației socialiste. Tov. 
Constantin Cîrțînă, prim-se
cretar al Comitetului munici
pal Brașov al P.C.R., referin
du-se pe larg la măsurile a- 
doptata de plenară privind 
compoziția partidului, întări
rea continuă a rîndurilor sale 
și intensificarea activității de 
educare a comuniștilor, a scos 
în evidență,^ concluziile ce se 
impun pentru organizația de 
partid a municipiului Brașov.

Președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor de con
sum, Alexandru Spiridon, s-a 
referit la unele aspecte con
crete privind metodele străine 
partidului, practicate de A- 
lexandru Drăghici cu prilejul 
deplasărilor ce ie făcea în fosta 
regiune Brașov. Alexandru Al
bert, redactor șef al ziarului 
„Uj Ido“, relevînd că oamenii 
muncii au primit cu satisfac
ție reabilitarea lui Lucrețiu 
Pătrășcanu și a lui Ștefan Fo
riș, și-a exprimat deplinul a- 
cord cu hotărîrile adoptate de 
plenară, care vin să întăreas
că profundul democratism al 
orînduirii noastre. Tov. Ioan 
Goga, vechi militant al miș
cării muncitorești, a arătat, în
tre altele, că l-a cunoscut pe 
Lucrețiu Pătrășcanu, care se 
bucura de popularitate 
mase, și a arătat că reabili
tarea acestuia este un act de 
dreptate, care va contribui la 
întărirea prestigiului partidu
lui. Tov. Eduard Eisen- 
burger, redactor-șef al re
vistei „Karpaten Rundschau", 
a arătat că oamenii mun
cii din patria noastră — 
români, germani, maghiari și 
de alte naționalități — cărora le 
6înț scumpe adevărul și drep

idește forța partidului, vo- 
Jpi de a asigura legali- 
și înflorirea democrației 

jcietatea noastră.

în

al 
luptă și 
al acti-

rea 
de partid, 
tățeni care 
facă lumină 
nărilor în care au dispărut a- 
cești doi militanți de seamă 
ai partidului, precum și în ca
zurile altor cadre care au a- 
vut de suferit de pe urma unor 
acțiuni abuzive ale organelor 
de securitate a statului. Comi
sia a demonstrat în mod con
cret, cu dovezi de necontestat, 
cum s-a ajuns la înscenarea 
procesului și la asasinarea lui 
Pătrășcanu, precum șl la li
chidarea lui Foriș.

La întrebarea pe care pot să 
și-o pună în mod firesc unii 
tovarăși, membri sau nemem
bri de partid, dacă a fost ne
cesar să analizăm acum ase
menea probleme legate de în
călcarea normelor de partid șl 
a legilor statului și dacă prin 
aceasta nu s-ar umbri cumva 
lupta dusă de partid șl popor 
într-o perioadă grea, eroică, 
răspunsul este unul singur: 
Conducerea partidului își face 
o datorie de onoare față de 
partid și față de țară, dă do
vadă de un înalt spirit de răs
pundere scoțînd la iveală ade
vărul așa cum a fost el, de
oarece aceasta este garanția 
că fapte ca cele la care ne re
ferim nu se vor mai repeta, 
că vom păși înainte pe calea 
dezvoltării democrației în par
tid, în societatea noastră so
cialistă. Faptul că punem azi 
în discuție aceste proble
me denotă tăria partidului, 
principialitatea Comitetului 
său Central. Trebuie să fie 
pbsolut clar că nu se poa
te identifica în nici un fel 
lupta eroică dusă de clasa 
muncitoare, de întregul nostru 
popor, sub conducerea partidu
lui, cu abuzurile și samavol
niciile săvîrșite de unii oa
meni, chiar dacă aceștia au a- 
vut posturi de răspundere în 
conducerea partidului și a 
M.A.I.

Pentru a înțelege cum a fost 
posibil să se ajungă la actele 
de' abuz, încălcare a lega
lității, înscenări și asasinate, 
este necesar să se analizeze o 
întreagă perioadă 
partidului nostru, precum și 
atmosfera care a existat în 
acea perioadă în 
partidului.

După ce a făcut o trecere în 
revistă a luptelor fracționiste 
care au avut loc în perioada 
1929—1932 și a influențelor pe 
care acestea le-au avut pînă în 
anii celui de-al doilea război 
mondial, vorbitorul a spus în 
continuare: îndată după elibe
rare, Gheorghiu-Dej, înlocuind 
conducerea provizorie, și-a a- 
sumat rolul de conducător al 
partidului. Este adevărat că în

această perioadă el a avut 
meritele sale la marile suc
cese obținute 
nostru 
tidului, însă aceasta nu în
seamnă că i se pot trece cu 
vederea abuzurile și greșelile 
grave pe care le-a săvîrșit 
Stăpînit de orgoliu și ambiții 
personale, monopolized con
ducerea partidului, Gheorghiu- 
Dej a luat măsurile cunoscute 
împotriva lui Foriș șl a lui Pă- 
trășcanu, pe care i-a considerat 
rivalii săi politici, concurenți 
la propria sa putere în con
ducerea partidului.

în acea perioadă nu 
munca colectivă In 
nele . superioare de 
nu era respectată 
crația internă de partid. Atri
buțiile Comitetului Central și 
ale Biroului Politia erau mo-, 
nopolizate de primul secretar 
de atunci împreună cu cîțiva 
membri al Biroului Politic și 
ai secretariatului Comitetului 
Central, oameni servili ca
I. Chișinevschi șl A. Drăghici. 
Activitatea Ministerului de
Interne, a organelor de secu
ritate a fost scoasă de sub în
drumarea și controlul partidu
lui, se afla exclusiv în mîinil» 
lui Alexandru Drăghici, care 
în aceste probleme lucra 
direct cu. Gheo'rghiteW * 
acest mod au devenit posibile 
abuzurile și ilegalitățile săvâr
șite la M.A.I., inclusiv însce
narea procesului și lichidarea 
politică și fizică a lui Pătrăș- 
canu. Alexandru Drăghici a 
reușit să plăsmuiască, pe bază 
de mărturii false, obținute 
prin presiuni fizice și morale, 
acuzarea împotriva lui Pă
trășcanu, să inducă în eroare 
membrii Biroului Politic 
Comitetului Central, care în 
1954, fără o dezbatere co
lectivă, au semnat o hotărî- 
re, elaborată de Gheorghiu- 
Dej și Chișinevschi, prin care 
Pătrășcanu era trimis în jude
cată astfel ca tribunalul să-l 
condamne pentru așa-zisele 
lui fapte dușmănoase. Evident, 
membrii Biroului Politic care 
au semnat această hotărîre, 
printre care mă aflam și eu, 
poartă răspunderea 
faptul că nu 
Gheorghiu-Dej 
șă pună cazul 
Biroului Politic și apoi a Co
mitetului Central, singurul în 
drept să hotărască într-o pro
blemă care privea soarta unui 
militant de frunte al partidu
lui. Deși Drăghici a luat măsuri 
pentru ștergerea urmelor a- 
cestui monstruos asasinat po
litic, în cele din urmă adevă
rul a ieșit complet la lumină. 
Meritul pentru aceasta revine 
conducerii actuale a partidu
lui, Comitetului Central ales 
de Congresul a IX-lea, care a 
luat hotărîrea de a se cerceta 

stabili răspunderile pentru

de poporul 
sub conducerea par-

exista
orga- 

partid, 
demo-

toate încălcările legalității so
cialiste și, pe această bază, să 
fie reabilitați toți cei care au 
avut de suferit represiuni.

Trebuie spus că Alexandru 
Drăghici a încercat să se sus
tragă de la această gravă răs
pundere, respingînd concluzi-, 
ile comisiei de partid. în loo 
să analizeze în mod partinic 
propria activitate, propriile 
fapte și să ajute Comitetul 
Central să restabilească ade
vărul, Alexandru Drăghici a 
adoptat o atitudine de tăgă
duire a abuzurilor și sama
volniciilor. Poziția diversio
nistă pe care el a adoptat-o în 
organele de conducere ale 
partidului a fost respinsă cu 
indignare de toți membrii 
Prezidiului Permanent, ai 
Comitetului Executiv, de în
tregul Comitet Central.

Călăuzindu-se de spiritul 
răspunderii și înaltei princi
pialități, plenara Comitetului 
Central a dezbătut șl aprobat 
raportul comisiei de partid, a. 
condamnat atitudinea ne justă, 
nepartinică și fuga de răspun
dere a lui Alexandru Drăghici 
și a hotărît să-l excludă 
rîndurile sale, să-l scoată 
toate funcțiile pe care

din viața

existat în 
conducerea

Și

Adunarea activului de par
tid din județul Satu-Mare
— a spus vorbitorul — a dez
bătut pe larg și cu înalt simț de 
răspundere documentele ul
timei plenare a Comitetului 
Central al partidului, a apre
ciat importanța și justețea 
măsurilor ce au fost adoptate, 
a concluzionat asupra învăță
mintelor care se desprind 
pentru activitatea generală a 
partidului nostru și pentru ac
tivitatea organizațiilor de partid 
din acest județ. Faptul că în 
plenara Comitetului nostru 
Central s-au dezbătut pe larg 
și lipsurile care au existat și 
există încă în învățământ — 
a spus în continuare tov. Vir
gil Trofin — demonstrează nu 
numai dorința dar și. hotărîrea 
partidului nostru, ca în anii 
ce vin, pe baza măsurilor pre
conizate să se obțină o ridi
care calitativă a învățămîntu
lui din țara noastră. Noi do
rim ca de pe băncile școlii să 
iasă tineri care să cunoască 
bine matematica, chimia, fi
zica, limba și literatura ro
mână, istoria patriei, hotărîți 
și capabili să pună cunoștințe
le lor în slujba societății. Pen
tru realizarea acestui țel încă 
din- primele clase tineretul 
trebdie să fie educat în?'spiri
tul dragostei fierbinți față • de 
patrie, în spiritul moralei so
cialiste, al concepției noastr» 
despre viață și societate.

Referindu-se în continuare 
la unele aspecte ale muncii 
ideologice a partidului, la 
sarcinile privind dezvoltarea 
conștiinței socialiste a mase
lor, vorbitorul a arătat: Or
ganizațiile noastre da partid 
trebuie să se considere într-o 
luptă continuă pentru popu
larizarea concepțiilor noastre, 
pentru combaterea concepți
ilor străine, dar nu prin mă
suri administrative ci prin 
muncă politică-ideologică per
manentă.

Este o mare cucerire a re
gimului și partidului nostru 
faptul că în România s-a re
zolvat în mod corespunzător 
problema națională — a spus 
vorbitorul. Și județul dv. este 
un exemplu în acest sens. Este 
însă de datoria organizației 
județene de partid și a orga
nizațiilor de partid din acest 
județ să lupte cu și mai multă 
tărie pentru întărirea frăției 
dintre oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități.

Ceea ce caracterizează par
tidul nostru este unitatea și 
coeziunea rindurilor sale, ho
tărîrea cu care toți membrii 
Partidului Comunist Român 
luptă pentru aplicarea în via
ță a politicii partidului nos
tru, unitatea de nezdruncinat 
a întregului nostru partid în 
jurul Comitetului său Central
— a spus în continuare tova
rășul Virgil Trofin. In lumi
na recentelor hotărîri adopta
te de C.C. al P.C.R. sarcina 
noastră principală în etapa 
actuală este cea de a întări 
munca de primire în rînduri
le partidului și totodată de a 
intensifica munca de educare 
a comuniștilor.

In cuvîntare s-a reliefat de 
asemenea că o expresie a pre
ocupării atente pe care parti
dul nostru o manifestă față 
de sesizările și propunerile 
oamenilor muncii o constituie 
faptul că plenara a dezbătut 
modul în care se rezolvă scri
sorile și cererile cetățenilor. 
Hotărîrile adoptate vizează 
creșterea exigenței organiza
țiilor și organelor de partid, 
a organelor de stat în rezolva
rea la timp în cele mai bune 
condiții a cererilor justifi
cate și a propunerilor pe care 
le fac oamenii muncii. S-a re
comandat ca organele de par
tid și de stat din județ să-și 
îndeplinească cu mai multă 
operativitate și răspundere 
sarcinile ce le revin pe acest 
tărîm.

Ocupîndu-se în continuare 
de hotărîrile plenarei cu pri
vire la reabilitarea unor ac
tiviști ai partidului, tov. Vir
gil Trofin a spus: Rezultă clar 
din raportul care «-a dezbă

tut în plenară, raport pe car» 
l-ați dezbătut și dv., că Lu
crețiu Pătrășcanu a fost vic
tima unor abuzuri, ilegalități 
și samavolnicii, a fost ucis 
premeditat. Analizînd mo
dul și cauzele care au deter
minat asasinarea lui Pătrăș
canu, plenara Comitetului 
Central a analizat și o anumi
tă perioadă din activitatea 
partidului nostru, caracteri
zată pe bună dreptate ca 
o perioadă eroică, cînd 
partidul nostru a reușii, cu 
participarea și sprijinul efec
tiv al maselor, să înfăptuiască 
acte istorice de excepțională 
importanță. In acei ani clasa 
muncitoare a cucerit puterea 
politică și economică de stat, 
s-au pus bazele construirii 
socialismului. Toate rezul
tatele obținute de la 23 Au
gust 1944 reprezintă rezul
tatul direct al politicii parti
dului, al muncii harnice, eroi
ce a întregului nostru popor, 
în această perioadă s-au pro
dus însă și o seamă de gre
șeli, s-au comis abuzuri .șl 
samavolnicii. Noi am prețuit 
și prețuim personalitatea lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Re
cunoscând meritele sale, nu 
putem trece însă cu vederea 
ca în activitatea sa a comis 
greșeli și a săvîrșit abuzuri. 
Gheorghiu-Dej l-a declarat pe 
Pătrășcanu dușman al clasei 
muncitoare, spion, în raportul 
prezentat în fața Biroului In
formativ. După cîțiva ani de 
la această declarație au înce
put apoi cercetările îndruma
te și orientate în așa fel. In
cit să justifice aceste apre
cieri.

Pentru crima odioasă ce 
s-a săvîrșit, o răspundere 
foarte mare și directă o are 
Alexandru Drăghici, Plenara 
Comitetului Central a con
damnat cu toată asprimea po
ziția lui nesinoeră, necinstită 
prin care a încercat să se es
chiveze de la răspundere. In 
continuare vorbitorul a sub
liniat că partidul nostru, con
ducerea sa au considerat ca 
o obligație fundamentală 
față de comuniști, față de îrr- 
tregul nostru popor de a dez
vălui adevărul, pentru a tra
ge toate învățămintele, toa
te concluziile necesare în 
activitatea de viitor, pentru a 
lua toate măsurile care se im
pun ca niciodată în partidul 
nostru să nu se mai petreacă 
abuzuri șl ilegalități.

Vorbitorul a reliefat, totoda
tă, legătura dintre luptele frac
ționiste din anii d« ilegalitate, 
frământările și suspiciunile pe 
care le-au provocat și care 
s-au perpetuat și după 23 Au
gust 1944, precum și actele a- 
buzive care au dus la uciderea

lui Lucrețiu Pătrășcanu și a 
lui Ștefan Foriș. El a arătat că 
o serioasă răspundere revine 
tovarășilor care au făcut parte 
în acel timp din conducerea 
partidului.

în cuvîntare s-a subliniat că 
este necesar să acordăm aten
ție în întregul nostru partid la 
toate nivelele întăririi muncii 
colective, îmbunătățirii activi
tății de control, de îndrumare 
a organelor și organizațiilor de 
partid, asupra modului în care 
se desfășoară aplicarea politi
cii partidului în toate sectoa
rele vieții economice, sociale șl 
de stat.

în adunările de partid — a 
spus vorbitorul — să stimulăm 
tendința ca fiecare tovarăș 
să-și spună deschis părerea, în 
urma discuțiilor să desprindem 
acea opinie care corespunde 
cel mai bine liniei noastre po
litice și modului de a gîndi .al 
tuturor comuniștilor din orga
nizația resoectivă. Democrația 
de partid presupune dreptul 
fiecărui membru de partid de 
a-și spune deschis părerea a- 
supra oricărei probleme puse 
în discuție. Hotărîrile care se 
adoptă trebuie să exprime 
părerile șri ..punpțjțl ,de vedere 
al nâembfiior de partid, căci 
respectarea lor este o lege de 
căpetenie pentru toți membrii 
organizației care le-a adoptat.

Referindu-se la însemnăta
tea muncii colective, vorbito
rul a spus: Munca colectivă nu 
înseamnă să participi la șe
dințele organului din care faci 
parte și mai mult, sau mai 
puțin, să fii atent la ce se dis
cută, ori să te declari de acord 
cu ceea ce se propune. Mpn- 
că colectivă înseamnă partici
parea tovarășilor care sînt a- 
leși în diferite organe de 
partid în mod efectiv la 
elaborarea hotărîrilor, a 
măsurilor care se propun 
a fi luate, presupune în 
mod obligatoriu creșterea 
răspunderii personale a fiecă
rui tovarăș care face pante din- 
tr-un organ ; fără îmbinarea 
răspunderii colective cu cea 
personală, munca colectivă de
vine o noțiune lipsită de con
ținut.

Expunând pe larg hotărîrea 
plenarei cu privire la unele 
probleme actuale ale activității 
internaționale a partidului, 
vorbitorul a subliniat eforturi
le perseverente depuse de par
tidul nostru în vederea dez
voltării legăturilor cu toate 
partidele frățești, refacerii 
unității mișcării comuniste și. 
muncitorești, unirii tuturor 
forțelor antiimperialiste în lup
ta pentru pace și progres.

★
Adunarea activului de partid 

a adoptat o hotărîre în care se 
spune, între altele:

din 
din 

le-a 
avut pe linie de partid și de 

îrt '■ stat.'-'kpiehhra''- a demonstrat 
■ încă o dată în fața partidului 

și a întregului popor că Comi
tetul Central merită încrede
rea acordată la Congresul al 
IX-lea al partidului.

In activitatea desfășurată de 
Ia Congres și pînă acum, Comi
tetul Central a dezbătut și a luat 
hotărîri de o mare însemnăta
te care au dus la întărirea 
vieții interne de partid, la 
respectarea normelor leniniste 
și a muncii colective, promo
varea legalității în activitatea 
organelor de stat. Măsurile a- 
doptate la recenta plenară a 
Comitetului Central cu privi
re la reabilitarea unor acti
viști de partid vor contribui la 
creșterea rolului partidului în 
toate domeniile, la întărirea 
unității întregului partid în 
jurul Comitetului său Central.

în încheiere, tovarășul 
Gheorghe Apostol și-a expri
mat încrederea că organele și 
organizațiile de partid din ju
dețul Brașov, toți comuniștii, 
toți oamenii muncii vor mun
ci cu entuziasm, cu și mai 
mare avînt pentru a înfăptui 
programul măreț stabilit de 
Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a parti
dului, pentru ridicarea econo
miei și culturii țării pe noi 
culmi, pentru înflorirea na
țiunii noastre socialiste, 
tru bunăstarea și fericirea po
porului român.

★
în hotărîrea adoptată în în

cheierea adunării se spune, în
tre altele:

ai

pentru 
au cerut lui 

și Drăghici 
în dezbaterea

pen-

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Brașov — ro
mâni, maghiari, germani — văd în măsurile hotărite de ple
nară o nouă și elocventă confirmare a capacității creatoare, 
a înaltei principialități și răspunderi, a democratismului con
secvent ce caracterizează întreaga activitate « Comitetului 
Central al partidului nostru.

In măsurile adoptate cu privire la dezvoltarea învățămin- 
tului de toate gradele, întărirea continuă a rindurilor parti
dului, rezolvarea scrisorilor și cererilor oamenilor muncii, 
pregătirea de luptă și înzestrarea forțelor noastre armate, 
unele probleme actuale ale activității internaționale, precum 
și la reabilitarea unor activiști de partid se reflectă preocu
parea constantă a conducerii partidului pentru cunoașterea 
adîncă a realităților și cerințelor dezvoltării țării noastre, în
crederea sa nemărginită în popor, cu care se sfătuiește în toate 
problemele ce privesc destinele patriei.

în numele tuturor oamenilor muncii din județul Brașov, 
activul de partid exprimă cea mai fierbinte recunoștință Co
mitetului Central, tovarășului Ceaușescu personal, pentru 
înaltul spirit de justiție socială, de afirmare a dreptății și ade
vărului, de respectare a demnității umane de care a dat do
vadă conducerea superioară de partid in cercetarea și dez
văluirea samavolniciilor și gravelor ilegalități comise în tre
cut împotriva unor activiști de partid și de stat, în reabili
tarea lor și sancționarea celor vinovați. Măsurile adoptate mă
resc prestigiul partidului, încrederea poporului in partid, 
contribuie la dezvoltarea democrației socialiste.

în munca comitetului județean, a tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid, vom aplica neabătut principiul muncii 
și conducerii colective, vom întări rolul conducător al fiecărei 
organizații de partid la locul său de muncă, răspunderea per
sonală pentru traducerea în viață a hotărîrilor, vom stimula 
larg critica și autocritica, militînd pentru întărirea disciplinei 
și democrației interne de partid.

Cu încredere nestrămutată în politica înțeleaptă a partidu
lui, în clarviziunea și înalta principialitate a Comitetului Cen
tral, organizația județeană de partid Brașov, toți oamenii 
muncii își vor consacra întreaga lor energie, vor munci cu de
votament și înaltă răspundere, aducîndu-și întreaga lor con
tribuție la înflorirea patriei, la ridicarea ei pe culmile bună
stării și civilizației.

Adunarea activului Comitetului județean de partid Satu- 
Mare, luînd in dezbatere Documentele elaborate de Plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din 22—25 
aprilie 1968, își exprimă totala adeziune față de hotărîrile și 
măsurile adoptate la plenară, acordul deplin față de politica 
internă și externă a partidului nostru.

Comuniștii din județul nostru au constatat cu satisfacție că 
problemele discutat* la Plenara Comitetului Central sînt o 
expresie vie a consecvenței cu care partidul urmărește să dea 
viață sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a P.C.R., în vederea perfecționării întregii 
organizări economice, sociale, administrative, a tuturor for
melor și metodelor de organizare și conducere, corespunzător 
cerințelor noii etape a procesului nostru revoluționar.

Exprimînd deplinul acord față de hotărîrea privind reabi
litarea unor activiști de partid, în hotărîre se arată că acti
vul de partid județean condamnă cu toată energia abuzurile 
și încălcările flagrante ale celor mai elementare norme de le
galitate și dreptate, săvîrșite cu bună știință de unele cadre 
de partid și de stat in trecutul apropiat al istoriei noastre și 
apreciază reabilitarea unor activiști de frunte ai partidului, 
condamnați pe nedrept ca act de profundă echitate, de înaltă 
principialitate partinică. Trăgînd maximum de învățăminte 
din hotărîrea Comitetului nostru Central, activul județean de 
partid se angajează să acționeze cu toată fermitatea pentru 
continua întărire a rolului conducător al organelor și organi
zațiilor de partid, în toate domeniile de activitate, pentru 
respectarea principiului conducerii și muncii colective, pentru 
dezvoltarea continuă a democrației noastre socialiste.

Adunarea activului județean de partid dă o înaltă apreciere 
politicii externe a partidului și statului nostru, poziției ferme 
și principiale adoptate de conducerea partidului în vederea 
întăririi colaborării și prieteniei cu toate țările socialiste, dez
voltării unor raporturi frățești cu toate partidele comuniste 
ți muncitorești,

Comitetul județean de partid, activul său, toți comuniștii 
din județul Satu-Mare — se spune în încheierea hotărîrii — 
își manifestă încă o dată adînca recunoștință pentru fermi
tatea revoluționară, pentru principialitatea cu care Partidul 
Comunist Român, Comitetul său Central, conduc destinele în
tregii națiuni pe drumul progresului și civilizației.



închiderea expoziției
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Duminică s-a închis în Capitală 
expoziția „Olanda — o fereastră 
deschisă spre lumea modernă". 
Timp de zece zile, cît a fost des
chisă expoziția, a fost vizitată de 
zeci de mii de persoane.

Cu ocazia închiderii, directorul 
expoziției, A. Ph. Groeneweg, a 
făcut următoarea declarație unui 
redactor al Agenției române de 
presă „Agerpres" : „Prima expozi
ție industrială organizată de Olan
da în țara dumneavoastră s-a bu
curat de un apreciabil interes, atît 
din partea specialiștilor, cît și a 
publicului larg românesc. In aceas
tă ordine de idei vreau să subli
niez că o scrie de exponate, în
deosebi cele tehnice, au suscitat a-

tenția vizitatorilor. Ca atare, între 
oamenii noștri de afaceri și parte
nerii români au fost stabilite nu
meroase contacte, pe care le consi
derăm fructuoase și care credem 
că vor fi concretizate ulterior. Ac
tuala expoziție, în afară de aspec
tul ei comercial, a constituit un 
mijloc adecvat pentru o mai bună 
informare reciprocă asupra realiză
rilor economice, de cunoaștere și 
apropiere între popoarele noastre. 
Ne folosim de acest prilej pentru 
a ne exprima satisfacția deplină în 
ceea ce privește reușita acestei ma
nifestări care s-a desfășurat în fru
moasa dv. Capitală".

(Agerpres)

Cronica

z 8 i e i
Duminică a părăsit Capitala de

legația Comitetului de conducere al 
Partidului E.D.A. (Uniunea De
mocrată de Stingă) *din Grecia pen
tru Europa occidentală, care, la 
invitația C.C. al P.C.R. a făcut o 
vizită în țara noastră. Delegația 
a fost formată din Dimitri Des- 
potidis și Nicolas Solomos, membri 
ai Comitetului director al Partidu
lui E.D.A.

★
Duminică după-amiază a sosit 

în Capitală Shaari Yehuda, minis
tru adjunct al dezvoltării din Iz- 
rael, care va participa la deschide
rea expoziției „Izrael — producție 
și dezvoltare".

★
In după-amiaza zilei de dumi

nică, 28 aprilie. Ion Drăgan, 
secretar general al Consiliului de 
Miniștri, s-a reîntors în țară în 
urma unei vizite pe care a făcut-o 
în Liban.

★
Duminică după-amiază s-a îna

poiat în Capitală delegația Ofi
ciului Național de Turism, con
dusă de tov. Nicolae Bozdog. pre
ședintele O.N.T., care, la invitația 
ministrului informațiilor și turis
mului din Spania, a făcut o vi
zită în această țară.

★
Duminică a avut loc la Casa uni

versitarilor din Cluj un concert al 
orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat din localitate, dirijat de 
Djura Jaksic (R.S.F. Iugoslavia).

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară: vremea a fost 

călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult noros în nordul țării. 
Au căzut averse izolate de 
ploaie, însoțite de descărcări 
electrice, în Transilvania și 
Moldova. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 15 grade la Joseni și 27 
de grade la Tr. Măgurele, Rm. 
Sărat, Făurei și Hîrșova. în 
București : vremea a fost căl
duroasă, cu cerul mai mult se
nin. Vintul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maxi
mă a fost de 27 de grade.

Timpul probabil pentru «ilele 
de 30 aprilie, 1 și 2 mal. In țară: 
vreme în general călduroasă. 
Cerul va fi schimbător. Vor că
dea averse locale, slabe, mal 
frecvente în jumătatea de vest 
a țării. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, îar 
maximele între 16 și 26 de gra
de. Local mai ridicate. In Bucu
rești : vreme călduroasă și în 
general frumoasă. Cerul va. fi 
variabil, favorabil averselor sla
be după amiază. Vînt potrivit. 
Temperatura se menține ridi
cată.

a internațională

NEW YORK 28 (Agerpres). — în 
numeroase orașe ale Statelor Unite 
au avut loc sîmbătă puternice de
monstrații pentru pace în Vietnam, 
la care au participat peste 200 600 de 
manifestanți. Cea mai mare de
monstrație s-a desfășurat Ia New 
York, unde aproximativ 100 000 de 
persoane s-au adunat în „Central 
Park", cerînd ca președintele John
son să-și respecte angajamentul de a 
participa la tratative de pace cu re
prezentanții R. D. Vietnam „aricind 
și oriunde". Deasupra mulțimii ma- 
nifestanților se vedeau pancarte pe 
care era scris : „Puneți capăt ne
buniei, încetați războiul !“, „încetați 
imediat și necondiționat toate bom
bardamentele americane în Viet
nam !“, „Aduceți toate trupele ame
ricane din Vietnam acasă, chiar a- 
cum !“. „Alocați cele 30 miliarde de 
dolari destinați anual războiului din 
Vietnam pentru a elimina opresiunea 
rasială în Statele Unite".

în cadrul mitingului care a avut 
loc cu acest prilej a luat cuvîntul 
primarul orașului New York, John 
Lindsay, care a declarat: „Am ve
nit aici pentru a reafirma opoziția 
mea față de războiul din Vietnam, 
pentru a lansa un apel în favoarea 
unei reglementări negociate, prompte 
și echitabile, pentru a aminti că 
Statele Unite trebuie să înceteze 
neîntîrzlat războiul și să restabileas
că pacea". El a subliniat că aprobă 
în întregime părerile lui Martin Lu
ther King, care a spus că „nu poate 
fi obținută securitatea în orașele a- 
mericane sau stabilitatea în Asia cu 
ajutorul puștilor și al tancurilor".

Adresîndu-se participanților la mi
ting, văduva lui Martin Luther King 
a declarat că „niciodată în istoria 
acestei țări poporul american nu a 
desfășurat atîta energie pentru a ob
ține schimbarea politicii guvernului 
față de un război. Ea a subliniat că 
poporul american . trebuie să ceară 
cu tot mai multă hotărire încetarea 
războiului din Vietnam pînă cînd 
„ultima armă va înceta să tragă, 
pentru a se ajunge la o pace adevă
rată". „Este clar, a spus ea, că po
litica guvernului nostru prevede re
glementarea problemelor sociale in
terne prin mijloace militare, la fel 
cum o face în străinătate. Există o

legătură directă între ceea ce se pe
trece în țara noastră și în străină
tate. Bombele pe care noi le lansăm 
asupra vietnamezilor continuă să ex
plodeze chiar în Statele Unite și să 
provoace distrugeri".

Numeroase alte personalități ale 
mișcării pacifiste americane, printre 
care pastorul William Sloane Coffin 
și Dave Dellinger, președintele orga
nizației „Mobilizarea pentru a se 
pune capăt războiului", au cerut gu
vernului american „să înceteze răz
boiul de opresiune dus de Statele 
Unite împotriva Vietnamului și să 
înceteze războiul de opresiune dus 
chiar în America împotriva negrilor".

Puternice demonstrații de protest 
împotriva războiului din Vietnam au 
avut loc, de asemenea, la Chicago, 
unde au participat 15 600 de manifes- 
tanți. Washington, San Francisco, 
Pittsburgh, Boston, Columbus, Atlan
ta, Cleveland, Indianapolis etc. La 
New York, la Chicago și în alte lo
calități, între demonstranți și poliție 
s-au produs ciocniri și 160 de per
soane au fost arestate.

La microfon — văduva lui Martin 
Luther King

Comunicat 
cehoslovaco-bulgar

PRAGA 28 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. a dat publicității comunicatul 
comun cu privire la vizita în Ceho
slovacia a delegației de partid și gu
vernamentale bulgare condusă de To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria.

Convorbirile care au avut loc au 
cuprins un larg cerc de probleme ale 
dezvoltării colaborării multilaterale 
dintre P.C. din Cehoslovacia și P.C. 
Bulgar, dintre R. S. Cehoslovacă și 
R. P. Bulgaria. Comunicatul subli
niază deplina unitate de păreri asu
pra situației internaționale, expri
mând îngrijorarea față de continua
rea încordării internaționale' ca re
zultat al acțiunilor agresive ale im
perialismului american, precum și 
față de activizarea forțelor revan
șarde din R. F. a Germaniei, pro- 
nunțîndu-se totodată pentru sprijini
rea activă a ideii creării unui sistem 
colectiv de securitate europeană. Co
municatul se pronunță, de asemenea, 
în favoarea dezvoltării relațiilor cu 
toate statele europene care doresc 
în mod sincer reducerea încordării 
și consolidarea păcii în Europa. In 
legătură cu situația din Vietnam, se 
subliniază că declarația guvernului 
R. D. Vietnam .din 3 aprilie 1968 
este singura cale realistă spre în
cetarea acțiunilor militare și re
zolvarea problemei vietnameze. Tot
odată, cele două țări sprijină orice 
inițiativă care va duce spre înfăp
tuirea măsurilor concrete privind de
zarmarea.

Comunicatul arată că P.C. din 
Cehoslovacia și P.C. Bulgar inten
ționează să lărgească și mai mult re
lațiile reciproce și să facă schimb 
de păreri și de consultări în toate 
problemele importante. în încheiere, 
comunicatul subliniază că P.C. din 
Cehoslovacia și P.C. Bulgar vor tin
de și pe viitor spre întărirea unită
ții și coeziunii mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale. Noul tra
tat de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală cehoslovaco-bulgar este 
apreciat drept un document care co
respunde principiilor Tratatului de la 
Varșovia și servește intereselor am
belor țări, ale întăririi unității sta
telor socialiste, păcii și securității în 
Europa.

La invitația delegației bulgare, re
prezentanții Cehoslovaciei vor face 
o vizită în Bulgaria, la o dată care 
va fi stabilită ulterior.

Imagini nipone
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chema
© Răzbunarea haiducilor : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 2 363 — ore
le 17,30 și seria 2 364 orele 20,15), 
PATRIA — 10 : 12,15 ; 14,30 ; 16.45 ; 19 ; 
21,15, VICTORIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45 (la ambele completarea 
Digul), GRADINA CAPITOL — 19,30. 
© Ea va rîde : REPUBLICA (com
pletare Intre două bombardamente)
— 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; FESTI
VAL — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
STADIONUL DINĂMO — 19,30.
© El Dorado : LUCEAFĂRUL (com
pletare Reportaj din Țara Bîrsei) —
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, BUCUREȘTI
— 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, GRĂDI
NA DOINA — 19,30, ARENELE LI
BERTĂȚII — 19,30, FEROVIAR —
12.45 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, EXCELSIOR
— 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, MELODIA — 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MODERN —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Sînt șl eu numai o femele : CA
PITOL (completare Reportaj din Țara 
Bîrsei — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, GRIVIȚA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
o Fragii sălbatici : CENTRAL (com
pletare CIntece in lemn) — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© O stea cade din cer : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
© Haiducii ; Răpirea fecioarelor : LU
MINA — 12,30 ; 16 ; 19,30.
O Tom șl Jerry : DOINA (completare 
Fuga Dușcăi) — 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
© Viața în doi : UNION (completare 
Cu dansatorii maghiari în Grecia) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Acolo undo Carpațll lntîlnesc Du
nărea — Prin muzeele Capitalei — 
Priveliști carpatine „Poiana urșilor”
— La cel mai înalt nivel — Nuntă 
țărănească — Mirceștii în pastel : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
O Pentru cîțlva dolari în plus : GIU- 
LEȘTI (completare Digul) — 15 ;
17.45 ; 20,30, ARTA — 9—14 în con
tinuare ; 17 ; 20,15, la grădină — 19,30, 
GRĂDINA RAHOVA — 20.
e O lume nebună, nebună, nebună : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16 ; 19,15, FERENTARI — 15,30 ; 19. 
Q Blestemul rubinului negru : DACIA 
(completare Reportaj din Țara Bîrsei
— 8,30—16,45 în continuare ; 19 ; 21, 
GRĂDINA VITAN — 19,30.
q împușcături pe portativ : BUZEȘTI 
(completare Digul) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
« Căutați Idolul : CRINGAȘI (com
pletare Lupta Internă a speciilor) — 
15,30 ; 18 ; 20.30.
© Praștia de aur s BUCEGI (com

pletare Intre două bombardamente)
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Eddie Chapman, agent secret : 
GLORIA — 11,45 ; 14,30 ; 18 ; 20,30, 
MIORIȚA — 11,45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30. 
0 valetul de pică : UNIREA (com
pletare Atențiune, ciuperci 1) — 15,30 ; 
18 ; 20,30, la grădină — 20.
o Topkapi : TOMIS (completare Fata 
vîntulul) — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 
21, la grădină — 19,30, AURORA (com
pletare Pilule II) — 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 19,30, FLA
MURA (completare Băiatul și cărbu
nele) — 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
©O sută unu dalmațienl : FLACĂRA 
(completare Năică pleacă la Bucu
rești) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Sfintul la pîndă : VITAN (comple
tare Orizont științific nr. 12/1967) —
15.30 ; 18 ; 20,30, LIRA (completare
Aventură romantică) — 15,30 ; 18 ;
20.30, Ia grădină — 19,30.
0 Hocus-Pocus : POPULAR (comple
tare Mitică și formula lui de viață)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Intoarcc-te : MUNCA (completare 
Orizont științific nr. 2/1968) — 16 ; 
18,15 ; 20,30.
O Apă curativă : MOȘILOR (comple
tare Gustav modifică — 15,30 ; 18 ;
20.30.
p Am tntîlnit țigani fericiți : COS
MOS (completare Orizont științific nr. 
1/1963) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Profesorul distrat: VIITORUL (com
pletare In Egiptul nou) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
0 Leul african : VOLGA (completa
re O după-amiază plină de peripeții)
— 10—14 în continuare ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
e Eu, eu, eu... șl ceilalți : FLOREAS- 
CA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
O Eroii de la Telemark : RAHOVA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
C Trei grăsuni : PROGRESUL (com
pletare încercări) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Răpirea fecioarelor : DRUMUL 
SĂRII (completare Flori și insecte) — 
15 : 17,30 ; 20, PACEA (completare
Orizont științific nr. 2/1968 — 15.45 ; 
18 ; 20.15.
e Cu toată viteza, înainte ! : CO- 
TROCENI (completare Orizont știin
țific nr. 2/1968) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Gcntlemenul din Cocody : GRĂ
DINA BUZEȘTI — 19,30.
© Capcana : GRĂDINA BUCEGI —
19.30.
O Tom Jones : GRADINA MOȘILOR
— 19,30.
O O fată fericită : GRADINA PRO
GRESUL PARC — 19,30.

teatre
® Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Sala Mică a Palatului) : Reci
tal de pian Maria Cardaș — 20.
® Opera română : Liliacul — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă : Con
tesa Marltza — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O casă onorabilă — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna e albastră — 
20.
© Teatrul Gluleștl (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Caragia- 
le“) : Martorii se suprimă — 19,30.

© Teatrul Mic (in sa'a Comedia a 
Teatrului Național „1. L. Caragiale") : 
Tango — 20.
© Teatrul din Ploiești : (în sala Tea
trului Mie) : Vioara timpului fugar 
— 16 ; 19.
ej Teatrul „Ion Creangă" : Adresan- 
țli necunoscuți — 9,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Trei piese 
într-un act de Cchov — 20.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca Ia Tănase — 19,30. 
X Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" :

dam șl Eva la revistă — 19,30.

t V

15.30 Tenis de cirnp : România — Da
nemarca (cupa Davis).

17.30 Pentru noi, femeile !
18,00 Actualitatea industrială.
18.30 Curs de limba franceză (lecția 

a 14-a).
19,00 Alma-Mater : Festivalul primă

verii.
1830 Telejurnalul de seară.

19.50 Buletinul meteorologic. Publi
citate.

20,00 Trepte spre viitor.
20.20 Film de aventuri : „O vecină 

ciudată".
20.50 Seară de teatru : „Arborele ge

nealogic" de Lucia Demetrius, 
In pauză : Filmul documentar 
„Olanda astăzi".

23.20 Telejurnalul de noapte.

agențiife de presă transmit:
Cu ocazia zilei României Ia Tirgul internațional de la 

Bruxelles, la 26 aprilie, Ion Oancea, ambasadorul României la Bruxelles, 
însoțit de Ștefan Niță, șeful reprezentanței comerciale, Mihai' Popescu, direc
torul pavilionului românesc, au făcut o vizită oficială la tîrg, unde au fost pri
miți de L. Cooremans, primarul orașului Bruxelles și președinte al tîrgului, 
G. Chantren, directorul general al tîrgului, și de alte persoane oficiale. 
L. Cooremans și-a exprimat satisfacția față de dezvoltarea continuă a relațiilor 
comerciale belgo-române.

Consiliu! de Securitate a adoptat sîmbătă noaptea în unanimitate 
o rezoluție, prezentată de Pakistan, India și Senegal, prin care se cere Izraelu- 
lui să contramandeze defilarea militară programată la 2 mai la Ierusalim. 
Din Tel Aviv se anunță că guvernul izraelian a hotărît duminică să nu mo
difice programul organizării unei parăzi militare în ziua de 2 mai la Ierusalim.

o uzi:i in orașul tsrignton țangiiaj, parronn 
la revendicările muncitorilor

Organizația din Stockholm 
a Partidului social-democrat 
(guvernamental) a cerut autorităților 
suedeze să refuze viza de intrare 
membrilor echipei de tenis de cîmp 
a Rhodesiei de sud, care urmează să 
întîlnească săptămîna viitoare, în ca
drul cupei Davis, reprezentativa Sue
diei. Prin această cerere, organizația 
menționată își exprimă dezaprobarea 
față de regimul rasist din Rhoclesia.

Problema cipriotă. — Ad
junctul secretarului general al O.N.U., 
R. Bennett, a avut sîmbătă la Nico
sia o lungă întrevedere cu vicepre
ședintele Kuciuk, liderul comunității 
cipriote turce. în ziua precedentă; 
Bennett a conferit cu președintele 
Makarios. Vizita la Nicosia a lui 
Bennett se încadrează într-un nou 
efort al O.N.U. în vederea soluțio
nării pașnice a problemei cipriote.

„Albatrosul”, cea mai rapidă 
navă fluvială sovietică cu palete sub
acvatice, a pornit în prima sa cursă. 
Ea poate dezvolta o viteză de pînă 
la 97 kilometri pe oră, poate lua la 
bord 150 de călători și este dotată cu 
turbine de avion, care îi conferă o 
mare manevrabilitate.

Philip Blaiberg, singura per
soană care trăiește după ce a fost su
pusă unei operații de transplantare a 
inimii, a reînceput să-și conducă au
tomobilul. Știrea, comunicată de zia
rul „Johannesburg Sunday Times", 
relevă că Blaiberg s-a urcat din nou 
la volan în a 106-a zi de la operație și 
s-a plimbat în împrejurimile orașului 
Capetown.

Privită de la înălți
mea celor 250 m, de 
pe platforma turnu
lui televiziunii din 
Tokio, imaginea capi
talei nipone te fasci
nează. Orașul pare o 
aglomerare urbană 
supraetajată: pe o
întindere aproape ne- 
sfîrsită cu case mici 
din lemn sînt presăra
te din loc în , loc im
punătoare blocuri mo
derne. Șirurile de va
goane ale metrourilor 
sînt înghițite de tune
luri, fluxul de mașini 
inundă străzile, iar 
deasupra lor se între
taie autostrăzi de be
ton, suspendate pe pi
loni masivi. Si mai sus 
urmează... reclamele. 
Noaptea, spectacolul 
acestor reclame. în
deosebi al celor de pe 
Ginza, este feeric. Un 
fluviu de lumină scin- 
teiază pe o lungime de 
'șase kilometri.

Pentru a înțelege 
tentaculara capitală ni
ponă, pentru a putea 
vedea în ea limpede ca 
într-o oglindă chipul 
Japoniei, trebuie să 
cobori în stradă, să 
colinzi cartierele, să 
vizitezi fabrici și uzine 
ori să te oprești in 
parcurile întotdeauna 
populate. Numai așa 
ai prilejul să te fami
liarizezi cit de cit cil 
viața și obiceiurile a- 
cestei țări, să-i cunoști 
poporul harnic si ta
lentat. atît de ospita
lier și iubitor de via
ță, de frumos.

Străzile oferă vizita
torului străin un ade
vărat caleidoscop. Poa
te că nicăieri în altă 
parte a globului nu-tl 
este dat să vezi ca la 
Tokio o împletire atît 
de strînsă a civilizației 
si culturii moderne, a 
progresului adus de 
impetuoasa dezvoltare 
a industriei, cu obi
ceiurile si tradițiile 
purtînd izul milenii
lor. In vreme ce par
cul Meiji, cu străve
chea sa poartă de lemn 
ce străjuiește la intra
rea templului shin- 
toist, unde călugării 
vînd talismane si dau 
relații telefonice tu
riștilor, atrage mii și 
mii de oameni. în altă 
parte a orașului, în 
cartierul veseliei cum 
este numit Asakusa, 
poți fi martorul tradi
ționalei ceremonii a 
ceaiului, după cum la 
un ■ obscur cinemato
graf'poți vedea cea 
mai recentă peliculă- 
western. Lingă clădi
rile impunătoare ale 
marilor magazine uni
versale, cu benzi ru
lante și manechine vii, 
întâlnești mici clu- 
ghene, cu puzderie de 
firme scrise eu hiero
glife. cu lampioane si 
tarabe de peste și alge

oceanice expuse pe 
bete de bambus. în
tocmai ca în epoca sa
murailor, sau cu măr
furi așezate direct pe 
caldarîm; Un japonez 
purtînd un kimono, 
model secolul al XII- 
lea. coboară . dintr-o 
limuzină ultramoder
nă. Un hotel din sticlă 
Si material plastic se 
învecinează, cu o pa
godă cu acoperiș în
doit grațios din afară 
înăuntru.

Japonezul cinstește 
tradițiile, se mîndreș- 
te cu ele. Dar mîndria 
sa cea mai mare o 
constituie dezvoltarea 
impetuoasă a tării, 
progresul nemaiîntîl- 
nit al industriei sale. 
Lucru firesc, deoarece 
acum, în anul în care 
se împlinește un secol 
de la inaugurarea pro
cesului de moderni
zare a țării — recor-

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO DE LA 

FLOREA ȚUIU

durile sale industriale 
sînt impresionante : 
Primul loc în lume'în 
construcția de nave, al 
doilea la producția de 
autovehicule, aoarataj 
electronic, cauciuc, fi
bre sintetice^ radio si 
televiziune si locul al 
treilea — la ciment, 
otel, acid sulfuric, pe
trol rafinat, energie 
electrică etc. Faima 
principală a drhipela- 
oului r&mîne însă, 
fără îndoială, con
strucția de nave, do
meniu în care Japonia 
furnizează 47 la sută 
din tonajul total al lu
mii capitaliste.

...înainte de a ajun
ge la Yokohama tre
buie să străbați Ka
wasaki, un oraș in
dustrial cu casele în
negrite de fumul fa
bricilor. Aici se afla 
prima regiune indus
trială a Japoniei, de
numită „Keihin". Ce
lelalte trei, în ordi
nea importantei fiind 
„Ilanshi", între Osaka 
și Kobe, „Chukyo" — 
în împrejurimile ora
șului Nagoya și „Ki- 
takyshu" — în Kyu
shu. In afară de a- 
cest ea pe harta Japo
niei se conturează alte 
patru zone industriale.

■ Aproape . trei., sfera 
tiiri din industrie s-a 
concentrat însă în re
giunea dintre Tokio și 
Osaka, care se întin
de ca o centură de-a 
lungul coastei Pacifi
cului, unde trăiește și 
cea mai mare parte a 
populației. Această re
giune este străbătută 
de mijloace de trans
port feroviare ra

pide si. începînd din 
anul viitor, pe dis
tanta de 500 km, 
va exista o autostradă 
expres. Aici se produ
ce mai tot ceea ce ex
portă Japonia si se a- 
duc cele mai multe 
dintre materiile pri
me consumate de in
dustrie. ■ Osaka, de 
pildă, dincolo de 
perdeaua romantică 
sub care se ascun
de o istorie boga
tă. îndeplinește ro
lul de puternic centru 
comercial. In același 
timp la fel ca Tokio și 
Yokohama, vestindu-și 
încă din depărtare 
prezenta prin coșurile 
fumeginde ale fabrici
lor, prin puzderia de 
întreprinderi care îl 
înconjoară ca un brîu 
cenușiu, Osaka este, și 
un puternic oraș in
dustrial. Al doilea 
oraș ca mărime al tă
rii, Osaka, este cunos
cut prin fabricile de 
textile, de medica
mente și mașini, dar 
mai ales prin șantie
rele navale vestite as
tăzi ne glob.

Multe din succesele 
japonezilor se dato
rase, fără îndoială, bă
tăliei lor necontenite 
cu natura, victoriilor 
pe care harnicul po
por nipon le cucerește 
mereu în această lup
tă aspră. Privind de 
la fereastra celui mai 
rapid tren din lume — 
„Hikari" — care leagă 
Tokio de Osaka, la 
peisajul frărnîntat al 
insulelor, mi-a rămas 
în minte furnicarul 
de excavatoare si au
tocamioane care scor
moneau un munte din 
apropierea orășelului 
Himaji. Se amenajau 
terase pe care să se 
construiască blocuri 
pentru locuințe. Este 
un tablou caracter: 
pe care îl ir-L 
destul de des Î«Ș . -
grinările mele ’h 
arhipelag. Am văzut 
șantierele navale de. 
la Sakai și Yokohama, 
construite pe . terenul 
recuperat din ocean, 
iar la municipalitatea 
Yokohamei am aflat 
că autoritățile orașu
lui au un plan anual 
de luptă cu ocea
nul, suprafața uscatu
lui fiind lărgită pe 
seama anelor golfului 
Tokio. De altfel, în
treaga centură indus
trială din estul orașu
lui, unde au fost con
struite cele miri hiari 
vase din lume, este o 
zonă recuperată din 
mare.

Si tot așa cum pă
mântul obține victorii 
asupra mării, civiliza
ția modernă, bazată 
pe o continuă dezvol
tare industrială, cuce
rește în Japonia noi\șl: 
noi domenii. , *
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în Chile
SANTIAGO DE CHILE 28 (A- 

gerpres). — Poliția din Santiago de 
Chile a atacat cu grenade cu gaze 
lacrimogene și vomitive un grup 
de 60 de studenți de la Institutul 
național, care au ocupat una din 
clădirile acestei instituții în semn 
de solidaritate cu greva națională 
a profesorilor, care durează de o 
lună. Mai mulți tineri au fost a- 
restați. în ultimele zile numeroase 
școli chiliene au fost ocupate de 
elevii din clasele superioare, pen
tru aceleași motive, dar marea lor 
majoritate au fost părăsite după 
ce poliția a oprit aprovizionarea cu 
apă și energie electrică.

ECONO
MICĂ

(Urmare din pag. I)

străzilor căldură și strălucire. A- 
cest sol artificial, constituind par
terul noului oraș, a și fost îmbră- 
crat în marmură pe o suprafață 
de cîteva hectare. întreaga circu
lație a vehiculelor, locurile de par
care ca și transportul mărfurilor 
pentru magazine se va realiza 
subteran.

De la o lună la alta configura
ția noului oraș se limpezește, un 
sfert din cele 10 000 apartamente 
prevăzute au și fost construite. De 
o eleganță sobră se înalță „turnul 
Nobel", paralelipiped de nichel 
și sticlă cu 30 de etaje. în apro
piere a început construcția turnu
lui E.D.F. care va avea șase ni
vele la subsol (adăpostind trans
formatoare de înaltă tensiune, gru
puri electrogene, ateliere de între
ținere, instalațiile de telex și tele
fon, bucătării și restaurante pre
cum și nivelul de acces al mași
nilor) la care se vor adăuga 27 
etaje pentru diferite servicii admi
nistrative ale instituțiilor.

Cel mai tînăr centru universitar 
al Franței, Nanterre-ul va cuprinde 
mai bine de 20 000 studenți. Para
lel cu facultățile și căminele de 
studenți a fost construit centrul 
sportiv municipal iar în curînd va 
începe amenajarea unui parc de 
45 ha. în care Ministerul pentru 
problemele culturale va crea un 
centru universitar de artă grupat 
în jurul unei școli de cinematogra
fie și televiziune.

Am vizitat șantierul gării princi
pale a metroului expres care ur
mează a intra în funcțiune în sep
tembrie 1969. Aceeași simplitate și 
eleganță a liniei. Cele patru nivele 
ale construcției subterane sînt ter
minate Spre a evita pripeala în 
soluționarea lucrărilor de finisaj au 
și fost montate machetele vagoa
nelor viitorului tren subteran cu 
2 500 locuri, care va circula la in
tervale de două minute și jumăta
te. fată și elementul experimental 
de iluminare a sălilor, precum și 
de decorare a culoarelor, iată și 
prima reclamă... tot experimentală.

O dată cu intrarea în funcțiune

a metroului expres viteza va spori 
de la cea actuală de 25 km. pe 
oră la 60 km., ceea ce va face ca 
un locuitor din Nanterre să ajungă 
în mai puțin de trei minute în 
stația următoare, situată în Place 
de l'Etoile din Paris. Paralel cu 
linia metroului a apărut și por
țiunea viitoarei autostrăzi care va 
trece sub nivelul orașului; iar în 
scurt timp va începe construcția 
heliportului.

Peste tot am văzut preocupare 
pentru modernizare. în orașul-gră- 
dină de la Chesnay, situat de-a 
lungul parcului Versailles, în a- 
propierea micului palat Trianon a 
răsărit Parly II. Clădirile, nu prea 
înalte, cochete, sînt grupate în 
jurul unei grădini interioare. Rea
lizatorii au căutat să înlocuiască 
monotonia, uniformizarea, cu an
sambluri avînd o notă specifică. 
Fiecare imobil adăpostește doar 
cîteva familii, ceea ce le dă posi
bilitatea să se simtă mai aproape, 
să se cunoască, evită sistemul de 
izolare în comun din marile blocuri 
în care sute de familii trăiesc

laolaltă... singure. Un mic orășel 
cu cinci arondismente, împărțite, 
la rîndul lor, în mici rezidențe 
autonome și deservite fiecare de 
centre comerciale anexe; iar de 
jurîmprejur zone verzi. Au fost con
struite și vîndute 1400 din cele 5 000 
apartamente prevăzute a fi date 
în folosință pînă în 1970. Am vi
zitat cîteva apartamente etalon 
avînd 3—6 camere, balcoane și 
terase. Gustul, eleganța au făcut 
din ele adevărate bijuterii arhitec
tonice. Doar prețurile restrîng spon
tan numărul amatorilor.

Parly II nu e numai un loc unde 
oamenii locuiesc, ci unde trăiesc, 
un oraș adevărat. Teatru, cinema, 
restaurante, piscine în aer li
ber și altele acoperite, terenuri de 
tenis și un centru hipic vor fi la 
dispoziția locuitorilor orașului sa
telit, alături de grupuri școlare și 
un club al artelor.

Nimeni nu va simți nevoia să se 
deplaseze la Paris pentru nici un 
fol de cumpărături, căci centrul 
comercial, aflat în construcție, va 
cuprinde, în afara a două magazine 
universale, 160 magazine în care 
cumpărătorul va găsi tot ce are 
nevoie, începînd de la confecții și 
televizoare, pînă la flori și discuri. 
La 20 minute de „ambuteiajele' 
bulevardelor Parisului, Parly II își 
arată fata zîmbitoare.

GENEVA 28 — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite : Par
ticipanta la sesiunea Comisiei Econo
mice O.N.U, pentru Europa au luat 
în discujie Declarația de principiu a- 
supra luptei împotriva poluării apelor. 
Delegata romănă, lozefina Maurer, a 
sugerat ca noul organism creat in 
acest scop In cadrul Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa, să-și de
dice activitatea facilitării cooperării in
ternaționale în domeniul administrării 
resurselor hidraulice de interes comun, 
ca și al asistentei tehnice de specia
litate. Acesta ar putea examina posi
bilitatea unui proiect de cooperare in- 
terguvernamenfală între țările interesate 
In valorificarea cursurilor de ape și a 
lacurilor comune.

în discuția cu privire la dezvolta
rea turismului, delegatul român An
drei Șerban a subliniat importanta per
manentizării măsurilor adoptate în ca
drul Anului international al turismului, 
îndeosebi în sensul aplicării principiu
lui reciprocității în acordarea vizelor 
pentru turiștii străini.

VARȘOVIA. — în capitala Poloniei 
a fost semnat un protocol cu priviră 
la colaborarea dintre Camera de co
rner} exterior a R. P. Polone și Ca
mera de corner/ din Londra. Proto
colul precizează principiile schimbu
rilor de informafii, facilitării contacte
lor comerciale, furnizării reciproce de 
documentafie comercială, colaborării 
(ehnico-știin)ifice și altele.

DUBLIN. — Potrivit unei declarafll 
a ministrului finanțelor al Irlandei, Char
les Haughey, în noul buget al țării, 
pentru anul 1969, s-a prevăzut o spo
rire a impozitelor indirecte la benzină, 
băuturi spirtoase, tutun și bere.
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