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Adeziune
hotărîrile plenarei

Hotărîrile de însemnătate excep
țională adoptate de recenta plenară 
a Comitetului Central al partidului, 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adunarea activului de 
partid din Capitală au un puternic 
ecou în conștiința membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii.

PENTRU
RECOLTA 1968!

Forța brațelor

în numeroase întreprinderi și in
stituții au loc în aceste zile adunări 
deschise ale organizațiilor de partid 
la care participă, ca invitați, tovarăși 
din conducerea organizațiilor de 
masă din unitățile respective, cadre 
de conducere, specialiști și alți inte
lectuali, carie nu sînt membri 
de partid. La aceste adunări parti
cipă, de asemenea, membri ai C.C. al 
P.C.R., membri ai comitetelor jude- 

de 
cu

tene, municipale, orășenești 
partid, precum și alți activiști 
munci de răspundere.

Marin DRĂGAN
prim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele Consiliului 

popular provizoriu al județului Teleorman

Județul nostru este situat într-o 
zonă unde efectele negative ale lip
sei de umiditate din sol și a secetei 
atmosferice se resimt din zi în zi tot 
mal mult. Este adevărat, pînă acum 
nu se poate spune că această situa
ție anormală ar fi provocat pagube. 
Așa după cum subliniază însă recen
tahotărîre a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și Consiliului de 
Miniștri trebuie luate măsuri ope
rative, energice, eficace, care să pre
vină și să reducă pierderile de re
coltă ce s-ar putea înregistra în ca
zul prelungirii secetei și în perioa
da următoare.

Ținînd seama de indicațiile date 
de conducerea partidului și cunoscind 
situația concretă din județ, comite
tul județean de partid a întreprins, 
în ultima vreme, numeroase acțiuni 
menite să asigure tfpa necesară plan
telor pe suprafețe cît mai mari. Prin 
grija comandamentului înființat la 
nivelul județului pe baza hotărîrii 
Comitetului Executiv al C.C. al 

,IL-și a Consiliului de Miniștri, au 
a.lalizate amănunțit, cu răspun- 

:, rn fiecare unitate, stadiul lu- 
dlpr de amenajare pentru irigații, 

prinse în planul acestui an, posibili
tățile de a uda noi suprafețe prin fo
losirea unor surse locale de apă, mă
sura în care utilajul de irigat exis
tent satisface necesitățile, gradul de 
folosire al moto-pompelor și agrega
telor de aspersiune și cauzele care 
conduceau la utilizarea lor cu ran
dament scăzut ș.a.m.d. Pe această 
bază, s-a alcătuit un program de 
lucru concret, cu sarcini și termene 
de execuție precise.

Ceea ce aș vrea să subliniez în 
,mod deosebit este că la' înfăptuirea 
acestuia au fost antrenate toate insti
tuțiile din cadrul județului, care pot 
contribui cu ceva la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate de 
conducerea de partid și de stat, au

fost 
dere, 
crărili

fost mobilizate toate mijloacele ma
teriale ale acestora care pot servi în 
lupta de prevenire și combatere a 
efectelor negative ale secetei, bine
înțeles fără a le stînjeni activitatea 
de producție. - - -
acest ajutor 
așa, organizațiile de ; 
însă accentul principal pi 
rea resurselor proprii ale agricultu
rii, pe antrenarea largă a țărănimii, 
a mecanizatorilor și lucrătorilor din 
întreprinderile agricole de stat la iri
gare, prin toate mijloacele, a unor 
suprafețe cît mal mari. Totodată, în 
fiecare comună a fost repartizat cîte 
un activist cu muncă de răspundere 
din aparatul de partid și de stat, care 
ajută efectiv comandamentele locale 
să organizeze înfăptuirea punct cu 
punct a hotărîrilor luate, să înlăture 
operativ — cu ajutorul forțelor exis
tente pe plan local sau prin inter
mediul comandamentului județean — 
greutățile sau deficiențele care mal 
apar.

Cum era și firesc, în centrul pre
ocupărilor comitetului județean de 
partid și organizațiilor de bază din u- 
nități agricole și comune, al consiliu
lui popular, organelor agricole și co
mandamentelor locale, comunale, am 
pus problema utilizării judicioase, 
eficiente a tuturor suprafețelor ame
najate pentru irigat, prin folosirea la 
maximum, zi și noapte, a agregate
lor de aspersiune existente, precum 
și a celorlalte mijloace de udare. Da
torită răspunderii cil care fiecare ac
tivist, la „postul" încredințat, s-a 
ocupat de rezolvarea multiplelor pro
bleme ridicate de înfăptuirea acestei 
sarcini și sprijinului puternic primit 
din partea diferitelor instituții econo
mice centrale și locale, s-au înregis
trat rezultate deosebite, mai ales dacă 
ținem seama de perioada scurtă ce

Folosind Ia maximum 
,din afară", ca să spun 

partid au pus 
ie mobiliza-

(Continuare în pag. a IlI-a)

tinere
Entuziasmul cu care 

zeci de mii de tineri din 
întreaga țară au răspuns 
chemării Comitetului 
Central al Uniunii Tine
retului Comunist, a sub
liniat trăinicia tradiției 
muncii voluntar-patrio- 
tice. permanenta tinerilor 
Ia tot ce construiește po
porul nostru sub condu
cerea înțeleaptă a parti
dului, a participării en
tuziaste, peste tot unde 
forța brațelor sale se re
levă a fi utilă.

Ziua de ieri, prima zi 
de cinstire a anilor de 
început — douăzeci în 
urmă — anii șantierelor 
de la Bumbești Livezeni 
și apoi a acelora de la 
Agnita Botorca, Salva 
Vișeu, Lunca Prutului 
etc., a marcat simbolic, de 
fapt, continuitatea unei 
tradiții ce a luat flintă, 
consolidîndu-se mereu în 
anii noștri.

Ea a fost totodată o zi 
de lucru intens, de mun
că efectivă . la cele mai 
diverse obiective, un răs
puns și mai energic dat 
imperativelor constructi
ve ale fiecărui județ.

Lupta cu natura. Bătă
lia pentru apă, pentru 
irigarea și udarea pă- 
mintului însetat, direcție 
principală în care se 
concentrează eforturile.

Unitățile agricole, an
gajate zi și noapte, fără 
întrerupere în aplicarea 
întregului complex de

măsuri pentru combaterea 
secetei au primit ajutoa
re de nădejde. Hotărîrea 
cu privire la măsurile de 
salvare a recoltei a găsit 
un puternic ecou printre 
tinerii de la orașe și sate. 
Un scurt raid. în zori, 
e edificator.

JUDEȚUL ILFOV. 
15 000 de tineri — elevi 
de la școlile generale, li
cee și școli profesionale, 
membri ai organizațiilor 
de tineret din sate și co
mune, au răspuns cu en
tuziasmul caracteristic 
vîrstei lor recentei che
mări a C.C. al U.T.C. 
In comunele Clinceni și 
Epurești, de exemplu, 
încă de la începutul săp- 
tămînii trecute, tineretul 
a luat sub îngrijirea lui 
1,5 hectare de grădină cu 
roșii, suprafață pe care 
o udă în fiecare zi. în 
timp ce pe lunca Neajlo- 
vului aspersoarele împrăș
tiau peste culturi mari 
curcubee de apă, copiii 
satului, însoțiți de învăță
torii și profesorii lor, au 
udat 5 hectare de vii în 
terase și două hectare de 
livadă tânără. In aceeași 
zi 120 de uteciști din co
muna Crevedia au udat 
4 hectare în grădina de 
legume a cooperativei a- 
gricole, iar cei din co
muna Mîrșa au ieșit cu 
gălețile în vii udînd 7 
hectare. Peste 100 de ti
neri din București, elevi 
la „Electromagnetica", au 
putut fi văzuți dînd un

ajutor substanțial la u- 
darea cu ajutorul moto- 
pompelor, aspersoarelor, 
dar și al găleților a peste 
60 ha legume ale C.A.P. 
Dărăști. în cadrul acestei 
ample acțiuni de muncă 
patriotică se înscrie și 
activitatea tinerilor din 
comuna Sohatu care pen
tru a ușura activitatea 
de irigare a culturilor 
săpau un canal de 1300 
metri.

JUDEȚUL IAȘI. La 
Moțca, cooperatorilor 
care, prin sisteme de iri
gație, udă zilnic peste 400 
hectare de grîu, sfeclă de 
zahăr, porumb, cartofi, 
ceapă etc. li s-au alăturat 
și tinerii cu elanul lor de 
muncă susținută. Trans- 
portînd apă cu butoaiele, 
tinerii șî elevii de la școa
lă au udat cele 12 hectare 
de livadă tînără plantată 
pe dealul Chilug. O mul
țime de tineri cu căni șî 
căldări (acțiune începută 
încă de Ia 6 mai) au ali- 

pămîntul însetat 
al viei în suprafață de 
22 hectare a C.A.P.-Vlă- 
deni, înființată în acest an, 
ca și cele 14 000 vițe plan
tate în goluri, și de cîteva 
ori pînă acum cele 8 hec
tare cu cartofi și legume 
timpurii.

Cu ajutorul tineretului 
suprafețele 
pentru a fi 
C.A.P. Ruginoasa s-au 
mai mărit încă cu 15 hec
tare, pe șesul Șiretului,

meritat

planificate 
irigate la
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iar grădinii de legume, 
care nu avea alte surse 
de apă, i s-a asigurat un 
bazin de acumulare de la 
care se udă zi și noapte.

JUDEȚUL ARGEȘ. în- 
cepînd din zorii zilei 
peste 250 elevi de la școa
la de șoferi din localitate 
s-au aflat la C.A.P.- 
Noapteș. Ei au udat ieri 
5 ha de varză timpurie și 
cartofi. Acțiunea a fost 
începută cu trei zile mai 
înainte, cînd tot ei au 
procurat cîteva pompe de 
la D.C.A., pe care le-au 
recondiționat în atelierul 
școlii și le-au pus în func
țiune în cadrul C.A.P.- 
ului. După aceea au în
tins rețeaua de țevi și au 
amenajat un mic stăvilar 
în lunca Argeșului, pen
tru a crea posibilități mai 
bune de colectare a apei. 
Elevi ai școlilor din oraș 
am putut întîlni și în gră
dina de zarzavat a între
prinderii agricole de stat 
Curtea de Argeș. întrucît 
acolo udarea plantelor se

Reportaj realizat de
Natalia STANCU și co
respondenții Radu APOS
TOL, Al. BRAD, Gheor- 
ghe CTRSTEA, Manole 
CORCACI, Sever UTAN

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

O caracteristică dominantă a 
dezbaterilor ca si a hotărîrilor adop
tate la încheierea adunărilor organi
zațiilor de partid o constituie ade
ziunea totală, sprijinul unanim față 
de hotărîrile recentei plenare a Co
mitetului Central al partidului; ele 
au demonstrat din nou consecvența 
și fermitatea cu care conducerea 
partidului promovează neabătut linia 
elaborată de Congresul al 
IX-lea. Vorbitorii au reliefat că, 
prin însemnătatea majoră a proble
melor dezbătute, lucrările plenarei 
din aprilie constituie un moment 
esențial în activitatea desfășurată de 
partid în vederea înfăptuirii pro
gramului de înflorire multilaterală a 
societății noastre socialiste.

Adunarea generală deschisă a or
ganizației de partid de la UZINA 
„TRACTORUL"-BRAȘOV a adoptat o 
hotărîre în care se arată : „Măsurile 
stabilite de plenara C.C. cu privire 
la dezvoltarea învățămîntului de toa
te gradele, întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului, rezolvarea scriso
rilor și cererilor oamenilor muncii, 
pregătirea de luptă și înzestrarea 
forțelor noastre armate, unele pro
bleme ale activității internaționale, 
precum și reabilitarea unor activiști

de partid și de stat, au o mare în
semnătate pentru consolidarea parti
dului și statului nostru, a legăturilor 
lor cu masele. Exprimăm cea mai 
fierbinte recunoștință Comitetului 
Central, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru promovarea spi
ritului de dreptate, de slujire a ade
vărului și respect față de demnita
tea umană, care caracterizează docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R.. ne 
manifestăm hotărîrea de a milita 
pentru creșterea forței de mobilizare 
a fiecăreia din organizațiile noastre 
de bază, pentru întărirea disciplinei 
și democrației interne de partid, 
consacrîndu-ne întreaga energie 
muncit avîntate pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste".

In adunările ce au avut loc s-a 
relevat că hotărîrile recentei plenare 
a Comitetului Central sînt menite să 
contribuie la perfecționarea continuă 
a activității în toate domeniile vieții 
sociale, la creșterea continuă a rolu
lui conducător ăl partidului. Ansam
blul de măsuri adoptate oglindesc 
grija deosebită a conducerii partidu
lui pentru dezvoltarea democratis
mului propriu orînduirii noastre, 
pentru întărirea legalității socialiste, 
crearea celor mai favorabile condiții 
pentru afirmarea multilaterală a 
personalității umane,

Referindu-se la măsurile stabilite 
de plenară privind învătămîntul de 
cultură generală, profesional, tehnic 
si superior, numeroși vorbitori au 
arătat că acestea constituie o do
vadă elocventă a preocupărilor 
partidului pentru pregătirea și edu
carea generațiilor prezente si vii
toare de constructori ai socialismu
lui si comunismului — au o impor-

(Continuare în pag.

Plecarea delegației Partidului 
Comunist din Austria

Delegația Partidului Comunist 
din Austria, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit duminică dimi
neața Capitala.

Delegația a fost compusă din to
varășii Erwin Scharf, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.A., Josef Nischelwitzer, mem
bru al C.C. al P.C.A., președintele 
organizației P.C.A. din landul Că- 
rintia, director-șef al ziarului

..Volkswille* din Klagenfurt, și 
Walter Wachs, membru al C.C. al 
P.C. din Austria.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Vasi- 
lichi, membru al C.C. al P.C.R., 
Andrei Cervencovici, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. (Agerpres)

Delegația Partidului Muncii 
din Elveția a părăsit Capitala

Duminică dimineață a părăsit 
Bucureștiul delegația Partidului 
Muncii din Elveția (P.M.E.) care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a fă
cut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Delegația a fost alcătuită din to
varășii Ăndre Muret, membru al 
Comitetului director și al Secreta
riatului P.M.E., deputat în Consi
liul Național al Elveției, și Iacob

Lechleiter, membru al Comitetului 
director al P.M.E.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația Partidului Muncii din 
Elveția a fost condusă de tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R,. de activiști de partid.

(Agerpres)

„România ’68“ - emisiune in culori 
la televiziunea franceză

SPORT

Surprize în campio
natele naționale de gim
nastica • Ilie Năstase 

l-a învins pe australia
nul John Alexander, în 

cadrul „internaționale
lor" de tenis ale Italiei 
• Nicolae Gîju - învin
gător în turneul preolim- 
pic de box din Olanda 

® 0 noua victorie a e- 
chipei de fotbal Rapid, 
în Algeria ® Dinamo 

București a învins Stea
ua, la atletism, în cam

pionatul pe echipe.

Alte știri din țară și de 
peste hotare, in pagina 
a III-a.
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RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
A JUDECĂTORULUI

Cîțiva din cei peste 120 000 de 

tineri care au participat ieri 
la acfiunile de muncă patrio

tică

(Foto : S. Cristian)

PARIS 12. (Agerpres): Du
minică seara, televiziunea fran
ceză a prezentat un reportaj în 
culori intitulat „România ‘68“. Emi
siunea a cuprins declarația acor
dată televiziunii franceze de către 
președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a 
subliniat dezvoltarea relațiilor de 
colaborare economică, politică, ști
ințifică și culturală dintre Româ
nia și Franța, precum și bucuria 
poporului român de a primi vizita 
generalului de Gaulle, eveniment 
care va marca o dată importantă 
în evoluția relațiilor româno- 
franceze și va constitui în același

timp o însemnată contribuție Ia 
cauza securității europene și la 
consolidarea păcii în lume.

In cadrul reportajului au fost 
înfățișate, de asemenea, imagini 
care oglindesc progresele înregis
trate în industria și agricultura 
țării noastre, monumente de artă, 
aspecte urbanistice și ale vieții cul
turale din București și din di
verse regiuni ale României. Emisiu
nea a evocat figuri luminoase din 
istoria poporului român și lupta sa 
de secole pentru independență și 
unitate națională, subliniind origi
nea latină comună a popoarelor 
francez și român și legăturile lor 
tradiționale de prietenie.

In societatea socialistă, rolul so
cial-politic și educativi pe care-I de
ține justiția face din judecător un 
factor de mare răspundere în aflarea 
adevărului și în stabilirea dreptății. 
Organele justiției noastre socialiste 
exercită un mandat încredințat 
de popor, spre a împărți drep
tatea pentru popor. Acest fapt 
rezultă din înseși hotărîrile judecă
torești, care toate se pronunță „ÎN 
NUMELE POPORULUI". A pronunța 
o hotărîre în . numele poporului este 
un act de o deosebită importanță so- 
cial-politică, căci în acel moment ju
decătorul reprezintă poporul care i-a 
încredințat mandatul de a judeca pe 
cetățeni. Aceasta-1 obligă să aibă în 
permanență în fața conștiinței sale 
însemnătatea acestui dificil mandat.: 
de a judeca pe semenii lui, de a a- 
păra interesele poporului, proprieta
tea socialistă. Exercitarea unui ase
menea mandat impune o responsabi
litate deosebită prin aceea că aici se 
hotărăște situația unor cetățeni în ce 
privește libertatea, onoarea, averea, 
familia etc.

A judeca înseamnă a asculta, a de
pune osteneală pentru aflarea ade
vărului, a cîntări toate probele — a- 
tît cele în acuzare, cît și cele în apă
rare — judecătorul liotărînd numai 
după conștiința lui și supunîndu-se 
întru totul legii. Procesul, fie civil, 
fie penal, nu este un litigiu care se 
soluționează pe baza unei simple re
zoluții, ci rezolvarea lui se desfă
șoară după principii de bază din 
care izvorăște sistemul nostru pro
cesual.

Știința juridică socialistă pune 1»

îndemîna celor care aplică legea me
tode științifice de interpretare a le
gii, urmărind prin aceasta respec
tarea voinței poporului muncitor cu
prinsă în normele juridice, edictate 
de Marea Adunare Națională, ca or
gan suprem al puterii de stat și unic 
organ legiuitor în țara noastră. Este 
de neconceput realizarea mărilor sar
cini cc stau în fața justiției socialis
te: apărarea orînduirii sociale de stat, 
apărarea drepturilor legale funda
mentale ale cetățenilor, apărarea pro
prietății obștești, a drepturilor uni
tăților socialiste și ale celorlalte per
soane juridice ocrotite de lege, fără 
respectarea legalității socialiste.

Din păcate, mai sînt cazuri fie de 
erori judiciare datorate unei instruc- 
ții judiciare sumare în fața instan
ței, fie de greșeli în interpretarea 
unor texte de lege, dovadă fiind nu
meroasele decizii ale Tribunalului Su
prem pronunțate în cadrul activității 
de supraveghere a legalității socia
liste.

O condiție în exercitarea cu succes 
a mandatului dat de popor judecă
torului este ca acesta să lucreze ou 
pasiune in aflarea adevărului, pentru 
a putea pronunța hotărîri drepte. A 
afla adevărul înseamnă a reconstitui 
faptele așa cum s-au întîmplat ele 
în realitate, lucru care, de cele mai 
multe ori, este destul de dificil. De 
pildă, orice infracțiune ce se judecă 
a avut loc în trecut. Din această 
cauză, sarcina judecătorului este ca, 
pe baza materialului probator exis
tent, să reconstituie evenimentul pe
trecut, să ajungă la concluzii care să 
oglindească exact ceea ce s-a întîm

plat în realitate și să rezolve problema 
vinovăției inculpatului, problema în
cadrării juridice a infracțiunii săvîrși- 
te de el și a stabilirii pedepsei în con
formitate cu gradul de pericol social al 
infracțiunii, al infractorului și îm
prejurările în care s-a comis fapta. 
Tocmai de aceea judecătorul trebuie 
să fie un cercetător migălos în sta
bilirea faptelor și să nu se bazeze 
numai pe probele strînse de orga
nele de anchetă. Probele de la an
chetă nu constituie altceva decît 
justificarea de a trimite. în judecată 
o persoană prin „concluziile de în
vinuire", dar judecata se face pe 
baza probelor administrate oral, con
tradictoriu și nemijlocit în fața in
stanței. Este un drept fundamental 
al cetățeanului de a fi judecat pe 
baza probelor administrate oral și în 
prezenta sa.

Știe oricine că o activitate desfă
șurată cu pasiune este de calitate su
perioară și în munca depusă se re
flectă personalitatea aceluia care a 
muncit. In justiție, unde sînt judecați 
oameni, oare judecătorul nu trebuie 
să depună o muncă pasionată în a 
face dreptate? Nu trebuie oare ca 
fiecare dosar să răscolească con
știința judecătorului, în scopul de a 
da o hotărîre dreaptă și convingătoa
re pentru părți? Rutina și examina-

George VASU
Colegiul de avocațî 
Cluj

(Continuare în pag. a Il-a)

ITINERARE FRANCEZE
Franfa Luvrului și Versail- 

les-ului, a Fonfainebleau-ului 
și Domului Invalizilor, Franfa 
castelelor de pe Loara, a Co
mediei Franceze, bistrourilor 
din Montmartre și a bijuteriilor 
turistice de pe Coasta de 
Azur, impresionantă prin veș
nica ei tinerefe, lasă uneori 
în umbră pentru călătorul 
grăbit Franfa secolului XX, 
definătoarea unor pozifii îna
intate în domeniul științei și 
tehnicii mondiale. Și, totuși, 
această Franfă nu e cu nimic 
mai prejos decît prima ; dim
potrivă, ea o continuă, îi con
feră noi dimensiuni.

„ Traseul nuclear" 
Saclay-Chinon

La mică depărtare de Pa
ris se află principalul centru 
francez de cercetări nucleare 
fundamentale și aplicative și, 
totodată, de formare a cadre

lor necesare în acest dome
niu ; sarcina sa este de a asi
gura progresul tehnico-știinfi- 
fic necesar producerii, se 
pare într-un viitor apropiat, a 
energiei electrice de origine 
nucleară și de a spori astfel 
potenfialul energetic francez. 
Aici, la Saclay, după vizita
rea reactorului și laboratoare
lor, dl. Roland Masse, direc
torul Centrului de studi: nu
cleare, ne-a făcut o amplă 
prezentare a modalităfilor 
prin care se realizează apor
tul acestuia la realizarea pro
gramului francez de cercetare 
fundamentală și aplicativă în 
domeniul nuclear.

Reprezentînd, prin ansam
blul instalațiilor sale, investi
ții mai mari de 1 miliard de 
franci, Centrul de la Saclay 
efectuează lucrări în diferite 
domenii ale fizicii, pilelor a- 
tomice, materialelor și com
bustibililor nucleari, biologiei 
și controlului radiafiilor, folo
sind în acest scop șase acce
leratori și șase pile. O im
portant deosebită pentru *

asigura noilor promoții de 
cercetători posibilitatea de 
a-și desăvîrși pregătirea, în 
strînsă legătură cu ultimele 
cuceriri ale știinfei, a avut 
crearea Institutului de științe 
și tehnici nucleare, situat în 
însăși incinta centrului de la 
Saclay. Avînd la dispozifia sa 
un mic reactor, un accelera
tor, laboratoare de chimie, 
biologie, metalurgie, fizică, 
electronică și o instalafie se- 
miindustrială de extracție a 
uraniului, institutul asigură, 
coordonîndu-și activitatea cu 
aceea a universităților fran
ceze, un studiu de înaltă spe
cializare privind știința și teh
nica nucleară, destinat perfec
ționării pregătirii inginerilor 
și tehnicienilor.

„Populația" acestui adevă
rat orășel nuclear este de 10 
mii de persoane, dintre care 
jumătate sînt cadre ale Comi
sariatului pentru energia ato
mică, iar ceilalfi, stagiari in
dustriali și universitari (prin
tre care și șase români), pre
cum și muncitori și tehnicieni

ai unor întreprinderi, avînd 
sarcini de întreținere și mon
tare a utilajului, efectuarea 
de studii tehnice.

Confinuînd „traseul nu
clear" francez, am vizitat in
stalațiile nucleare de la Chi- 
non, situate pe malul Loarei, 
încă de departe, privirile îți 
sînt atrase de reflexele argin
tii ale marii clădiri sferice, cu 
un diametru de 55 m, adă
postind prima dintre centra
lele nucleare construite aci. 
Intrate în producție între 1963 
și 1966, cele trei centrale nu
cleare de aici, cu o putere 
totală de 750 000 kilowați, 
marchează stadiile succesive 
de dezvoltare ale unu: proces 
de creștere rapidă a puterii 
instalate și de perfeefionara 
tehnică, însofit de micșorarea 
cu două treimi a cheltuielilor 
de investiții pe kW la ultima 
centrală față de prima.

Tudor OLARU

(Continuare în pag. a IV-a)
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LOLA
BOBESCU

Ceea ce domini de departe cîntul 
Lolei Bobescu este o neîntreruptă 
revărsare de poezie. Acea poezie 
care le cuprinde și le presupune pe 
toate, care subordonează in egală 
măsuri gîndul pentru muzici și 
disponibilitatea tehnici. Și pentru că 
acest „control poetic" asupra inten
țiilor violonistice conferă valoare in
terpretării in întregul ei, trebuie a- 
rătat ci, în cazul de față, funda
mentul tehnic nu este o vorbă goa
lă. Lola Bobescu are ceea ce se 
numește școală, posedă acea cultură 
a instrumentului și prestanță a meș
teșugului pe care le-au transmis ge
nerații după generații de artiști și 
profesori. Accesul la secretele meș
teșugului îi este facilitat și de în
tru totul feminina înclinație spre ci
zelarea detaliului — nu o pură pedan
terie, c{ o necesitate de însușire te
meinică a tehnicii însăși și a rezol, 
vării tuturor problemelor care, stra
tificate, ordonate, alcătuiesc spiri
tul și legea interpretării.

O inteligentă adecvare de mijloace 
„sensibile" și concret muzicale la 
lucrările alese a dovedit-o recitalul. 
Stilul barocului reprezentat prin 
Ciaccona de Thomaso Vitali și prin 
Sonata a IV-a în do minor de Jo
hann Sebastian Bach a fost tălmăcit 
cu liniște interioară și elevație, prin- 
tr-un ton mare, potrivit cu papinile 
de amplă sonoritate (mai ales în 
Vitali). Este cunoscut faptul că, pe 
alte planuri decît Sonatele și Par
titele pentru vioară solo, Sonatele 
pentru vioară și clavecin ale lui 
Bach implied greutăți obiective da 
■criiturd violonisticd, pretind rezol
vări de expresie din cele mai varia
te. De pildă, această a IV-a Sonată, 
cu patetica desfășurare de „lamen
ta" a primei părți (apropiată neîndo
ios de Aria cu solo de vioară din 
„Matheus Passion"), savanta cons
trucție contrapunctică a părților re
pezi, aria insolită și cu aparență de 
lied a Xdapio-ului! Violonista a 
găsit de fiecare dată modalitatea po
trivită de redare cu excepția poate 
a rostului rămas nelămurit, pe care 
conductul omofon al instrumentului 
solist îl are în cadrul edificiului 
polifonie din Allegro-uri.

în Sonata în sol major Op. SO de 
Beethoven, am asistat la o tălmăcire 
sensibild a sensurilor lucrării, prin 
parcurgerea cîtorva grade de emoție 
tradusă în procedee instrumentale. 
De remarcat naturalețea dialogurilor 
dintre vioară și pian, logica accen

telor. creșterile și descreșterile di
namice, cu ponderea lor în stilul be
ethovenian, bine definită.

. Predominant romantică, prin con
trastele ei de liniște și avînt. Sona
ta în la minor Op. 105 de Schumann 
a constituit, în interpretarea Lolei 
Bobescu, punctul culminant al reci
talului. Este lucrarea care a fost 
stăpînită cu o egalitate desăvîrșită, 
în ciuda unui conținut derutant prin 
numeroasele-i divagații „de gen". 
Respirația frazelor a fost largă, in
tensitatea și culoarea sunetului me
reu controlate.

Temperament prin excelență cla
sic, echilibrat, Lola Bobescu este și 
un interpret de aceeași factură, atît 
prin repertoriul în care evoluează 
(acele piese de muzică mai nouă pe 
care le atacă rămîn atașate tot unei 
tendințe de reintegrare în tradiția 
clasică a interpretării), cît și prin 
manieră. Aparține, prin aceasta, unei 
categorii de slujitori ai instrumen
tului care au imprimat cea mai 
serioasă direcție în arta interpreta
tivă din ultimele decenii, avînd vir
tutea concilierii gîndirii cu afectivi
tatea și deviza respectului față de 
partitură. In această direcție, Lola 
Bobescu ocupă un loc european.

Gheorghe FIRCA 

cvartetul 
BANEI

Evidentul reviriment în domeniul 
muzicii de cameră, manifestat în ul
timele stagiuni prin afirmarea cîtor
va formații cu certe calități, face ca 
vizita unui cvartei de peste hotare 
să însemne un eveniment deosebit 
de interesant. Nu este vorba atît de 
„descoperiri" ale unor posibilități de 
a asculta muzică ce nu ar fi oferite 
de către artiștii noștri, cît despre 
stabilirea unor condiții de comparare 
a manierei în interpretare. In acest 
context, recentul concert al Cvarte
tului Danez, susținut în Sala Mică a 
Palatului, a justificat întru totul aș
teptările. Cei dornici de a asculta 
muzică de cameră au avut ocazia de 
a audia o realizare meritorie, iar 
muzicienii membri ai unor formații 
românești au putut analiza amănun
țit, chiar aprecia, unele elemente spe
cifice acestui gen de muzică, așa 
cum reies din concertul artiștilor da
nezi. Se desprind, din modul lor de 
a interpreta, unitatea sonorității de 
ansamblu (în special perfectul echi
libru al registrației în acorduri), su
dura în preluarea replicilor de la un 
instrument la altul și, mai ales, pul
sația ritmică. Dominant, de altfel, 
este cîntul logic, melodica liberă, a- 
cea lipsă de crispare evidentă care 
face ca totul să sune firesc, fără 
stridente. Dacă în Cvartetul op. 76 
nr. 5 de Haydn primele părți dove
deau că interpreții caută să se fa
miliarizeze cu ambianța sălii de con
cert, dozîndu-și nuanțele, asprind 
uneori expresia în intenția de a sim
ți posibilitățile ce li se ofereau, Fi
nalul a constituit o reușită tălmăcire 
a spiritului muzicii clasice.

Programul cuprindea și o lucrare 
a compozitorului danez Carl Nielsen.

CARNET
Adeziune unanimă fată 
de hotărîrile plenarei

teatre

20.

0 Filarmonica de itat ,.G. Ene«- 
cu“ (la Sala mică a Palatului — 
ora 20) : Concert de sonate.
S Opera română : Seară de balet 

ershwin — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă t 
My fair lady — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Nepotul lui Ra
meau — 20, (sala din str. Al. Sa- 
hla nr. 76 A) : Comedie pe Întu
neric — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19,30, (sala Studio) : Atelier ’68 
(Ciclul II) : Fotografii mișcate 
— 20.
0 Teatrul Gluleștl (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Ca- 
raglale) : Ullse șl coincidențele — 
19,30.
0 Teatrul Mic : Tango
0 Teatrul evreiesc de stat : Trei 
piese într-un act de Cehov — 20. 
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale" (în sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“) : O noapte furtunoasă
— 20.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu“ : Ca-n filme — 20.

18,45; 21, GLORIA — 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9—16 în 
continuare ; 18,30; 20,45; Ia gră
dină - 19,30.
a Răpirea fecioarelor: ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 16; 
18,15; 20,30, COSMOS — 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30.
• Pentru ctțlva dolari In plus : 
DACIA — 8—15,30 în continuare ; 
18,15; 20,45, POPULAR — 15,30;
18; 20,45.
o Praștia de aur : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, COTROCENI —
15,30; 18; 20,30,
a Sfîntul la plndă : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,30. PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,30.
o Zile de vară
11,15; 13,30; 16; 
MURA — 11,15
20,30.
0 El Dorado : BUCEGI — 12; 15,30; 
18; 20,30; la grădină - 19,45, AU- . 
RORA — 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30; 
la grădină - 20, ARTA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15; ** ’*
grădină — 20.
0 Capcana : UNIREA 
18; la grădină — 20.
0 Eddie Chapman, agent secret i 
FLACĂRA — 14.30; 17,30; 20,30.
0 Eu, eu, eu... și ceilalți : MIO
RIȚA — 12; 15,30; 18; 20,30.
a O lume nebună, nebună, nebu
nă : MUNCA — 16; 19,30.
0 Angelica și regele : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,30; la grădină — 
19,45.
0 Leul african : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
0 Ea va ride : MELODIA — 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN
— 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, ARE
NELE LIBERTĂȚII 
0 Topkapl : VOLGA 
17,45; 20,30. ET.UM'J
15; 17,30; 20,

GRIVIȚA — 
18,15; 20,30, FLA- 

; 13,30; 16; 18.15;

15.30;

21,
20.

cinema

Dincolo de climatul unei mu
zici care reprezintă mai de grabă e- 
poca postromantică, decît o perso
nalitate în sine, Cvartetul în Fa ma
jor op. 44 demonstrează valori ale 
școlii componistice daneze care tre
buiau cunoscute de publicul nostru, 
încheierea concertului cu o lucrare 
celebră, Cvartetul „Fata și moartea" 
de Franz Schubert, era însă punctul 
culminant, și de fapt cel mai dificil 
al programului. Cvartetul Danez a 
impresionat aici prin dramatismul 
discursului, construcția clară a fie
cărei secțiuni, noblețea redării me
lodiilor schubertiene. Și, credem, 
comparația cu interpretări anterioare 
ale acestei opere magistrale ne-a 
arătat, într-o manieră complexă, mij
loacele de care dispune acest ansam
blu. Cvartetul Danez este o forma
ție ajunsă la maturitate, care a asi
milat o solidă tradiție camerală.

Grigore CONSTANTINESCU

MARIA 
CARBAȘ

Recenta apariție la Sala Mică a 
Palatului a cunoscutei soliste a Fi
larmonicii de Stat „George Enescu" 
a constituit o nouă confirmare a 
progresului său constant. Alcătuit 
aproape în întregime din piese de 
importante dificultăți tehnice, prin
tre care „Carnavalul" de Schumann, 
unele piese mai reprezentative din 
Suita „Ani de pribegie" de Liszt, sau 
Suita „Impresii din Muzeul Satului" 
de Carmen Petra-Basacopol, recita
lul n-a lăsat însă nici pe departe 
impresia unei simple etalări a virtu
ozității, de altfel reale : sincronizind 
totalitatea registrelor interpretative, 
artista ne-a oferit o seară densă, de 
o poezie aparte. Incercînd să sur
prind natura acestei poezii, pot afir
ma că atît la pieșele din Suita ro
mânească cît și la Rameau, în Ca
pota cu variații și „Chemarea pă
sărilor", sau cu atît mai evident la 
romantici, ea constă într-o anumită 
limpezime, o înțelegere de dată mai 
recentă a muzici), care fără să in
terpune un filtru deformant între lu
crare și auditor împrumută însă in
terpretării o luminozitate mai puțin 
sentimentală cît intelectivă. Rămî- 
nînd totuși poezie. Această remarca
bilă calitate îmi pare de altfel prin
cipala caracteristică a interpretărilor 
Măriei Cardaș.

Reunind cu dezinvoltură pasajele 
cele mai dificile in tablouri transpa
rente, suspendate parcă într-un timp 
nedeterminat, pianista le curmă în
să uneori cu atacuri bruște, evident 
străine tonului general, deși resur
sele dramatice cg atare par să nu 
lipsească. Fără să abunde numeric, 
aceste scurte „lovituri sub centură" 
fac să se creadă că latura așa-zis 
sportivă a interpretării pianistice 
audiate (dimensiunea mîinii, lungi
mea și greutatea brațului) e poate 
mai puțin înzestrată. Acest amănunt, 
foarte important în cazul altor pia
niști. literalmente handicapați de 
unele inadvertențe fizice, de fapt ar 
trebui să ridice și mai mult perfor
manța personală a interpretei. De 
asemenea, prima piesă a recitalului 
sau unele pasaje contrapunctice din 
suitele romantice conțin impurități, 
iar dintre cele trei bisuri oferite, ul
timul, gen „boite ă musique", solici
tă, cred, inutil, un succes deja 
asigurat prin lucrări mai temeinice. 
Rămîne totuși pozitivă, în cazul a- 
cestora, ideea întoarcerii în timp de 
la Debussy la preclasici, in vecină
tatea punctului de deschidere a pro
gramului.

In privința suitei inspirate din i- 
maginile „Muzeului Satului" o muzi
că nuanțată, poate puțin ilustrativă 
sau declamatorie în pasajele drama
tice (Bordeiul, Masca din Naruja) 
dar plină de rară finețe și fior au
tentic in pasajele lirice (Fîntîna) sau 
liber-imaginatîve (Turla săgetată) 
interpretarea le-a oferit maximum 
de pregnanță și autoritate.

Ultimul recital al Măriei Cardaș 
ne-a recomandat-o astfel drept unul 
dintre cei mai dotați prezentatori 
atît al muzicii din marele domeniu 
tradițional, cît și al muzicii noastre 
contemporane.

Cornel CEZAR

PLASTIC
Nutzi

Acontz

îmi evoca recent o 
cunoscută artistă orele 
de peisaj de la școala 
de arte frumoase din 
Iași, cînd descoperirea 
naturii echivala cu su
punerea la un canon de 
frumusețe aproape cla
sic șl cînd peisajele fă
cute cu fervoare și 
spontaneitate erau lăsa
te pe cîmpuri sau prinse 
de trunchiurile copaci
lor, ca o ofrandă, ca un 
cult al reîntoarcerii în 
natură pe care arta mo
dernă l-a pierdut, din 
nefericire. Descopăr în 
acest amănunt o carac
teristică perfectă a unei 
întregi categorii de pic
tori români din care nu 
lipsesc numele supreme 
ale picturii noastre, un 
Luchian, un Petrașcu, o 
generație a cărei conti
nuitate de preocupări se 
structurează într-o con
strucție armonioasă și 
din care numele picto
riței Nutzi Acontz nu 
poate lipsi. Retrospecti
vei organizate de mu
zeul ieșean în sălile 
Muzeului de artă al 
R.S.R. î-am înțeles ros
tul ca o expoziție de lu
cru, căci spațiile albe 
din istoria artei plasti
ce românești o impunea 
și gîndesc că asemenea 
expoziții sînt lucrative 
pentru stabilirea unei 
configurații vii a cul
turii noastre artistice.

Nutzi Acontz avea, în , 
primul rînd, acea cali
tate a ochiului care-i 
permitea să transforme 
materia brută a culorii 
în confesiune. E o con
fesiune adesea melan
colică, discretă. Cînte- 
cul eî (și echivalente 
muzicale se găsesc nu
meroase în lucrările 
pictoriței) este o'chestrăt 
în gama subtilă a mu- , 
alicii de cârrie'ră.-Cu un' 
diapazon moderat, cu o 
tonalitate învăluitoare 
și tăcută. Formată în 
climatul calm al școlii 
ieșene, pictorița n-a în
cetat o clipă să con
verseze cu natura și in 
acest sens, atributele 
unui anume clasicism se 
deslușesc fără eforturi, 
chiar dacă uneltele sale 
aparțin, dar nu în to
talitate. fovismului. Pe 
arhitectura clară, re- 
cognoscibilă a liniilor 
naturale ale peisajului 
se aștern culorile a 
căror combustie este 
lentă, mocnită, care au 
o rară puritate de ton 
și nuanță. Peisajele sale 
marine din Balele, din 
Syra, Mykenos, din Tul- 
cea sau Mesembria re
fac un itinerar al mării, 
al portului idilic ca at
mosferă. animate de si
luetele grave ale bărci
lor sau micilor vapoare, 
de siluetele fragile ale 
portuarilor. Stilistic, în 
cheia propusă, aceste 
peisaje sînt perfecte 
pentru că sînt acordate 
în ele toate resorturile 
intime ale bucuriei de a 
picta, ca o bucurie de a 
trăi. Este ciudat, dar in 
același timp stenic, pa
radoxul acestei vieți de 
artist, nelipsite de pri
vațiuni și străluciri ex

terioare care și-a păs
trat nealterat fondul de 
încredere în virtuțile 
vieții, subliniir.d-o în 
pînzele sale, în dese
nele sale. Florile Nutzei 
Acontz nu elogiază 
splendorile aparente, dar 
efemere totuși ale na
turii, ci glorifică mo
destia vegetalului sur
prins în naturalețea sa. 
Flori sărace, frunze în 
care clorofila pare că-si 
urmează în continuare 
firescul el proces for
mează, figurat vorbind, 
o grădină în bare deo
potrivă recunoaștem 
spiritul artistei.

Aceasta este pictorița 
Nutzi Acontz. Am pu
tea spune fără urmă de 
regret sau reținere „o 
mare artistă" dacă vor
ba grandilocventă n-ar 
Impieta o viață pe care 
compromisul de orice 
natură n-a însemnat-o. 
o viață dăruită, fără 
alte gînduri, în întregi
me artei.

Am avut în ultima 
vreme prilejul să urmă
rim strînse laolaltă lu
crările unor mari ar
tiști români. Am con
statat astfel cît de pre
țioasă le e arta, cît de 
fertil le este spiritul. 
Deschîși continuu către 
om, către natură, arta 
acestor maeștri este un 
imn adresat vieții, care 
pulsează în fibra intimă 
a creației lor.

Putem să ne între
băm, avînd exemplul 
expoziției de față, dacă 
retrospectivele unor 
alte pictorițe, Elena Po- 
peea, Nina Arbore, Ro- 
dica Maniu, n-ar fi pu
tut să onoreze de mult 
activitatea muzeelor?

Constanța

Laurențiu
Se simte în expoziția 

de tapiserie a Constan
ței Crișan și de sculptu
ră a lui Mihail Lauren- 
țiu ecoul materiei natu
rale. O întîlnlre tăcută 
a fibrei de lînă și a 
celei de lemn, o apro
piere consonantă care 
reverberează în interio
rul sălii. Există la ambii 
artiști o dovadă certă a 
maturității care se ci
tește în siguranța sti
listică și tehnică a lu
crărilor. Constanta Cri
șan este tapisieră, pose
soare deci a unui meș
teșug milenar, autentic 
țărănesc. Tapiseriile ex
puse păstrează tehnica 
scoarțelor românești și 
spiritul lor, stabilind un 
cadru în care liberta
tea de Imaginație a 
creatorului acționează 
nestînjenită. Firele de 
lînă au reținut în îm
pletirea lor subiectele 
unei mici mitologii 
populare formînd o cro
nică lirică a vieții so
lemne sau cotidiene a 
satului, o cronică din 
care nu lipsesc rapelu
rile cosmice, soarele, 
luna, din care nu lipsesc

Vicleimurile, jocurile de 
copii. E o rostire nai
vă, păstrînd candoarea 
exprimării nealterate 
de o complicată sintaxă 
morfologică. Tratarea 
bidimensională a com
pozițiilor cu subtile re
zolvări de perspectivă 
cromatică, cu o modu
lare a nuanțelor vădind 
un exercițiu anterior șl 
îndelungat al picturali
tății, aduce tapiseriilor 
Constantei Crișan un a- 
daus de autenticitate, 
savoarea modelelor ță
rănești.

Ca și Constanța Cri
șan. colegul său de ex
poziție, sculptorul Mi
hail Laurențiu, are un 
bogat fond de civilizație 
țărănească, o familiari
tate cu formele culturii 
rurale din care-și ex
trage și motivele și 
rosturile de interpreta
re. Ca șj alți sculptori, 
Dan Laurențiu este a- 
tras de formele perfect 
echilibrate, raționale ale 
uneltelor și ustensilelor 
domestice, înțelegîndu- 
le monumentalitatea nu 
ca dimensiune, ci ca 
proporție. Evident, exis
tă în lucrările sculpto
rului o lecție înțeleasă 
cu deplină maturitate a 
marelui profesor Brân- 
cuși dar. trebuie să o 
spunem, această lecție 
este fertilă mai ales în 
sensul organizării for
melor, a purificării lor 
de incident, în strictele 
și adevăratele lor pro
porții. Există în expo
ziție o lucrare-manifest 
intitulată. „Omagiu lui 
Brâncuși", care fără să 
fie epigonică sau cadu
că mărturisește o apro
piere spirituală de ma
rele model. Blocul de 
piatră ferm tăiat, a cărui 
structură este pusă în 
valoare fără efecte de 
aparență, urmărește a- 
cea idee estetică suve
rană. a sculpturii mo
derne, idee provenind 
din moștenirea brâncu- 
siană după care rapor
tul formelor nur sculp
turale dă naștere unui 
rm-t filosofic, ideatic.

Este un motiv în plus 
să vedem cît de plină 
în rezonanțe este pen
tru contemporanii noș
tri opera demiurgului 
român în lucrările unui 
G. Apostu sau Iliescu- 
Călinesti și cărora tre
buie să le adăugăm cu 
timbrul său personal și 
pe Mihail Laurențiu.

Cu atît mai mult deci 
cu cît observăm dezvol
tarea unei conștiințe 
estetice la tinerii artiști 
în sensul aprofundării 
noțiunilor de tehnică, a 
materialului sîntem în
dreptățiți să le cerem o 
exprimare de același ni
vel, în care să se gă
sească, cu acuitate. în 
toată plenitudinea, fi
lozofia timpului nostru, 
esența marilor proble
me ale actualității so
cialiste, a istoriei noas
tre. a marilor ei perso
nalități.

în expoziția aceasta 
lemnul sau piatra și 
lîna dialoghiază spon
tan dar elevat cadrul ca 
si realizarea ei meri- 
tînd elogiile.

Șl este de mirare ast
fel cît de puține gla
suri ale criticii noastre, 
ale publicațiilor noastre 
s-au grăbit să le con
semneze.

Iulian MEREUȚA

(Urmare din pag. I)

tantă deosebită pentru progresul în
tregului învățămint de stat din Ro
mânia. nentru ridicarea nivelului 
de instruire, de cultură și civiliza
ție a ponorului nostru. Contribuind 
la eliminarea carențelor existente, 
aceste măsuri cerute de viată, de 
ritmul progresului științei si tehni
cii, de nevoile curente și de pers
pectivă de cadre necesare diferite
lor domenii ale construcției socia
liste, vor spori și mai mult funcția 
socială a școlii.

Subliniind marele merit care re
vine conducerii partidului nostru în, 
întărirea spiritului colectiv de mun
că, numeroși comuniști s-au refe
rit — pornind de la realitățile exis
tente în unitățile unde activează — 
la necesitatea întăririi rîndurilor 
organizațiilor de partid. A fost 
subliniată însemnătatea indica
ției plenarei C.C. ca atenția orga
nizațiilor de partid să fie îndreptată 
spre primirea în partid a celor mai 
înaintați muncitori. a țăranilor 
fruntași, cu prestigiu si influentă în 
mase, a celor mai buni intelectuali, 
respectîndu-se cu rigurozitate ce
rințele privind calitățile politice si 
fizionomia morală a celor care soli
cită primirea în partid.

în cuvîntul lor, numeroși partici
pant! la adunări au exprimat ade
ziunea comuniștilor, a tuturor ce
tățenilor tării — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
fată de politica externă a partidu
lui, față de poziția principială a parti
dului nostru în problemele privind 
restabilirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
unirea tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

Pretutindeni; adunările deschise 
ale organizațiilor de partid au pri
lejuit exprimarea unei deosebite a-

nrecieri față de înaltul spirit de răs
pundere, obiectivitatea și principia
litatea cu care plenara C.C. a dez
bătut problema reabilitării unor ac
tiviști de partid care au avut de 
suferit în trecut de pe urma abuzu
rilor și nedreptăților săvîrșite de 
unele cadre cu munci de răspun
dere. Condamnînd aceste grave Ile
galități și pe cei ce le-au comis, 
participanții la adunările organiza
țiilor de partid și-au manifestat a- 
cordul total fată de reabilitarea lui 
Lucrețiu Pătrășcanu și a altor acti
viști de partid, ărătînd că aceste 
acțiuni vor contribui la sporirea în
crederii oamenilor muncii în partid, 
la întărirea legalității și dezvolta
rea democrației socialiste.

Hotărîrea adoptată de membrii or
ganizațiilor de partid din secția I 
montaj a UZINEI DE REPARAT LO
COMOTIVE „16 FEBRUARIE“-CLUJ, 
dînd o înaltă apreciere analizei mul
tilaterale, profund științifice a pro
blemelor dezbătute în Plenara C.C. 
al P.C.R. a exprimat adeziunea to
tală a comuniștilor de aci față de 
toate hotărîrile adoptate. „Mă
surile adoptate de plenară pri
vind reabilitarea unor acti
viști de partid, se arată în hotărîre, 
reflectă grija deosebită a conducerii 
partidului pentru asigurarea dezvol
tării continue a democrației socia
liste. pentru înlăturarea în viitor a 
oricăror abuzuri si ilegalități. Ne 
declarăm întru totul de acord cu 
hotărîrea plenarei privind scoaterea 
lui Al. Drăghici din funcțiile ce le-a 
deținut în cadrul partidului și statu
lui nostru.

De oriunde ne parvin știrile trans
mise de corespondenții județeni ai 
ziarului, din întreprinderi, instituții, 
de pretutindeni, ele exprimă apro
barea unanimă față de toate hotă
rîrile recentei plenare a Comitetului 
Central al partidului.

“—---------------------

Responsabilitatea
socială a judecătorului
(Urmare din pag. I) foarte dificilă și, de aceea, judecăto

rul trebuie să știe a deosebi pe vi
novat de nevinovat, bazîndu-se pe 
probe care, din păcate, de multe 
ori sînt foarte relative.

In drept, orice om este nevinovat 
pînă la proba contrarie. Proba vino
văției unui cetățean trebuie făcută 
de organele de cercetare, anchetă 
penală și procuratură. Pronunțarea 
unei hotărîri penale drepte implică 
cunoașterea îndeaproape a omului 
judecat, cauzele care au determinat 
săvîrșirea infracțiunii, profilul său 
moral. Obligația legală a judecătoru
lui este numită rolul activ ai jude
cătorului ; în virtutea acestuia poate, 
din oficiu, să dispună efectuarea de 
noi probe. Căci nimeni nu poate fi 
condamnat pe probabilitate, ci nu
mai pe certitudinea vinovăției, iar a- 
tunci cînd există măcar o un)|)r& de 
îndoială asupra acesteia, trebuie fă
cut totul pentru a sc evita tîncțio- 
narea unui nevinovat. \

Pentru ca judecătorul să poată 
duce la bun sfirșit mandatul său 
atît de greu, articolul 104 din Con
stituție îi garantează acestuia inde
pendența în activitate, fiind obligat 
a se supune numai legii. Acest 
principiu constituțional este menit 
să asigure condițiile pentru o- 
biectivitatca și imparțialitatea ju
decătorului. El trebuie să se afle 
la adăpost de orioe amestec, de ori
unde ar veni cl ; în activitatea do 
judecată, nimeni nu poate da indi
cații judecătorului cu privire la mo
dul în care să rezolve procesele ce-1 
revin. în timp ce orice salariat poa
te primi ordine și dispoziții de la 
organele ierarhic superioare în e- 
xercitarea funcției lor, judecătorul 
este independent în activitatea de 
judecată. Firește, aceasta nu înseam
nă cîtuși de puțin că judecătorul nu 
trebuie să țină seamă în activitatea 
sa de anumite criterii, în funcție de 
daunele aduse societății prin infrac
țiunile asupra cărora se pronunță. 
Iar dacă aceste criterii sînt, uneori, 
într-o anumită măsură, parțial estom
pate în activitatea judiciară, este de 
resortul organelor conducătoare din 
acest domeniu să facă recomandările 
orientative de rigoare. Bunăoară, s-a 
putut constata că, de un timp încoace, 
la infracțiunile privind lezarea avu
tului obștesc, a proprietății socialiste, 
se aplică invariabil, chiar și în ca
zuri grave sau de recidivă, sancțiu
nile minimale. Nu există nici o in
compatibilitate între principiul inde
pendenței judecătorului, subliniat mai 
sus, și necesitatea unor recomandări 
ca, în acest caz, să se pună capăt 
unei asemenea optici „mărinimoase" 
— recomandări care dau expresie in
tereselor fundamentale ale societății.

După cum a reieșit din lucră
rile recentei plenare a Comitetu
lui Central al partidului, s-au în- 
tîmplat cazuri cind legalitatea so
cialistă a fost încălcată în mod gro
solan, cînd legea n-a fost respec
tată, în primul rînd de către cei 
chemați ș-o aplice. „Să asigurăm un 
asemenea cadru organizatoric și ju
ridic — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — îneît să nu se mai 
poată, în nîcî un fel, lua mă
suri peste capul organelor legale". 
Această idee nu face decît să întă
rească amintitele principii ale Con
stituției cu privire la independența 
judecătorilor. Judecătorii sînt inde
pendenți, fiindcă se supun numai 
legii și fiindcă legea este expresia 
voinței poporului muncitor, care le-a 
dat mandatul de a judeca. Ac
tivitatea judecătorului este su
pusă controlului judiciar asupra ho- 
tărîrllor, fapt care nu impietează a- 
supra independenței lui, căci și a- 
cest control se exercită tot în cadrul 
legii.

Mandatul dat judecătorului de că
tre societate este de o importanță 
deosebită. Căci numai dacă se pro
nunță hotărîri legale și temeinice, se 
consolidează conștiința înaintată a ce
tățenilor. se întărește ordinea de 
drept, se dezvoltă democrația noastră 
socialistă.

rea superficială a dosarelor consti
tuie frîna de căpetenie în îndepli
nirea marelui mandat social dat ju
decătorului de către popor.

Se ridică, de asemenea, o întrebare 
esențială pentru activitatea judecă
torului: ce apără el? Judecind in nu
mele dreptății, ei trebuie să apere 
societatea de răufăcători, să apere 
integritatea avutului, a proprietății 
obștești, sancționînd cu toată severi- 

H tatea faptele care pun în pericol eco
nomia țării, drepturile cetățeanului. 
Legea dă foarte mari posibilități 
judecătorului de a stabili sanc
țiunea cea mai potrivită faptei a- 
supra căreia are a hotărî. El trebuie 
să decidă însă cu tot discernământul, 
iar judecata s» să fie dreaptă, dar nu 
indiferentă, Cînd interesele societății 
și, implicit, ale indivizilor sînt leza
te, judecătorul nu poate adopta altă 
poziție decît aceea de apărător ai a- 
cestor interese, aplicînd pedeapsa cu 
cel mai mare rol educativ — atît 
pentru cel în cauză, cît și pentru alții 
care ar încerca să dăuneze pe căi 
asemănătoare economiei, colectivită
ții. Cerințele mersului nostru înainte 
impun o justiție mai activă în apăra
rea intereselor societății și membri
lor acesteia, întru apărarea legalității 
socialiste.

„Să întărim continuu legalitatea 
socialistă — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunarea activului de 
partid din Capitală. Respectul legilor 
trebuie să reprezinte o obligație pen
tru toți activiștii de partid și de stat. 
Legea trebuie să fie respectată în 
primul rînd de aceia care sînt chemați 
să vegheze la aplicarea ei". Aceasta 
înseamnă că îndatorirea fundamenta
lă a judecătorului în exercitarea 
mandatului său este respectarea le
galități] socialiste. Marea Adunare 
Națională elaborează legile, ca ex
presie a voinței și intereselor poporu
lui muncitor, iar judecătorii asigură 
aplicarea, justă a acestor legi ori de 
cite ori se Ivesc diferite litigii în
tre cetățeni sau între unele persoa
ne și stat, unități economice, obștești, 
etc. Judecătorii aplică legea șl ei nu 
pot da o interpretare corectlvă sau 
modificatoare a unui text de lege, 
căci acest drept aparține legiuitoru
lui și nu aceluia care aplică legea. 
Constituția noastră — în articolul 

195 — prevede că justiția, în activitatea 
sa, apără orînțiuirea socialistă și 
drepturile persoanelor, educînd pe 
cetățeni în spiritul respectării legi
lor. Astfel că pe primul pian apare 
rolul de educare a cetățenilor de că
tre justiție. Aplicînd sancți
uni penale potrivit principiilor 
codului penal, judecătorul urmă
rește îndreptarea și reeducarea in
fractorilor, precum și apărarea so
cietății prin prevenirea de noi in
fracțiuni. Rezolvînd un litigiu civil, 
judecătorul urmărește fixarea unor 
relații normale între cetățeni sau 
restabilirea unui echilibru patrimo
nial ce a fost lezat de una din părți.

Căi procedurale perfecționate sînt 
puse astăzi la dispoziția oamenilor 
legii de noile legiuiri penale ce au 
fost elaborate. Dar pentru ca aceste 
mijloace să fie folosite eficient, ca 
pedepsele să fie drepte, convingă
toare pentru cei în cauză, se cere 
judecătorului un înalt grad de pre
gătire profesională și morală, pre
cum și o înțelegere profundă a oa
menilor. Ca o paranteză, arătăm că 
ar fi necesară predarea unui curs 
de psihologie în facultățile de drept, 
pentru ca la baza formării viitorului 
judecător să stea o pregătire și în 
ceea ce privește cunoașterea oame
nilor. O afeemenea măsură se impune 
maj ales pentru judecarea cauzelor 
în care infractorii nu-și recunosc 
vina. Printr-un raționament amăgi
tor, ei încearcă să justifice actele 
antisociale comise. Munca cu oame
nii care încalcă legile statului este

EXPOZIȚII
• In sala Dalles s-a deschis joi 9 mai expoziția 

graficianului Vasile Kazar, cuprlnzînd desene în tuș.
• Vineri 10 mai în grădina Casei Ziariștilor — Ca

lea Victoriei, 163 — a avut loc vernisajul expoziției 
de sculptură Valentina Boștlnă.

• Luni 13 mal în sălile Galeriilor de artă din 
Bulevardul Magheru are loc vernisajul primei ex
poziții personale a pictorului Mircea Ionescu.

• în noua sală a U.A.P. din strada Mihal Vodă 
nr. 2 (vis-â-vig de clădirea centrală a C.E.C.), ex
pune pentru prima dată în cadrul unei expoziții 
personale pictorița Aurelia Bellcincu-Heinrich.

• Este deschisă în continuare, în galeriile „Ate
neului tineretului" din Aleea Alexandru 38, expo
ziția sculptorului Al. Brețcanu.

• în galeria Casei de cultură din Miercurea Ciuc 
s-a deschis o expoziție a unor tineri artiști plastici 
din București, Cluj, Brașov, Bala Mare, Suceava, 
Petroșeni, Tîrgu Mureș și din orașele județului 
Harghita cu 66 de lucrări : picturi în ulei, acuarele, 
gravuri, tuș. reliefuri ciocănite, sculpturi în lemn și 
piatră.

Premiere 
cinematografice
Marți, 14 mai, începe să ruleze în Capitală come

dia K.O., producție a studioului cinematografic 
„București". Regia Mircea Mureșan, care semnează 
și scenariul în colaborare cu Eugen Popită ; (imagi
nea — Octavian Basti și Alexandru David ; muzica 
— Constantin Alexandru). în distribuție : Toma Ca- 
ragiu, Dem. Rădulescu, Carmen Galin, Peter Paul- 
hoffer. Elena Caragiu, Ovid Teodorescu, Tudorel 
Popa ș.a.

Statornicia rațiunii — coproducție italo-franceză 
în regia lui P. F. Campanile. Cu Catherine Deneuve. 
Samy Frey.

Pasărea timpurie. Comedie care va prilejul o 
reîntîlnire cu actorul englez Norman Wisdom.

Ce noapte, băieți! film polițist cu situații comice, 
realizat de regizorul Giorgio Căpitani (coproducție 
italo-spaniolă).

Pt SCENEIE TEATRHOR
® Teatrul de stat Tg. Mureș, în Ca

pitală.
Secția maghiară a Teatrului de stat Tîrgu Mureș 

va face un turneu în București, în perioada 17—20 
mai. In zilele de vineri 17, duminică 19 ți luni 20 mai, 
la ora 20, va fi prezentată piesa Familia Tot a scriito
rului maghiar Orkeny Istvân, realizată de teatrul de 
stat din Tg. Mureș în premieră pe țară. Regia specta
colului e semnată de artistul poporului Kovăcs Gyorgy. 
Sîmbătă 18 mai ora 20 și duminică 19 mai ora 10,30 
se va prezenta piesa lui A. P. Cehov Iubirile lui Pla
tonov în adaptarea Andei Boldur și traducerea ma
ghiară a lui Gheorghe Harag, care semnează și regia 
spectacolului. Spectacolele vor avea loc în sala Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra" din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1.

VOLGA — 12,30 ; 15 ; 
DRUMUL SĂRII — 

ao; ii,ou,
0 Sînt și eu numai o femele t 
FLOREASCA — 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, LIRA — 15,30; 18; la 
grădină — 20.
0 Un idiot la Paris : RAHOVA 
— 15,30; 18; 20,30.
0 Două bilete la matineu : FE
RENTARI - 15,30; 18; 20,30.
0 Bella : PACEA - 16; 19,30.
0 Un bărbat și o femele : GRA
DINA RAHOVA - 20,15.
0 Spartacus — cinemascop : GRA
DINA VITAN — 19,30.
0 30 de ani de veselie : GRĂDI
NA BUZEȘTI - 19,30.
0 Unora le place Jazul : GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 20. 
0 Duminică la New York : PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20.

- 20,
19,45,

0 Oscar : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2368 — orele 17,30 
șl seria 2386 — orele 20,15) PA
TRIA — 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
FESTIVAL — 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
21; la grădină — 20.
0 Obsesia : REPUBLICA - 11,30; 
14; 16,15, CAPITOL - 11; 13.30; 
16; 18,30; 21; la grădină
STADIONUL DINAMO - 
EXPOZIȚIE — 20.
0 Balul de sîmbătă seara : LU
CEAFĂRUL — 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, VICTORIA - 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, GRADINA DOINA
— 19,30.
0 Sfirșitul agentului W 4 C : 
BUCUREȘTI — 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21, GIULEȘTI -r 15,30; 18; 
20,30.
0 Statornicia rațiunii : CENTRAL
— 11; 13; 15; 17; 19; 21.
0 Ce s-a lntîmplat cu Baby 
"ane : CINEMATECA — 10; 12.30; 
14,30; 16,30.
0 Un taxi pentru Tobruk : LUMI
NA - 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
0 Program pentru copil : DOINA
— 9; io.0 Viața în doi : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. VITAN - 
15,30; 18; 20.30.
0 Tom șl Jerry : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Gloconda fără surîs : UNION
— 15,30; 18; 20,30.
0 Răzbunarea haiducilor : FERO
VIAR — 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, EXCELSIOR — 12; 14.15; 16.30;

17,30 — Pentru noi, femeile !
18,00 — Actualitatea industrială.
18,30 — Curs de limba franceză 
(lecția a 16-a). 19,00 - Dimineața 
maturității. Lyceum : Colegul meu 
de bancă. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 19,50 — Buletinul meteo
rologic. Publicitate. 20.00 — Trepte 
spre viitor. „Slatina 600". 20.20 — 
Călătorie în Franța — reportaj, 
20,40 — Parada vedetelor. Frank 
Fernandel și tatăl său. 21.05 — 
Film artistic : Ruy Bias. 23,25 — 
Telejurnalul de noapte. 23.35 — 
închiderea emisiunii.

© La Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara-
gialo" va avea l00* mai> Premiera piesei
„Uriașii munților", de Pirandello. Regia : Eugenia Io- 
nescu (studentă în anul IV regie-teatru) ; decor : Radu 
Boruzescu (student în anul V la Institutul de arte 
plastice „Nicolae prigorescu"); costume: Miruna 
Popescu (studentă în anul IV la Institutul „Nicolae 
Grigorescu").

• Teatrul „Matei Milio" din Timi
șoara anunU, pentru 14 mai, premiera piesei „Pă
durea împietrită", de R. E. Sherwood.

© Teatrul de stat Arad anuntă> Pentru 
joi 16 mai, premiera cu piesa „Regele gol", de Ev- 
gheni Svartz.

© La Teatrul de stat din Oradea 
• avut loc premiera comediei „Tartuffe", de Mo- 
liere.

© Secția română a teatrului din
Tg. MureȘ 3 prezentat, în premieră pe țară, piesa 
„Cursa de șoareci", de Agatha Christie.
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„CURSA
Etapa a 4-a a „Cursei Păcii", 

desfășurată ieri, a solicitat efor
turi deosebite concurentelor. în 
cursul dimineții ei au participat la 
proba contracronometru individual, 
disputată pe ruta Suhl—Illmenau 
(30 km). în mod surprinzător, cel 
mai bun timp l-a realizat norve
gianul T. Andersen, cronometrat 
în 49’16”. Dintre cicliștii români 
primul s-a clasat I. Ardeleanu cu 
52’05". După cîteva ore de repaus, 
e-a dat startul în semi-etapa cu 
plecarea în bloc, Illmenau—Aue. 
Victoria a revenit fostului câștigă
tor al „Cursei Păcii” Klaus Am
pler (R.D.G.). Evadat de unul sin
gur Ampler a sosit detașat de res-

Primul gol (înscris de Grozea) în partida pe care lotul reprezentativ a 
»usfinut-o cu Progresul, ieri dupâ-amiazâ pe stadionul din str. dr. Staico- 

vici. (Scor final : 3—0. Au mai înscris Oblemenco și Sasu)

FOTBAL
In divizia a

Jiul Petroșeni - Dinamo 
București 0-1 (0-0) A marcat 
JSaidu, in minutul 50.

Considerăm ca bine inspirată pla
nificarea începerii partidei de fotbal 
Jiul—Dinamo la orele 17,30, dat fiind 
faptul că ieri la amiază și în bazinul 
Petroșanilor mercurul termometrului 
a urcat pînă la 32 de grade. Așadar, 
In cea mai lungă etapă din actualul 
campionat, Ia Petroșeni timpul de joc 
• fost excelent.

Pentru dinamoviștl, această întîlni- 
re a constituit un bun prilej de a 
sărbători aniversarea a 20 de ani de 
la Înființarea clubului lor printr-o 
nouă victorie. De altfel, receptive 
față de acest eveniment, gazdele, 
mai precis un grup de pionieri, au 
oferit jucătorilor de Ia Dinamo bu
chete de flori. Cît despre jocul 
propriu-zis, trebuie spus că echipele 
și-au împărțit reprizele. în prima 
parte, Jiul inițiază multe acțiuni o- 
fensive care nu sînt, însă, fructifi
cate. Acest lucru se datorește, în pri
mul rlnd, apărării supranumerice a 
dinamoviștilor și formei excepționale 
a lui Datcu, care s-a dovedit imba
tabil, culegînd multe mingi chiar de 
la vinciul porții, dar si lipsei de 
eficacitate a gazdelor.

Repriza secundă aparține aproape 
în totalitate echipei Dinamo, în care 
„tripleta" Pîrcălab, Haidu, Dumitra- 
che a funcționat fără reproș, reușind 
să concretizeze în min. 50 prin Haidu. 
Deci, scor final 1—0 pentru formația 
bucureșteană care a obținut, astfel, 
o meritată victorie.

în urma disputării acestei partide, 
Dinamo București a totalizat 27 de 
puncte, reducînd la un singur punct 
diferența față de F.C. Argeș și la trei 
față de Steaua. Locul în clasament ? 
Același : III, care i-a fost „oferit" 
de către Petrolul, după eșecul ploieș- 
tenilor în meciul cu Rapid. Jiul, pier- 
zlnd, cedează locul 6 Rapidului (da
torită schimbării raportului privind 
golaverajul : egalitate perfectă
—31—31), coborfnd pe poziția a 7-a.

REZULTATE DIVIZIA B
SERIA I : Metrom Brașov — Chi

mia Rm. Vîlcea 2—2 ; Metalul Bucu
rești — Chimia Suceava 2—0 ; Portul 
Constanța — Politehnica Iași 3—1 ; 
Victoria Roman — C.F.R. Pașcani 
3—1 ; Poiana Cîmpina — Ceahlăul 
P. Neamț 2—0; Politehnica Bucu
rești — Electronica Obor 1—2 ; Po
litehnica Galați — Flacăra Moreni 
1—0.

SERIA A II-A: Minerul Baia 
Mare — C.F.R. Timișoara 3—2 ; Po
litehnica Timișoara — Gaz Metan 
Mediaș 5—0 ; Crișul Oradea — Va
gonul Arad 1—1; C.F.R. I.R.T. Arad 
— C.S.M. Sibiu 3—0 ; A. S. Cugir — 
C.F.R. Cluj 2—1 ; Metalul Hunedoa
ra — C.S.M. Reșița 2—1 ; Industria 
Sîrmei — Olimpia Oradea 2—0.

U.TJ1. - SZEGED (R. P. UN- 
GHRft) 2-1 (0-1)

ARAD 12. (prin telefon). în loca
litate s-a disputat meciul interna
țional amical de fotbal dintre echi
pele U.T.A. și Szeged din R. P. 
Ungară. Partida — care s-a desfă
șurat pe o căldură „tropicală" — 
a luat sfîrșit cu scorul de 2—1 (0—1) 
prin golurile înscrise de către Pe- 
tescu (autogol — min. 15), Axente 
(min. 66) și Domide (min. 75). Ară
denii au dominat majoritatea timpu
lui și au ratat ocazii dintre cele 
mal favorabile.

RAPID- SELECȚ I0NATÂ 
0RM 2-1 (1-0)

Echipa de fotbal RAPID BUCU
REȘTI și-a continuat turneul în Al
geria, jucînd la Oran cu selecționata 
acestui oraș. După cum transmite co
respondentul Agerpres, la capătul 
unul joc de bună factură tehnică, 
fotbaliștii români au obținut victoria 
cu scorul de 2—1 (1—0) prin golurile 
marcate de Dumitriu II și Greavu. *

PĂCII"
tul plutonului înregistrînd pe 
170 km timpul de 4h 41’50”. Pe 
locurile 6 și respectiv 9, la 2’10” 
față de învingător, au trecut linia 
de sosire cicliștii români W. Zie
gler și I. Ardeleanu. în același timp 
au sosit N. Ciumeti și Gh. Moldo- 
veanu.

Pe echipe etapa a IV-a a fost 
cîștigată de selecționata R.D. Ger
mane — 14h 08’36” urmată de Ro
mânia — 14h 12’00” și Polonia
14h 12’45". în clasamentul general 
individual, după patru etape, con
duce sovieticul Cerkasov urmat la 
1’02” de francezul Pacary, danezul 
Hojlund la 1'29”.

„Internaționalele" de tenis ale Italiei

llie Năstase s-a calificat in turul IV
Sportivul român ILIE NĂSTASE a 

obținut a treia victorie în campio
natele internaționale de tenis ale 
Italiei, care se' desfășoară pe terenu
rile de la Foro Italico din Roma. In- 
vingind cu 6—2, 7—5, 6—1 pe austra
lianul JOHN ALEXANDER, Năstase 
s-a calificat pentru turul patru. Alte 
rezultate din proba de simplu băr-

Duminica cultural-sportivă
de la Dinamo

cel 
ani- 
ani 

clu

Complexa „dumi
nică cultural-spor- 
tivă", organizată in 
parcul sportiv de pe 
șoseaua Ștefan 
Mare, în cadrul 
versării a 20 de 
de la înființarea 
bului Dinamo Bucu
rești , s-a bucurat de 
un succes remarcabil 
Pe parcursul întregii 
zile, diferitele baze 
sportive au găzduit 
întreceri urmărite cu 
interes de un nume
ros public.

Demonstrații de 
box, lupte, gimnas
tică, demonstrații de 
dresaj cu dini de mi
liție, probe de înde- 
minare ale pompieri
lor, concursuri de 
tenis, echitație, me
ciuri de fotbal, hand
bal, volei, polo — 
iată numai dteva 
dintre „numerele" 
programului sportiv 
al zilei. Desigur, me
ciul foștilor interna
ționali de fotbal, in

DIN LUMEA LARGĂ
• CONCURSUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE CANOTAJ ACADE

MIC DESFĂȘURAT PE LACUL D'ENGHIEN S-A ÎNCHEIAT CU VICTO
RIA ECHIPEI ROMÂNIEI, urmată de Franța, Olanda și R.F. a Germaniei.

VÎSLAȘELE ROMANCE S-AU CLASAT PE PRIMUL LOC LA DUBLU 
(Olteanu—Bălașa), pe locul doi la schi!ul de 4 și pe locul trei la simplu.

• IN CONCURSUL ATLETIC DE LA LEIPZIG, tînăra sportivă Rita 
Schmidt a stabilit un nou record al R.D. Germane Ia săritura în înălțime 
(in aer liber) cu performanța de 1,80 m. Vechiul record era de 1,76 m.

• MARELE PREMIU AUTOMOBILISTIC AL ORAȘULUI MADRID a 
revenit portughezului Carlos Gaspar pe un automobil Brabham. învingătorul 
a realizat o medie orară de 119,336 km.

• CRITERIUL CICLIST DE LA CHIETI (Italia) a fost cîștigat de italianul 
Marino Basso, care a acoperit 88 km în 2h 07’50". Francezul Jacques Anquetil, 
în declin de formă, a ocupat doar locul 16.

• CU PRILEJUL UNUI CONCURS disputat Ia Bad Bramstadt, atletul 
vest-german Uwe Beyer a aruncat ciocanul la 72,46 tn, stabilind cea mai 
bună performanță mondială a anului și un nou record al R.F. a Germaniei.

• CUNOSCUTUL ATLET AMERICAN JOHN PENNEL, fost recordman 
mondial la săritura cu prăjina (5,35 m), accidentat grav anul trecut, în curînd 
își va relua activitatea sportivă. Pennel a declarat că speră să fie selecționat 
în echipa olimpică a S.U.A. pentru jocurile din Mexic. Dar pentru aceasta, 
a adăugat ei, va trebui să realizez cel puțin 5,38 m.

• UN LOT DE SĂRITORI DE LA TRAMBULINĂ MEXICANI, alcătuit 
din Jesus Robinson, Alvaro Gaxiola și Jorge Telch, va participa la mai multe 
concursuri de verificare în Europa. Sportivii mexicani se vor antrena în 
comun cu cei italieni, iar apoi vor fi prezent! la concursul Internațional de 
sărituri de la trambulină de la Rostock. în continuare ei vor participa la 
două concursuri internaționale programate Ia Moscova și Minsk în zilele 
de 25 mai și respectiv 2 iunie.

• LA VARȘOVIA s-a desfășurat cea de-a doua întâlnire Internațională 
dintre selecționatele masculine de baschet ale Poloniei și Cubei. Și de data 
aceasta victoria a revenit baschetbaliștilar polonezi. învingători cu scorul de 
68—56 (31—25).

• ÎN TURUL CICLIST AL ROMANDIEI (Elveția), etapa contra-crono- 
metru individual Sierre-Super Crans a revenit elvețianului Hagmann 
în 48’16”. în clasamentul general conduce belgianul Eddy Merckx, secondat 
de francezul Delisle, la 1T4".

• DUPĂ DOUA ZILE DE ÎNTRECERI, echipa de tenis a Japoniei con
duce cu 3—0 în întilnirea cu selecționata Filipinelor ce se desfășoară Ia Tokio 
în cadrul „Cupei Davis“ (zona asiatică). Proba de dublu a revenit perechii 
Koji Watanabe—Isao Watanabe, care a întrecut cu 6—1, 6—2. 6—2 cuplul 
Eddy Cruz—Federico Deyro, în urma acestui rezultat, echipa Japoniei este 
calificată pentru finala interzonală asiatică, unde va întîlni formația Indiei.

• CU PRILEJUL UNEI GALE PUGILISTICE desfășurate la Madrid, cam
pionul european la categoria ușoară, spaniolul Pedro Carasco, și-a păstrat 
titlul, învingind prin k.o. în repriza a 8-a pe compatriotul său Kid Tano.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET DE LA GORIZIA (Italia) 
a fost cîștigat de o selecționată americană. în meciul decisiv, baschetba- 
liștii americani au învins cu scorul de 70—68 (43—40) o selecționată italiană.

• ECHIPA DE FOTBAL (amatori) A FRANȚEI S-A CALIFICAT PEN
TRU TURNEUL OLIMPIC DIN MEXIC terminînd la egalitate 1—1 (1—0) 
meciul retur disputat la Eisenstadt cu formația similară a Austriei. Prima 
partidă revenise fotbaliștilor francezi cu 3—1.

« CUPA FRANȚEI LA FOTBAL a fost cucerită anul acesta de formația 
St. Etienne, care a dispus în finală cu 2—1 (1—1) de echipa Bordeaux.

• BENFICA LISABONA A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL PORTUGALIEI ediția 1967/1968. în ultima etapă, Benfica a învins cu 
8—0 formația Varzim. Celebrul Eusebio a stabilit un adevărat record, mar- 
cînd 6 goluri în acest meci.

• TURUL CICLIST AL SPANIEI a luat sfîrșit cu victoria rutierului 
italian Felice Gimondi. La vîrsta de 24 ani, Gimondi posedă un palmares 
remarcabil : el a cîștigat ca amator Tour de l’Avenir, iar ca profesionist 
tururile Franței, Italiei și Spaniei.

Rodica Apăteanu și Gh. Tohăneanu 
au dominat campionatele naționale 

de gimnastică
Sensibila apropiere valorică a 

competitorilor actualei ediții a cam
pionatelor naționale de gimnastică 
pentru seniori și senioare a gene
rat dispute echilibrate din care, pe 
parcurs, n-a lipsit nici „suspensul", 
iar în final nici surprizele.

Sîmbătă seara au fost cunoscuți 
campionii la individual compus și 
pe echipe. în fruntea clasamente
lor la băieți, dinamovistul Gh. To
hăneanu (111,75 p) — care a confir
mat astfel anticipările specialiști
lor — și echipa sa. Deși talonat 
îndeaproape de doi adversari am
bițioși și tenace (colegul de echipă 
A. Kadar — 111,10 p — și talen
tatul P. Mihaiuc — 110,95 p — 
de la Steaua), Tohăneanu, cel mai 
bun la patru (din cele șase) apa
rate, n-a putut fi oprit din ascen
siunea spre titlu.

O adevărată avalanșă de sur
prize a înconjurat confruntarea fe
telor. O cădere la impuse a scos-o 
din lupta pentru primul loc pe 
fosta campioană Elena Ceampelea 
(Petrolul), care nu s-a clasat decît 
pe locul al 6-lea I Nici Lucia Chi- 
riță, lideră după prima zi, n-a reu
șit, deși a fost foarte aproape, să-și 
mențină poziția, fiind detronată de 
tînăra Rodica Apăteanu (Dinamo) 
a cărei constanță i-a adus o per
formanță nesperată, dar pe deplin 
meritată t titlul de campioană. Pe 
echipe a învins Dinamo (179,65 p). 
Tot ca neașteptate se înscriu 
prezențele pe locurile următoare ale 
echipelor Flacăra din orașul Gh.

bați : Pletrangeli (Italia) — Di Maso 
.. (Italia) 6—2, 6—3, 6—4 ; Hewitt

(R.S.A.) — Orantes (Spania) 7—9, 
6-4, 6—1, 5—7, 6—2. La dublu mixt, 
cuplul italian ROBERTA BEL- 
TRAME-VITTORIO CROTTA a cîș- 
tigat cu 6—4, 6—4 partida cu MA
RIANA CIOGOLEA-SEVER DRON 
(România).

Apolzan, Zavoda 
Voinescu etc, a 

momentul de 
al dimineții,

care am revăzut pe 
Ozon, Bartha, Birta- 
șu, 
II,

. fost
virf
reușind să atragă în 
tribunele stadionului 
aproape pe toată lu 
mea aflată in parc la 
ora respectivă.

Duminica s-a în
cheiat cu spectacolul 
festiv, la care au 
participat soliști de 
prim rang.

Gheorghiu-Dej (173,10 p) și selec
ționata Timișoarei, clasată a 3-a.

Ieri, ocupanții primelor șase 
locuri din clasamentele generale, 
au concurat pentru titlurile de 
campioni la aparate. Proaspătul 
campion Gh. Tohăneanu și-a mai 
adăugat trei medalii i la inele, pa
ralele și bară. Kadar și Mihaiuc 
au cîștigat calul și respectiv solul, 
iar la sărituri un învingător neaș
teptat, Gh. Păunescu.

Elena Ceampelea nu s-a putut 
impune nici la aparate, comporta
rea ei fiind într-un regres vizibil. 
Au cîștigat: Rozalia Filipescu — so
lul, Claudia Pandelescu — bîrna, 
Olga Ștefan — paralelele și Alina 
Goreac — săriturile.

Nu s-ar putea spune că sub 
aspect spectacular actualele cam
pionate au însemnat o reușită. Ar
bitrajelor li se poate imputa gene
rozitatea și pe alocuri subiectivis
mul cu care au punctat unele evo
luții șterse. Această manieră nu 
este în măsură să stimuleze pro
gresul și de aceea ea trebuie elimi
nată.

Rodica Apăteanu

TURNEUL DE BOX 
DIN OLANDA

în Olanda au continuat întrecerile 
turneului de box la care participă 
loturi olimpice ale mai multor țări 
europene. In gala desfășurată în ora
șul Maastricht, N. Gîju l-a întrecut 
la puncte pe maghiarul Klenovics, 
I. Covaci a cîștigat la puncte în fața 
olandezului Schregardus, iar I. 
Alexe a fost învins prin abandon, în 
repriza a Il-a, de sovieticul Emelia- 
nov.

POLO

Dinamo (București) — 
Selecționata Dinamo (R.D.G.) 
10-5

Poloiștii dinamoviști au întîlnit 
ieri, în bazinul din șoseaua Ște
fan cel Mare, o puternică selec
ționată alcătuită din jucători ai 
cluburilor Dinamo din R. D. Ger
mană în bună dispoziție de joc, 
bucureștenii și-au întrecut adver
sarii cu un scor concludent (10—5) 
la capătul unei partide antrenante, 
deschise. Cea mai bună comportare 
din echipa dinamovistă a avut-o 
cunoscutul internațional Aurel Za- 
han, autor a patru puncte. De re
marcat că atît oaspeții cît și gaz
dele au ratat cite o lovitură de 
la 4 metri.

Atletism

Dinamo București — 
Steaua 154,5 - 149,5

Etapa a doua a campionatului de 
atletism pe echipe a programat o re
uniune derbi în care au fost anga
jate valorile de prim ordin ale atle
tismului românesc : triunghiularul 
CLUBUL ATLETIC UNIVERSITAR- 
STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI. 
Subliniind faptul că, împotriva aș
teptărilor, majoritatea sportivilor 
s-au comportat sub așteptări, înre- 
gistrîndu-se rezultate submediocre 
(doar P. Astafei a ieșit din anoni
mat cu acel 5,01 la săritura cu pră
jina), să remarcăm cu titlu de cu
riozitate prezențele Mihaelel Peneș 
la proba de... aruncarea greutății și 
a lui Valeriu Jurcă la săritura în 
lungime (probă pe care a și cîști- 
gat-o, de altfel, cu 7,38 m).

Surpriza reuniunii : atleții de la 
Dinamo București au reușit să în
vingă pe cei de la Steaua cu 154,5— 
149,5. Iată și celelalte rezultate : 
Steaua—C.A.U. 181—117 ; Dinamo— 
C.A.U. 180—121.

Tovarășul
Corneliu Mănescu 

a plecat 
la New York

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, a părăsit duminică 
dimineața Capitala, plecînd la New 
York, unde va prezida în continua
re lucrările sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alți membri 
ai conducerii ministerului.

(Agerpres)

Cronica zilei

Philip Schoeller, vicepreședinte 
al Camerei Federale de Comerț a 
Austriei, care a făcut o vizită în 
țara noastră cu prilejul organiză
rii la București a Zilelor tehnico- 
științifice austriece, a părăsit du
minică capitala.

★

Ion Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C„ a plecat la Sofia, urmînd a 
face o vizită în Bulgaria, la invi
tația C.C. al U.T.C.D.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost 

călduroasă, cu cerul variabil, 
mal mult senin. Vintul a suflat 
slab pînă la potrivit, prezentînd 
intensificări locale în Banat și 
Moldova. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 20 grade la 
Constanța și 33 grade la Arad, 
Timișoara, Sînnicolau Mare, O- 
radea, Săcuieni și Chlșînău Criș. 
În Bucnrești : Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab pînă 
Ia potrivit. Temperatura maxi
mă a atins 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 mal. In țară : Vre
me ușor instabilă în nordul ță
rii și în general frumoasă în 
rest. Cerul va fi variabil, cu În
seninări persistente în sud-estul 
țării. Averse izolate Însoțite de 
descărcări electrice se vor sem
nala în Transilvania și nordul 
Moldovei. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între 6 și 16 grade, iar ma
ximele între 20 șl 30 grade. In 
București : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

PENTRU
(Urmare din pag. I) 

s-a scurs de la începerea acestei ac
țiuni. Au fost asigurați în totalitate 
cei 2 323 motoriști și 68 electromoto- 
riști necesari, ceea ce permite folo
sirea rațională, intensă a stațiilor de 
pompare șl agregatelor de aspersiu- 
ne. S-au procurat toate conductele 
solicitate de unități, excepție fă- 
cînd doar cele de opt țoii, unde 
mai avem un anumit deficit. 
Industria ne-a livrat un număr im
portant de motopompe, electropompe 
și agregate mobile de pompare, pre
cum și 55 de agregate de aspersiune 
— cu 14 mai mult decît era prevă
zut pe întregul semestru întîi. Urma
rea ? în aceste zile, în marea majo
ritate a cooperativelor agricole și în
treprinderilor agricole de stat, utila
jul este folosit bine, cu maximum de 
randament, ceea ce asigură realizarea 
integrală, zilnică, a graficelor de u- 
dare stabilite pe aspersor, culturi etc. 
Așa se face că pînă acum membrii 
cooperativelor agricole au udat legu
mele pe 7 050 hectare, adică pe în
treaga suprafață semănată sau plan
tată, viile și pomii pe mal bine de 
700 de hectare, deși nu fusese prevă
zut, toate lucernierele, care Însumea
ză alte vreo 7 000 de hectare, precum 
și suprafețe importante de porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelul etc. 
In total, ei au asigurat apă pe 22 217 
hectare.

Țin să subliniez în mod deosebit că 
aceste rezultate nu pot fi despărțite 
nici o clipă de munca entuziastă a 
zeci de mii de oameni, care, mobili
zați de exemplul comuniștilor, de 
chemarea adresată țărănimii de către 
conducerea partidului și a statului, 
muncesc neobosit, zi și noapte, în 
schimburi, pentru a trimite apa la 
rădăcina plantelor, își îndeplinesc 
exemplar sarcinile ce le revin.

Subliniind aceste realizări, aș 
vrea să arăt totuși că ele nu se si
tuează la limita maximă a posibilită
ților pe care le avem. Există încă 
terenuri care, deși potrivit prevede
rilor de plan trebuiau de-acum să 
fie gata amenajate pentru irigat, nu 
sînt încă date în exploatare. Cau
ze sînt multe. Pe 1 064 hectare, din 
cauza secetei sursa de irigare a deve
nit insuficientă sau a dispărut în to
talitate. Pentru alte vreo 1 000 hec
tare lipsesc utilajele de irigat. In 
sfîrșit, în unități cum sînt cele din 
Dracea, Islaz și Gorganu nu au fost 
încă terminate lucrările de amena
jare : canale de aducțiune, stații elec
trice etc.

Am luat măsuri pentru a elimina 
cît mai repede aceste întîrzieri. în 
primul rind, prin organizațiile de 
partid am mobilizat masa largă a 
cooperatorilor din unitățile amintite 
la executarea acestor lucrări, reușind 
să le imprimăm un ritm viu. La 
Islaz, bunăoară, unde zilnic au parti
cipat la lucru cîte 500—600 de oameni, 
s-a reușit să se amenajeze circa 1 720

Forța brațelor 
tinere

(Urmare din pag. 1)

făcea cu autocisterne, conducerea 
întreprinderii i-a îndrumat pe elevi 
să curețe pămîntul de buruienile care 
consumau apa.

JUDEȚUL GALAȚI. Măstăcani — 
o localitate din lunca Prutului. Pe 
aici, unde cu aproape 20 de ani în 
urmă era o tabără a brigadierilor, 
care prin munca lor entuziastă au 
înălțat diguri împotriva stihiei ape
lor, rodesc astăzi 36 000 hectare. In 
primele zile ale dimineții de ieri, 
aici a fluturat simbolic steagul 
U.T.C. De data aceasta. în Lunca 
Prutului, 200 de tineri, ca unul sin
gur, au venit în sprijinul mecaniza
torilor și hidroamelioratorilor spre a 
grăbi terminarea unui sistem local 
de irigație.

La ora 9 ne aflam în inima Bără
ganului, la însurăței, județul Brăila. 
Aici, Ia C.A.P., secretarul comitetului 
comunal U.T.C. — Vasile Condruț — 
a reamintit celor peste 300 de tineri, 
hotărîțî să sprijine culturile de vită 
și pomi fructiferi, că acum 20 de ani, 
în condiții cu totul deosebite de zilele 
noastre, tineretul țării, brigadierii 
entuziaști, au străpuns cu picamerul, 
tîrnăcopul și lopata lanțul Carpaților 
Meridionali urmînd cursul Jiului. Ei 
au legat inima țării de cea mai im
portantă sursă de cărbune — Valea 
Jiului.

Obiectivele muncii patriotice a ti
nerilor șînt deosebit de numeroase și 
variate.

Cam în aceeași vreme — zi caldă, 
însorită, de vară în cîteva din noile 
mari cartiere ale Capitalei — Titan, 
zona Liceului Șincai — mii de tineri 
puneau bazele unor noi transformări.

Balta Albă. Un platou de vreo 5 ha 
înconjurat cu blocuri semețe, măr
ginit în zare de coșurile fumegînde 
ale unei fabrici o viitoare oază de 
odihnă și distracție. Elevi ai Liceului 
nr. 39, muncitori din cooperație, de la 
fabricile „Flacăra roșie", „Select", 
uzinele „Timpuri noi". înarmați cu 
roabe, tîrnăcoape, lopeți. curățau te
renul de pietre. astupau gropile, 
săpau.

Se vor face plantații întihse 
(cam 4 000 de arbori, 2 000 de arbuști, 
boschete), vom amenaja un teren de 
fotbal... In vecinătatea noastră, nînza 
argintie a lacului, ce va fi mult lăr
git și amenajat, traversat de un pod 
romantic. Lacul va fi baza unui mo
dern complex cultural-sportiv.

„Observați ce vesel sclipește ?“
Gîndurile optimiste ale tinerilor 

din Balta Albă comunică parcă cu 
ale celor peste 4 000 de tineri veniți 
la muncă patriotică în sectorul 5.

De sus, dinspre Crematoriu, ta
bloul muncii lor, desfășurată pe o 
vastă suprafață pînă nu demult 
stearpă, aridă și pustie este plin de 
viață, tonifiant. Lucrările „Parcului 
tineretului" (care -va cuprinde și el 
amenajări sportive pe marginea unui 
lac, restaurant etc.) sînt ceva mai a- 
vansate. Se încarcă piatra în mașini, 
se sapă din greu, se adună iarba co
sită, se umplu spațiile dintre dalele 
mari ale unei (primei) alei.

Mulți dintre ieșeni se mîndresc că 
undeva, ceva din tot ce înseamnă 
acum Ciricul, acest splendid Ioc de 
agrement și odihnă de la marginea 
de nord-est a lașului este o părticică 
din munca lor patriotică.

Dar, Ciricul a rămas prea mic față 
de numărul mare de oameni ce vin 
să se odihnească, să se recreeze.

De aceea, s-a hotărît ca începînd 
din această primăvară să se extindă 
acest cadru, îndeosebi lacul cu 
debarcader. Totodată s-a inițiat con
struirea la Ciric a unei frumoase șl 

RECOLTA 1968!
metri dîn canalul de aducțiune lung 
de 1 800 m, urmînd ca în maximum 
o săptămînă lucrarea să se încheie, 
ceea ce va permite începerea udări
lor pe cele 671 hectare prevăzute. Șl 
la Dracea lucrările de amena
jare vor fi încheiate în cîteva 
zile. Mai prost se prezintă situația la 
sistemul Gorganu, unde trebuie să 
irigăm cîteva sute de hectare. Aici, 
datorită deficiențelor manifestate 
încă din anul trecut, de la proiecta
rea lucrărilor, comandarea materia
lelor etc, amenajarea terenului, ra
cordarea la rețeaua electrică etc sînt 
mult rămase în urmă. Am convocat 
toți factorii de răspundere. în urma 
măsurilor stabilite, lucrările care ne 
revin, care pot fi realizate cu for
țele cooperatorilor și ale altor unități 
economice de stat din județ, vor fi în
cheiate în cel mai scurt timp. Pro
blema care se pune aici este ca Mi
nisterul Energiei Electrice, „Automa
tica" și „Electroputere" să ne ajute 
cu materialele și utilajele necesare 
astfel ca să putem începe irigatul cit 
mai repede posibil. Un sprijin susți
nut solicităm și conducerii Trustului 
de construcții pentru îmbunătățiri 
funciare-Craiova. Această unitate 
trebuie să urgenteze recepția celor 
1 831 hectare amenajate la I.A.S. Lița, 
astfel îneît și aici udările să nu mai 
întîrzle. Cu atît mai mult cu cît ma
rea majoritate a terenului amenajat 
în această zonă se cultivă cu porumb.

îngrijindu-ne de folosirea la maxi
mum a sistemelor existente și de 
terminarea grabnică a lucrărilor de 
amenajare prevăzute pentru întregul 
an, noi am mobilizat organizațiile de 
partid și conducerile administrative 
din unitățile agricole să pună în va
loare și alte surse care pot asigura 
apa necesară plantelor. Căutările a- 
cestora, ale colectivelor de specia
liști trimise să le sprijine n-au fost 
zadarnice. La I.A.S. Toporu, prin fo
losirea apei acumulate într-o depre
siune s-au creat condiții de irigare a 
cîtorva hectare de lucernă și borceag. 
La I.A.S. Roșiori, prin lungirea unei 
conducte se irigă în plus 10 hectare, 
în cooperativele agricole s-a organi
zat forarea a 76 de puțuri din care 
se vor putea uda sute de hectare ; la 
Videle, cu ajutorul unităților petro
liere, forajul a și început, iar la Cu- 
cuieți, Tătărăști, Didești ele urmează 
să înceapă în scurt timp.

Desigur, asemenea lucrări cer e- 
forturi materiale și de muncă supli
mentare. Ele merită făcute însă 
fiindcă numai așa vom putea micșora 
efectele negative ale secetei, vom ob
ține grîul, porumbul, legumele și ce
lelalte produse agricole necesare. 
Ce-i drept, nu la nivelul unor recolte 
bogate, dar, oricum, la nivelul unei 
recolte care să asigure nevoile de 
consum ale populației și nevoile țării. 
A sta cu mîinile încrucișate, a nu în
treprinde asemenea acțiuni pe motiv 
că sînt costisitoare și cer multă mun
că înseamnă, în condițiile din acest 
an, a face un prost calcul al eficien
ței economice, a nu ține seama de 

moderne baze sportive pentru stu- 
denți. Un colectiv de tineri de la 
D.S.A.P.C. Iași a realizat voluntar 
un proiect denotînd o bogată fante
zie arhitecturală, o îmbinare armo
nioasă a condițiilor naturale, cu nece
sitățile desfășurării unor acțiuni din 
cele mai diverse.

Proiectele au fost date în dar stu
denților. Ciricul a devenit, în primă
vara aceasta, șantier al muncii pa
triotice studențești.

— Zilnic, de la cele 6 institute de 
învătămînt superior din orașul nos
tru ies la lucru peste 1 000 de stu- 
denți, ne-a spus tovarășul Ene Ma
rin. locțiitor al secretarului comite
tului de partid pe centrul universi
tar. Duminică 12 mai, numărul 
lor era și mai mare. Li se alătura
seră tineri muncitori.

Prezența a peste 300 dintre elevii 
Liceului nr. 1 Pitești a fost înre
gistrată cu oarecare curiozitate și 
mare admirație ieri în zori de zecile 
de turiști plecați în week-end pe șo
seaua Pitești—Colibași, pe cale de a 
deveni modernă autostradă cu patru 
fire de circulație. Răspîndiți prin
tre buldozere și caterpilare ce defri
șează arbori și scormonesc pămîntul, 
ei au lucrat la nivelarea șoselei (au 
realizat pînă acum 3 500 mp), la lo- 
pătarea terenului, la finisarea malu
rilor de susținere, pe circa 2 km.

...Mulți sînt bărbați de vîrstă mijlo
cie din Maramureș, cei care în urmă 
cu 20 de ani asaltau duritatea rocilor, 
cu tîrnăcoape și lopeți, croind trenu
lui cale nouă de fier între 
Salva si Vișeu. Tradiția acestor 
brigăzi șj brigadieri în Maramureș se 
continuă. Ieri dimineața o mul
țime de tineri lucrau la moder
nizarea șoselei Baia Sprie—Sighetu 
Marmației. „Este o muncă grea, nu 
șagă. Majoritatea acestor lucrări, a- 
colo unde va fi mai greu, s-au în
credințat tinerilor, care astfel vor 
realiza aici economii de peste 
150 000 lei. Munca patriotică va con
tinua la acest obiectiv si anul viitor, 
pînă cînd șoseaua de la km 15 pînă 
la km 30 va fi complet modernizată, 
aflăm de la Alexandru Moraru, se
cretar al comitetului județean U.T.C, 

în cursul zilei de ieri dimineața 
(12 mai) la diferite acțiuni de muncă 
patriotică din noul cartier Săsar, mu
nicipiul Baia Mare, cum ar fi crea
rea unor locuri de joacă pentru eo
nii. amenajarea malului drept al rîu- 
lui cu același nume. înfrumusețarea 
cu ronduri, alei și flori, au luat parte 
peste 500 de tineri de la grupul șco
lar minier, liceele din oraș, combi
natul chimico-metalurgic. uzina me
canică etc.

Am transcris — din cîteva părți ala 
tării — doar cîteva notații dintra 
multele posibile. în legătură cu în
ceputul unei acțiuni entuziaste si 
plină de dăruire patriotică. O adevă
rată școală de educație prin muncă, 
de maturizarea generoaselor însușiri 
sădite în tineri de către partid. O 
acțiune de promptă sprijinire a im
perativelor imediate, o acțiune ce sa 
va solda cu construcția a peste 250 
de baze sportive complexe, 40 da 
parcuri cultural-distractive, nu
meroase locuri de agrement etc. In 
urma căreia vor fi împădurite 4 500 
de hectare și îngrijite alte 11 000 ; o 
acțiune prin care oțelăriile vor primi 
peste 300 000 tone metalo vechi și 
multe altele.

Tradiționalul hei-rup rostit și a- 
cum ca și în urmă cu 20 de ani do 
zeci de mii de tineri a marcat star
tul multor acțiuni de edificare a noi 
obiective. Pe șantierele tineretului, 
în taberele de muncă patriotică, se 
manifestă la cel mai înalt grad torta 
brațelor tinere, hărnicia, dăruirea do 
sine, patosul tinerei generații.

Interesele întregului popor. Țlnînd 
seama de aceste considerente, orga
nizațiile de partid au desfășurat și 
desfășoară, în continuare, o intensă 
muncă politică în rîndurile țărănimii, 
explicîndu-i eficiența oricărei mă
suri care poate asigura apa necesară 
culturilor și mobilizînd-o Ia valori
ficarea lor oportună, integrală, la fo
losirea tuturor mijloacelor de udare 
posibile, începînd cu cele mai simple.

Efectele acestei munci politice in
tense, ale măsurilor luate de comite
tul județean de partid pentru antre
narea tuturor celor care pot să-și a- 
ducă contribuția la îndeplinirea sar
cinilor stabilite de hotărîrea Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. și gu
vernului — instituții locale de stat, 
organizații obștești etc — sînt vizi
bile. în foarte multe comune s-a de
clanșat o adevărată acțiune patrio
tică pentru udarea, cu orice mijloace, 
a unor suprafețe cît mai mari. Fap
tul că pînă acum au luat parte la a- 
semenea lucrări zeci de mii de 
cooperatori, 32 500 elevi și un număr 
important de muncitori și funcționari 
din diferite întreprinderi și instituții 
orășenești constituie o mărturie eloc
ventă. Folosind cisternele, butoaiele, 
căzile și alte mijloace puse la dispo
ziția lucrătorilor din agricultură de 
diferite organizații orășenești, pre
cum și utilajele din dotația unități
lor agricole, aceștia au udat pînă 
acum circa 5 200 de hectare.

Pentru a ilustra și mai bine puter
nica influență exercitată de organi
zațiile de partid, înaltul simț de răs
pundere cu care țărănimea, mecani
zatorii, tineretul urmează che
marea conducerii partidului, mi-aș 
permite să citez cîteva aspec
te, surprinse în aceste zile în di
ferite colțuri ale județului. La coope
rativa agricolă Slobozia Mîndra 600 
de cooperatori și elevi au reușit să 
ude, cu mijloace simple, 82 hectare, 
la C.A.P. Roșiori cooperatorii, precum 
și lucrătorii din întreprinderile din 
oraș, au udat, folosind găleți, pompe 
manuale, pompe carosabile, furtunuri 
și autocisterne de la I.G.O. circa 100 
de hectare, în comuna Măldăeni au 
participat la asemenea acțiuni 300 de 
elevi și 500 de cooperatori, iar la 
Crîngeni 250 elevi și 700 cooperatori 
etc.

Evident, nu putem spune că In n- 
ceste zile de cînd am declanșat mal 
intens acțiunea de prevenire și com
batere a efectelor lipsei de umiditate 
am obținut rezultate maxime. Există 
încă importante rezerve pe care 
n-am reușit să le valorificăm. Sîntem 
hotărîți însă ca, prin organizațiile de 
partid, să mobilizăm mai activ ma
sele largi ale țărănimii, toate forțele 
care pot să-și aducă contribuția la 
înfăptuirea punct cu punct a progra
mului de lucru adoptat, In lupta pa 
care o ducem pentru a asigura apa 
necesară plantelor pe suprafețe cît 
mai mari.
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viața internațională
Azi se deschide la

Dar Es Salaam

0 REUNIUNE 
AFRICANĂ LA 
NIVEL ÎNALT

DAR ES SALAAM 12 (Agerpres). 
— Luni se deschid la Dar Es Sa
laam lucrările unei reuniuni afri
cane la nivel înalt, denumită 
„Conferința bunei vecinătăți". 
Participă delegații din 13 țări ale 
Africii. Conferința urmează să 
dezbată probleme de interes re
ciproc și în primul rînd privind co
operarea economică și în domeniul 
telecomunicațiilor. France Presse 
relatează că cu acest prilej pre
ședintele Tanzaniei, Julius Nyerere, 
va expune motivele care l-au de
terminat să recunoască Biafra, Se 
crede, de asemenea, că vă fi anun
țată reluarea relațiilor diplomatice 
dintre Congo (Kinshasa) și Ruanda. 
Ele au fost rupte, după cum se știe, 
la începutul acestui an, cînd gu
vernul Ruandei a refuzat să dea 
curs cererii președintelui Mobutu 
de extrădare a mercenarilor refu- 
giați pe teritoriul Ruandei, după 
lichidarea rebeliunii de la Bu
kavu (Congo).

Sesiunea Consiliului 
Economic al Ligii Arabe

CAIRO 12 (Agerpres). — Ministrul 
egiptean al economiei, Hassan Abbas 
Zakl, a deschis sîmbătă seara la 
Cairo lucrările sesiunii Consiliului 
Economic al Ligii Arabe. în cuvîntul 
său Abbas Zaki a subliniat necesita
tea armonizării eforturilor țărilor 
arabe în domeniul economic, ceea ce 
ar contribui la accelerarea planurilor 
de dezvoltare ale acestor țări. în 
prima ședință a sesiunii au fost for
mate cinci comitete care urmează să 
examineze problemele economice, fi
nanciare, administrative, sociale și 
cele privind brațele de muncă.

ITINERARE
(Urmare din pag. I)

Amploarea efortului Franței în dome
niul creării de centrale atomo-electrico 
este determinată de necesitatea satisfa
cerii creșterii rapide a consumului de 
energie electrică de la 110 miliarde kWh 
în 1966, la 150 miliarde kWh în 1970, cu 
perspectiva de a depăși 300 miliarde 
kWh în 1980. Or, întrucît producția a- 
nuaîă de energie electrică de origine 
hidraulică ar putea ajunge la maximum 
80 miliarde kWh, acoperirea necesaru
lui prin producfia termică clasică ar im
pune considerabile importuri de com
bustibil, grevînd serios balanja comer
cială a tării. Tocmai spre a evita aceasta 
se prevede construirea totală sau par
țială pînă în 1971 a centralelor nucleare 
Saint Laurent 2, Fessenheim 1, Golfech, 
Bugey 2, Fessenheim 2.

In cursul unei discuții, dl. Paul Lemer- 
le, din conducerea Ministerului pentru 
cercetarea științifică și problemele ato
mice și spafiale, după ce a relevat că 
Franța, fructificînd o tradiție cu care se 
mîndrește, acordă un loc preponderent 
problemelor dezvoltării cercetărilor în 
domeniul fizicii nucleare, precum și fo
losirii energiei atomice în scopuri paș
nice, și-a exprimat speranța în extinde
rea colaborării dintre Franța și România 
în acest sector vital al științei. La Chi- 
non și Saclay, numeroși interlocutori 
francezi au remarcat cu satisfacție că 
recenta semnare a Protocolului pe anii 
1968—1969 din cadrul aranjamentului 
de colaborare nucleară româno-francez 
prevede intensificarea schimburilor de 
specialiști, bursieri, stagiari, de docu
mentație științifică și proiecte de cer
cetare.

Intr-una dintre cetățile 

automobilului francez
Pe Champs-Elysees am vizitat un mu

zeu original — este vorba de... auto
biografia „Renault”. Aproape 20 de ti
puri de mașini, începînd de la forme 
antedeluviene, care au provocat la înce
putul secolului uimirea contemporanilor 
prin uluitoarea lor viteză de... 30 km pe 
oră, și ferminînd cu tipul „Renault” al
pin afingînd 260 km pe oră, marchează 
evolufia a șapte decenii de eforturi în 
dezvoltarea tehnicii de fabricație a au
tomobilului. Drumul străbătut de la ar
haicul cupeu-automobil, construit de 
Louis Renault în 1898 înfr-o mică baracă 
din Billancourt, pînă la cele 3 400 de 
mașini construite zilnic de gigantul in
dustriei naționalizate franceze, în uzinele 
sale de la Billancourt, Flins, Cleon, Le 
Havre-Sandouville, reflectă roadele spi
ritului inventiv și tenacității care au 
făcut din industria automobilistică o ra
mură importantă a economiei franceze.

Avînd încă înaintea ochilor imaginea 
amuzantă și totodată înduioșătoare în 
ciudățenia ei a „strămoșilor” „Renault"- 
ului de azi, am trecut porțile marii 
uzine de la Flins care a produs de la 
intrarea în funcțiune mai bine de 
3 400 000 de mașini.

Conducîndu-ne prin halele imense, 
de-a lungul celor aproape 3 km ai 
liniilor de montaj paralele, dl. Rene

Spre aplanarea manifestațiilor
studentesti din Paris
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in Cartierul Latin s-a restabilit calmul
PARIS 12. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
In urma manifestațiilor desfășurate 
în ultimele zile de studenții Uni
versității din Paris, guvernul fran
cez a luat o serie de măsuri care 
au contribuit la o restabilire a cal
mului în Cartierul Latin. Intr-o cu- 
vîntare radiotelevizată, premierul 
francez Georges Pompidou, care a 
conferit anterior cu președintele 
de Gaulle, a declarat sîmbătă noap
tea că a hotărît „redeschiderea 
Sorbonei, în mod liber, cu înce
pere de luni și reluarea cursurilor, 
prin grija rectorului și decanilor". 
El a anunțat, de asemenea, măsuri 
imediate în legătură cu cererile 
formulate de Uniunea națională a 
studenților din Franța și Sindicatul 
național din învățămîntul superior, 
subliniind că guvernul francez nu 
încetează să considere drept indis
pensabilă reorganizarea învățămîn- 
tului universitar și că au fost luate 
măsuri corespunzătoare, în colabo
rare cu profesorii și studenții. După 
o întrevedere pe care ministrul e- 
ducației naționale, Alain Peyrefitte, 
a avut-o duminică cu rectorul Jean 
Roche și cei șapte decani din Uni
versitatea Sorbona, într-un comu
nicat oficial, transmis de agenția 
France Presse, se arată că măsu
rile hotărîte de guvern prevăd pu-

nerea imediată în libertate a tutu
ror studenților arestați în cursul 
manifestațiilor din Cartierul Latin, 
sau puși sub urmărire și încă neju- 
decați

Declarațiile premierului Georges 
Pompidou și măsurile anunțate, 
care satisfac în bună parte cererile 
studenților, au dus duminică la o 
normalizare treptată a situației din 
Cartierul Latin. Majoritatea jan
darmilor și polițiștilor au fost re
trași, iar pe bulevardul St. Michel, 
unde ultimele grupuri de manifes- 
tanți s-au retras la rîndul lor, cir
culația s-a normalizat. Decanul și 
profesorii Facultății de științe au 
invitat pe studenți la un schimb 
de păreri asupra problemelor gene
rale de fond legate de transformă
rile care trebuie aduse instituției 
universitare. în scopul adaptării ei 
la cerințele actuale ale lumii mo
derne, necesitate formulată și de 
președintele de Gaulle, în recenta 
sa declarație. Pe de altă parte, cen
tralele sindicale C.G.T., C.F.D.T. a- 
rată în comunicatele lor că declara
țiile și măsurile anunțate de pre
mierul Georges Pompidou nu sînt 
de natură să modifice hotărîrea a- 
doptată sîmbătă dimineața de a or
ganiza luni o grevă generală de 24 
de ore și manifestații.

JAPONIA

Partidul liberal-democrat
cere retrocedarea Okinawei

TOKlO 12 — Corespondentul Ager
pres, FI. Țuiu, transmite : Partidul liba- 
ral-democrat de guvernămînt din Japo
nia a dat publicității platforma sa poli
tică cu privire la Okinawa. Potrivit pro-

partidului, insulele Ryu-Kyu 
să fie retrocedate Japoniei 

scurtă vreme în cadrul unui

FRANCEZE
Laye, din partea direcției uzinei, ne-a 
arătat că aproape 50 la sută din pro
ducție este destinată exportului, anul 
trecuf cifra mașinilor exportate depășind 
380 000. Ceea ce te impresionează vi- 
zitînd secțiile uzinei este gradul înalt 
de automatizare, tehnica modernă fo
losită. Pe benzile rulante se montează 
cinci tipuri de mașini — „Renault* 4, 8, 
10, 16 și Gordini. Cu mișcări rapide, 
sigure, muncitorii execută operațiile de 
asamblaj și montaj. Atrage atenția că la 
mai bine de 10 000 de salariați, numă
rul inginerilor și al cadrelor de condu
cere nu depășește 60 ; este un rezultat 
al organizării judicioase a procesului 
de producție, al stabilirii răspunderii 
personale pentru efectuarea diferitelor 
operațiuni.

Ingineri și alți specialiști de la Uzina 
de autoturisme de la Colibași, care se 
pregătesc pentru începerea fabricației 
autoturismului R 8 Major, lip 1968, sînt 
oaspeți frecvenți la Flins și în alfe uzine 
ale regiei „Renault* ; am auzit aici 
multe cuvinte de apreciere referitoare 
la ritmul „rodajului* lor tehnologic.

Rance — forța omului 

și forța mareelor
Pe asprul pămînt, năpădif de sfînci 

și păduri, al Brefaniei am admirat o 
mărturie impresionantă a forjei geniului 
uman, a capacității omului de a do
mestici stihiile naturii. Este uzina ma- 
reemotrice de la Rance, prima uzină 
din lume care folosește energia maree- 
lor pentru producfia de energie electrică. 
Situată în apropierea portului Saint Malo, 
locul de naștere nostalgic evocat de 
Chateaubriand, încețoșatul port din care 
ridicau ancora Surcouf și confrații săi 
întru piraterie, locul din care aprigi 
pescari pornesc de secole spre Irlanda, 
Groenlanda și Tera Nova, uzina maree- 
motrice de pe vastul estuar de la Rance 
produce 350 milioane kWh pe an.

Știința modernă a creat aici condifiile 
înfăptuirii unuia dintre visurile cele mai 
scumpe ale utopiștilor. De altfel, încă 
din secolul XIII, erau cunoscute în aceste 
locuri mori acfionate sub impulsul ma- 
reelor ; acum energia dezvoltată de 
maree în cele două sensuri de scurgere 
a apelor a convertită în energie elec
trică.

Locul de amplasare a uzinei a fost 
anume ales întrucît crestele bretone ale 
Canalului Mînecii reprezintă o regiune 
a globului unde mareele sînt cele mai 
puternice. Aici, la Rance, unde dife
rența de nivel al apei între flux și 
reflux trece de 13,50 m, estuarul care a- 
junge la o lărgime de 750 m a fost ză
găzuit, lacul de acumulare creat avînd o 
capacitate de 184 milioane mc. Pentru e- 
fectuarea studiilor și experiențelor ne
cesare a fost nevoie de 15 ani, urmați 
de 6 ani de lucrări în vederea con
struirii ecluzei care asigură navigația în 
estuar, a digului și a uzinei propriu- 
zise, cuprinzînd 24 turbine de 10 MW 
și 3 transformatoare de 80 MVA.

O uriașă investiție de muncă și de in
teligență, care ilustrează o dată mai 
mult geniul și hărnicia poporului Franței.

Vizita in Tunisia
a delegației CC. alP.C.R.

TUNIS 12 — De la coresponden
tul Agerpres, C. Benga i Delegația 
C.C. al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a depus sîmbătă o co
roană de flori la Mausoleu] mar
tirilor luptei pentru independența 
Tunisiei.

La ceremonie au participat Ni- 
colae Sipoș, ambasadorul Româ
niei la Tunis, și membrii ambasa
dei. A fost 
Essoussi, șef 
stat major

U.G.T.T., militanți ai

Păminturi
redate

prezent generalul H. 
adjunct al Marelui 

al armatei tunisiene.
★

zi, tovarășul ManeaIn aceeași
Mănescu a oferit în saloanele hote
lului Hilton din Tunis un dejun la 
care au participat Mohamed Sayah, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Socialist Desturian, 
directorul partidului. Abdallah Far- 
hat, secretar de stat, Bechir Be-

llagha, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Socialist Des
turian, președintele Uniunii gene
rale a oamenilor muncii din Tunisia 

partidu
lui, membri ai Adunării Naționale 
Tunisiene, reprezentanți ai presei 
de partid.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

In aceeași zi, delegația a sosit în 
guvernatul Beja unde a vizitat 
cooperativa agricolă de producție 
„El-Azima", precum și Școala pro
fesională din El-Bahrim.

★

Delegația P.C.R. a vizitat în tijti- 
mele zile Șantierele navale de la 
Bizerta și Combinatul siderurgic 
de la Menzrl-Bourghiba. Membrii 
delegației s-au întreținut cu mun
citori și tehnicieni, precum și cu 
conducerile celor două unități eco
nomice.

Atacuri susținute ale
patrioților sud-vietnamezi

agriculturii

gramului 
vor trebui 
în cît mai 
proces treptat de integrare socială, eco
nomică și culturală. Problema bazelor 
militare existente în Okinawa va con
stitui totodată obiectul unor tratative 
separate cu Statele Unite, După cum 
se arată în platforma politică anunțată, 
este posibil ca retrocedarea insulelor 
Okinawa către Japonia să aibă loc în 
anul 1970.

SAIGON 12 (Agerpres). — Activi
tatea forțelor patriotice, sud-vietna
meze s-a intensificat considerabil în
cepînd cu sîmbătă seara. în zorii zilei 
de duminică acestea au întreprins 
puternice acțiuni ofensive în cea mai 
mare parte a regiunilor țării. Marea 
bază militară americană de la Long 
Binh, situată la aproximativ 25 km 
de Saigon, a fost unul din principa
lele obiective de atac ale patrioților, 
care au lansat asupra ei obuze și 
rachete. Bazele de la Chu Lai, Nha 
Be, din apropierea portului petrolier 
de la Saigon, garnizoana guverna
mentală de la Binh Long, din Gia 
Rai, Bac Lieu au fost, de asemenea, 
atacate.

In același timp, scrie A.F.P.. s-au 
intensificat bombardamentele din îm
prejurimile capitalei sud-vietnameze. 
40 de obuze au 
unul pod situat 
oraș.

Ultimele știri 
țiile de presă
„actul cel mai spectaculos" al patrio
ților din ultimul timp : podul strate
gic „Newport", de pe autostrada 
Bien Hoa, a fost parțial aruncat în 
aer. Podul era păzit zi și noapte de

puternice efective guvernamentale ; 
dată fiind importanța sa, el constituia 
calea de legătură între noul port, 
construit în urmă cu un an, baza 
aeriană de la Bien Hoa, imensa bază 
logistică de la Long Bien și capitala 
sud-vietnameză.

UN APEL Al P. C.
DIN ECUADOR

fost lansate asupra 
la numai 1 km de

transmise de agen- 
informează despre

Fotografia înfățișează cartierul sudic al Saigonului în care s-au produs 
ciocniri violente între forțele patriotice și trupele guvernului sud-vietnamez

*
S. U. A

Antrenamentele de sub

GUAYAQUIL 12 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Ecuador a 
adresat un apel populației țârii în 
care cheamă la crearea unei largi 
coaliții a tuturor forțelor patriotice 
și democratice. Documentul cheamă, 
de asemenea, populația să voteze, 
în cadrul alegerilor generale care 
vor avea loc la 2 iunie, pentru can- 
didații partidului Uniunea popu- 
lar-democrată. în apel se subliniază 
că în întreaga țară se intensifică 
mișcarea oamenilor muncii pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
și muncă, pentru dobîndirea unei 
independențe depline a țării față 
de monopolurile nord-americane.

In fata casei bătrî- 
nului țăran lu Kun, 
spune o legendă chi
nezească, se ridicau 
două piscuri înalte: 
Taian și Wangwu, Ca 
să-si deschidă cale, el 
a vomit să sape mun
ții împreună cu fiii 
săi. Miscațl de tenaci
tatea și perseverența 
cu care oamenii aceș
tia tăiau stîncă cu 
stîncă, zeii au mutat 
munții din loc.

Transmisă din gene
rație în generație, le
genda sugerează lupta 
țăranului chinez cu 
natura. încleștarea sa 
aprigă cu forțele ei 
dezlănțuite. De mile
nii oamenii s-au stră
duit să prevină inun
dațiile si seceta, ridi- 
cînd diguri de-a lun
gul fluviilor și lacu
rilor, desțelenind si 
defrisînd întinse su
prafețe de pămînt. să- 
pînd șanțuri pentru 
drenarea apei si dese- 
cînd ogoare mlăști
noase.

In anii 
socialiste, 
crări au 
amploare 
dent în istoria tării. 
Milioane de țărani 
chinezi au reușit, cu 
forte unite, să con
struiască sute de 
kilometri de diguri 
care să tină în friu 
puterea marilor flu
vii, să împădurească 
munți pentru a zăgă
zui torentii. să trans
forme în terase rodi
toare înălțimi golașe.

Tumultuosul fluviu 
Huaihe dispune de una 
din cele mai mari re
țele de afluenți din 
China. Gurile lui sînt 
însă vrea înguste, din 
care cauză inundațiile 
dese din această zonă 
au provocat mereu 
mari distrugeri. Acum 
cîțiva ani a fost ela
borat un plan — îm
părțit ve trei etape — 
de construire a unor 
sisteme de îndigui
re. In cadrul pri
mei părți a lucrărilor, 
desfășurate din primă
vara lui 1965 pînă în 
cea a 
a fost 
iectul 
noscut 
Heilunchian, 
smuls pericolului inun
dațiilor o suprafață de 
19 000 kilometri vă-

construcției 
aceste lu- 
căvătat o 
fără vrece-

anului următor, 
înfăptuit vro- 
de drenare cu- 

sub numele 
care a

trați, creînd condiții 
pentru obținerea de 
recolte bogate de ce
reale și bumbac ve o 
suprafață de 1 300 000 
de hectare. Etapa a 
doua a lucrărilor. în
cheiată în primăvara 
anului 1967, a urmărit 
deschiderea unei noi 
ieșiri la mare pentru 
apele Teii, din același 
bazin, al cărei debit 
la vărsare e de 10 000 
de metri cubi ve se
cundă.

Iarna trecută, 300 000 
de membri ai comu
nelor populare din 
provincia Hopei au

ții de pompare. Faza 
a doua a început cu 
două luni în urmă. în 
martie. Ea se caracte
rizează prin lucrări de 
adincire a albiei a- 
fluenților. construirea 
de ecluze si vrin ac- 

ridicare a 
joase. La 
lucrărilor, 
de hecta- 

scoase de

CORESPONDENȚA 
DIN PEKIN DE LA 

I. GALAȚEANU

muncit la adîncirea al
biei Teii, precum și la 
amenajarea cursului 
afluenților ei — Fu- 
ian și Huto. Munca nu 
a fost întreruptă nici 
atunci 
tura a 
grade, astfel incit la 
sfîrșitul etapei a treia 
din primăvara acestui 
an fuseseră excavați 
80 milioane metri cubi 
de pămînt din care 
s-ar putea construi un 
zid înalt de doi metri 
și lat de un metru, ca
re să înconjoare între
gul glob.

In provincia 
dun, peste 700 000 
membri ai comunelor 
populare se află ne 
șantierele de construc
ție din zonele celor 
patru cursuri de apă 
care o traversează : 
cursul inferior al ma
relui fluviu Hwangho, 
fluviile Hungwei, Tu- 
hai și Makia. La ter
minarea etapei actua
le a lucrărilor o vastă 
zonă de teren arabil 
va fi în afara ame
nințării de a se în- 
mlăstina în perioada 
ploilor torențiale.

Prima fază a lucră
rilor de pe Hungwei 
s-a terminat în iarna 
lui 1967 prin disloca
rea a 44 milioane me
tri cubi de pămînt și 
construirea a 100 de 
noduri, ecluze si sta-

cînd temvera- 
scăzut sub zero

San
de

tiuni de 
terenurilor 
terminarea 
alte 330 000 
re vor fi
sub amenințarea inun
dațiilor.

tn ce privește ulti
ma parte a fluviului 
Hwangho. proiectele 
prevăd adîncirea gu
rilor sale, refacerea 
sistematică a digurilor 
si construirea unui 
mare rezervor pentru 
captarea avei. In cu- 
rînd. apele lui vor fi 
îmblînzite ve această 
porțiune, vaste zone 
de teren arabil.. pre
cum si importante a- 
sezări industriale fiind 
apărate de furia a- 
pelor.

Acțiunea pentru a- 
menajarea fluviilor 
Tuhai și Makia a_ în
ceput în 1965. Adînci
rea albiilor acestora și 
ale afluenților lor. ca 
si crearea rețelei de 
drenare a anei, va în
lătura pericolul inu,' 
dațiilpr chiar și în ci 
zul unor precipitații 
neobișnuit de mari ca
re cad în aceste locuri 
în perioada iulie—
septembrie. Se preve
de că această rețea de 
drenare va fi termi
nată în a doua jumă
tate a anului 1968. a- 
vînd ca rezultat prin
cipal redarea agricul
turii a veste 800 000 de 
hectare de teren.

In partea de nord a 
provinciei Anhuei. a- 
vroave un sfert de 
milion de oameni lu
crează de peste un an 
la săparea albiei unui 
rîu cu o lungime de 
127 km. fapt care va 
duce la transformarea 
acestei cîmpii, _ aflate 
sub nivelul mării. în
tr-o zonă producătoa
re de cereale. Acest 
rîu creat de om va 
drena surplusul de apă 
al afluenților rîului 
Poianhu si se va văr
sa în lacul Hungtse, 
ferind aproape un mi
lion de hectare de te
ren arabil de inunda
ții aproave 
nente.

agențiile de presă transmit:
Pe locul fostului lagăr de 

concentrare de la Mauthausen 
(Austria), a avut loc duminică o adu
nare comemorativă în memoria victi
melor nazismului. Aici au fost întem
nițați în perioada martie 1939 — mai 
1945 aproximativ 335 000 de oameni 
de diferite naționalități, din care 
127 767 și-au găsit moartea. Comemo
rarea, organizată de Asociația austriacă 
a deținuților din lagărul Mauthausen, 
are pentru cercurile democratice o 
semnificație deosebită, întrucît anul a- 
cesta s-au împlinit 30 de ani de la 
încorporarea samavolnică a Austriei la 
Reichul hitlerist. La adunarea come
morativă au luat cuvîntul ministrul de 
interne a! Austriei, Franz Soronics, și 
deputatul Otto Probst. Au participat 
delegații străine din numeroase țări 
europene. Delegația română, condusă 
de consilierul comercial Nicolae Du
mitrescu, a depus coroane de flori la 
piatra comemorativă din Piața apelu
lui și la placa comemorativă în amin
tirea deținuților 
Mauthausen.

hannes Sukselainen, președintele par
lamentului Finlandei, a sosit ieri la 
Fraga, la invitația Adunării Naționale 
Cehoslovace. La sosire, delegația par
lamentului finlandez a fost salutată de 
]• Smrkovsky, președintele Adunării 
Naționale Cehoslovace, și de alți re
prezentanți ai acesteia.

Ministrul afacerilor interne 
al Suediei, Rune Johansson, care 
a făcut o vizită în Polonia, a părăsit 
Varșovia plecînd spre patrie. El a avut 
convorbiri cu Marian Olewinski, mi
nistrul construcțiilor și industriei ma
terialelor de construcții al Poloniei, în 
legătură cu dezvoltarea colaborării 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări în domeniul construcțiilor.

tensificat în ultimele zile ac
țiunile împotriva forțelor portughe
ze a fost dat publicității la Lisabona. 
Patrioții au provocat deraierea a două 
trenuri militare pe linia care leagă lo
calitatea Benguella de centrul conti
nentului. Au fost uciși sau răniți mai 
mulți militari portughezi. Potrivit co
municatului, numărul portughezilor 
scoși din luptă în ultimele zile se ci
frează la aproximativ 30 de oameni.

Un grup de cercetători un
guri a realizat hormoni hi
pofizari umani sintetici, 
anunță agenția M.T.l. Pînă acum, a- 
cești hormoni, folosiți în tratamentul 
mai multor boli, erau produși din hi- 
pofiza unor animale. O anumită can
titate de albumină, care rămînea însă 
întotdeauna în aceste preparate, pro
ducea la unii bolnavi a supersensibi- 
lizare.

aerul intoxicat de

cuvînt al for- 
libaneze, citat 
a anunțat că du-

Un comunicat din care 
lese că detașamentele 
partizani din Angola și-au

Numeroși soldați, 
să joace rolul de

români de la
luat 

pentru 
și u- 
„tulbu-

egida Pentagonului...
a
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Pentru această vară în 
S.U.A. se așteaptă ample 
manifestații ala popu
lației de culoare, de
oarece cauzele mișcări-' 
lor revendicative din 
anii frecuți au rămas a- 
proape intacte. Progra
mele promise au rămas fum și gaze lacrimoge- 
simple ipoteze. In a- 
ceste condiții „proscri
șii* Americii, în cifre de 
ordinul milioanelor, sînt 
supravegheați cu mare 
strictețe. Pentru vara a- 
ceasta „măsurile de si
guranță' depășesc toa
te recordurile în ma
terie.

Secretariatul apărării a 
anunțat vineri în mod 
oficial că aproximativ 
300 000 de oameni din 
unitățile de rezervă vor 
urma un antrenament 
accelerat privind con
trolul „dezordinilor ci
vile*. Antrenamentele 
vor începe imediat și 
trebuie să se termine 
înainte de 17 iunie. Po-

ligonul de instrucție este 
organizat în așa fel încît 
să imite, în mare măsu
ră, condifiile în care se 
acționează în orașe, cu 
străzi, cu clădiri, înain- 
tînd cu masca pe figură, 
prin

ne, 
puși 
răsculați, sînt atacați și 
împrăștiați cu jeturi de 
apă, bastoane, grenade 
cu gaze toxice etc. Pen
tru ofițerii superiori este 
prevăzut în această pe
rioadă un stagiu supli
mentar de 18 ore, timp 
afectat antrenamentelor 
speciale.

Un antrenament de a- 
celași gen a fost deja 
prevăzut pentru mem
brii gărzii naționale care 
anul trecut au participat 
la stingerea „verii fier
binți* declanșată pe te
ritoriul Statelor Unite. 
Pe de altă parte, la 
Washington s-a anunțat

că Pentagonul 
unele măsuri 
o face față 
nor eventuale 
rări* ce ar putea avea I 
loc cu prilejul sosirii în I 
capitala federală a avan- | 
gărzii „marșului săra
cilor*. Trupele federale I 
aflate la Washington au | 
fost puse „în stare de | 
alarmă*. Totodată, sa 
pare că vor fi deplasa
te elemente din divizia 
a 82-a aeropurtată sta
ționată în Carolina de 
Nord. In total, „starea 
de alarmă” ocazionată 
de marșul 
shingtonului 
de 28 000 
din serviciul

Acest limbaj 
frelor-soldați exprimă 
dramatismul unor stări 
inacceptabile în condi
țiile contemporaneității.

Dumitru POPA

Purtătorul de 
țelor militare 
de agenția Reuter, 
minică dimineața unități izraeliene de 
la frontiera cu Libanul au deschis 
focuri de mortiere asupra localității li
baneze Houleh. In cursul acestui atac, 
a precizat el, o femeie a fost ucisă, 
iar alta, împreună cu un copil, a fost 

■ rănită. O casă a fost distrusă. S-a a- 
nunțat oficial că guvernul libanez a 
dat instrucțiuni delegației sale la 
O.N.U. să informeze pe secretanil ge
neral al organizației, U Thant, asupra 
incidentului de frontieră.

Participanții la 
lucrările Con
ferinței interna
ționale pentru 
drepturile omu
lui. care se desfă
șoară în capitala 
Iranului, își concen
trează eforturile a- 
>upra realizării de
clarației finale a 
reuniunii. în cadrul 
unui comitet re- 
strîns, delegația ira
kiană a propus un 
proiect provizoriu 
al cărui text re
amintește scopurile 
Națiunilor Unite.

asupra Wa- 
ar cuprin

de militari 
activ

Unitățile armate! republi
cane Yemenite au obținut o vic
torie însemnată, reușind să elibereze 
o serie de regiuni la nord-vest de 
Sanaa, în care pătrunseseră detașa
mente ale regaliștilor, se arată într-o 
declarație a Comandamentului suprem 
al armatei Republicii Arabe Yemen. 
In timpul luptelor, forțele republicane 
au capturat o importantă cantitate de 
armament și echipament militar de 
fabricație americană.

O delegație a parlamentului 
finlandez condusă de Vieno To

La Palatul Națiu
nilor din Geneva a 
avut loc sărbători
rea celei de-a 20-o 
aniversări a Orga
nizației Mondiale a 

Sănătății


