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Tn continuarea lucrărilor sale, plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român a examinat unele 
probleme ale activității internaționale a P.C.R. în legă
tură cu care a adoptat o hotărîre.

Plenara a ascultat apoi raportul Comisiei de partid cu 
privire la reabilitarea unor activiști ai Partidului Comu
nist Român. #

La acest punct al ordinii de zi a plenarei au luat cuvîn- 
tul tovarășii Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Maxim Berghia- 
nu, Aurel Vijoli, Alexandru Bîrlădeanu, Ștefan Voicu, 
Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, Vasile Vaida, Petre 
Blajovici, Gheorghe Rădulescu, Barbu Zaharescu, Ale
xandru Sencovici, Virgil Trofin, Titus Popovici, Nicolae 
Doicaru, Petre Lupu, Chivu Stoica, Mihail Roșianu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, Emil Drăgănescu, Vasile 
Vîlcu, Gheorghe Vasilichi, Dumitru Coliu, Constantin 
Scarlat, Ianoș Fazekaș, Gheorghe Pană, Florian Dănăla-
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che, Ion Ioniță, Emil Bodnaraș, Dumitru Petrescu, Iosif 
Banc, Ion Iliescu, Ștefan Voitec, Ion Stănescu, Ilie Ver- 
deț, Constantin Doncea, Vasile Patilineț, Valter Roman, 
Ion Popescu-Puțuri, Anton Moisescu, Miron Constanti- 
nescu, Ion Brad.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara Comitetului Central al partidului Comunist 
Român a adoptat o hotărîre în legătură cu reabilitarea 
unor activiști ai Partidului Comunist Român.

Plenara a hotărît alegerea tovarășului Virgil Trofin 
în Comitetul' Executiv și Prezidiul Permanent al C.C. 
al P.C.R. și a tovarășilor Emil Drăgănescu și Dumitru 
Popescu ca membri supleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît trecerea tovarășului Ion Iliescu din 
rîndul membrilor supleanți în rîndul membrilor C.C. al 
P.C.R.
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Român
de la Sofia, din zilele de 
1968, a Comitetului Politic 
al statelor participante Ia 
la Varșovia de prietenie,

Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a examinat unele 
probleme actuale ale activității interna
ționale a partidului.

1. Luînd cunoștință de desfășurarea 
Consfătuirii 
6—7 martie 
Consultativ 
Tratatul de .
colaborare și asistență mutuală, plenara 
și-a exprimat deplina adeziune față de 
poziția delegației române și a aprobat • 
în unanimitate activitatea acesteia în 
cadrul consfătuirii.

în legătură cu Declarația adoptată la 
Consfătuire privind războiul din Viet
nam, plenara a subliniat amenințarea 
gravă la adresa păcii pe care o creează 
extinderea agresiunii imperialiste ame
ricane, a relevat succesele obținute de 
poporul vietnamez și a reafirmat solida
ritatea Partidului Comunist Român cu 
cauza dreaptă a acestuia, hotărîrea po
porului român de a-i acorda și în viitor 
întregul sprijin frățesc, internaționalist, 
în lupta eroică pentru libertatea patriei 
sale. C.C. al P.C.R. consideră că S.U.A, 
trebuie să înceteze imediat, necondițio
nat și definitiv bombardamentele, ca și 
celelalte acte de război împotriva R. D. 
Vietnam, să renunțe la tergiversări și 
să treacă neîntîrziat la contactele preli
minare cu reprezentanții R. D. Viet
nam. Numai în acest fel se vor crea 
condiții pentru începerea tratativelor, 
spre a se face pași înainte spre regle
mentarea pe cale pașnică a conflictului, 
corespunzător intereselor păcii și voinței 
opiniei publice mondiale. Soluționarea 
pe baze trainice a problemei vietnameze 
impune încetarea agresiunii americane, 
retragerea trupelor S.U.A. și ale aliaților 
lor din Vietnamul de sud, respectarea 
dreptului sacru al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară.

In legătură cu problema neproliferării 
armelor nucleare, discutată de asemenea 
la Consfătuirea de la Sofia, plenara a 
reconfirmat poziția partidului și a guver
nului român care, militîrid cu hotărîre 
pentru înfăptuirea dezarmării nucleare, 
pentru lichidarea armelor atomice, a 
stocurilor existente și încetarea produc
ției unor asemenea arme — cale sigură 
de eliminare definitivă a primejdiilor 
grave ce planează asupra omenirii — 
se pronunță totodată pentru măsuri cu 
caracter parțial, tranzitoriu, între care 
și încheierea unui tratat de neprolife- 
rare.

Faptul pozitiv că proiectul de tratat 
supus dezbaterii conferinței de la Ge
neva a cunoscut îmbunătățiri prin in
cluderea unora dintre propunerile pre
zentate de diferitele state participante, 
inclusiv Republica Socialistă România, 
demonstrează justețea și utilitatea efor
turilor întreprinse pentru elaborarea 
unui tratat care să răspundă în cît mai 
mare măsură intereselor păcii și secu
rității internaționale. Plenara consideră 
că este necesară îmbunătățirea în con
tinuare a proiectului de . tratat supus dis
cuției Adunării Generale a O.N.U., în
deosebi pentru ca acesta să asigure pași 
concreți către dezarmarea nucleară, să 
confere garanții de securitate statelor ce 
renunță la procurarea armei atomice, 
să nu împiedice sub nici o formă desfă-
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șurarea nestînjenită a cercetărilor știin
țifice și folosirea în scopuri pașnice a 
energiei atomice de către toate țările, în 
condițiile unui control echitabil.

Plenara își exprimă întregul său a- 
cord față de poziția delegației române, 
care a acționat potrivit mandatului în
credințat de Comitetul Central spre a 
se aduce îmbunătățirile necesare proiec
tului de tratat și, în consecință, nu s-a 
angajat în Comitetul Politic Consultativ 
la aprobarea proiectului în forma sa 
actuală, urmînd ca în această problemă 
să se ia hotărîri, la momentul cuvenit, 
de către partidul și guvernul țării.

C.C. al P.C.R. subliniază că România se 
pronunță pentru Tratatul de neprolife- 
rare a armelor nucleare. In același timp, 
C.C. al P.C R. consideră neapărat nece
sar să fie depuse în continuare noi efor
turi pentru îmbunătățirea acestui tratat, 
manifestîndu-se spirit de înțelegere reci
procă, receptivitate față de diversele pro
puneri și observații, incit să se realizeze 
un tratat care să poată întruni o cît mai 
largă acceptare internațională, să devină 
un instrument cît mai eficient împotriva 
pericolului atomic, iar adoptarea sa să 
ducă la dezvoltarea încrederii și colabo
rării între popoare.

2. Plenara C.C. al P.C.R. a luat cunoș
tință de faptul că la întîlnirea de la Dres- 
da, din 23 martie, a reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești și’ ai 
guvernelor dintr-un șir de țări membre 
ale C.A.E.R. și ale Tratatului de la Var
șovia — întîlnire la care P.C.R. nu a ■ 
fost invitat să participe — au fost dezbă
tute probleme privind nemijlocit aceste 
organisme din care România face parte 
de la fondarea lor.

Recunoscînd dreptul firesc al oricăror 
partide frățești de a se întîlni și discuta 
între ele subiecte care le interesează, ple
nara consideră că punerea în discuție a 
problemelor privind activitatea C.A.E.R. 
și a Tratatului de la Varșovia de către 
numai o parte a statelor membre și în 
mod separat nu este de natură să con
tribuie la întărirea acestor organisme.

C.C. al P.C.R. subliniază necesitatea ca 
orice probleme care privesc activitatea 
Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc și Organizația Tratatului de la Var
șovia să fie dezbătute cu participarea sta
telor membre, conform cerințelor elemen
tare de colaborare pe bazele egalității 
șl încrederii reciproce.

3. Plenara C.C. al P.C.R. a luat cunoș
tință de invitația ce a fost adresată 
Partidului Comunist Român de a par
ticipa la lucrările comisiei convocate la 
Budapesta în vederea pregătirii unei con
sfătuiri internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești.

Pronunțîndu-se în mod consecvent pen
tru o consfătuire internațională care să 
aducă o contribuție reală la normaliza
rea relațiilor și întărirea unității parti
delor comuniste și muncitorești, C.C. al 
P.C.R. consideră că pentru aceasta este de 
cea mai mare importanță ca în organiza
rea consfătuirii să se pornească de la res
pectarea principiilor de bază ale relații
lor dintre partide, principiile independen
ței, egalității și neamestecului în trebu
rile interne ale altor partide, de la res
pectarea părerilor și dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătător po
litica internă și externă.
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Plenara reafirmă însemnătatea hotărâ
toare a principiului de a nu se pune în 
discuție, sub nici o formă, activitatea sau 
linia politică internă și internațională a 
vreunui partid frățesc, prezent ori nu la 
consfătuirea internațională sau la lucră
rile pregătitoare. Experiența, inclusiv mo
dul în care s-a desfășurat recenta întîl
nire consultativă de la Budapesta, au 
confirmat încă o dată că practica criti
cării, blamării sau etichetării partidelor 
în cadrul reuniunilor internaționale nu 
poate decît să împiedice desfășurarea unui 
schimb liber, democratic, de păreri între 
partide, să ducă la înrăutățirea relațiilor 
dintre ele, să genereze noi surse de po
lemici ascuțite și să adauge noi elemente 
de suspiciune și încordare, contrar in
tereselor cauzei unității.

Avînd în vedere aceste considerente și 
în legătură cu invitația adresată P.C.R. 
de a-și trimite reprezentanți la lucrările 
comisiei pregătitoare, plenara apreciază 
că problema participării ar putea fi lua
tă în considerare numai în cazul unei în
țelegeri prealabile sau al unui acord ini
țial, cu caracter public, al partidelor co
muniste și muncitorești că în cadrul co
misiei pregătitoare, cît și la proiectata 
consfătuire internațională nu se va pune 
în discuție, sub nici o formă, politica in
ternă sau internațională a vreunui partid, 
prezent ori nu la aceste întîlniri.

în acest deziderat — despre care Co
mitetul Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar ce găzduiește lu
crările comisiei pregătitoare a fost in
format la timpul respectiv — Partidul 
Comunist Român vede o premisă esen
țială pentru crearea unui climat favora
bil normalizării relațiilor dintre partide
le comuniste, pentru înlăturarea rezer
velor manifestate de diferite partide față 
de participarea la proiectata consfătuire 
internațională.

Plenara exprimă voința P.C.R. care, 
pronunțîndu-se consecvent pentru acțiuni 
de întărire a colaborării și unității din
tre partidele comuniste și muncitorești, 
se declară gata să discute, în cadrul u- 
nor consultări bi sau multilaterale, cu 
celelalte partide frățești, problemele le
gate de pregătirea unei consfătuiri in
ternaționale care să servească interese
lor unității sub steagul marxism-leninis- 
mului și al internaționalismului prole
tar.

In condițiile actuale ale luptei contra 
Imperialismului este necesar să 
totul pentru întărirea acestei 
pentru restabilirea unui climat 
credere și respect reciproc între 
pentru evitarea a orice ar putea duce 
la înăsprirea relațiilor dintre ele și la 
agravarea divergențelor, pentru găsirea 
unui teren de acțiune comună, prac
tică.

Plenara Comitetului Central exprimă 
încă o dată hotărârea fermă a Partidu
lui Comunist Român de a milita în con
tinuare, stăruitor, pentru dezvoltarea u- 
nor raporturi frățești cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru îmbu
nătățirea atmosferei din mișcarea comu
nistă internațională, pentru întărirea u- 
nității acesteia și a tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismului, pentru 
cauza socialismului, păcii și progresu
lui.

se facă 
unități, 
de în- 

partide.

în cadrul preocupărilor sale generale 
pentru perfecționarea activității în toate 
domeniile construcției socialiste, Parti
dul Comunist Român a luat de-a lungul 
anilor o serie de măsuri menite să ducă 
la întărirea legalității, înlăturarea ele
mentelor de subiectivism și arbitrar, a 
oricăror abuzuri și denaturări în viața 
politică și social-economică a țării, să 
asigure dezvoltarea continuă a democra
ției socialiste.

O deosebită importanță au avut în 
această privință măsurile luate pentru 
îmbunătățirea activității organelor de 
securitate, miliție, procuratură și justi
ție. Ca urmare, s-au întărit controlul și 
îndrumarea de către partid a organelor 
de securitate, la toate nivelele, asigurîn- 
du-se astfel o condiție esențială pentru 
înfăptuirea și apărarea legalității socia
liste. S-au adoptat măsuri pentru garan
tarea deplină a drepturilor și libertăților 
cetățenești, astfel ca nici un cetățean să 
nu poată fi arestat dacă nu există un 
motiv întemeiat și dovedit. S-au luat 
măsuri pentru înlăturarea nedreptăților, 
pentru repunerea în drepturi a celor 
care au avut de suferit de pe urma lor, 
precum și pentru sancționarea conform 
legii, a acelora care le-au săvîrșit.

Cu o deosebită fermitate a trasat Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român sarcina întăririi legalității socia
liste, a respectării normelor de convie
țuire socială stabilite în statul nostru — 
premisă de seamă pentru lărgirea con
tinuă a democrației socialiste.

Pe baza hotărîrilor congresului s-au 
luat în ultimii ani noi și importante mă
suri pentru întărirea rolului conducător 
al partidului în toate domeniile vieții 
sociale, pentru perfecționarea metodelor 
de conducere și îndrumare a întregii ac
tivități economice, politice, sociale, de 
stat și obștești, începînd de la Comite
tul Central și pînă la organizațiile de 
bază ale partidului, pentru îmbunătăți
rea muncii tuturor ' organelor de stat, 
inclusiv a 
nemijlocit 
liste.

Plenara
• Central al

ale celorlalte per-

că toate acuzațiile 
Pătrășcanu nu au

acelora chemate să vegheze 
la apărarea legalității socia-

din iunie 1967 a Comitetului 
....... Partidului Comunist Român, 

■ analizînd activitatea Ministerului Aface
rilor Ijtiterne, â apreciat pozitiv contri
buția organelor de securitate și a ce
lorlalte unități din cadrul ministerului 
la lupta întregului popor sub conduce
rea partidului pentru apărarea cuceri
rilor revoluționare și dezvoltarea marilor 
înfăptuiri obținute în construcția socia
listă. Totodată, plenara a dezvăluit și 
criticat o serie de neajunsuri și gre
șeli care s-au manifestat în trecut în 
munca acestor organe și a stabilit mă
suri menite să ridice activitatea lor la 
nivelul cerințelor dezvoltării societății 
socialiste.

Pornind de la necesitatea de a se cla
rifica situația politică a unor activiști 
ai partidului care, cu mulți ani în urmă, 
au fost arestați sau condamnați, Comi
tetul Executiv al Comitetului Central a 
hotărît să se analizeze cazurile acestora, 
iar concluziile să fie supuse dezbaterii 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. în acest scop a fost con
stituită o comisie de partid alcătuită din 
tovarășii Gheorghe Stoica, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Guină și Ion 
Popescu-Puțuri, membri ai C.C. al 
P.C.R.

1. Ca urmâre a acestei hotărîri, comisia 
a cercetat, începînd din luna noiembrie 
1965, învinuirile pe baza cărora a fost 
condamnat și executat Lucrețiu Pă
trășcanu. Raportul întocmit de această 
comisie a fost examinat în Prezidiul Per
manent, în Comitetul Executiv șl în ac
tuala plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Comisia a analizat toate materialele 
care au stat la baza procesului, a purtat 
discuții cu principalii anchetatori și pro- 

1 curori, cu membrii completului de jude
cată, cu persoanele implicate în proces, 
ca inculpați sau martori, aflați în țară, 
precum și cu unele persoane care aveau 
funcții de răspundere în acea vreme la 
Ministerul Afacerilor Interne șl în apa
ratul de securitate al stațului.

După cum se știe, Lucrețiu Pătrășcanu 
a fost unul dintre vechii militanți ai miș
cării noastre revoluționare, intrat în miș
carea muncitorească în anul 1919 și de
venit membru al P.C.R. la constituirea sa 
în 1921. El a participat la majoritatea 
congreselor partidului, a fost în mai multe 
rânduri membru al Comitetului Central, 

. îndeplinind funcții de răspundere. Pă
trășcanu a participat efectiv la pregătirea 
insurecției armate din august 1944 șl a 
îndeplinit, în calitate de reprezentant al . 
P.C.R., funcția de ministru fără porto
foliu în guvernul instaurat la 23 august 
1944, iar după remanierea guvernului, în 
noiembrie 1944, funcția de ministru al 
justiției. Conferința Națională a P.C.R. 
din octombrie 1945 l-a ales membru al 
Comitetului Central, iar în 1946 a fost 
pentru scurt timp membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.C.R. La Congresul de 
unificare din februarie 1948 nu a mai fost 
ales în Comitetul Central, iâr în martie 
același an a fost destituit din funcția de 
ministru al justiției.

Lucrețiu Pătrășcanu s-a bucurat de 
stimă în cercuri largi ale poporului 
nostru, fiind apreciat ca unul dintre 
activiștii de seamă ai partidului comu
nist. El a comis și unele greșeli în acti-

vitatea sa; comisia de partid nu a avut 
însă sarcina să analizeze întreaga sa ac
tivitate politică, meritele și limitele ac
tivității sale, ci numai temeinicia învinui
rilor grave ce i-au fost aduse cu prilejul 
procesului în care a fost judecat.

Comisia a constatat că Lucrețiu Pă
trășcanu a fost acuzat de a fi comis 
următoarele fapte penale :

a) Crimă contra păcii; acuzat că ar 
fi fost agent al siguranței burghezo- 
moșierești șî fasciste, ca și al serviciului 
de spionaj englez, ar fi desfășurat o 
activitate de destrămare din interior a 
partidului, de paralizare a acțiunilor 
Partidului Comunist Român în lupta 
contra fascismului și războiului imperia
list, precum și de sprijinire ă lui Anto
nescu și a războiului antisovietic;

b) Crimă de înaltă trădare; după 23 
august 1944, avînd calitatea de ministru 
al justiției, ar fi organizat un grup com
plotist antistatal care, cu ajutorul im
perialiștilor americano-englezi, prin ser
viciile lor de spionaj, ar fi desfășurat 
o acțiune de răsturnare prin violență a 
regimului democratic instaurat la 6 mar
tie 1945 ;

c) Crimă de înaltă trădare; ar fi 
transmis serviciilor de spionaj american 
și englez, după 23 august 1944, infor
mații cu caracter secret privind secu
ritatea statului.

<=-7fiîaîîzînd temeinic și verificînd multi
lateral probele aduse în instanță, depo
zițiile martorilor și 
soane implicate în proces, comisia de 
partid a constatat "* ------ i"1-
aduse lui Lucrețiu 
fost întemeiate, ci au reprezentat plăs
muiri grosolane, ticluite în cursul an
chetelor. Declarațiile care au stat la 
baza învinuirilor conțin neadevăruri, 
nu se coroborează între ele, au fost 
obținute după mulți ani de anche
tă prin constrîngeri fizice și presiuni 
morale, prin înscenări și samavolnicii, 
falsuri și ilegalități, unele dintre aceste 
declarații fiind ulterior retractate de per
soanele anchetate. Comisia a ajuns la con
cluzia că sînt lipsite de orice temei învi
nuirile că Pătrășcanu ar fi fost agent al 
siguranței, că ar fi activat în slujba ser
viciilor de spionaj străine în-.vederea des
trămării din interior a partidului comu
nist, că ar fi organizat un grup complo
tist antistatal și că ar fi dus o acțiune 
de răsturnare prin violență a regimului 
democratic, că ar fi uneltit împotriva in
dependenței țării, precum și celelalte în
vinuiri din actul de acuzare.

Plenara Comitetului Central, apreciind 
justețea și temeinicia concluziilor comi
siei de partid, consideră că procesul in
tentat lui Lucrețiu Pătrășcanu a fost o 
înscenare, acesta fiind osîndit prin încăl
carea celor mâi elementare norme de le-' 
galitate și dreptate.

Lucrețiu Pătrășcanu a fost arestat în 
mod abuziv în ziua de 28 aprilie 1948 și 
cercetat inițial de o comisie din care fă
ceau parte tov. Teohari Georgescu, Iosif 
.Rangheț și tov. Alexandru Drăghici. Deși 
aceste cercetări aii durat *17 luni, ele nu 
au scos la iveală fapte care să dovedească 
vinovăția lui L. Pătrășcanu. Cu toate a- 
cestea, el a fost predat organelor de stat 
și anchetat în continuare sub stare de 
arest, mai întîi de serviciul secret de in
formații și apoi de organe de securitate 
din Ministerul Afacerilor Interne.

In această perioadă, la 6 decembrie 
1949, a fost dat publicității raportul pre
zentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Consfătuirea Biroului Informativ al Parti
delor Comuniste, în care Lucrețiu Pătrăș
canu era stigmatizat, fără nici un fel de 
dovadă, ca agent al serviciilor de spio
naj anglo-americane. Cele afirmate în ra
port au orientat organele de anchetă spre 
fabricarea unor probe care să confirme, 
prin orice mijloace, aceste acuzații.

Comisia a constatat că. deși Lucrețiu 
Pătrășcanu a fost supus cercetărilor pen
tru asemenea grave învinuiri, sub stare 
de arest timp de aproape patru ani, to
tuși situația lui de partid nu a fost dis
cutată în organele partidului, așa cum 
se impunea conform prevederilor sta
tutare.

Cu toate străduințele organelor de an
chetă. în întreg intervalul pînă în vara 
anului 1952 nu s-au descoperit probe, 
nu s-au obtinut mărturii care să dove
dească învinuirile aduse lui Lucrețiu 
Pătrășcânu. La Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Român 
din mai 1952, Ministerul Afacerilor In
terne condus de Teohari Georgescu a 
fost criticat de către Gh. Gheorghiu-Dej 
pentru că „nici după patru ani de zile 
nu a dus oină la capăt ancheta cu pri
vire la activitatea contrarevoluționară și 
de spionaj a lui Pătrășcanu și Kofler“.

După această plenară, ca ministru âl 
afacerilor interne a fost numit tovară
șul Alexandru Drăghici. Cu acest prilej 
s-a creat un colectiv special, pus sub 
conducerea nemijlocită a ministrului a- 
facerilor interne, pentru anchetarea lui 
Lucrețiu Pătrășcanu. Colectivul a pri
mit însărcinarea să obțină cu orice preț 
probe care să justifice afirmația că Lu
crețiu Pătrășcanu ar fi fost agent al si
guranței și spion anglo-american.

La 18 martie 1954, pe baza informării 
prezentate de tov. Alexandru Drăghici, 
Biroul Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român a hotărît 
„să se treacă la judecarea grupului de 
spioni în frunte cu Pătrășcanu".

Procesul a avut loc în zilele de 6—13 
aprilie 1954, încălcîndu-se pe parcursul

lui cele mai elementare 
suale. La 14 aprilie s-a 
tința de condamnare la 
noaptea de 16/17 aprilie 1954 Lucrețiu 
Pătrășcanu a fost executat la peniten
ciarul Jilava.

Atrage atenția că represiunea judiciară 
împotriva lui Lucrețiu Pătrășcanu a. a- 

. vut loc tocmai într-o perioadă cînd, după 
moartea lui I. V. Stalin și demascarea 
lui Beria, în U.R.S S. și în alte țări so
cialiste începea să se ia curs spre reabi
litarea unor persoane condamnate pe ne
drept.

Analizînd cauzele care au făcut posibile 
măsurile represive împotriva lui L. Pă
trășcanu și a altor activiști ai partidului, 
plenara subliniază că pe atunci în Co
mitetul Central al Partidului Muncito
resc Român, în organele sale de condu
cere nu se respectau normele democra
ției Interne de partid, principiile condu
cerii și muncii colective. Măsuri de im
portanță deosebită pentru viața social- 
politică a țării erau luate fără o analiză 
temeinică și fără o dezbatere colectivă 
în organele de conducere ale partidului. 
Era întreținută o stare de suspiciune și 
neîncredere față de membri ai Comite
tului Central, față de cadre de conducere 
ale partidului și statului. Aveau loc în
călcări ale legalității, abuzuri împotriva 
unor activiști de partid și de stat, ares
tări și procese fără vreo bază juridică.

Plenara consideră de o deosebită gra
vitate faptul că probleme cu caracter 
politic, divergențele de păreri asupra li
niei politice șau activității partidului 
erau privite ca motiv pentru anchetarea 
penală a cadrelor de partid — în loc să 
fie rezolvate prin metode politice, dez
bătute și soluționate în cadrul organelor 
sau organizațiilor statutare ale partidu
lui. Aceasta a provocat mari daune acti
vității partidului, a dus la excluderea 
din partid și la condamnarea unor acti
viști care nu au săvîrșit fapte penale.

Trebuie arătat că fenomenele negative 
care s-au manifestat în acea perioadă 
n-au fost supuse unei analize temeinice 
în cadrul partidului nostru. Atît în ple
narele Comitetului Central cît și în 
cuvîntări publice s-a acreditat ideea, 
care se dovedește astăzi falsă, că în 
România nu ar fi existat abuzuri și 
încălcări grave ale legalității socialiste 
și că, în consecință, nu s-ar pune pro
blema reabilitării post-mortem a nici 
unei persoane.

Comisia a constatat că Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — pe atunci prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, — în contrazicere cu 
normele de partid, a intervenit în mer
sul "anchetei, dînd indicații privitoare la 
desfășurarea acesteia, făcînd adnotări 
orientative pe procesele verbale de in
terogatoriu, stabilind ce mărturii să fie 
obținute de la unii din cei anchetați și 
cine să mai fie arestat, îndrumînd ne
mijlocit întreaga acțiune judiciară îm
potriva lui Lucrețiu Pătrășcanu. El a 
exercitat în acest fel o influență nega
tivă asupra întregii cercetări și apoi a 
procesului.

Din materialele procesului rezultă de 
asemenea rolul nefast și răspunderea 
lui Iosif Chișinevschi, care s-a ocupat 
direot de pregătirea și desfășurarea pro
cesului, recurgînd la falsuri grosolane 
și la încălcarea celor mai elementare 
norme de justiție.

O răspundere însemnată pentru hoM- 
rîrea luată de a se trece la judecarea 
lui Lucrețiu Pătrășcanu, fără să se fi 
asigurat de temeinicia învinuirilor aduse 
de organele de anchetă, revine membri
lor de atunci ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R, Aceasta arată lipsa de respon
sabilitate în luarea unei hotărîri de a- 
semenea gravitate cum era trimiterea 
în instanța de judecată a unui militant 
de seamă al partidului.

Din acest caz, ca și din celelalte prac
tici din activitatea organelor conducă
toare ale partidului în acea vreme, tre
buie să se tragă învățămintele necesare 
pentru a se înlătura orice elemente de . 
subiectivism șl lipsă de răspundere în U/ 
adoptarea hotărârilor. Munca colectivă 
implică o răspundere solidară a între
gului colectiv de conducere pentru ho
tărârile care se iau și, totodată, presu
pune răspunderea personală a fiecăruia 
pentru tot ceea ce se hotărăște.

Analizînd materialele privind proce
sul lui Lucrețiu Pătrășcanu, comisia de 
partid a constatat că ancheta desfășu
rată sub conducerea tovarășului Ale
xandru Drăghici în loc să meargă pe 
linia stabilirii cu strictețe a adevărului, 
spre a constata în ce măsură acuzațiile 
invocate își aveau temei, s-a orientat 
către obținerea cu orice preț a unor 
dovezi de învinuire penală pentru a se 
putea ajunge la condamnarea și execu
tarea lui Pătrășcanu — recurgîndu-se în 
acest scop la metodele abuzive, sama
volnice sus-arătate. Ministrul afaceri
lor interne s-a încărcat de o gravă răs
pundere prezentînd Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. concluzii false — indu
cere ; în eroare care a stat la baza ho
tărârii de trimitere în judecată a lui 
Lucrețiu Pătrășcanu. La aceasta a con
tribuit faptul • că Ministerul Afacerilor 
Interne era scos de sub îndrumarea or
ganelor colective de conducere ale Co
mitetului Central, iar ministrul aface
rilor interne se sustrăgea controlului a- 
cestor organe colective, neadmițînd sub
ordonarea față de ele.

(Continuare In pag, a III-a)
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Este o zicală din popor după care 
„copilul cu mai multe moașe..." Ea 
se aplică foarte bine și în cazul 
plantelor medicinale. înainte ..vreme 
ne puteam socoti printre țările cele 
mai bogate în asemenea resurse, da
torită condițiilor climaterice favora
bile și reliefului nostru variat. Mari 
firme din străinătate își procurau. 
anumite plante medicinale de la noi. 
Culturile de Digitalis purpurea (De
gețel) de la Orăștie (dispărute as
tăzi totalmente) și cele de mentă de 
la Bod erau renumite în Europa atît 
prin randamentul la hectar, cît și 
prin conținutul lor ridicat în sub
stanțe active.

Cum se explică situația actuală 
precară și tratamentul derizoriu a- 
plicat acestor importante remedii te
rapeutice ? l-am întrebat pe dr. doc. 
Dumitru Grigore Constantinescu, 
laureat al unor premii internaționale 
în acest domeniu. „Totul pleacă de 
la optica deficitară a organismelor 
care se ocupă de gospodărirea lor. 
Tratate drept o rudă săracă a in
dustriei de medicamente, un apen
dice al marii agriculturi și al comer
țului, culturile noastre de plante me
dicinale nu s-au dezvoltat în ritmul 
celorlalte sectoare ale economiei. 
Deși industria de medicamente soli
cită mereu cantități apreciabile de 
asemenea plante, necesare la extra
gerea unor substanțe medicamen
toase de prim ordin ca morfină, sco
polamină, atropină, digitalină etc., 
cantitățile pe care le livrează Cen
trocoopul sînt insuficiente. Urmă
rile acestei situații se reflectă atît 
in industria farmaceutică bazată pe 
■materii prime vegetale, cît și în asi
gurarea asistentei populației cu me
dicamente".

Pentru elucidarea cauzelor unei 
asemenea situații de neconceput, 
ne-am adresat Oficiului farmaceutic 
al orașului București. Centrocoopul 
nu i-a livrat, în trimestrul I al anu
lui 1968, cantitățile de ceai antias- 
mațic, antibronșitic, aromat, contra 
colicilor și calmant prevăzute în con
tractele încheiate între cele două uni
tăți. Cum era și firesc, ne-am de
plasat Ia Centrocoop. Factorii res
ponsabili ne-au asigurat mai întîi că 
„lucrurile stau bine", că producția 
s-a dublat și chiar triplat de cînd 
a preluat Centrocoopul această ac
tivitate. Intrînd în subiect, tov. Ion 
Chico, director general, ne-a spus că 
nu cunoaște prea bine situația în mo
mentul de fată, deoarece a venit la 
conducerea direcției de cîteva zile. 
La „masa rotundă", ținută în biroul 
său, au fost chemați să participe 
cîțiva specialiști. La reproșurile unor 
departamente de a nu le fi asigurat nPnal-lamt.nl„ 
cantitățile de plante rhedicina]^de ._r."^ .
care aveau nevoie (Ministerul In- excepționala.

Nu se poate ajunge la o cola
borare cu maximum de profit pentru 
economie, lăsînd la o parte intere
sele înguste departamentale ?... La 
întrebarea noastră, specialiștii din 
Centrocoop au replicat : „E vina 
M.E F. că lucrurile nu merg bine. 
In 1966, acest minister a căzut de 
acord ca recoltarea coajei de cru- 
șin să se efectueze, de către Cen
trocoop, Ocoalele silvice nu-i lasă 
însă pe culegători să 'pătrundă în 
păduri, deși există o convenție în 
acest sens, semnată de cele 'două 
părți și pentru care s-a plătit șf”- 
taxa forfetară. Același lucru se în
tîmplă și cu fructele de măceș... 
Centrocoopul ar putea valorifica la 
un nivel superior acest fruct bogat 
în vitamine, vînzîndu-1 la un preț 
bun pe piețele străine. M.E.F. pre
feră însă să-l transforme în... mar
meladă..."

Ing. Gheorghe Adam, din M.E.F. 
ne spune — atunci cînd îi prezen
tăm opiniile... oponenților : „Dacă 
Centrocoop nu este organizat ca lu
mea și nu recoltează cum se cuvine 

’ plantele medicinale, de ce să nu re
coltăm și noi ? Centrocoopul ar vrea 
să aibă în exclusivitate sectorul 
plantelor medicinale și aromate ; în 
schimb, nu e capabil să asigure ne
voile pieței. Fabrica „Galenica", de 
pildă, ne solicită direct unele pro
duse pentru că Centrocoopul nu i 
le poate asigura. Cu toate acestea, 
noi acordăm Centrocoopului depli
na libertate de a recolta oricînd, în 
orice sezon și oriunde. Există dispo
ziții date de noi în acest sens".

La Ministerul Sănătății, Vasile 
Cristea, director general al Direc
ției de medicamente, e de părere că 
acest sector își așteaptă de mult stă- 
pînul. „Centrocoopul nu ne asigură 
plantele solicitate. Mușețelul, teiul, 
atît de necesare sănătății publice, 
plante de mare însemnătate tera
peutică, sînt sortimente neacoperite.

★

Ar fi multe de spus despre modul 
■ defectuos în care se face în prezent 
gospodărirea acestei ramuri legata 
direct de sănătatea publică. Dosarul 
nefericitului destin al plantelor me
dicinale este voluminos. Informațiile 
culese de noi pe teren arată că mun
ca de organizare în acest domeniu 
este defectuoasă, modul de întreți
nere a culturilor lasă de dorit. Cul
turile de mentă de la Ghimbav, ju
dețul Brașov, au fost multă vreme ne
glijate. O situație de-a dreptul para
doxală există în ce privește mu
șețelul. Centrocoop-ul nu a acoperit, 
în 1967. cantitățile cerute de diverse 
departamente, deși a fost 6 recoltă

Incînfâtoarea clădire a restaurantului „Pescarul" din Galafi (autori: arhiîecfii Maria și Ștefan Cocioaba)

Restaurantul
PESCARUL" din Galatik//

In definirea relației re- 
. ciproce între uscat și ape, 
’ faleza unui port este tot- 

odată linie de'-forță și 
punte de echilibru. Fiind 
prim-plan al panoramelor- 
ce se oferă privitorului în 
plină navigație, este în 
același timp neîntrecută 
belvedere către întinsa îm
părăție a fluviului sau a 
mării. Pentru orașele-por- 
turi, faleza este un atribut 
urbanistic de inegalabilă 
valoare. Fără îndoială, Ga- 
lațiul a devenit „orașul de 
la Dunăre" mai ales după 
ce edificiile sale-s-au a- 
propiat de malul apei, sta
bilind raporturi vizuale di
recte. Este drept să îi so
cotim faleza ca zestre de 
preț, de a cărei deplină 
potențare va depinde în 
bună măsură personalita
tea așezării. înscrisă prin
tre obiectivele amenajării 
— de dorit să fie armonios 
și susținut continuată — 
amplasarea aici a unui 
restaurant pescăresc ni se 
pare binevenită.

Restaurantul „Pescarul" 
beneficiază de o poziție 
remarcabilă, pe care autorii 
au știut să o fructifice. In
tegrată măiestrit locului, 
clădirea sa de un alb stră
lucitor îneîntă ochii și ofe
ră, la rîndul ei, prilej de 
îneîntare pentru cei care, 
de pe largile-i terase, scru-

tează linia orizontului că
tre Tulcea, Măcin sau 
Brăila. Construcția însăși 
este o încercare de a apela 
la imagini familiare pes
cuitului : elementele struc
turii — acoperișul, stîlpii 
— sînt prelucrate în forme 
amintind etrava sau vela 
unei ambarcații- In cen-

un gust discutabil și lipsi
te de concordanță cu con
cepția de ansamblu, sînt 
altele decît cele prevăzute 
în proiect. Inverzirea talu- 
zelor, plantarea cu flori a 
jardinierelor întîrzie ; în 
același timp, în sală apar 
ghivece învelite în hîrtie 
gofrată și flori de plastic

CRONICĂ DE ARHITECTURĂ
trul sălii de consumație, 
alături de bazinele pentru 
pește viu, își găsește loc 
vatra destinată preparării 
rapide a unor delicioase 
specialități. Sala, concepu
tă inițial pentru 20 de 
mese, plasate cîte două în 
separeuri, ca și barul cu 25 
de locuri, se caracterizea
ză printr-o intimitate lu
minoasă. Parcajele, scările 
ce urcă de la artera rutie
ră, cu detalii îngrijite — 
balustrade, jardiniere, zi
duri de sprijin — întregesc 
în chip fericit realizarea.

Din păcate însă, pe par
cursul execuției și după 
darea în folosință și-au fă
cut loc inițiative străine de 
intențiile autorilor și cu e- 
fecte nu tocmai lăudabile. 
Corpurile de iluminat, de

în suporturi țipător colora
te. Bazinele de pește — 
deși dispun de instalații 
de primenire și oxigenare 
a apei — sînt goale, bu
cătăria pescărească stă ne
folosită, elemente func
ționale de mare efect ră- 
mînînd astfel nevalorifica
te. In schimb, în restau- 
rant au mai fost înghesuite 
cîteva mese, stingherin- 
du-se astfel circulația și 
atenuîndu-se intimitatea 
localului. Și ca o încunu
nare a acestor inițiative 
neinspirate, o mare firmă 
de neon a fost montată 
pe niște panouri de sîrmă 
atîrnate între capetele „ve
lelor" de beton ale struc
turii. Menționăm că în 
proiect era inclusă con
struirea, lateral, a unei in-

teresante firme-semnal, be
neficiind de bună vizibili
tate de pe toate căile de 
acces.

Arhitectura este o profe
sie. Buna intenție, chiar 
dacă există, nu poate su
plini pregătirea de specia
litate, nici măcar atunci 
cînd este însoțită de con
vingerea că, în acest do
meniu, oricine se pricepe. 
Credința deșartă că, în ar
hitectură, toți pot să-și dea 
cu părerea a fost de multe 
ori păgubitoare pentru 
construcțiile orașelor noas
tre, cu atît mai mult cu cît 
ea venea uneori din partea 
unor persoane investite cu 
o anumită autoritate. Iată 
de ce considerăm că pre
cizarea răspunderilor în 
mult disputatul triunghi 
proiectant - constructor - 
beneficiar este imperios 
necesară, în sensul unei 
puneri de acord între au
toritate și competență. Alt
fel erorile au cîmp nestin
gherit de manifestare, așa 
cum o dovedește și 
zul restaurantului 
rul" din Galați unde, din 
fericire totuși, ele sînt net 
dominate de valoarea in
contestabilă și ținuta gene
rală elevată a realizării. Nu 
e, desigur, prea tîrziu, ca 
stridențele să fie înlăturate.

ca-
„Pesca-

Arh. Gh. SĂSĂRMAN
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• La Cheile Dîmbovicioarei, sub 
masivul Piatra Craiului, pe un fru
mos traseu turistic, s-a construit anul 
trecut cabana Brusturet. Prin produ
sele alimentare specifice pe care le
oferea turiștilor, cu deosebire diferi
te preparate de stînă, ea și-a cîștigat 
curînd un bun renume. Pentru a i se 
menține faima binemeritată, or
ganele locale au luat hotărîrea de a 
amenaja în apropiere o stînă de oi, 
care să aprovizioneze în permanență 
cabana cu felurite produse specifice. 
Inițiativa a fost primită cu interes de 
organele județene. Uniunea județeană 
a cooperativelor de consum Argeș a 
dat aprobarea necesară, ocolul silvic 
Rucăr s-a declarat de acord să pună 
la dispoziție terenul, dar se opune 
categoric filiala din Cîmpulung a 
Băncii Naționale. Cică nu există su
ficientă garanție asupra rentabilității 
stînei. Zadarnic au încercat să de
monstreze specialiștii că banii inves
tiți în amenajarea stînei și în cum
părarea oilor vor fi repede recuperați: 
salariații băncii sînt de neînduplecat. 
Iată cum este sugrumată, încă în fa
șă, o inițiativă lăudabilă.

• Despre încetineala cu care de
servește întreprinderea „Nufărul" 
populația Bucureștiului s-a scris mu'.t 
în presă. Dar, din păcate, nu se simte 
nici o îmbunătățire. Dimpotrivă. Se 
produc întîrzieri care depășesc cu 
mult termenele — și așa inadmisibil 
de mari — oferite de întreprindere 
pentru efectuarea serviciilor. Pentru 
spălarea lenjeriei, de pildă, se acordă 
30 de zile. Aceasta — teoretic, deoa
rece, de cele mai multe ori, nu se 
respectă nici acest termen : ești nevoit 
să bați zilo în șir drumul Ia centrul 
de primire pînă ce intri în posesia ru
felor predate (Centrul nr. 9 din bd. 
1 Mai). „N-au sosit. Mai încercați 
peste cîteva zile" — ți se răspunde 
stereotip. Sau dacă insiști ești trimis 
la spălătorie, să-ți cauți singur len
jeria. Poftim metodă de bună deser
vire ! Cu ce drept își îngăduie sala-

nații acestei întreprinderi să țină » 
lună și mai bine în magazie rufele o- 
mului ? La fel se întîmplă și cu hai
nele duse la cură|at. Tot în ritm de 
melc ești deservit. „Nufărul" folosește 
pentru spălat și curățat tot soiul de 
detergenți. Nu există și unul în stare 
să curețe și propria-i neglijență ?

• Printre cadrele didactice ale 
școlii generale nr. 178 din București 
s-a strecurat și un anume Nicolae 
Vizitiu, profesor de educație fizică. 
Element descompus și iresponsabil, 
acesta a călcat în picioare demnitatea 
de profesor și de om, necinstind unele 
eleve din cadrul școlii. Sesizate de 
părinți, printr-o scrisoare care a fost 
trimisă și redacției, organele locale 
competente au întreprins cercetări și 
au constatat temeinicia faptelor. Din- 
tr-un răspuns al Comitetului munici
pal de partid București aflăm că Mi
nisterul Invățămîntului i-a desfăcut 
contractul de muncă. Urmează să-și 
spună cuvîntul organele procuraturii 
sectorului 8, caro întreprind în pre
zent ancheta, penală, apoi tribunalul. 
Nelegiuirea trebuie aspru pedepsită!

dustriei Chimice, Ministerul Indus
triei Alimentare etc.), directorul ge
neral ne-a spus : „Este interesant 
că tocmai Ministerul Industriei Chi
mice se plînge că nu i-am asigurat, 
în 1967, cantitățile cerute din Cor
nul secarei (materie primă pentru 
fabricarea Ergotaminei și Ergometri- 
nei). Acest departament a refuzat, 
la sfîrșitul aceluiași an, să preia o 
cantitate de 2 000 kg din acest pro
dus, a cărui perisabilitate este cu
noscută..."

— Bine, dar nu le-ați livrat nici 
cantitățile de frunze de pătlagină so
licitate, din care cauză nu s-au pu
tut fabrica importante cantități de 
sirop.......Nu sîntem noi vinovați !"
— ne-a răspuns interlocutorul nos
tru. în 1967. Fabrica „Galenica" ne-a 
solicitat 26 tone de pătlagină, ono
rată de noi în noiembrie a aceluiași 
an. Două luni mai tîrziu, după ce 
vegetația se distrusese, aceeași uni
tate ne-a solicitat suplimentări...

în același sens, am fost informat 
că treburile nu merg bine deoarece 
nu există o coordonare la scara mi
nisterelor în această ramură. „Ni
meni nu ne întreabă atunci cînd se 
ia vreo măsură în această direcție", 
ne-a spus aproape scandalizat Paul 
Kranzdorf, șeful serviciului produc
ție. S-ar putea să aibă dreptate, dar 
între aceste vorbe și faptele pe care 
le-am aflat mai tîrziu există o mare 
deosebire.

Iată, de pildă, destinul nefericit 
al vinei plante medicinale de mare 
interes : menta. Odiseea acestei plan
te demonstrează carențele grave de 
organizare în gospodărirea acestei 
mari avuții. In perioada 1950— 
61, fabrica Nivea din Brașov a dez
voltat cultura mentei (Mentha pipe
rita) în vederea asigurării necesa
rului de ulei volatil pentru produ
cerea pastei de dinți. Astfel, și-a 
asigurat anual o cantitate de circa 
2 500 tone mentă verde, din care se 
produceau 7—8 000 kg ulei de mentă, 
în 1961, o parte din aceste culturi 
au trecut la Centrocoop, care s-a 
angajat să livreze ' fabricii anual 
2 000 tone de plantă verde. în 1962, 
Centrocoopul n-a livrat decît 1000 
tone ; în 1963—64, cîte 500 și res
pectiv 300 tone. în 1965. livrarea a 
fost de numai 150 tone. In această 
situație critică, fabrica și-a extins 
culturile în regie proprie în limita 
terenurilor disponibile (150 ha). Ne
cesarul este acoperit la ora actuală 
din import (după estimările Ministe
rului Industriei Alimentare s-au im
portat în 1967 circa 8 000 kg ulei de 
mentă).

O situație anacronică analogă ne-a 
fost relatată de prof. cir. Emil Cion- 
ga, director adjunct științific al In
stitutului pentru controlul de stat al 
medicamentelor și cercetări farma
ceutice : „Facem afaceri strălucite : 
luăm dintr-un buzunar și punem în 
celălalt, numai că punem mai puțin. 
Centrocoop exportă materie brută, 
iar alte departamente importă sub
stanțele medicamentoase obținute 
peste hotare din plantele noastre, ca 
de pildă, glicozide din Digitalis, er- 
gotoxină, scopolamină, sparteină etc., 
cu toate că există, în fabricile noas
tre, posibilități de prelucrare teh
nologică a acestor substanțe..."

Ministerul Industriei Alimenta
re într-o notă din 17. XI 1967 
către Ministerul Sănătății arăta că 
„din cauza organizării actuale defec
tuoase de către Centrocoop a aces
tui sector, se importă mari cantități 
de uleiuri volatile, care s-ar putea 
produce ușor în țară. Și M.E.F. con
sideră, într-o altă adresă' (din 7 XI 
1967), că „unitățile Centrocoop nu re
coltează și nu valorifică decît în mică 
măsură resursele de plante medici
nale din flora spontană ' a păduri
lor".

Faptul că mai multe departamente 
se- ocupă în prezent de soarta plan
telor medicinale nu absolvă Cen
trocoopul de răspunderea ce-i re
vine pentru proasta lor gospodărire. 
Este, fără îndoială, necesar ca 
întreg acest sector să capete o 
coordonare unică, îneît producția, 
cultura plantelor medicinale în uni
tăți specializate (în cadrul I.A.S. și 
C.A.P.), achiziția speciilor medici
nale și aromatice din flora spontană, 
ca și valorificarea lor pe piața in
ternă și externă să se realizeze în 
strînsă legătură. în ce privește cer
cetarea științifică în acest dome
niu, ar fi de dorit unificarea ei. 
„Dacă nu vom interveni cu energie 
în acest domeniu de mare utilitate 
și însemnătate pentru economia na
țională și sănătatea publică, ne-a 
spus dr. doc. Dumitriu Grigore 
Constantinescu, nu va trece mult 
și vom asista la dispariția unor spe
cii de plante medicinale, unice ca 
valoare nu numai în Europa, ci și 
în întreaga lume".

Să mai amintim că pe plan mon
dial există, în momentul de față, o 
adevărată competiție pentru valori
ficarea științifică a acestor 
oferite cu atîta

Pixuri și

La fabrica „FLAMURA RO
ȘIE” din Sibiu se produc diferi
te tipuri de pixuri și creioane 
mecanice cu destinații diferi
te. Iată cîteva : creionul 
canic „TEHNICIAN”, cu i 
turi metalice cromate ; 
nul cu pastă „FLARO 
LOR” (albastru și roșu) ; 
PER”.— mecanism cu 
peniță cu vîrf de iridiu; 
LAR" — mecanism cu 
și peniță cu vîrf de 
„PIONIER” — mecanism cu 
pipetă. Toate se pretează la 
orice manieră de scris. Se pot 
procura din librării, debite etc.

me- 
armâ- 
creio- 
BICO- 
; „su- 
piston, 
„ȘCO- 
piston 
iridiu ;

George CUIBUȘ

Pe cuprinsul a-Pe cuprinsul județului Gorj, în 
fără de obiectivele industriale, Trus
tul de construcții Oltenia are de ri
dicat în acest an blocuri ce însumează 
1 105 apartamente. Dacă la acestea se 
mai adaugă obiectivele prin contribu
ția bănească a cetățenilor și cele pre
văzute în planurile de producție ale 
cooperativelor agricole de producție, 
construcțiile cooperației de consum, 
precum și locuințele particulare, a- 
vem o imagine și mai clară a volu
mului mare de obiective ce se ridică 
pe cuprinsul județului Gorj. Aceasta 
atrage după sine, în mod normal, și 
o cerere sporită de materiale de con
strucții. Experiența anilor trecuți a 
demonstrat cu prisosință că nereali- 
zarea planului fizic sau întîrzierea 
dării în folosință a unor construcții 
se datoresc, în mare parte, lipsei de 
materiale de construcții sau

a

sul județului, livrînd și în județele li
mitrofe. Totodată, producem cantități 
mai mari de criblură pentru asfalta
rea drumurilor și mozaic din piatră 
de calcar decît în anii trecuți. Dată 
fiind cerința mare de cărămidă, în 
cele trei fabrici din cadrul întreprin
derii noastre am prevăzut anul a- 
cesta o creștere de 8 milioane bu
căți. Prin măsurile de extindere a

mod neritmic
aprovi- 
șantie-

întreprinderile 
furnizează cel

republi-
mai mare

zionării în 
relor.

Pe lîngă 
cane, care 
volum de materiale de construcții, o
contribuție tot mai însemnată la a- 
coperirea necesarului, îndeosebi de 
materiale de zidărie, cum sînt că
rămida, varul, nisipul etc., trebuie să 
o aducă întreprinderile de industrie 
locală, cooperativele agricole de pro
ducție și cooperația de consum.

Ținînd seama de condițiile locale, 
întreprinderea județeană de indus
trie locală a dat și dă o mare a- 
tenție producerii materialelor de con
strucții, care au o pondere de peste 
60 la sută în activitatea întreprinderii. 
„Pe anul în curs, ne-a relatat tova
rășul Ion Mergea, directorul între
prinderii, avem sarcina să producem 
31 milioane cărămizi, cantități mari 
de var gras, de agregate de ba- 
lastieră; precum și alte materia
le și prefabricate din beton. Cu 
unele produse, printre care va
rul, noi satisfacem în întregime ce
rințele constructorilor de pe cuprin-

PENTRU CONFORTUL CASNIC
Pentru o femeie, indiferent dacă 

se consacră exclusiv îndatoririlor 
menajului sau este angajată în 
cîmpul muncii, „toaleta" casei este 
o preocupare care îi consumă des
tul timp și energie. Dar curățenia 
locuinței poate fi făcută operativ și 
cu mai puțin efort cu ajutorul aspi
ratorului de praf „RECORD". A- 
daptat nevoilor în continuă dinami
că ale omului, acest aspirator se li
vrează cu accesorii diferite. Aspira
torul este practic, absoarbe praful din 
covoare, tapiserii, haine, cărți. Pentru 
curățirea parchetului sau a suprafe
țelor acoperite cu mase plastice, la 
diuza pentru covoare se atașează 
pîsla pentru parchet care, în același 
timp, efectuează și lustruirea supra
fețelor aspirate. Un aspirator „Re
cord" costă 765 Iei. Se vinde și cu 
plata în rate.

Spălatul rufelor constituie, de a- 
semenea, una din sarcinile cele mai 
dificile dintr-o gospodărie.

Să speli rufe repede, fără să-ți 
distrugi mîinile, iată un deziderat

ce poate fi înfăptuit cu ajutorai unei 
mașini. O singură apăsare pe bu
ton, după ce ai pregătit cele nece
sare, și mașina își face singură trea
ba. Prespălarea, spălarea, fierberea 
rufelor ca și stoarcerea lor se rea
lizează de către mașină. Și în timp 
ce mașina spală, gospodina pregă
tește masa sau supraveghează copiii.

In magazine se găsesc mai multe 
tipuri de mașini „ALBA-LUX" din 
care se poate alege modelul prefe
rat ținînd seama de spațiul dispo
nibil în locuință, de sursa de încăl
zire a apei, de gradul dorit de me
canizare a operațiilor de limpezire 
și stoarcere a rufelor. Cu oricare 
din aceste mașini se pot spăla nu 
numai obișnuitele rufe albe sau co
lorate ci și îmbrăcămintea de lu
cru sau lenjeria fină din mățase 
naturală sau artificială, tricotajele 
din lină, nailon sau perlon.

Mașinile de spălat „Alba-lux" (2, 
3, 4, 5) au aspect plăcut, sînt re
zistente, iar manevrarea lor se face 
ușor. Sînt echipate cu întrerupător

cu temporizare (ceas) care permite 
oprirea automată a operațiilor de 
prespălare, eliberînd gospodina de 
grija prespălării. Motoarele lor nu 
produc perturbații la funcționarea 
televizoarelor sau aparatelor de ra
dio. Prețul unei mașini „Alba-lux" 
este între 1 120 și 2 550 lei.

Oamenii aspiră la cultură, la bi
nefacerile ei, doresc să asculte mu
zică, să cunoască ce se întîmplă în 
țară și peste hotare. Un televizor 
face parte azi dintre mijloacele mo
derne de complexă și accesibilă in
formație, sporind totodată confortul 
casnic.

Televizoarele „INTIM" și DA
CIA" produse la „Electronica" în
trunesc bune aprecieri, oferind o 
imagine clară, audiție plăcută. „In
tim" are diagonala ecranului de 
47 cm. și costă 4000 lei. „Dacia" 
are diagonala de 59 cm. și costă 
5100 lei. Ambele pot fi procurate 
și cu plata în rate.

• Am o fetiță, care n-a împlinit 
nici un an. Cînd avea o lună, am 
căutat cu insistență, pentru ea, în 
magazinele din Calați un landou. Dar 
n-a fost chip să găsesc. Cînd a îm
plinit 3 luni, am cutreierat zile-n șir 
magazinele în căutarea unei pături 
sau plăpumioare. N-am găsit. Mai 
tîrziu, am bătut in zadar dramurile 
după un costumaș matlasat, o 
reche de mănuși fără degete 
fular.
de sute de ori, dar nu ni i 
decît cantități infime. Stăm 
prost cu articolele pentru copii' 
mi-au explicat gestionarii. Copilul a 
împlinit 9 luni și cine Știe ce surpri
ză îmi rezervă comerțul pentru lunile 
următoare 1 De ce nu se rezolvă, o 
dată pentru totdeauna, problema pro
ducerii și aprovizionării din abunden
ță a magazinelor cu articole pentru 
copii ? Nu vă plac copiii, tovarăși care 
răspundeți de aceste probleme în<Mi- 
nisterul Industriei Ușoare și Ministe
rul Comerțului Interior ?

pe- 
și un 

„Nu avem, tovarășe. Am cerut 
se trimit 

foarte !«

• De mai bine de șase luni, coșul 
fabricii de ulei „Muntenia" fumegă 
neîntrerupt, ziua și noaptea. Ploaia de 
funingine ce inundă în permanență 
cartierul („Viilor") viciază atmosfera 
și pătrunde în locuințe, punînd la în
cercare sănătatea locuitorilor. I-am 
rugat insistent, în dese rînduri, pe to
varășii din conducerea întreprinderii 
să facă ceva pentru a stăvili norii de 
funingine. Dar noi am vorbit, noi am 
auzit. Unele soluții există totuși, mă
car pentru captarea parțială a fumu
lui și diminuarea efectului său nociv. 
Dar lipsește cu desăvîrșire preocupa
rea. Facem apel la Ministerul In
dustriei Alimentare, forul tutelar al 
întreprinderii, pentru a dispune mă
surile necesare.

de extindere a capacităților de pro
ducție., Și într-un loc și în altul însă 
sînt greutăți ce împiedică desfășu
rarea procesului de producție. Pînă 
la data de 17 aprilie, la fabrica din 
Bîlteni, din 12 cuptoare încărcate cu 
peste un milion de cărămizi, doar 
la 4 s-a terminat arderea. Arderea 
unui cuptor a durat cîte 10—12 zile, 
în loc de cel mult 7 zile cît era nor-
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capacităților de producție, industria 
locală are posibilitatea să asigure în 
întregime necesarul de materiale de 
construcții și, în primul rînd, cără
mida, atît pentru șantierele de con
strucții de locuințe, cît și pentru fon
dul pieței".

Constatările făcute pe șantierele de 
construcții și la fabricile de cărămidă 
de la Bîlteni și Tg. Cărbunești ne-au 
dat însă posibilitatea să tragem con
cluzia că optimismul conducerii în
treprinderii în ce privește asigurarea 
necesarului de cărămidă nu este jus
tificat în totalitate, avînd la bază 
numai măsurile adoptate, nu și fe
lul cum ele prind viață. După cum ni 
s-a relatat, la fabricile de cărămidă 
de la Bîlteni și Tg. Cărbunești au 
fost montate noi prese, s-au con
struit șoproane pentru uscarea că
rămizii. sînt în curs 
ție — din fondul de investiții și 
de mică mecanizare — noi lucrări

de . execu-

început mai bfne. In 
a lunii aprilie, care a

acesta 
prima 
coincis cu prima decadă de lucru la 
noi, fabrica a stat 10 ore datorită 
întreruperilor de curent. Dacă între
ruperile vor continua în acest ritm, 
nu văd cum o să reușim să realizăm 
sarcinile de plan".

Am întîlnit și alte aspecte care frî- 
nează producerea materialelor de

decadă
avut o întîlnire cu conducerea între
prinderii de industrie locală și cu cea 
a schelei de extracție Țicleni și a 
stabilit soluția de reglementare a pre
siunii gazelor. De ce a trebuit să se 
aștepte atîta vreme, cînd defecțiunea 
se cunoștea de anul trecut ?

Dacă întreprinderile de industrie 
locală, cu toate greutățile pe care le 
au, vor aduce totuși, ca urmare a

Cum sînt folosite resursele

mal. De ce ? Pentru că gazele de 
sondă, livrate de către schela de ex
tracție Țicleni prin întreprinderea 
de gospodărie orășenească7 Tg. Jiu, 
nu au presiunea corespunzătoare. Re
zultatul : prelungirea timpului de ar
dere, cu toate consecințele negative 
ce decurg de aici — creșterea pre
țului de cost, slaba calitate a pro
duselor, neaprovizionarea în mod 
ritmic a șantierelor.

Mihalache Nistorescu, șeful Fabri
cii de cărămidă din Tg. Cărbunești, 
ne-a semnalat și alte anomalii : „A- 
nul trecut, din cauză că secția Tg. 
Jiu a I.R.E. Craiova n-a vrut să cadă 
cu noi la învoială pentru sincroni
zarea întreruperilor de curent cu cele 
din procesul de producție, necesare 
pentru executarea remedierilor perio
dice, am avut întreruperi de curent 
care au însumat 400 ore de stagnări, 
timp în care am fi realizat cel puțin 
un milion de cărămizi. Nici anul

construcție. Bunăoară, fabrica de la 
Tg. Cărbunești a primit, în trimes
trul I a.c., o repartiție pentru un 
buldozer necesar lucrărilor de desco- 
pertare. Livrarea utilajului a fost 
împărțită însă în două etape : tracto
rul în primul trimestru, iar lama a- 
cestuia — în trimestrul III. Pe bună 
dreptate se pune întrebarea : ce să 
facă fabrica cu tractorul fără lamă ? 
Doar să plătească amortismente ?

Toate acestea fac ca fabricile de 
cărămidă să nu lucreze cu întreaga 
capacitate, iar șantierele de construc
ții de locuințe — după cum ne re
lata tovarășul inginer Sergiu Trotea, 
inginerul șef al grupului de construc
ții Tg. Jiu — să ducă lipsă de cără
midă. Nu se pot oare înlătura aceste 
anomalii ? Nici vorbă de așa ceva. 
La data de 17 ^aprilie a.c., tovarășul 
Alexandru Mladin, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean provizoriu Gorj, a

măsurilor ce se întreprind, o contri
buție mai mare la completarea nece
sarului materialelor de construcție, nu 
același lucru putem spune despre 
cooperația de consum și cooperativele 
agricole de producție. Discuțiile pur
tate cu tovarășul inginer Toma Fi- 
rondoiu, vicepreședinte al U.J.C.A.P., 
și Ion Mateișescu, vicepreședinte ăl 
U.J.C.C., au scos în evidență că ac
țiunile întreprinse pentru producerea 
materialelor de construcție se află 
într-o fază incipientă. In planurile de 
producție ale cooperativelor agricole 
de producție, de exemplu, s-a prevă
zut realizarea a 1,5 milioane cără
mizi. Dacă nu se vor lua însă mă
suri operative de organizare a mun
cii, felul cum decurg pregătirile ne 
îndreptățește să tragem concluzia că 
prevederile vor rămîne doar pe hîr
tie. La cooperativa din Peșteana, 
unde s-a prevăzut producerea li
nei treimi din totalul volumului de

cărămidă al U.J.C.A.P., tovarășul Ste- 
lian Ungureanu, șef contabil, ne spu
nea : „Noi am prevăzut, într-ade- 
văr, să confecționăm 500 000 de cără
mizi. Dar nu putem începe lucrul 
pînă nu ni se asigură condiții de ar
dere. Anul trecut am făcut doar 
100 000 de bucăți și din acestea 
75 000 au rămas nearse, îneît nu le 
putem valorifica". Și cooperativa agri
colă de producție din Budieni are în 
plan confecționarea a 200 000 de bu
căți. Dar nici aici situația nu este mai 
bună.

Situații similare am întîlnit și la 
cooperativele de consum. Tovarășul 
Ion Mateișescu ne spunea : „Am sta
bilit 11 cooperative în care să se în
ființeze secții de cărămidărie. Deși 
Centrocoop-ul ne-a dat ca sarcină de 
plan 770 000 bucăți, • văzînd cerința 
mare, noi ne-am angajat să dublăm 
cantitatea". Desigur, angajamentul 
este lăudabil. Cantitatea amintită ar 
satisface cerințele construcțiilor coo
perației de consum și ar mai rămîne 
și pentru vînzare. Dar, întrucît și 
aici este un dar, pînă la data de 17 
aprilie a. c. doar în trei cooperative 
existau condiții de începere a lucru
lui. Pentru restul abia se duceau tra
tative între U.J.C.C. și U.J.C.A.P. cu 
privire . la stabilirea terenurilor de 
unde să se procure argila necesară.

Dacă așa stau lucrurile, toate; pla
nurile și angajamentele întocmite la 
nivelul județului nu apar ca simpla 
formalități ? Timpul este destul de 
înaintat și construcțiile nu mai su
feră amînări. 0De aceea, este necesar 
ca organele județene competente să 
ia măsuri grabnice pentru înlătura
rea deficiențelor și organizarea mun
cii în așa fel îneît să se poată rea
liza prevederile la toate materialele 
de construcții, asigurîndu-se ridica
rea în termenele stabilite a obiective
lor din plan. t

A
Nistor TUICU 
corespondentul „Scînteii'
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Comitetului Central al Partidului Comunist

(Urmare din pag. I)

In ședința din aprilie 1956, Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R. a analizat activi
tatea Ministerului Afacerilor Interne. Cu 
.acest prilej s-au adus critici conducerii 
.acestui minister pentru abuzurile săvîr- 
.șițe de organele securității, pen
tru practicile de încălcare a legilor, 
pentru sustragerea organelor M.A.I. de 
sub controlul de partid, pentru deficien
tele în politica de cadre. Biroul Politic a 
considerat nesatisfăcătoare autocritica fă
cută atunci de tovarășul Alexandru Dră- 
ghici. <are a minimalizat gravitatea lip
surilor și nu a tras concluziile necesare 
din aceste critici.

în acea ședință s-au hotărît măsuri 
pentru îmbunătățirea activității secu
rității, miliției și a celorlalte organe ale 
M.A.I. Astfel, s-a stabilit ca organele de 
securitate să fie despărțite de celelalte 
instituții din cadrul M.A.I. și să se creeze 
un Comitet al Securității de Stat al cărui 
conducător să nu mai fie membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R.; s-a hotărît 
ca organele de miliție să aibă o dublă 
subordonare, — la centru față de M.A.I., 
iar pe plan local față de sfaturile popu
lare; de asemenea, s-au luat unele mă
suri pentru întărirea controlului și îndru
mării de partid asupra organelor Minis
terului Afacerilor Interne, precum și mă
suri pentru înlăturarea unor ilegalități. 
Asupra aplicării unora dintre aceste mă
suri, cum a fost separarea securității de 
eelelalte organe ale Ministerului Aface
rilor Interne, s-a revenit ulterior, iar al
tele, ca de pildă subordonarea organelor 
de miliție față de sfaturile populare, nu 
au fost aplicate de către conducerea mi
nisterului.

Plenara C.C. al P.C.R. constată că după 
analiza întreprinsă în aprilie 1956 s-au 
luat măsuri pentru întărirea controlului 
de partid asupra activității organelor de 
securitate, miliție, procuratură și justiție, 
pentru înlăturarea amestecului acestora 
în activitatea organelor de partid, atît 
centrale cît și locale, pentru reabilitarea 
unor persoane condamnate pe nedrept, 
pentru întărirea legalității în viața social- 
politică a țării.

îhDezbătînd Raportul comisiei de parțid 
constituită pentru cercetarea învinuiri
lor ce au fost aduse lui Lucrețiu Pă
trășcanu, a condițiilor de desfășurare a 
anchetei și a procesului prin care acesta 
a fost condamnat ; constatînd lipsa de 
temeinicie a acuzațiilor precum și gra
vele ilegalități săvîrșite în anchetare și 
judecare, plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român hotă
răște :

— reabilitarea politică post-mortem ■ 
lui Lucrețiu Pătrășcanu ;

— să se recomande organelor de justi
ție revizuirea, potrivit legii, a sentinței 
de condamnare ;

— în semn de prețuire a activității 
revoluționare și pentru a se cinsti me
moria lui Lucrețiu Pătrășcanu, osemin
tele sale vor fi strămutate Ia Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism 
(în hemiciclu) ;

— să se ia măsuri pentru reabilitarea 
politică și juridică a celorlalte persoane 
din procesul Pătrășcanu.

2. Plenara a analizat de asemenea 
raportul comisiei de partid Cu privire 
la înlăturarea din partid și suprimarea 
lui Ștefan Foriș. >

Membru al Partidului Comunist Ro
mân din anul 1921, Ștefan Foriș a înde
plinit diferite munci de răspundere, iar

în 1940 a fost numit secretar general 
al C.C. al P.C.R. Pe baza unor ipoteze 
provenite din examinarea — insuficient • 
de documentată în condițiile ilegalității 
— a cauzelor unor arestări efectuate de 
siguranță în rîndurile comuniștilor în 
perioada 1940—1944, Ștefan Foriș a fost 
bănuit că ar desfășura o activitate tră
dătoare, de agent al siguranței burghezo- 
moșierești.

Din cercetările minuțioase făcute de 
comisia de partid, care a analizat docu
mentele aflate în arhiva C.C. al P.C.R., 
lucrările de anchetă efectuate de Servi
ciul Secret de Informații și de organele 
siguranței, declarațiile foștilor polițiști 
care au acționat împotriva comuniști
lor, cit și din relatările făcute 
comisiei de către cei care au lucrat îm
preună cu Ștefan Foriș în anii războiului, 
reiese că învinuirea adusă acestuia de 
agent informator al' siguranței nu este 
întemeiată. Cercetările au arătat că a- 
restarea unor activiști ai Partidului Co
munist Român în perioada dictaturii mi- 
litaro-fasciste nu s-a datorat vreunui act 
de trădare din partea lui Ștefan Foriș, 
ci acțiunii unor elemente provocatoare 
strecurate în partid, precum și încălcării 
regulilor de conspirativitate de către 
unele cadre de partid.

In activitatea lui Foriș au existat lip
suri serioase și grave greșeli, datorate 
unor metode nepartinice în muncă și 
unor trăsături negative de caracter, care 
au dus la fracționarea și dezorganizarea 
unor organizații de partid, la încălcarea 
unor reguli ale conspirativității. D» a- 
ceea, plenara consideră că demiterea lui, 
la 4 aprilie 1944, din funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R. a fost necesară 
pentru a asigura unitatea de acțiune a 
partidului, capacitatea sa combativă și 
mobilizatoare.

Plenara apreciază însă că lipsurile și 
greșelile lui Ștefan Foriș nu puteau con
stitui un motiv politic sau juridic pen
tru aplicarea unor măsuri represive îm
potriva lui. După 23 august 1944 el a fost 
arestat în mod abuziv, iar în vara anului 
1946, fără a fi judecat și condamnat, a 
fost ucis, pe baza unei hotărîri adoptate 
de Gheorghe Gheorghiu-Dej, Teohari 
Georgescu, Ana Pauker și Vasile Luca.
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Apreciind temeinicia constatărilor fă

cute de comisia de partid cu privire la 
Ștefan Foriș, plenara C.C. al P.C.R. ho
tărăște :

— reabilitarea politică post-mortem a 
lui Ștefan Foriș ;

— în semn de prețuire a activității re
voluționare și pentru cinstirea memoriei 
lui Ștefan Foriș, osemintele Iui vor fi 
depuse la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism ;

— să se recomande organelor de jus
tiție reexaminarea proceselor intentate 
unor activiști care au lucrat cu Ștefan 
Foriș.

3. Pe baza materialelor de care dis
pune partidul nostru, comisia de partid 
a stabilit că unii militanți ai mișcării 
muncitorești din România au ajuns în 
Uniunea Sovietică în timpul primului 
război mondial și al Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, iar alții au 
fost trimiși cu sarcini la Internaționala 
Comunistă sau au emigrat în U.R.S.S. 
în timpul regimului burghezo-moșieresc. 
Din datele cunoscute de partidul nostru, 
rezultă că unii dintre aceștia au fost ju
decați și condamnați în perioada 1936— 
1938, o parte dintre ei fiind ulterior rea
bilitați post-mortem prin hotărîri ale 
instanțelor judecătorești din U.R.S.S. în

legătură cu aceasta Plenara Comitetu
lui Central a hotărît reabilitarea poli
tică post-mortem a următorilor activiști 
ai Partidului Comunist Român : Arbore 
Ecaterina, Aladar Imre, I. Dic-Dicescu, 
Diamandescu Tudor, Dobrogeanu Gherea 
Alexandru, Filipovici Elena, Fabian 
Finkelstein David, Grofu Dumitru, Ko- 
nitz Jacques, Koblos Elek, Lichtblau 
Leon, Leonin Marcel, Moscovici Gelber 
(Moscu Ghiță), Nicolau Alexandru, Pau
ker Marcel, Răzvan Eugen, Zalic Alter, 
Zissu Petre, Timotei Marin.

4. Plenara C.C. hotărăște să se anuleze 
sancțiunile de partid și celelalte măsuri 
politice care au fost luate în trecut îm
potriva tovarășilor: Miron Constanti- 
nescu, Ion Craiu, Ioan Demeter, Con
stantin Doncea, Mihai Levente, Vasile 
Modoran, Dumitru Petrescu, Aurel Vi- 
joli.

5. Plenara Comitetului Central a dat 
mandat Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. să analizeze și celelalte cazuri si
milare privind activiști ai partidului și 
statului nostru și să ia măsurile cores
punzătoare, informînd despre acestea Co
mitetul Central.

6. Avînd în vedere răspunderea deose
bită, directă, ce-i revine pentru anche
tarea abuzivă și ilegală, cu metode ne- 
permise a lui Lucrețiu Pătrășcanu, pen
tru inducerea în eroare a organelor de 
conducere ale partidului în legătură cu 
învinuirile plăsmuite aduse acestuia, 
pentru abuzurile și măsurile represive 
nedrepte împotriva altor activiști ai par
tidului, apreciind ca total nesatisfăcă
toare poziția pe care a expus-o în Pre
zidiul Permanent, Comitetul Executiv și 
în Comitetul Central, Plenara hotă
răște scoaterea tovarășului Alexandru 
Drăghici din Prezidiul Permanent și din 
Comitetul Executiv, excluderea lui din 
Comitetul Central al P.C.R., recomandă, 
de asemenea, revocarea sa din funcția 
de vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Comitetul Executiv va analiza răs
punderea politică a tuturor acelora care 
au participat la acțiuni represive cu ca
racter ilegal și va stabili măsurile de 
sancțiopa.reApe-lipie dp partid a: apeștora.

★

Plenara Comitetului Central consideră 
deosebit de important ca organele și or
ganizațiile de partid, comuniștii, întregul 
nostru partid să țină seama în activi
tatea lor de toate învățămintele și con
cluziile ce se desprind din cazurile anali-, 
zate și din hotărîrile adoptate. Trebuie 
să se acționeze cu hotărîre și perseve
rență pentru întărirea rolului conducător 
al partidului în toate domeniile, îneît 
fiecare sector al vieții sociale să se afle 
permanent sub controlul și îndrumarea 
partidului. Este necesar să crească și mai 
mult rolul Comitetului Central în viața 
partidului, ca membrii C.C., ai comite
telor județene, ai tuturor organelor de 
partid să participe mai activ la procesul 
de elaborare și la aplicarea hotărîrilor 
de partid, la întreaga activitate politico- 
organizatorică a partidului.

Plenara subliniază necesitatea ca orga
nele de partid, începînd cu Comitetul 
Central și pînă la organizațiile de bază, 
să respecte cu strictețe principiul condu
cerii și muncii colective ; toate hotărî- 
rile să fie rodul dezbaterii largi, princi
piale și temeinice în cadrul organelor de 
partid. Sub nici o formă nu trebuie ad
misă încălcarea sau știrbirea acestui 
principiu suprem al conducerii de partid.

Plenara subliniază că organele de par

tid poartă răspunderea atît pentru hotă
rîrile pe care le adoptă, pentru activita
tea lot colectivă, cît și a fiecărui activist 
în parte ; iar fiecare activist este răspun
zător personal atît pentru propria sa ac
tivitate, cît și a organului de partid din 
care face parte.

Plenara subliniază necesitatea de a se 
urmări cu consecvență înfăptuirea mă
surilor preconizate de Conferința Na
țională din decembrie 1967 a P.C.R. pri
vind creșterea rolului Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Miniștri — or
gane care au un mare rol în încetă- 
țenirea respectului față de lege, în asi
gurarea legalității, în dezvoltarea demo
crației și care trebuie să-și exercite pe 
deplin atribuțiile prevăzute de Consti
tuție.

Organele Ministerului de Interne și 
ale Consiliului de Stat al Securității au 
obligația sacră de a respecta, fără nici 
o abatere, legalitatea socialistă; întreaga 
lor activitate trebuie să se desfășoare în 
strînsă și nemijlocită legătură cu orga
nele de partid și sub conducerea lor. 
Trebuie luate toate măsurile ca nici un 
cetățean să nu poată fi arestat fără un 
motiv întemeiat și dovedit, pentru ca 
nici un activist, și în general nici un 
membru de partid, să nu poată fi anche
tat sau arestat fără aprobarea organelor 
de partid. Nimeni nu are dreptul să se 
prevaleze, indiferent sub ce formă, de 
funcțiile deținute în partid sau în stat 
pentru a nesocoti legile statului, a în
călca normele democrației noastre so
cialiste. Nici o indicație sau dispoziție 
dată de vreo persoană, indiferent de func
ția pe care o deține nu poate să înlo
cuiască legea. Fiecare membru de partid, 
fiecare cetățean poartă' răspunderea pen
tru faptele sale și are obligația să ac
ționeze numai și numai în conformitate 
cu legile țării.

■ Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român decide ca rapor
tul comisiei de partid cu privire la re
abilitarea unor activiști ai P.C.R. pre
cum și concluziile și hotărîrile plenarei 
să fie prelucrate de către toate orga
nele de partid, organele Ministerului A- 
facerilor Interne, ale securității, procu
raturii. și. justiției. Plenara C.C. al 
P.Q,Ș. cere tuturor organelor de. partid 
și de stat, tuturor membrilor de partid 
să lupte cu toată energia ca niciodată 
să nu se mai repete abuzuri și acte sa
mavolnice, să vegheze cu cea mai mare 
strictețe la respectarea neștirbită a drep
turilor și libertăților democratice garan
tate cetățenilor prin Constituția țării.

Plenara C.C. al P.C.R. își exprimă con
vingerea că măsurile adoptate, care con
stituie o expresie a forței și vitalității 
partidului, a înaltei sale responsabilități 
față de popor și față de principiile so
cialismului, vor contribui la creșterea în
crederii oamenilor muncii în partid, vor 
demonstra hotărîrea cu care partidul 
luptă pentru a dezrădăcina și înlătura 
tot ce a fost negativ în activitatea din 
trecut, pentru a preveni și exclude ori
ce asemenea manifestări în viitor.

Plenara exprimă voința fermă a Co
mitetului Central de a asigura dezvol
tarea continuă a democrației socialiste, 
întărirea neabătută a legalității și în
făptuirea perseverentă a principiilor jus
tiției, respectul normelor de relații to
vărășești și al demnității umane speci
fice societății noastre, apărarea pe toa
te planurile a cuceririlor revoluționare 
ale poporului. întărirea rolului conducă
tor al partidului în toate domeniile vie
ții sociale — garanția înaintării neîn
trerupte a României pe calea socialis
mului și comunismului.

La Savinești

A început construcția 
unui nou obiectiv
Jelana 3“

La Uzina de fibie sintetice 
din Savinești a început con
strucția unui nou obiectiv in
dustrial : fabrica „Melana 3". 
Aici se vor produce anual 
1000 tone de fibre acrilonitri- 
llce, In diferite sortimente, din 
care se vor fabrica stofe, co
voare, articole de sport etc. 
Fabrica va spori producția 
actuală a uzinei de la Săvi- 
nești cu circa 50 la sută. Teh
nologia polimerizării ce va fi 
utilizată în procesul de pro
ducție al noii unități a fost 
creată la Săvinești și breve
tată ca invenție.

(Agerpres)

.Un nou vlăstar al industriei chimice ; uzina „Policolor''-Bucurejti foto ; Gh, Vințilă

Timp de mai multi ani, 
întreprinderea minieră Că-’ 
peni — una din unitățile 
industriale importante ale 
județului Covasna — și-a 
putut desfășura activitatea 
numai datorită subvenții
lor primite de la bugetul 
statului. Această anonfalie 
era generată de unele 
cauze obiective, dar mai 
ales datorită neajunsurilor 
manifestate în organizarea 
activității de producție. 
Începînd de prin 1961- 
1962, colectivul și conduce
rea întreprinderii au ini
țiat unele măsuri în sco
pul diminuării cheltuie
lilor exagerate de produc
ție șl a reducerii pierde
rilor planificate. Rezulta
tul ? S-a reușit să se mic
șoreze la jumătate dotația 
primită de la buget. Dar 
măsurile aplicate erau a- 
nemiceiși nu aveau un ca
racter prganizat, profund. 
A trebuit să vină plenara 
C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966, după care orga
nizația de partid și condu
cerea tehnico-administrati- 
vă au trecut în mod hotărît 
la întocmirea unor studii 
și analize multilaterale, 
menite să transforme în
treprinderea într-o unitate 
rentabilă, capabilă să-și 
acopere nu numai cheltu
ielile de producție, dar să 
asigure beneficii statului.

— Una din principalele 
măsuri întreprinse în acest 
sens, ne-a spus tov. Eme- 
ric Csința, șeful serviciu
lui planificării, a fost mai 
buna dimensionare și re
partizare a activității sec
toarelor de producție. 
Timp de mai multe luni, 
colectivul nostru a trebuit 
să desfășoare o muncă in
tensă, sincronizată și te
meinică. Era vorba în
deosebi de dezvoltarea sec
torului 1 Vîrghiș.

Printre măsurile luate în 
cadrul acestui sectar, în 
scopul sporirii rapide a ca
pacității de producție, tre
buie amintite pregătirea 
unui nou panou de exploa
tare a cărbunelui, pe lin
gă cele două existente, 
introducerea susținerii me
talice în abatajele fronta
le, a unei mașini de încăr
cat la lucrările de înain
tare. Dezvoltarea frontului 
de lucru și, deci, a capaci
tății de exploatare au im
pus rezolvarea probleme
lor de transport. Vechile 
mijloace de transport nu 
mai făceau fată volumului 
sporit de producție și, ca 
urmare, s-a trecut la mo
dernizarea și ridicarea 
gradului de mecanizare a 
transportului, prin intro
ducerea benzilor cu racleți 
și a tracțiunii cu locomo
tive Diesel. Nu numai că a 
sporit capacitatea de trans
port, dar s-au redus și 
cheltuielile de producție, 
deoarece noile mijloace 
s-au dovedit a fi mult mai 
economice.

— La fel s-a acționat — 
ne-a relatat tov. Iosif Tatar, 
contabilul-șef al întreprin
derii — și pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui. 
Pînă în 1967, în fiecare an 
activitatea noastră înregis
tra pierderi tocmai din cau
za calității inferioare a căr
bunelui, care conținea un 
procent ridicat de steril.

cărbune pe post, la abata
jele frontale.

Același obiectiv major — 
înlăturarea pierderilor șl 
amplificarea rentabilității — 
îl vizează și măsurile lua
te în cariera de lignit Vîr
ghiș. Despre ce este vorba? 
Pînă nu demult, pămîntul 
descopertat la această ca
rieră era evacuat cu aju
torul unui sistem complicat 
de benzi din cauciuc. Pro
cedeul s-a dovedit inefi
cient, întrucît o mică de

tribuna 
experienței 
înaintate

fecțiune, survenită la una 
din benzi, provoca oprirea 
întregului sistem, uneori 
zilnic, pentru cîteva ore. 
Bineînțeles, în acest timp 
se opreau și mijloacele de 
descopertare. Noul sistem, 
promovat în întreprindere, 
cu ajutorul mijloacelor 
auto, a asigurat obținerea 
unei economii de 743 000 
lei pe an.

Datorită importantei pe 
care o are secția de bri
chete, nu putea nici ea să 
scape investigațiilor ca
drelor tehnico-inginerești 
ale întreprinderii. Aioi, e- 
forturile au fost orientate 
în special în două direcții 
bine definite : folosirea 
mai bună a capacității in
stalațiilor și utilajelor și 
reducerea cantității de 
praf de cărbune, livrat o 
dată cu brichetele. Aseme
nea acțiuni — soldate cu 
sporuri de producție și la 
productivitatea muncii, cu 
micșorarea prețului de cost 
pe tona de cărbune — au 
permis întreprinderii să 
renunțe anul trecut la ori
ce dotație din partea sta
tului. în schimb, volumul 
beneficiilor date bugetului 
s-au ridicat la aproape 
3 milioane lei.

— Rezultatele obținute a- 
nul trecut — ne spunea 
ing. Dez.ideriu Kiss, șeful 
serviciului producție și al 
grupei de organizare știin
țifică a producției și a

muncii — la care se adau
gă studiile și măsurile în
treprinse recent, cele aflate 
în curs de aplicare ne per
mit să avem o perspectivă 
clară în acțiunea de renta
bilizare. Deși crește de 
circa trei ori, față de rea
lizările anului trecut, pla
nul de beneficii pe 1968 va 
fi îndeplinit. Sarcina de 
plan pe primul trimestru la 
acest indicator a fost de
pășită cu 1 200 000 lei.

In continuare, ni s-au 
prezentat, pe scurt, unele 
din măsurile care vor con
tribui la ridicarea eficien
tei activității economice a- 
întreprinderii. Este vorba 
de deschiderea pînă în lu
na iunie a unui nou abataj 
frontal, dotat cu tehnică 
modernă. Aici va fi intro
dusă o combină de tăiat și 
încărcat. cărbune, care va 
asigura o .creștere substan
țială a productivității mun
cii. Noul abataj va fi de 
asemenea dotat cu echipa
ment metalic de susținere, 
fapt care va permite redu
cerea consumului de lemn 
de mină de la 31 mc, la nu
mai 11 mc pe tona de căr
bune. Prin deschiderea a- 
cestui front de lucru se a- 
sigură, totodată, îmbunătă
țirea raportului dintre 
muncitorii de bază și cei 
auxiliari, obiectiv care stă 
în. atenția conducerii între
prinderii încă din anul tre
cut.

Bilanțul activității între
prinderii (mai ales la bene
ficii) putea fi și mai bo
gat, dacă C.F.R.-ul i-ar fi 
asiguțat ritmic mijloacele 
de trabșport necesare. Or, 
trebuie spus că uneori în
treaga capacitate de depo
zitare a întreprinderii (de 
6 000 tone) este blocată din 
cauza lipsei de vagoane. 
Există pericolul ca însem
nate cantități de cărbune 
să fie depozitate sub ce
rul liber, ceea ce poate a- 
duce întreprinderii și sta
tului prejudicii, prin scă
derea însușirilor calitative 
ale cărbunelui. Nu este de
loc rațional ca eforturile 
colectivului de aici — de 
a amplifica nivelul renta
bilității — să fie anihilate 
de factori din afară. cu 
influentă nefavorabilă.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

RITM ALERT PE ȘANTIERUL 
HIDROCENTRALEI DE LA PORȚILE DE FIER

A început montajul conului aspirator al celei 
de-a 4-a turbine din cadrul hidrocentralei de la 
Porțile de Fier. Conul, înalt de 7 metri, cu diame
trul bazei de 12 m și o greutate de 70 000 kg a 
fost construit de Uzina constructoare de mașini 
Reșița, întreprindere care va livra trei din cele 
șase turbine ce se vor monta la Porțile de Fier.

i (Agerpres)

S-a înlăturat și o aseme
nea sursă de pierderi și 
ineficientă. Cum ? Foarte 
simplu : prin podirea aba
tajelor frontale cu plase 
de sirmă. Mai intervine 
favorabil și atenția sporită, 
care a început să se acor
de sortării cărbunelui, atît 
Ia locul de muncă, cît și la 
secția respectivă. Reduce
rea sterilului din cărbune 
a avut ca efect scăderea 
procentului de cenușă și, 
bineînțeles, creșterea pu
terii calorice a cărbunelui. 
Ca urmare, întreprinderea 
a realizat anul trecut un 
beneficiu suplimentar de 
peste 700 000 lei. Pe aceas
tă cale s-au putut îmbună
tăți și normele de lucru — 
de la 3,7 tone, la 4,3 tone

Un record în producția de ci
ment: 6700 tone in 24 de ore

La complexul de materiale de construcții 
Birsești — Tg. Jiu a fost înregistrată cea mai 
mare cantitate de ciment produsă in 24 de ore — 
6 700 tone. Aceasta depășește cu o cincime ca
pacitatea proiectată și este superioară celor 
înregistrate pînă acum în fabricile de ciment 
din țară. Unele îmbunătățiri aduse utilajului 
tehnologic și organizarea temeinică a lucrului 
au contribuit la acest succes.

(Agerpres)
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Ce împiedică modernizarea
aparaturii de care dispun
așezămintele de cultură?

De curînd ziarul nostru 
a publicat o masă rotundă 
intitulată „Calitatea activi
tății culturale în rîndul ti
neretului". Dezbătînd în 
acest context contribuția 
adusă de casele de cultură 
la realizarea importantei 
lor sarcini, s-a subliniat 
că „pe măsura evoluției 
vieții noastre economice și 
sociale ar fi fost normal 
să înregistrăm și o evolu
ție a profilului lor de la 
nediferențiere Ia varietate, 
de la simplu la complex". 
Această cerință perfect în
dreptățită se menține însă 
în multe locuri doar 
stadiul de deziderat, 
exemplele cu adevărat 
tabile constituie, din 
cate, rarități.

în 
iar 
no- 
pă-

— în prezent se discută 
din ce în ce mai mult, și 
pe bună dreptate, despre; 
orientarea activității case
lor de cultură pe cercuri 
de preferințe — ne spune 
Nicolae Gîrceag, secretar 
cu propaganda al Comite
tului U.T.C. al municipiu
lui București. în acest caz 
se va lucra cu grupuri 
restrînse de tineri, pasio
nați de pildă de o anumită 
problemă de tehnică. Nu 
la fel de clară și lesnicioa
să apare însă transpunerea 
în practică. Actualele dis
poziții financiare arată 
fără echivoc : nu se vor 
putea angaja instructori, 
sau profesori, indiferent la 
ce formă de activitate ne 
referim (cercuri tehnice, 
de limbi străine etc.) dacă 
numărul înscrișilor nu de
pășește cifra de 15. De pe 
acum, o dată cu încercă
rile pe care le facem de a 
moderniza conținutul acti
vității la casele de cultură 
combătînd gigantismul, ne 
ciocnim din ce în ce mai 
des de această barieră. De 
aceea consider că noțiunea 
de modernizare implică șl 
perfecționarea cadrului or
ganizatoric actual.

Pare de la sine înțeles, 
și vizitatorii așezămintelor 
de cultură pretind cu în
dreptățire acest lucru, ca 
aici să se găsească întrea
ga gamă a mijloacelor care, 
aslgurînd în ansamblu o 
atmosferă primitoare, civi
lizată, creează premisele 
unei activități culturale 
susținute : aparate de ra
dio. televizoare, pikupuri. 
discoteci etc. Aparent nu 
există nici o dificultate în 
procurarea lor (ce poate 
fi mai simplu^ 3n ijzlleJfeb 
noastre, decît, a -curjipăra 1 
un televizor sau un mag
netofon I) mai ales că ho- 
t^rirea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Arfă nr. 229 din 9 martie 
1967 detaliază pe mai mul- 
t" narririi numeroasele po- 
sibii’tăți de utilizare a fon
durilor extrabugetare de 
către casele de cultură. în 
practică însă, această ho- 
tărîre. care conține nume
roase prevederi organiza
torice juste, de o mare ac
tualitate, a rămas î" unele 
Incuri literă moartă, ve
chile obiceiuri menținîn- 
du-se într-un „stătu nun* 
nenermis. T^tă de pildă si
tuația din Capitală. în mo
mentul apariției noii legi, 
organele culturale se con
duceau dună decizia Comi
tetului executiv al Sfatu- 
l'd popular al Capitalei nr. 
452 din februarie 1965, care 
si în P’-ezent continuă să 
rămînă în vieoare. deși se 
contrazice categoric cu dis
poziția ulterioară. Decizia 

urmărind în mod tudt- 
c'os .."ntăriren disciplinei 
financiare", interzice achi- 
7’t’onerea obiectelor de 
lux și a celor ce nu.-s 
strîns legate de funcționa
rea în condiții normale a 
diverselor instituții (prin
tre care si a caselor de 
cultură). Ce constatăm însă 
cînd parcurgem anexa cu 
..nbîcct°1e de lux" incri
minate ? Fără renro-

duce în întregime, cităm : 
televizor, radio, magneto
fon, pikup, discuri, stație 
de amplificare, aparate de 
proiecție, aparate foto cu 
accesorii (hîrtle fotografi
că, substanțe chimice, rol- 
filme), instrumente muzi
cale, canapea, bibliotecă, 
garnitură de club și orice 
alte obiecte tip mobilă, o- 
glinzi, lustre, obiecte de 
artă, vase de flori, articole 
de artizanat, covoare per
sane. De fapt, cu această 
enumerare am trecut în 
revistă aproape întregul 
inventar al unei case de 
cultură, pe care tocmai ea 
este împiedicată să și-l 
procure sau să și-l comple
teze, sub motiv că nu-1 
este absolut necesar. Dar 
dacă sus-amintitele obiecte

lizate în acest caz fondurile 
așezămintelor, de cultură ?

Majoritatea activiștilor 
culturali și-au manifestat 
cu diverse prilejuri dorința 
de a-și dota instituțiile în 
care lucrează cu cît mai 
multe și mai diverse obiec
te de practică culturală. Și 
nu s-ar putea spune că nu 
ar fi nevoie de acest lucru. 
O statistică de anul trecut 
a Direcției așezămintelor 
culturale din C.S.C.A. ilus
trează lipsa aparatelor de 
proiecție de diverse tipuri, 
a aspectomatelor și epidia- 
scoapelor, a stațiilor de am
plificare, magnetofoanelor, 
pikupurilor etc., la multe 
așezăminte de cultură. Dar, 
deși situația este cunoscută 
de forurile centrale, deși 
pe plan local animatorii

■

ANCHETA CULTURALĂ

sînt totuși absolut nece
sare ? Decizia stipulează 
în continuare foarte rigu
ros : în cazuri excepțio
nale se pot procura obiec
tele respective cu aproba
rea comitetului • executiv 
al sfatului popular și cu 
avizul secției financiare. 
Din păcate cazurile rămîn 
într-adevăr... excepționale. 
De cele mai multe ori se 
procedează ca în exemplul 
următor: casa de cultură 
a tineretului din sectorul 
I a cerut în ultima lună a 
anului trecut un aviz pen
tru cumpărarea din fondu
rile sale a unul televizor, 
a două covoare persane șl 
a unui preș. Răspunsul pri
mit era de acord cu procu
rarea... preșului. Șl pentru 
că sfîrșitul anului se apro
pia, conducerea casei de 
cultură a fost sfătuită să 
se orienteze „spre procu
rarea altor obiecte de 
Inventar care nu sînt în 
restricția deciziei". Cu alto 
cuvinte e preferabil să se 
cheltuiască banii „legal", 
chiar cu riscul de a-i plasa 
în lucruri inutile, decît a 
procura obiecte absolut ne
cesare, dar figurînd pe 
lista restrictivă ? Prin 
ceastă recomandare.
rent în spiritul legii, s-a 
comis de fapt eroarea pe 
care decizia voia s-o pre- 
întînțpino inlț^I.

Ținem,să.precizăm că 
banii din care așezămintele 
culturale doresc să facă 
cumpărăturile provin din 
fondurile extrabugetare 
proprii (seri de dans, 
cercuri, spectacole artisti
ce). Este evident, așadar, 
că dacă ar exista posibili
tatea utilizării eficiente a 
acestor fonduri ar crește 
și interesul caselor de cul
tură în obținerea lor. 
Cointeresarea materială, 
pe deplin posibilă, ar duce, 
în ultimă instanță, 
mai bună dotare a 
instituții. Desigur, 
plina financiară 
strict respectată, dar pen
tru aceasta controlul nu 
trebuie să reprezinte o 
frînă în calea inițiativei. 
Nu va fi niciodată posibil 
să se întocmească o listă 
exhaustivă cu absolut toate 
necesitățile de cumpărare, 
oricît s-ar strădui cîțiva 
funcționari zeloși.

Exemplele oferite pînă 
acum se referă în cea mai 
mare parte la Capitală. în 
țară, situația variază de la 
un județ la altul. în unele 
locuri dispoziția C.S.C.A. 
este respectată, în altele — 
problema „obiectelor de 
lux" continuă să dea bătaie 
de cap activiștilor culturali. 
Să presupunem însă că pes
te tot neclaritățile au fost 
îndepărtate. Cum pot fi uti-

a- 
apa-

culturali sînt călăuziți de 
cele mai bune intenții, re
zolvarea se lasă așteptată 
din simplul motiv că puține 
din obiectele cărora li se 
simte lipsa pot fi procurate 
fără prea multă bătaie de 
cap. De obicei există două 
modalități de aproviziona
re. Prima: din fondurile 
bugetare, ceea ce presupu
ne o planificare anticipată, 
riguroasă, făcînd însă im
posibilă satisfacerea într-un 
răstimp scurt a numărului 
mare de cereri. A doua : din 
fondurile extrabugetare. A- 
ceastă soluție oferă avanta
jul operativității, creează 
un larg cîmp de manifesta
re inițiativei personale, dar 
este insuficient folosită din 
simplul motiv că materia
lele dorite lipsesc de pe 
piață. Din numeroasele e- 
xemple furnizate de salaria- 
ții caselor de cultură ne-am 
oprit asupra a două obiec
te, produse la noi în țară, 
de o mare importanță pen
tru activitățile zilnice: 
epidiascopul și diascolul. 
La sesizările insistente, 
primite de peste tot, ne-am 
adresat întreprinderii pro
ducătoare : I.O.R. Iată ce 
ne-a declarat inginerul șef- 
adjunct Vasile Popa :

— Dacă aceste aparate 
nu se găsesc, vina nu este 
a noastră. Noi avem posibi
litatea să producem, mult • 
mai multe aparate de adest.' . 
tip decît în prezent, dar 
producția ne-o orientăm în 
funcție de comenzile primi
te. Dacă solicitările din 
partea ministerelor intere
sate (C.S.C.A., Ministerul 
Comerțului etc.) scad, im
plicit ne vom micșora și 
producția. Să urmărim ca
zul concret al celor două 
produse. în 1967 am produs 
4800 aparate Diascol ; în 
1968 — comanda totală este 
doar de 2 500 (dintre care 
multe aparțin Ministerului 
învățămîntului). Epidiasco
pul, a cărui producție am 
început-o abia în septem
brie anul trecut, înregis
trează și el o curbă descen
dentă. în cele 4 luni din
1967 — am fabricat 256 bu
căți pe cînd în tot anul
1968 vor ieși doar 500.

Lucrurile sînt limpezi. 
Organele care contractează 
cu industria aceste aparate 
(și exemplele se pot în
mulți : aparatul de proiec
ție pe 16 mm T. 16 portabil, 
aparatul de proiecție T. 16 
stabil, trusa pentru fotoa- 
matori etc.) manifestă o ne
justificată reținere. Desigur 
prețul uneori prea ridicat 
nu dă posibilitatea oricărui 
cumpărător să-și procure 
astfel de aparate. Dar ele 
vor avea asigurată desface
rea la miile de așezăminte 
de cultură care le resimt 
acut nevoia. Din discuțiile 
purtate reiese că soluția

cea mai echitabilă ar con- 
stitui-o organizarea de că
tre Ministerul Comerțului 
a unui magazin (sau a unei 
secții într-un magazin) 
unde să se găsească în per
manență tot felul de apa
rate de practică culturală, 
la dispoziția tuturor institu
țiilor de acest gen din țară. 
Modalitatea utilizată în pre
zent (relații bilaterale I.O.R. 
— case de cultură) deși 
practic reprezintă unica 
posibilitate de cumpărare a 
unor aparate din fondurile 
extrabugetare nu este re
comandabilă, deoarece cau
zează dificultăți de planifi
care întreprinderii, pretin- 
zînd în același timp acti
viștilor culturali mult timp, 
efort și energie irosită.

Există unele mărfuri 
(microfoane, becuri de pro
iecție etc.) care nu pot fi 
procurate decît prin maga
zinele „Consignația". Or, în 
prezent, acest fapt este con
diționat de obținerea unul 
impresionant număr de a- 
probări, lucru care practic 
înseamnă imposibilitatea 
cumpărării unor obiecte in
tens solicitate, care nu prea 
se învechesc prin magazi
ne. Desigur, regulile finan
ciare trebuie respectate, 
dar în condițiile actuale o 
simplificare a lor este ab
solut necesară.

De asemenea inițiativa 
C.S.C.A. ar trebui să se 
manifeste și prin lărgirea 
atribuțiilor Direcției sale 
de aprovizionare și desface
re. fn prezent, în fiecare 
an, ea procură din import 
o serie de dotați! tehnice 
pentru instituțiile de artă. 
Paralel,' fiecare comitet 
județean de cultură și artă 
utilizează alte fonduri în 
aceleași scopuri, dar cu re
zultate evident inferioare, 
neavînd nici documentația 
și nici competența necesare. 
De aceea la numeroase, or
gane județene se formulea
ză părerea că centralizarea 
fondurilor șl procurarea 
printr-o comandă unică a 
diferitelor aparate de prac
tică culturală (bineînțeles, 
în funcție de suma de bani 
alocată fiecărui județ) ar 
putea duce la cheltuirea 
mai eficace a fondurilor a- 
locate.

Dată fiind importanța mo
dernizării conținutului ac
tivității culturale de masă, 
credem că unele măsuri, 
bazate pe consultarea între 
forurile care pot dispune 

. reglementările. - -necesare 
(Ministerul de . Finanțe, 
Ministerul Comerțului "In
terior, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă), a- 
par în momentul de față 
necesare.

o Răzbunarea haiducilor: PATRIA
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
A Eddie Chapman, agent secret: 
FESTIVAL — ; 18;
20,45, MELODIA i; 18;
20,45, MODERN 15,30;
18,15’, 21.
O Sînt șl eu numai o femele : RE
PUBLICA (completare Intre două 
bombardamente) — 9,30; 11,45; 14,15; 
16; 18,45; 21, CAPITOL (completare 
Reportaj prin Țara Bîrsel) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; .. .....................
grădină— 19,30.
A El Dorado : LUCEAFĂRUL (com
pletare Reportaj prin Țara Bîrsel) — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30. BUCU
REȘTI (completare Digul) — 8; 10,30; 
13; 15,30; 18,15; 21, GRADINA DOINA
— 19,30.
A Viața In doi : VICTORIA (com
pletare Cînd frumosul e util) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Fragii sălbatici : CENTRAL (com
pletare Cîntece în lemn) — 9; 11,15; 
13,30; 18; 18,30; 21.

18,30; 20,45; Ia

cinema
14,30;

continuare ; 19; 21, MUNCA (com
pletare In Egiptul nou) — 14; 16; 
18,15; 20,30.
o O lume nebună, nebună, nebuni : 
BUZEȘTI — 15,30; 19; la grădină — 
19,30, CRlNGAȘI — 15,30; 19.
• Cele trei nopți ale unei iubiri t 
GRIVIȚA (completare Reportaj prin 
Tara Bîrsel) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Pentru cîțiva dolari In plus : BU- 
CEGI — 9; 12; 15; 18; 20,45, la gră
dină — 19,30, MIORIȚA — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30.
A Trei grăsuni : UNIREA (completare 
Orizont științific nr. 2/1968) — 15,30; 
18; 20,30.
e Eu, eu, eu... și ceilalți : TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18,15; 20,30; 
la grădină — 19,30.
A Cu toată viteza Înainte ! s FLA
CĂRA (completare Flori șl insecte) 
— 15,30; 18; 20,30.
A Leul african : VITAN (completare 
O după amiază plină de peripeții) — 
15,30; 18; 20,30.
• Fernand Cow-boy t GRADINA 
VITAN — 19,30.
o Noaptea nunții In ploaie : POPU
LAR (completare Orizont științific 
nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
A Apă curativă : AURORA (comple
tare Reportaj prin Țara Bîrsel) — 9;

A Diavolul deșertului : CINEMATE
CA — 10; 12,30.
• Bela : LUMINA — 9; 11,45; 
17,15: 20,15.
• Tom șl Jerry : DOINA (comple
tare Fuga Dușcăi) — 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Noul locatar : UNION (completare 
Flori și insecte) — 15,30; 18; 20,30. 
o Acolo unde Carpații tntîlnesc Du
nărea — Prin muzeele Capitalei — 
Priveliști carpatine „Poiana Urșilor"
— Nălcă și veverița — La cel mal 
înalt nivel — Nuntă țărănească — 
Mirceștii în pastel : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
A Praștia do aur : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 
(la ultimele două completarea Intre 
două bombardamente).
o Topkapl : FEROVIAR — 9; 11,30; 
14; 17; 20,30, EXCELSIOR — 9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30, GLORIA — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,15, GRADINA
UNIREA — 19,30.
« Căutațl idolul ; ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE (completare Gustav 
modifică) — 10; 16; 18,15; 20,30.
A Sfîntul la pîndă : DACIA (com
pletare Gura lumii) — 8,45—17 în

tare Reportaj prin Țara Bîrsel) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
A Tom Jones ; GRĂDINA AURORA
— 19,30.
A Hocus-Pocus : ARTA (completare 
Flori pentru litoral) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,30; 20,45; la grădină — 19,30. 
o Răpirea fecioarelor MOȘILOR 
(completare Flori pentru litoral) — 
15,30; 18; 20,30; la grădină — 19,30, 
VOLGA (completare Cînd frumosul 
e util) — 9,30; 11,45; 14; 18,15: 18,30; 
20,45.
A Spartacus (ambele serii) : COSMOS
— 14,30; 17,30; 20.30.
O Am întîlnlt țigani fericiți : FE
RENTARI (completare Gustav știe 
mal bine) — 15,30; 18; 20,30.
A Capcana: RAHOVA (completare 
Mitică și formula Iul de viață) — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,30. 
A Blestemul rubinului negru s PRO
GRESUL (completare Ritm) — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 19,30, PACEA
— 10; 15,30; 18; 20,30.
ft Muzicantul : LIRA (completare 

lule II) — 15,30; 18.
• Cum să furi un milion t LIRA 
— 20,30.
A Eroii de la Telemark : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20, COTROCENI 
— 15; 17,45: 20.30.
A Neamul Șolmăreștllor S VIITORUL 
(completare Io, Mircea Voievod) — 
15,30; 19.

Conf. univ. Nicolae VARACHIU
laureat al Premiului de Stat

om
și fondator

Foto : Sorin Dan

„Ziariștii* de Al. Mirodan pe scena Teatrului din Piatra Neamț. Regia : Ion 
Cojar

care reprezenlind • un exemplu strălucii ■ , 
de înlănțuire a unei rodnica gîndiri teo
retice cu o minujioasa muncă experi- k 
mentală. Cercetările lui asupra homeo- . 
siaziei — proprietatea organismului da 
a menține în anumite limite, foar.te strîn- ' ( 
se, constantele mediului său intern — îl 
duc la abordarea acțiunii căldurii ex
cesive, a mecanismelor prin care orga
nismul suprasolicitat își asigură menți
nerea regimului stabil al diferitelor lui 
func)ii. Efectuate într-o perioadă in cara 
nu se formulase încă noțiunea de ho- 
meostazie, cercetările lui aveau caracter 
de pionierat. Ele își păstrează și în zilele 
noastre actualitatea, recunoscută înir-ury’ 
studiu publicat recent, în 1967, de’pro
fesorul J. Malmejac, de la Faculfafea da 
Medicină din Paris.

Caracterul creator al operei științi
fice a lui I. Afhanasiu se reliefează în 
mod deosebit prin adîncirea orientării 
bioenergetice, care consideră organis
mele drept sisteme termice acjionînd 
pe baza unor fenomene fizice și chimice 
ce pot fi urmărife cantitativ și calitativ. 
In domeniul experimental el perfecțio
nează metoda grafică, realizînd unele 
aparate de construcție proprie, solicitata 
apoi și de cercetătorii din alte țări. 
Un fapt cu totul remarcabil pentru inves
tigațiile biologice ale epocii îl repre
zintă introducerea metodelor matema
tice în Interpretarea cît mai precisă a 
rezultatelor cercetării fiziologice.

Alt grup de cercetări, prin care I. 
Athanasiu se situează printre marii fizio
logi ai epocii, se referă la electrofizio- 
logia nervoasă și musculară. La Bucu
rești, apoi în laboratorul profesorului 
Einthoven din Leiden (Olanda) și la In
stitutul international de fiziologie din Pa
ris, el efectuează în acest domeniu fina 
lucrări experimentale, cu ajutorul galva- 
nometrului cu coardă, obținînd rezultate 
remarcabile, într-o epocă în care nu se 
cunoștea încă tehnica amplificatorilor 
electronici. El a lărgit apoi cadrul cer
cetărilor prin studii cu caracter compa
rat, înregistrînd curenjii de acțiune la 
mamifere, păsări, reptile, pești, crusfa- 
cei, viermi și moluște. In domeniul fi
ziologiei patologice, el a urmărit modi
ficările potențialelor electrice ce rezul- 
fau ditj activitatea,,sistemului nervos șjf)țj oj?a.

Printre figurile luminoase care au 
ilustrat știința românească la sfîrșitul 
secolului trecut și începutul secolului 
nostru, un loc de frunte revine profe
sorului loan Athanasiu, creatorul școlii 
românești de fiziologie experimentală.

Lucrările lui, initiate la scurt timp 
după ce Claude Bernard introdusese a- 
plicarea tehnicilor fizice și chimice in 
studiul fiziologiei, au fost mult apreciate 
de contemporani, pentru noutatea și 
îndrăzneala lor, și continuă să-și exercite 
influenfa asupra noilor generații de oa
meni de știință. Din acest considerent, 
UNESCO a înscris centenarul nașterii 
acestui savant român printre evenimen
tele de seamă ale vieții științifice ce 
urmează a fi aniversate în acest an.

Zilele acestea se împlinesc 100 de 
ani de cînd s-a născut la Sascut, 
judeful Bacău, loan Athanasiu. A învă
țat, pe rlnd, In comuna natală, la Bacău 
și la București — unde a fost admis 
bursier la Școala superioară de medi
cină veterinară. Remarcat de la primele 
sale încercări pe tărîmul științei, el a 
fost trimis, în anul 1895, pentru specia
lizare în străinătate. A lucrat initial in 
Franja la Paris, în „patria fiziologiei*, 
cum spunea el, iar apoi tn Germania, 
la Bonn.

întors tn țară, lui I. Athanasiu i s-a 
încredințat, în anul 1899, catedra de 
fiziologie și histologie la Școala supe
rioară de medicină veterinară din Bucu
rești, unde a știut să îmbine munca 
didactică cu cercetarea științifică. In 
primăvara anului 1902, la solicitarea 
fostului său profesor E.J. Marey, accep
tă funefia de subdirector al Institutului 
internațional de fiziologie din Boulogne 
sur Seine, în imediata apropiere a Pa
risului. Este o „onoare pe care puțini ro
mâni au putuf-o avea în viața lor*, s-a 
exprimat celebrul neurolog Gh. 
Marinescu. In acest institut, I. Afhanasiu 
a desfășurat o laborioasă activitate de 
cercetare în domeniul biofehnicei, care 
i-a adus de timpuriu consacrarea știin
țifică pe plan mondial. In anul 1905, 
s-a reîntors în țară, pentru a-și. continua 
activitatea la catedra de fiziologie a 
Facultății de științe ,a Universității din ■ 
Bpcâreșți^^ît, și Ja y,echea catedră . contracții
Școala superioara de medicina veteri- - xicație, oboseala și in tulburări ale glan- 
nară (devenită ulterior facultatea de mo- 
dicină veterinară).

Intr-o viață relativ scurtă — 58 de 
ani — I. Athanasiu a publicat peste 
130 de lucrări științifice originale, fie-

la Academie

(Agerpres)

Ia o 
acestor 

dîsci- 
trebule

didactică, 
a profeso-

Ședință festivă

Santa au prezentat co- 
privind dezvoltarea fi- 
românești, viața, perso- 
și activitatea

Radu CONSTANTINESCU

teatre

EXPOZIȚIE DE DOCUMENTE ISTORICE

Timișoara pe un drum ascendent
Teatrul maghiar de stat din

Printre colectivele care. în cadrul 
fazei de selecționare a festivalului 
național de teatru din decembrie 
1967, au dovedit o serioasă preocu
pare atît pentru valoarea reperto
riului, cit și pentru nivelul artistic 
al spectacolelor, a fost și Teatrul 
maghiar de stat din Timișoara. Cele 
două spectacole prezentate publi
cului bucureștean cu prilejul recen
tului turneu al acestui teatru („Act 
venețian" de Camil Petrescu și „Pă
durea împietrită" de R. Sherwood) 
atestă în continuare 
al colectivului.

Pornind de la o 
înțelegere a textului 
trescu, regizorul Otto Rappaport a 
construit un spectacol temeinic, axat 
îndeosebi pe conflictul de idei, ceea 
ce a dat desfășurării evenimentelor 
din piesă o vigoare marcată și o 
deosebită rigoare intelectuală, fără 
a-i diminua cîtuși de puțin intensi
tatea dramatică. Pe această linie, 
regia a subliniat și a reliefat în- 
tr-un mod nou, mai ales relațiile 
dintre Pietro Gralla și Marcello 
Mariani, Alta nemaifiind intre ei 
doi decît pretextul dramatic care 
la început declanșează ciocnirea 
dintre generozitatea ideilor și fer
mitatea caracterului lui Pietro și 
ușurința, inconsistența morală a lui 
Marcello. De altfel, regia a fost 
excelent secondată în realizarea a-

efortul creator

atentă și fină 
lui Camil Pe-

cestei idei de spectacol de cei trei 
intervreți ai rolurilor masculine: 
Făbiăn Ferenc (Pietro Gralla), Sinka 
Kâroly (Marcello Mariani) și Varga 
Vilmos (Nicola). Pe lîngă creațiile 
actoricești individuale, fiecare pe 
măsura personajului respectiv, acest 
grup de interpreți oferă o plăcută 
impresie în spectacol, datorită unui 
foarte unitar stil de interpretare 
ale cărui dominante sînt forța și 
sobrietatea. Din păcate însă, coeziu
nea spectacolului este într-o măsură 
ruptă de interpretarea personajului 
Alta. Concepția spectacolului nu 
presupunea decît diminuarea rolu
lui pe care Alta îl joacă în con
flictul și în stabilirea relațiilor între 
personaje. Actrița Borbăth IUlia, 
deși a avut o prezență scenică. in
teresantă, n-a izbutit să facă pe 
deplin față dificultăților rolului. 
Diversele fațete ale personajului au 
fost foarte greu perceptibile, iar ex
cesul de sobrietate de multe ori a 
avut drept rezultat. în scenele mari 
ale piesei, o anumită monotonie, 
o lipsă destul de accentuată a nuan
țelor.

Decorurile (Winterfeld Sândor) și 
costumele (Elena Buzdugan) au 
creat o ambianță plastică sugestivă, 
pe deplin potrivită concepției regizo
rale.

în cel de-dl doilea spectacol al 
turneului, regizorul Constantin Ana-

I

A Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Concert sim
fonic. Dirijor : Heinz Bongartz — (R. D. Germană) — 20.
• Opera română : Lucia di Lamermoor — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă : Singe vienez — 19,30.
A Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : Regina 
de Navara — 19,30, (sala Studio) : O femeie cu bani — 19,30. 
O Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : D-ale carnavalului — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Candida — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) ; Lovitura — 19,30, 
(sala Studio) : Femei singure — 20.
O Teatrul Giuleștl (în sala Teatrului evreiesc de stat) : 
Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții
• Teatrul Mic : Amintirea a două dimineți de luni — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Naufragiații —18.

19,30.

O Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : Viața e un vis — 20.
0 Teatrul „Țăndărică'4 (sala din Calea Victoriei) : Ileana 
slnziana — 17, (sala din str. Academiei) : Tigrișo,rul Petre
— 17.A Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la 
Tănase — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’63 — 19,30.
a Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : 
Cu picioarele pe pămlnt — 20.
O Ansamblul „Perinița" (la sala mică a Palatului) : Concert 
coral. Poeții români In muzica corală. Dirijor : Ștefan Mu- 

reșan — 20.

toi a căutat să dea dramei lui Sher
wood, cu multe implicații simbolice 
și pe alocuri chiar fantaste, <? accep
ție vădit realistă, subliniindu-i în a- 
cest chip unele accente sociale foarte 
actuale încă. Nu este însă vorba de 
o actualizare forțată, vulgarizatoare, 
ci de o fericit inspirată transpunere 

■ a simbolurilor piesei prin intermediul 
psihologiei personajelor, care a,, fost 
urmărită cu prioritate în spectacol. 
Allan, Duke și Gaby devin, în aceas
tă transpunere, mult mai mult vic
timele mediului social și ale proprii
lor lor limite, decît ale deșertului 
Arizonei, căruia de altfel însuși Sher
wood i-a dat o accepție simbolică. 
Adevărata arșiță care bîntuie sufle
tele oamenilor, în care setea de liber
tate, de frumos, devine un chin isto
vitor, este rapacitatea, spiritul de a- 
cumulare, sacul cu bani al bătrînului 
Maple, pentru care acesta își sacri
fică nepoata, fără ca măcar să-și dea 
seama. Regia a izbutit să „încarneze" 
simbolurile piesei, mai ales pe cele 
conținute direct în profilul scenic al 
personajelor, astfel incit, pe planul 
interpretării, concepția spectacolului 
s-a realizat aproape în totalitate. Al
lan Squier (Sinka Kâroly), Duke 
Mantee (Fâbiân Ferenc), Boze Herz- 
linger (Varga Vilmos), bunicul Maple 
(Lâszlâ Gyula), Gabbl Maple (Borbâth 
Idila) domnul și doamna Chisholm 
(Puhala ErnS și Bâsy Anna), ca de

altfel toate personajele piesei, apar
— pe linia implicațiilor psihologice 
și sociale — datorită realismului in
terpretării, foarte aproape de urmașii 
lor de astăzi. Această actuală am
prentă conferită profilului scenic al 
caracterelor face ca unele limite și 
aspecte oarecum depășite ale textu
lui să fie mai puțin vizibile în spec
tacol, ceea ce fără îndoială că este 
un aspect pozitiv al muncii colecti
vului și justifică — în același timp
— opțiunea teatrului pentru piesă.

Cadrul plastic al spectacolului (de
coruri și costume : Elena Buzdugan) 
fără a violenta indicațiile destul de 
amănunțite ale autorului, n-a izbutit 
să creeze atmosfera piesei. Uneori 
chiar (așa cum e, de pildă, cazul cu 
costumul lui Allan Squier) a păcătuit 
prin lipsă de inventivitate.

Teatrul de stat maghiar din Timi
șoara a mai avut în ultima vreme și 
alte realizări interesante ca, de pildă, 
premiera pe țară a piesei „Insula" 
de Gellu Naum (în regia lui Szombati 
Gille Ottâ) care, împreună cu spec
tacolele recentului turneu, ne îndrep
tățesc să sperăm că proiectele sale 
de viitor — printre care și realizarea 
unui spectacol cu „1 

Shakespeare, constituie 
unei rodnice activități

,Hamlet" de 
•. premisele 

creatoare.

Florian NICOLAU

prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea cunoscutului 
savant român, loan Athanasiu, 
fiziolog de renume internațional, 
Academia Republicii Socialiste 
România a organizat joi la 
amiază, în aula Academiei, o șe
dință festivă. Au participat aca
demicieni, profesori universitari, 
cercetători, medici și studenți.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de aoad. Ștefan Milcu, vice-

președinte al Academiei, academi
cienii V. Rășcanu și Grigore Be- 
netato, prof. univ. I. Popovici, 
membru corespondent al Acade
miei, conf. univ. N. Varachiu și 
prof. N. 
municări 
ziologiei 
nalitatea
educativă și patriotică 
rului loan Athanasiu.

TG. MUREȘ (cores
pondentul „Scînteli"). 
— La Galeriile de 
Artă ale Fondului 
Plastic din Tg. Mureș 
a avut loc ieri verni
sajul expoziției „Mi- 
hai Viteazul, primul 
înfăptuitor al unității 
Țărilor Române', or
ganizată de Arhivele 
Statului Tg. Mureș, în 
colaborare cu Comi-

totul municipal da 
cultură și artă. Expo
ziția cuprinde un nu
măr de 57 documente, 
în original șl fotoco
pii, care reflectă o 
serie de aspecte le
gate de relațiile poli
tice și economice din
tre Țările Române, 
anterioare momentu
lui Unirii sub Mihai 
Viteazul, relații ce au

pregătit înfăptuirea 
unității naționale. Ex
poziția cuprinde, de 
asemenea, o serie de 
documente referitoa
re la luptele de eli
berare de sub domi
nația otomană, pur
tate de Mihai Vitea
zul. Materialele pre
zentate provin de la 
Arhivele Statului din 
Tg. Mureș și Cluj.

— „Nastasia" după pie- 
G. M. Zamfirescu, pe 
lui Cornel Trăițescu, 

avut și conducerea' mu- 
Spectacolul a adus la

Premieră de balet 
la Opera Română

17,30 — Pentru cei mici : 
A Țara mea • Filmul „Povestiri 
pe malul apei". 18,00 — Stadion. 
18,20 — Buletinul circulației ru
tiere. 18,30 — Curs de limba rusă 
(lecția a 13-a). 19,00 — Antologie 
școlară : C. Negruzzl. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic, 
tate. 20,00 — Studioul
20,30 — Ecran literar. 20,50 — O 
Ilustrată din Oltenița. 21,00 — 
Reflector. 21,15 — Film artistic: 
La Escondida. 23,00 — Telejur
nalul de noapte.

19,30
19,50
Publici- 
muzical.

Opera bucureșteană a pre
zentat joi seara premiera de 
balet „Chopiniana" transpu
nere coregrafică a cîtorva din
tre cele mai frumoase piese 
pentru pian scrise de Chopin. 
Montată pe prima'noastră sce
nă lirici de Oleg Danovski — 
în versiunea clasică a lui Mihail 
Fokin, „Chopiniana" a alcătuit 
un singur spectacol împreună 
cu o altă creație a coregrafului român — ■ . -
sa lui 
muzica 
care a 
zicală.
rampă pe unii dintre balerinii 
noștri cei mai valoroși.

(Agerpres)

delor endocrine.
I. Afhanasiu acordă o atenție deose

bită și elaborării bazelor științifice ala 
educației fizice, stabilind norme fizio
logice pentru o educație fizică rațio
nală și inventind și un aparat pentru, 
studiul contracției musculare în timpul 
exercițiilor fizice.

într-o perioadă în care atenția biolo
gilor începea să se concentreze asupra 
problemei culturilor de țesuturi, des- 
chizînd perspectiva unor eventuala 
transplantări de organe, I. Afhanasiu, 
cu îndemînarea care-l caracteriza în 
realizarea experionfelor, efectuează, în 
colaborare cu elșvul său Aristide Gră- 
dinescu, cercetări extrem de importante 
asupra cordului izolat, reușind să-l 
mențină în stare funcțională timp de 
33 de zile. Era, pentru vremea aceea, 
un adevărat record, iar I. Athanasiu, 
studiind bazele fiziologice ale compor
tării organelor izolate, apare astăzi ca 
unul dintre precursorii chirurgiei func
ționale. Ca o recunoaștere a meritelor 
sale, profesorul Athanasiu este ales, la 
35 de ani, membru titular al Asociației 
internaționale a fiziologilor, din care au 
făcut parte fiziologi ca Richet, Pavlov, 
Sherrington, Einthoven și alți savanți 
de renume mondial.

Activitatea de cercetare științifică ■ 
lui I. Athanasiu s-a împletit strîns, așa 
cum am arătat, cu activitatea lui didac
tică. Chiar și profesorul Gh. Marinescu 
â participat frecvent la lecțiile Iui de 
fiziologie, arătînd că ele „vor rămîne 
pentru universitățile noastre un mode! 
do muncă personală, de conștiinciozi
tate, de claritate și obiectivitate". O 
grijă deosebită a manifestat I. Athana
siu față de studenți, inferesîndu-se nu 
numai de îmbunătățirea condițiilor de 
studiu, ci și a celor de trai. Iar atunci 
cînd, în anul 1925, din necesitatea de a 
alinia Bulevardul Colfei (actualul Bu
levard Bălcescu), edilii orașului au de
molat vechiul Institut de fiziologie, fără 
să asigure intrarea în funcție a noului 
institut, I. Athanasiu a demisionat din 
învățămîntul superior, declarînd „eu nu 

' ._ ’cu creta și
buretele. Conștiința mea nu-mi permită 
să certific că un student știe fiziologie 
fără să-i arăt eu o demonstrație, fără 
să fi făcut el o lucrare practică’.

loan Afhanasiu a sesizat și contradic
ție și nedreptățile epocii în care trăia 
i nu s-a sfiit să' le condamne în public, 
n anul 1918, fiind rector al Universității 

din București, el scria „toți membrii so
cietății să fie datori să muncească, fie
care în raport cu puterile sale fizice și 
intelectuale, iar munca să fie plătită 
după cantitatea și calitatea ei, fără ca o 
clasă socială să exploateze pe alta".

Grav bolnav, dar mereu preocupat 
de instalarea noului Institut de fiziolo
gie, deplasîndu-se doar într-un fotoliu 
pa rotile, profesorul loan Athanasiu 
moare la 20 iulie 1926. Prin testament, 
instituie cu modestele sale economii o 
bursă acordată unui copil silitor din 
comuna sa natală.

Moștenirea lui științifică, întemeiată 
pe baze materialiste, cunoaște astăzi o 
apreciere unanimă, fiind considerată un 
aport de seamă la tezaurul științei na
ționale și mondiale, iar pentru tînăra 
generație de oameni de știință, viața 
lui I. Afhanasiu constituie o pildă demn# 
de urmat.

invatămintul superior, deci 
pot face fiziologie doar
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Plenara C. C. al Partidului
Muncii din Coreea

MARXISMUL5»
răsfoind presa străină

0 piesă despre agresiunea
S. U. A. in VietnamCASUȚE-CAMPING

vineri 26 aprilie 1968

Telegramă viața internațională
Excelenței Sale JULIUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite Tanzania 
DAR ES SALAAM

Cu ocazia celei de-a IV-a aniversări a creării Republicii Unite Tan
zania, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre calde fe
licitări și cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, de pace și 
prosperitate poporului tanzanian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
■■ Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Sesiune științifică cu tema

SI CONTEMPORANEITATEA
7

Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui dascăl al 
clasei muncitoare, Karl Marx, la Mu
zeul de istorie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și democratice 
din România, au început joi dimi
neața lucrările sesiunii științifice cu 
tema „Marxismul și contemporanei
tatea". Sesiunea este organizată de 
Institutul de studii istorice si social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia și Academia de științe social-po
litice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă 
C.C. al P.C.R.

La lucrări participă academicieni, 
profesori universitari, cercetători știin
țifici din unitățile instituțiilor organi
zatoare, din alte instituții de speciali
tate și universități din țară.

Participă, de asemenea, reprezen
tanți ai unor institute științifice și 
școli superioare de partid din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Franța, Italia, Iugoslavia, Mongolia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

în cnvîntul de deschidere, tovarășul 
Ton Popescu-Puțuri, directorul Institu
tului de studii istorice, și social-politi- 

1 ce de pe lîngă C.C. al P.C.R., a subli
niat, printre altele, că forța învățăturii 
marxiste — expresie a însăși logicii 
dezvoltării sociale și a celor mai 
adînci aspirații ale maselor muncitoa
re —■ a fost strălucit confirmată de 
liniile esențiale ale evoluției societății 
contemporane, de uriașele prefaceri 
înnoitoare ale epocii noastre — epoca 
trecerii omenirii de la capitalism la 
socialism. Nici o învățătură creată de-a 
lungul timpurilor n-a cunoscut o atît 
de amplă rezonanță în conștiința ome
nirii și o atît de puternică forță de 
atracție. Expresie a caracterului și spi
ritului veșnic viu, învățătura marxistă 
este îmbogățită necontenit’ de către; 
partidele comuniste și muncitorești 
prin sintetizarea experienței istorice și 
a rezultatelor dezvoltării sociale. Vor
bitorul a subliniat că. Partidul Comu
nist Român — aplicînd în mod crea
tor adevărurile generale ale marxism- 
leninismului la condițiile concrete, la 
particularitățile istorice și naționale 
ale României, generalized experiența 
edificării noii societăți, studiind, tot
odată, experiența altor partide și țări 
socialiste 
porul în 
vîrșire a orînduirii socialiste în patria 
noastră.

După cuvîntul de deschidere, to
varășul Ion Popescu-Puțuri a prezen
tat comunicarea „Marxismul și con
temporaneitatea".

în cursul primei zile a sesiunii au 
mâi fost prezentate comunicările : 
„Conținutul și trăsăturile progresului 
economic-social în epoca contempora
nă" — prof. C. Borgeanu, de la 
Academia de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C 
al P.C.R., și conf. dr. Gh. P. Apostol, 
de la Academia de științe economice; 
„Marxismul și rolul factorului con
știent în dirijarea vieții sociale" — 
prof. Ion Geterchi, șef de secție la 
Institutul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al- P.C.R., 
și conf. Marin Nedelea, de la Acade
mia de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. ; „Probleme metodologice' ale 
analizei marxiste a capitalismului 
contemporan" — dr. Ion Stoian, rec
torul Academiei de științe social-po
litice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă

— conduce cu succes po- 
opera de construire și desă-

C.C. al P.C.R.; „Metoda Iui Marx"
— prof. A. I. Malîș de la Institutul 
de marxism-leninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S.; „Karl Marx și lupta 
românilor pentru emanciparea socială 
și eliberare națională" — acad. A. 
Oțetea, directorul Institutului de isto
rie „N. Iorga" al Academiei ; 
„Marxismul și căile de trecere la 
socialism" — Victor Joannes, direc
torul Institutului „Maurice Thorez" — 
Franța; „Sociologia economică mar
xistă și contribuția ei la practica con
strucției socialiste" — dr. M. Cernea, 
șef de sector lâ Institutul de filozofie 
al Academiei; „Democrația și socia
lismul" —acad. Pavel Reiman, direc
torul Institutului de istorie a mișcării 
comuniste din R. S. Cehoslovacă; 
„Umanismul și antropologia filozofică 
în concepția lui Karl Marx" — acad. 
C. I. Gulian, directorul Institutului 
de filozofie al Academiei ; „Marxis
mul și teoria culturii" — conf. dr. 
Alexandru Tănase, consilier la Con
siliul Național al Cercetării Științi
fice ; „Marxismul și unele probleme 
ale mișcării muncitorești contempora
ne" — dr. Stanislav Stojanovic, cer
cetător științific la Institutul de stu
diere a mișcării muncitorești din Bel
grad ; „General și particular în re
voluția și construcția socialistă" — 
conf. Petre Pînzaru de la Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. ; „Aplicarea în R. D. Germană 
a învățăturii lui Marx despre forma
țiunea social-economică" — prof. dr. 
Gertraud Teschner, șefa catedrei de 
istorie a P.C.U.S. și a mișcării munci
torești de la Școala superioară de 
partid „Karl Marx" de pe lîngă C.C. 
al P.S.U.G.; „însemnări inedite ale 
lui Karl Marx despre' locul României 
în economia europeană în 1865“ — 

•'•'dr. Angfl'stih Deac, ’director’aHțun'bF’' 
al Institutului de studii' istorice ’ și‘ 
social-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R.; „Marxismul și mișcarea de 
eliberare națională" — conf. Gheor- 
ghe Badrus și conf. dr. Constantin 
Florea de la Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Karl Marx 
și metodologia cercetării științifice" — 
acad. Athanase Joja; „Independența 
națională de stat și colaborarea eco
nomică" — Gorgy Sass, șeful catedrei 
de economie și industrie de la Școala 

’ superioară de partid de pe lingă
C.C. al P.M.S.U.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Anticipații la marea sărbătoare de I Mai: pregătiri la Uzinele „23 August

Au fost omologate și au intrat în fa
bricație la fabrica „Azbociment" din 
Oradea primele căsuje-camping reali
zate din azbociment. Executate, pe baza 
proiectelor întocmite de specialiști ai 
Institutului de proiectări în construcții 
și materiale de construcții din București, 
căsuțele-camping din azbociment oferă 
o suprafață de locuit de circa-12 me
tri pătrafi, permițînd montarea unui 
mobilier care să asigure confortul nece
sar pentru 2 persoane. Elementele con-

sfrucfiei sînf demonfabile și transporta
bile, rezistente la intemperii, și asigură 
o perfectă izolafie termică, fonică și 
hidrofugă. Dat fiind că panourile com
ponente pot fi vopsite în diverse culori 
și că acoperișul este executat în triunghi 
juguiat, ele au un aspect plăcut, ampli- 
ficind frumusefea peisajului. Primul lof 
de 20 căsufe-camping intrate în fabri
cație sînf executate pentru Sinaia.

(Agerpres)

vremea

Un obiect practic și
util in gospodărie

Printre principalele obiec
te electro tehnice menite să 
ridice gradul de confort și ci
vilizație a vieții cotidiene se 
numără și frigiderele. Bine
cunoscutul „FRAM", intrat in 
recenta reducere de prețuri, 
se vinde acum cu 375 lei mai 
ieftin. Este încăpător, cuprin- 
zînd patru grătare, două cutii 
din masă plastică cu capace 
transparente pentru fructe; 
un compartiment pentru unt și 
brînză, un raft pentru ouă și 
altul pentru sticle; un eva
porator cu spațiu pentru două 
tăvițe necesare obținerii de 
cuburi de gheață. Frigiderul 
este prevăzut cu un termo- 
stat pentru reglarea automată 
a temperaturii și a consumu
lui de energie. Se vinde și cu 
plata în rate.

PHENIAN 25 (Agerpres). — In 
cadrul Plenarei C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea au continuat 
dezbaterile pe marginea raportului 
„Cu privire la planul de dezvol
tare a economiei naționale pe anul 
1968, îndreptat spre desfășurarea 
în mai bune condiții a construc
ției economice și de apărare în le
gătură cu situația creată", prezen
tat de Kim Ir, secretar al C.C. al 
partidului, prim-vicepreședinte al

Cabinetului de Miniștri. Plenara a 
ascultat rapoartele cu privire la 
îndeplinirea hotărîrilor Plenarei a 
7-a a C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea și a analizat măsurile care 
urmează să fie aplicate.

în cadrul Plenarei, Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al parti
dului, a rostit o cuvîntare.

După adoptarea unor hotărîri 
corespunzătoare, lucrările Plenarei 
au luat sfîrșit.

pătat forme care, în 
acea perioadă, nu pu
teau fi prevăzute. A- 
ceastă evoluție a eveni
mentelor a avut oare o 
influență asupra mun
cii dv. ?

RĂSPUNS : Desigur, 
în procesul muncii 
mi-am completat în per
manență cunoștințele 
despre evoluția războ
iului. Și participarea 
mea la sesiunile Tribu
nalului Russell, din 
Stockholm și Copen
haga, la care, datorită 
depozițiilor martorilor și 
documentelor prezen
tate, mi-am format- o 
imagine despre felul în 
care procedează trapele 
americane în Vietnam, 
mi-a oferit un material 
nou. Acțiunea nu cu
prinde, desigur, uneia 
aspecte relevate de e- 
venimente foarte recen
te. Ea urmărește să în
fățișeze pe fundalul lup
tei de eliberare dusă 
de poporal vietnamez, 
în decursul istoriei sale 
de peste 2 000 de 
ani, planurile ameri
cane din 1954 și pînă 
în 1964, oînd, după in
cidentul ■-'dim- Golful ;fa ;;
T0iikih'g;; -a ‘■'început a- E',I:
tacul împotriva Repu
blicii Democrate Viet
nam. între aceste două 
date a fost cuprinsă în
treaga acțiune de es
caladare. Narațiunea 
piesei merge pînă în 
1964, dar la sfîrșitul ei 
apare clară întreaga e- 
voluție a evenimentelor, 
așa cum se înfățișează 
ele astăzi.

riștii, în cadrul căreia a 
răspuns la o serie de în
trebări. Reproducem, 
după săptămînalul vest- 
german „DIE AN- 
DERE ZEITUNG", în 
formă prescurtată, unele 
dintre aceste întrebări și 
răspunsuri :

ÎNTREBARE: Ce
v-a determinat, d-le 
Weiss să alegeți tocmai 
soarta poporului vietna
mez, drept temă a pie
sei dv. ?

RĂSPUNS: Este o 
idee veche, care mă 
preocupă de mulți ani. 
Am încercat s-o abor
dez, și în piesa „Cîn- 
tecul despre momîia lu
sitană", iar' în piesa 
despre Auschwitz — 
„Ancheta" — ea revine 
din nou : pe de o parte
— asupriții, de cealaltă
— asupritorii. In lumea 
fostelor popoare colo
niale care au scuturat 
țugui colonialismului, 
Vietnamul ocupă un rol 
deosebit. De aceea, în
fățișarea situației din a- 
ceastă țară are impor
tanță nu numai pentru 
Vietnam, ci și pentru 
lupta în întreaga așa- 
numită „linhe-'a •‘WeM*?*"1 
împotriva colonialiKmu- - 
lui, neocolonialismului
și imperialismului. Am 
elaborat piesa împreună 
cu Jiirgen Horlemann, 
autorul cărții „Geneza 
conflictului". El s-a 
specializat în mod deo
sebit în problemele 
vietnameze.

ÎNTREBARE:
cînd ați început elabo
rarea piesei, războiul 
din această țară a că-

La Frankfurt pe Main 
(R.F.G.) a avut loc, a- 
cum cîteva zile, pre
miera mondială a noii 
piese a cunoscutului 
dramaturg Peter Weiss 
(de origine germană, 
stabilit în Suedia), con
sacrată luptei eroice a 
poporului vietnamez 
împotriva agresiunii a- 
mericane.

Ancorată puternic în 
actualitate, piesa „Dis
curs despre Vietnam...", 
cuprinde o perioadă în
delungată din frămîn- 
tata istorie a poporului 
vietnamez. Piesa începe 
prin a înfățișa eveni
mente petrecute acum 
mai bine de 2 000 de 
ani, redă momente cru
ciale din istoria acestui 
popor, pînă la izbucni
rea războiului din In
dochina. Este scos în 
relief, în această parte, 
momentul istoric deter
minat de crearea, în 
Vietnam, a partidului 
comunist, constituirea 
armatei de eliberare. 
Partea a doua se referă 
la războiul din Indo
china, conferința de la 
Geneva și agresiunea a-

; nîeh'câiiă;^ « Ț-'" ";
După cum remar

că presa, publicul 
răsplătește spectacolul 
cu aplauze frenetice, 
făcînd, la încheie
rea lui, o impresionantă 
manifestație de simpa
tie pentru poporul viet
namez.

Aflîndu-se, cu ocazia 
premierei, la Frankfurt 
pe Main, Peter Weiss a 
avut o întîlnire cu zia-

Ieri în țară: vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. După-a- 
miaza, pe alocuri, în Transilva
nia și Moldova s-au produs une
le înnorări și s-au semnalat 
descărcări electrice. Vîntul a su
flat potrivit, cu intensificări lo
cale în Moldova și Dobrogea. 
Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 14 grade Ia 
Sulina și Mangalia și 30 grade 
la Dorohoi.

Timpul probabil pentru zilele 
de 27, 28 și 29 aprilie. în țară: 
vremea devine ușor instabilă, 
mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea averse locale de 
ploaie. însoțite de descărcări e- 
îectrice. Vînt potrivit cu inten
sificări de scurtă durată. Tem
peratura în scădere ușoară la în
ceputul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, izolat mâi coborîte, iar 
maximele între 15 și 25 de grade, 
în București: vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil, fa
vorabil averselor izolate 
ploaie. Vînt potrivit.PENTRU

(Agerpres)
LITORAL

Prin O.N.T

BILETE DE 
ODIHNĂ

Agențiile și filialele O.N.T. 
aii pus,,în. yînzare, pentru pe- 
rioada'" 15—31 'mai, Tocttri la" 
odihnă pe durate variabile-, 
chiar și de o zi, in stațiunile 
MAMAIA, EFORIE NORD, 
EFORIE SUD. Prețurile sînt 
avantajoase. Pensiunea com
pletă in hoteluri costă 30 lei, 
iar in căsuțe 29 lei pe zi. 
ce doresc numai cazare în 
teluri vor plăti 11 lei și in 
suțe 7 lei pe zi. Costul trans
portului pe C.F.R este redus 
cu 50 la sută. Pentru pose
sorii de bilete cu un sejur de 
minimum 4 zile, O.N.T orga
nizează, contra cost, excursii 
pe litoralul bulgăresc, la Var
na, Nisipurile de Aur, la 
Balele.

Cei 
ho- 
că-

TELEGRAMA
Ministrul afacerilor externe

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a transmis o 
telegramă de felicitare lui Mit
chell Sharp, cu ocazia numirii 
sale în funcția de secretar de 
stat pentru afacerile externe al 
Canadei.

Numeroși scriitori, ziariști și alți 
oameni de cultură bucureșteni/ 
vechi membri de partid au condus 
joi pe ultimul său drum pe scrii
torul și publicistul Constantin 
Prisnea.

La amiază, la Casa Scriitorilor, 
unde se afla depus corpul neîn
suflețit al lui Constantin Prisnea, 

. a avut. loc o adunare de dbl’u, 
Evocînd personalitatea celui dis- 

■ părut, Ion Moraru, vicepreședinte 
al C.S.C.A., criticul Valeriu 
Râpeănu, membru al comitetului 
de conducere al Uniunii Scriito
rilor, Victor Ionescu. membru al

Comitetului foștilor deținuți anti
fasciști, și Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor, au vorbit 
despre viața și activitatea multi
laterală a lui Constantin Prisnea 
în domeniul literaturii, publicis
ticii și răspîndirii culturii în 
mase.

După adunarea de doliu, corte
giul funerar s-a îndreptat spre 
Cimitirul Bellu, unde a avut loc 
înhumarea. Șerban Nedelcu, re
dactor șef adjunct al revistei 
„Albina", a adus un ultim omagiu 
lui Constantin Prisnea.

(Agerpres)

De

LA TENIS OE MASA

Formația reprezentativă 
pentru meciul

Ieri, la Casa Ziariștilor, a avut 
loc o conferință de presă în ca
drul căreia E. Vogi, coordonatorul 
comisiei pentru echipa reprezenta
tivă de fotbal, a prezentat forma
ția ce va fi aliniată la 1 mai la 
Linz în partida contra naționalei 
austriece. Iată pe componențil 
echipei române, în ordinea așeză
rii ' tactice • Coman — Ivăncescu, 
Barbu, Hălmăgeanu, Deleanu — 
Dinu — Grozea, Dobrin — Pîrcălab, 
Ionescu, Kallo.

După cum se vede, reprezenta
tiva renunță la „4—2—4', mai ales 
din cauză că actualmente nu se

cu Austria
dispune de două aripi capabile 
să-și asume și sarcini defensive 
atunci cînd adversarul atacă. Se 
optează în schimb pentru o așe
zare cu patru apărători și trei 
halfi, cu Dinu ca mijlocaș retras 
activînd în fața fundașilor centrali. 
Ceilalți doi halfi, Grozea și Dobrin, 
au cu precădere sarcini ofensive.

în cazul cînd Dinu, ușor acciden
tat, nu va putea juca, locul lui 
va fi luat de Gergely. De aseme
nea, dacă Pîrcălab nu se va re
face în timp util, el va fi înlocuit 
cu Sasu.

„JUVENTUS“ A CUCERIT
CUPA „.PRIMA V AR A“

I

în finala turneului 
pentru Cupa challenge 
„Primăvara" destinată 
stimulării echipelor de 
fotbal din școlile pro
fesionale, „Juventus" 
(reprezentativa bucu- 
rbșteană) a învins cate
goric „Ripensia" (re
prezentativa timișo
reană) cu 4—0 (2—0). 
Bucureștenii cu o for
mație bine pusă la 
punct au ineîntat pe cei 
vreo 7 000 de spectatori 
prin jocul lor combi- 
nativ și spectaculos. 
Cîteva elemente de 
mare perspectivă au și 
atras atenția antreno
rilor prezenți în tribu
ne. în primul rînd fiind 
vorba de stoperul Ol- 
teanu, de atacanții 
Gherase și Enache și 
de foarte tinărul mij-

locaș Naom (născut în 
1951).

De altfel, acestuia din 
urmă o comisie prezi
dată de Ion Alexan- 
drescu, secretar gene
ral adjunct al F.R.F., 
și Crh. Ola, 
federal, i-a 
cupa pentru cel mai 
bun jucător al turneu
lui, Naom fiind tot
odată convocat la pre
gătirile lotului națio
nal de juniori! Gheor- 
ghe Ola a mai introdus 
în evidența lotului și 
alți tineri remarcați în 
turneu ca Georgevici 
de la „Ripensia". Cîrs- 
tea și Nistor de la 
„Șoimii" din Sibiu.

După opinia tehnicie
nilor care au vizionat 
partidele turneului pen-

antrenor 
decernat

tru trofeul „Primăva
ra", sînt mulți jucători 
care merită atenția 
celor responsabili cu 
pregătirea echipelor de 
„rezerve-tineret" de la 
cluburile din prima ca
tegorie. Dăm cîteva 
nume demne de reți
nut : Tatu Constantin 
(F. C. Craiova), lonaș 
(Șoimii — Sibiu), Ol- 
teanu. Omer, M. Io
nescu, Gherase, Enache 
(Juventus), Florea și 
Albu (Ripensia).

Următoarea întrecere 
pentru trofeul challen
ge „Primăvara" va a- 
vea loc la Craiova în 
luna iunie, Juventus 
avînd de apărat cupa 
în fața reprezentativei 
școlilor profesionale 
locale.

volei Dinamo (feminin)

eliminată
din „C. C. E.“

La numai 24 de ore după eșecul 
steliștilor, o altă reorezentantă 
voleiului nostru ------ ----
„C.C.E.". E vorba de echipa femi- 
nină Dinamo București 
pe teren propriu (scor 3—0, la 13, 
10, 14). de către redutabila garnitu
ră moscovită T.S.K.A., deținătoare a 
trofeului european. Pentru că spe
ranțele de calificare erau minime, a- 
prigii susținători ai bucureștencelor 
au dorit o comportare onorabilă, dar 
așteptarea le-a fost înșelată. Moscovi
tele. care în anul precedent, au pier
dut la București cu 3—1, au privit 
meciul cu seriozitate deosebită. Majo
ritatea atacurilor le-a finalizat Gu
reeva. ale cărei lovituri pornite de 
lâ înălțimea de 1,90 m, au măci
nat treptat apărarea dinamovistelor.

Și totuși bucureștencele au avut 
ieri în Helga Bogdan o jucătoare 
în plenul posibilităților ofensive, a 
cărei prezentă la fileu a constituit 
un permanent pericol pentru defen
siva sovieticelor. Dar cu o floare...

Dan ILIESCU

a
părăsește scena

învinsă și

a campionate- 
de masă de Ia 
dată cu cîesfă-

Cea de-a 6-a ediție 
lor europene de tenis 
Lyon a luat sfîrșit o 
șurarea finalelor probelor de dublu, 
în finala probei de dublu mixt, 
cuplul Gomoskov, Rudnova (U.R.S.S.) 
a învins cu 3—0 (21—16, 23—21,
21—18) pe Dorin Giurgiucă, Maria 
Alexandru (România). La dublu fe
minin, titlul continental a fost cuce
rit de perechea cehoslovacă Marta 
Luzova. Jetka Karlikova. Ele au în
trecut în finală cu 3—1 (21—14.
21—12, 17—21, 21—15) pe Rudnova, 
Grinberg (U.R.S.S.). în sfîrșit. la 
masculin iugoslavii Anton Stipan- 
cic și Edward Vecko au realizat cea 
mai mare surpriză a campionatelor 
cucerind titlul în dauna campionilor 
mondiali suedezii Johansson și Alser. 
Jucătorii iugoslavi au 
torioși cu scorul de 
20—22, 22—20, 21—14).

După cum s-a mai 
simplu feminin titlul a
rei jucătoare Ilona Vostova (Ceho
slovacia). care a învins-o cu 3—2 pe 
sovietica Rudnova. Vostova este 
elevă. Ea are numai 14 ani. fiind 
cea mai tînără campioană din istoria 
„europenelor" ! Dragutin Surbek (Iu
goslavia), care în finala probei mas
culine l-a învins cu 3—2 pe maghia
rul Borzsei. a fost. de asemenea, 
unul din autorii numeroaselor sur
prize înregistrate în cadrul campio
natelor europene de la Lyon.

terminat vic-
3—1 (21—17.

anunțat, la 
revenit tine-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FEDERAȚIA OLANDEZA DE BOX 

a invitat la turneul internațional care 
va începe la 9 mai în orașul Amster
dam și 7 pugiliști români. în cursul 
zilei de ieri forul 
ca la acest turneu să participe : 
Ciucă (muscă), N. Gîju (cocoș), 
Moldovan (pană), I. Covaci (mijlocie- 
mică), Gh. Chivăr (mijlocie), I. Mo- 
nea (semigrea) și I. Alexe (grea).

nostru a stabilit 
C. 
N.

PREMIUL „RAE HICKOK", care 
se acordă la New York în fiecare an 
celui mai bun sportiv profesionist, a 
fost acordat miercuri campionului 
mondial de box la categoria mijlocie, 
Nino Benvenuti. Juriul pentru acor-

darea premiului a fost alcătuit din 
cei mai cunoscuți ziariști sportivi 
din S.L'.A. După Benvenuti, în cla
sament cele mai multe puncte au fost 
realizate de englezul Tony Jacklin 
(golf), și de americanul de culoare, 
boxerul Joe Frazier, campion mon
dial, neoficial, la categoria grea.

LA HAMBURG, în prezența a 
70 000 de spectatori, s-a desfășurat 
primul meci dintre formațiile H.S.V. 
Hamburg și Cardiff City, contînd 
pentru semifinalele „Cupei Cupelor" 
la fotbal. întîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1 (0—1).

Cine sînt
partizanii rhodesieni ?

Săptămînalul elvețian 
„DIE WELTWOCHE" 
publică un articol despre 
lupta patrioților rhode
sieni, din care extragem : 

„Cine ' sînt partizanii 
rhodesieni ? Cei mai 
mulți sînt studenți. Alții 
sînt veterani ai fostei in
fanterii engleze africane 
—- East African Rifles. 
Majoritatea aparțin tribu
lui Mashombe. Condu
cerea operațiilor de gue
rilă o deține organizația 
Z.A.P.U. (Uniunea po- 

african Zim-poralui 
babwe).

Țelurile pe care le ur
măresc partizanii — stu- 
denți, muncitori și func
ționari de culoare din 
Rhodesia — țelurile pen
tru care mor și care-i în
suflețesc pe acești oa
meni pot fi exprimate în 
cîteva cuvinte. Șesurile, 
dealurile, podișurile și 
savanele roditoare spre 
sud de fluviul Zam
bezi (suprafața 
Rhodesiei este 
390 000 kmp) 
cotropite, spre 
secolului trecut, de cău
tători de aur, mercenari 
și tot felul de aventu
rieri albi. Sir Cecil Rho
des, întemeietorul com
paniei . Anglo-American 
Corporation, prim-minis- 
tru al provinciei Cap, 
visa să creeze o platfor
mă care să unească par
tea de sud a Africii, a- 
flată sub dominația en
gleză, cu valea Nilului, 
de asemenea sub stăpî- 
nire engleză. în calea 
lui se afla regatul Ma- 
shombe. La 12 septem
brie 1890, Cecil Rhodes 
și-a înfipt steagul pe

totală a 
de circa 
au fost 
sfîrșitul

află astăzi Salisbury, 
capitala ținutului denu
mit Rhodesia în cinstea 
sa. în 1923, aceste me
leaguri, îmbibate cu sîn- 
gele africanilor omorîți 
în cursul unor lupte crîn- 
cene, au primit statutul 
de colonie britanică.

în noiembrie 1965, fos- 
tuT aviator al forțelor mi
litare britanice și planta-, 
tor de tutun, Ian Smith, 
a declarat -unilateral in
dependența Rhodesiei. 
Guvernul de la Londra a 
răspuns la aceasta cu 
„sancțiuni economice". 
Guvernul lui Wilson 
continuă să discute și as
tăzi despre represiunile 

Juridice, 
hologice 
aplicate.

Astăzi, 
trăiesc circa 220 000 de 
albi. Ei guvernează cu 
o putere absolută, bru
tală, neîngrădită de nici 
un fel de prevederi le
gale, pe cei peste 
3 OOO 000 de africani. în 
acest stat al dominației 
albe, Situația este la
mentabilă : după mode
lul sud-african, despăr
țirea raselor este aproa
pe perfectă. Orice vizi
tator al orașelor Bula
wayo sau Salisbury 
poate vedea copiii* negri 
care cerșesc, cîinii poli
țiști și mizeria tristă, 
în care trăiește po
pulația africană. Da
torită unei legislații, 
impuse prin metode po
lițiste, cei 220 000 de 
coloni albi stăpînesc 53 
la sută din suprafața a- 
gricolă a țării. Un aparat 
polițienesc, organizat 
după modelul sud-afri-

politice și psi- 
care ar trebui

în Rhodesia

dealul Kopje. Acolo se can, o justiție rasistă de

teroare și, în sfîrșit, o ar
mată puternic echipată, 
completată cu mercenari 
sud-africani, permite re
gimului lui Smith să in
timideze și să mențină în 
mizerie cea mai mare 
parte a celor peste 3 
milioane de africani. în 
momentul de față, nu
mai în închisoarea cen
trală din Salisbury sînt 
deținuți 135 de africani 
împotriva cărora s-a pro
nunțat sentința de con
damnare la moarte.

Forțele partizanilor 
nu sînt încă așa de nu
meroase. Totuși ele cre
ează dictaturii colonilor 
probleme serioase. A- 
ceasta se datorește mul
tiplelor metode de ac
tivitate folosite de ei. 
înainte de toate, parti
zanii iau contact cu 
populația și popularizea
ză ideile luptei de eli
berare ; sînt constituiți 
în celule și dispun de 
depozite de armament și 
muniții. în consecință, 
partizanii pot trăi luni 
dc-a rîndul în sate și o- 
rașe fără să fie desco- 
periți.

Luptele care se duc în 
nordul țării de la începu
tul lunii martie între 
trupele guvernamentale 
și grupuri de partizani 
dovedesc că aceștia din 
urmă încep să fie din ce 
în ce mai organizați. 
Partizanii au dovedit în 
lupte un curaj demn de 
admirație. Aceasta se 
datorește, în primul rînd, 
faptului că obiectivele 
luptei lor sînt temeinice 
și convingătoare. Ei 
luptă pentru libertatea 
lor, pentru recucerirea 
țării uzurpate".

/
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omului
ASTĂZI ÎNCEP DEZBATERILE 
ÎN PROBLEMA AFRICII DE 
SUD-VEST ȘI A NEPROLIFE- 
RĂRII ARMELOR NUCLEARE

SIUNEA

NERAIE

în
al

membrilor comite- 
teritoriu care a fost 
mandatul Republicii

NEW YORK 25 — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ioneseu, transmite: 
Joi, Adunarea Generală a O.N.U. și 
Comitetul Politic nu au ținut ședințe 
pentru a se oferi delegațiilor răgazul1 
necesar pregătirii lucrărilor. ‘ 
cursul dimineții a avut loc o reu
niune a Comitetului Special 
O.N.U. pentru Africa de sud-vest 
consacrată definitivării raportului pe 
care urmează să-l prezinte Adunării 
Generale. Acest comitet, format din 
reprezentanți a 11 state, a fost creat 
anul trecut pentru a prelua, potrivit 
unei rezoluții în acest sens a O.N.U., 
administrarea teritoriului Africii de 
sud-vest și a-l pregăti pentru obți
nerea independenței. Dar, sfidînd ho- 
tărîrile Adunării Generale, autori
tățile de la Pretoria au refuzat să 
admită accesul 
tulul în acest 
scos de sub 
Sud-Afiricane.

După cum s-a anunțat în Buletinul 
oficial al O.N.U., dezbaterile din 
Adunarea Generală pe marginea pro
blemei Africii de sud-vest vor în
cepe în dimineața zilei de 26 apri
lie, iar cele din Comitetul Politic 
consacrate examinării punctului 
„neproliferarea armelor nucleare" 
in după-amiaza aceleiași zile.

în cursul după-amiezii de joi în 
fața clădirii Palatului Națiunilor U- 
nite a avut loc ceremonia înălțării 
celui de-al 124-lea steag care a mar
cat admiterea statului Mauritius în 
rîndul membrilor Organizației Na
țiunilor Unite. La festivitate au par
ticipat președintele Adunării Gene
rale, Corneliu Mănescu, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, și 
mare număr de diplomați.

Timp de două zile, impozanta 
clădire Lancaster House din Lon
dra a fost ocupată de reprezentan
ții pactului CENTO. Patru membri 
plini, Marea Britanie, Turcia, Iran și 
Pakisfan, cu substanțiala participare 
a unui membru asociat —S.U.A.— 
au încheiat a 13-a sesiune minis
terială cu obișnuitul comunicat 
despre „continuarea colaborării 
multilaterale". Textul a fost de alt
fel definitivat chiar din prima zi, 
după ceremonia deschiderii, dar 
cu 18 ore înainte de prima șe
dință plenară. Aceasta a fost și 
ultima, deoarece într-un timp re
cord de aproape trei ore au fost 
„epuizate" toate temele, astfel in
cit ședința de miercuri după amia
ză a fost anulată.

O asemenea succintă desfășura
re a lucrărilor pare să se datore
ze mai ales preocupării anglo-a- 
rnericane de a evita discutarea pro
blemelor față de care se știe că 
părerile sînt împărțite. Or, astfel
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de puncte divergente există, după 
cum a menționat însuși premierul 
Harold Wilson în cuvintarea sa de 
deschidere. A rămas, de pildă, în 
suspensie problema confuză rezul- 
tînd din hotărîrea Marii Britanii de 
a-și retrage forțele din Golful Per
sic pînă în 1971. Atît delegația en
gleză, cît și cea americană au dat 
asigurări că țările lor își vor con
tinua contribuția financiară la 
CENTO.

Observatorii politici nu exclud 
posibilitatea ca S.U.A., deși mem
bru „asociat", să preia treptat lo
cul /v'.arii Britanii, tendință de alt
fel semnalată mai demult și la Est 
de Suez.

Semne de întrebare sînt ridica
te da atitudinea Pakistanului, des
pre care se știe că este nemulțu
mit de politica imprimată pactului 
CENTO de către Marea Britanie și 
Statele Unite. Se aminteșre, astfel, 
că Pakistanul nu a mai participat 
în 1965 la exercițiile militare ale 
membrilor CENTO, iar cercurile 
politice din Londra apreciază ca 
avînd o semnificație expresă fap
tul că la actuala sesiune CENTO 
Pakistanul nu a fost reprezentat 
prin ministrul de externe, ca cele
lalte țări, ci doar prin ambasado
rul său în Marea Britanie.

Parlicipanții s-au despărțit fără 
a rezolva principalele puncte di
vergente, dar angajîndu-se să con
tinue consultările reciproce asupra 
problemelor internaționale de in
teres comun și au fixat următoarea 
sesiune ministerială CENTO în a- 
prilie 1969, la Teheran.

*

PARIS 25. — Trimisul special A- 
gerpres, Mircea Moarcaș, transmite: 
Membrii delegației parlamentare, 
în frunte cu acad. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale au făcut joi dimineața o 
vizită la Centrul de cercetări al 
Societății Pechiney — Saint-Go- 
bain. Directorul adjunct al Institu
tului, Georges Clere, a informat pe 
oaspeți despre preocupările actua
le ale cercetătorilor ce deservesc 
cele 17 uzine și exploatările miniere 
aparținînd societății. Au fost vizi
tate apoi unele iaboratoare.

La amiază, Comisariatul pentru 
energia atomică 
al Franței a ofe
rit un dejun în 
cinstea delegației 
române la insti
tutul de la Saclay, 
din apropierea Pa
risului. Au parti
cipat Jean Debies- 
se, directorul ge
neral al Institutu
lui de cercetări 
nucleare de la Sa
clay, Jacques 
Vendroux, preșe
dintele Comisiei 
afacerilor externe 
a Adunării Națio
nale Franceze, spe
cialiști ai institu
tului, deportați, 
precum și D. Ani- 
noiu, consilier al 
ambasadei româ
ne, cercetători ro
mâni aflați pentru 
specializare la Sa
clay.

In timpul deju
nului a avut loc 
un larg schinîb de 
vederi privind

PRAGA 25. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ioneseu, transmi
te : In cadrul celei de-a 23-a se
siuni a Adunării Naționale a R.S. 
Cehoslovace au continuat joi dez
baterile pe marginea declarației 
guvernului cehoslovac, elaborată pe 
baza noului program de acțiune al 
P.C.C., adoptat de Plenara din a- 
prilie a. c. a Comitetului Central, 
în aceeași zi au început discuțiile 
în legătură cu proiectul de lege 
guvernamental cu privire la 
schimbările în organizarea și com
petența unor organe centrale. De
putății au aprobat acest proiect de

V V

Iz-
R.A.U. au 
propunere

cotidianul 
a anunțat

La 22 aprilie secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a anunțat prin 
intermediul unui purtător de cu
vînt, că va trimite un nou repre
zentant în Orientul Apropiat care 
să cerceteze condițiile de viață ale 
populației civile din teritoriile o- 
cupate de Izrael. S-a precizat, 
transmite agenția Reuter, că 
raelul, Iordania, Siria și ~ 
fost de acord cu această 
a lui U Thant.

Pe de altă parte, 
„Maariv" din Tel-Aviv 
că Izraelul a returnat secretarului 
general al O.N.U. U Thant nota a- 
cestuia în legătură cu parada mi
litară proiectată de autoritățile iz- 
raeliene la Ierusalim în ziua de 2 
mai cu prilejul celei de-a 20-a a- 
niversări a statului Izrael. In notă 

. se arată că organizarea acestei pa- 
răzi constituie o violare a acor
durilor de armistițiu din 1949 și a 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din iunie 1967 privitoare la sta
tutul Ierusalimului. După cum a- 
nunță agenția U.P.I., la 24 aprilie

BEIRUT 25 (Agerpres). — Potrivit 
unor știri difuzate de Ambasada din 
Beirut a Republicii Arabe Yemen, a- 
vioane britanice au transportat ex- 
perți militari englezi și americani în 
orașul saudit Jeizan, situat la fron
tiera dintre Yemen și Arabia 
Saudită, cu misiunea „de a pune la 
cale un complot împotriva regimului 
republican de la Sanaa și a Republi
cii Populare a Yemenului de Sud", 
relatează agenția United Press Inter
național. Experții militari englezi și 
americani ar avea misiunea de a 
instrui forțele de guerilă recrutate 
de adepții imamului El Badr, pentru 
a pune la cale acțiuni armate împo
triva regimului republican.

Citînd surse din capitala yemenită, 
agenția U.P.I. transmite că guvernul 
republican a luat toate măsurile ne
cesare pentru a se face față oricărui 
atac împotriva actualului regim.

cercetarea științifică în domeniul 
fizicii nucleare în cele două țări, 
precum și posibilitățile de dezvol
tare a colaborării româno-france- 
ze în acest domeniu. Au luat cu
vîntul directorul general Jean De- 
biesse și acad. Șerban Țițeica, vice
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, director ad
junct al Institutului de fizică ato
mică. Au fost vizitate apoi secții 
ale importantului centru atomic 
francez.

Seara, în drum spre Paris, oas
peții români au făcut un popas la 
o fermă horticolă.

Membrii delegației la Centrul de cercetări al Societății 
Pechiney — Saint-Gobain

lege, care preyede, printre altele, 
înființarea Ministerului planifică
rii economice și a Ministerului 
pentru tehnică, în locul comisiilor 
de stat existente pînă acum în 
aceste domenii. Se prevede, de a- 
semenea, înființarea Ministerului 
muncii și problemelor sociale, pre
cum și a Direcției de stat pentru 
prețuri. Au fost aprobate, totoda
tă, unele schimbări 
ța unor comisii ale 
ționale.

Sesiunea Adunării 
va relua lucrările la 2 mai.

în componen- 
Adunării Na-

Nationals își

Iordania a 
delegatului 
să ceară o 
Consiliului 
împiedica organizarea parăzii 
minți te.

Cu o zi înainte, reprezentantul 
la O.N.U. al Izraelului a adresat o 
scrisoare președintelui Consiliului 
de Securitate în care statele arabe 
sînt acuzate de continuarea actelor 
agresive împotriva Izraelului.

(Agerpres)

transmis instrucțiuni 
său la Națiunile Unite 
întrunire de urgență a 
de Securitate pentru a 

a-

Președmfele Raoul Leoni 
a format noul guvern venezuelean, 
punînd astfel capăt crizei guverna
mentale care a izbucnit o dată cu 
retragerea. Uniunii republicane demo
cratice din coaliție. (A.F.P.).

Consiliul ministerial al Uni
unii Europei occidentale, din 
care fac parte cei șase membri ai Pie
ței comune și Anglia, s-a întrunit joi 
dimineața la Paris sub președinția 
ministrului afacerilor externe al Fran
ței, Couve de Murville. Miniștrii au 
dezbătut problema relațiilor Est-Vest, 
precum și situația din Orientul Apro
piat.

O conferință științifică in
ternațională în problema „Secu
ritatea europeană și relațiile dintre 
statele aparținînd celor două sisteme", 
la care au participat reprezentanți ai 
vieții științifice din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia, România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică, a avut loc la Mos
cova. Reprezentanții români au pre
zentat la conferință comunicări pri
vind „Aspecte ale problemei secu
rității europene" și „Unele forme de 
cooperare economică între statele eu
ropene".

mERsm
ELIBERĂRII

ROMA 25. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: In 
întreaga Italie s-a sărbătorit joi a- 
niversarea eliberării țării de sub 
regimul fascist: 25 aprilie 1945. In 
principalele orașe împodobite cu 
drapele și flori, autoritățile locale 
au adus un omagiu celor care s-au 
jertfit pentru eliberarea poporului 
italian în lupta împotriva nazismu
lui și fascismului. La Roma, oficia
litățile locale, în frunte cu prima
rul Santini, au depus coroane de 
fiori la „Monumentul celor căzuți 
pentru eliberarea patriei" din cimi
tirul Verano și la Mausoleul victi
melor represiunilor naziste de la 
Fosse Ardeatine.

PREȘEDINTELUI

se 
de 
de 
a 

al

ALGER 25 — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite: 
Surse oficiale algeriene au confir
mat că joi la orele 14 G.M.T., 
Houari Boumedienne, președintele 
Algeriei a fost ținta unui atentat. 
Asupra automobilului în care 
afla președintele au fost trase 
persoane necunoscute, rafale 
armă automată. Președintele 
fost rănit ușor de un geam
automobilului care s-a spart, iar 
șoferul a fost rănit la umăr. Un 
buletin medical dat publicității la 
Alger arată că starea sănătății lui 
Houari Boumedienne este în afară 
de orice pericol.

în jurul Palatului guvernamen
tal au fost instalate unități ale 
forțelor securității naționale, iar 
poliția a lansat o amplă acțiune 
pentru descoperirea autorilor aten
tatului..

R I D

EFERVESCENTA 
SOCIALĂ 
LA M A D

Observatorii politici occidentali 
semnalează o intensificară a mișcă
rilor social-politice în Spania. La. 
începutul acestei luni, poliția a în
cercat să „dezarticuleze’ „comisiile 
muncitorești* — (organe sindicale 
create în fabrici și uzine de către 
oamenii muncii, considerate ilegale 
de către autorități care patronează 
așa-numitele „sindicate verticale"), 
arestînd 200 de conducători ai 
acestora șl întemnițînd alți 20. La 
Madrid au fost concentrate marți 
forțe polițienești în previziunea 
unor apropiate demonstrații ale oa
menilor muncii.

După cum s-a anunțat în capitala 
spaniolă, „comisiile muncitorești’ 
au difuzat un manifest în 200 000 de 
exemplare chemîndu-i pe muncitorii 
madrileni să organizeze în zilele 
de 30 aprilie, 1 și 2 mai demonstrații

S-a încheiat conferința la 
nivel înalt a țărilor din Africa oc
cidentală. în ședința de închidere, 
reprezentanții celor nouă țări partici
pante la conferință au semnat proto
colul prin care ia ființă grupul re
gional al Africii apusene. Un comu
nicat publicat după încheierea con
ferinței cheamă toate țările Africii 
vestice să se alăture noii grupări în 
vederea armonizării politicii de dez
voltare rapidă și pașnică a acestei re
giuni..

Președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, care se află 
într-o vizită oficială în Iran, l-a pri
mit joi la Palatul Golestan pe Amir 
Abbas Hoveida, primul ministru al 
Iranului. în cursul convorbirilor care 
au avut loc cu acest prilej, s-a con
statat că colaborarea dintre cele două 
țări se dezvoltă cu succes în toate 
domeniile, dar că rămîn încă des
chise largi posibilități pentru extin
derea acesteia, mai ales pe plan e- 
conomic și în domeniul colaborării 
tehnico-științifice. Au fost examinate, 
de asemenea, posibilitățile de colabo
rare în agricultură, industria petro
lului, construcția de- nave și în do
meniul tehnico-științitic, precum și 
probleme ale schimbului de mărfuri 
dintre cele două țări.

Poporul tanzanian sărbătorește astăzi împlinirea a 4 ani de la crearea Re
publicii Unite Tanzania. în fotografie: vedere dip Dar-Es-Salaam

GENEVA 25. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : Par- 
ticipanții la sesiunea Federației mon
diale a asociațiilor pentru Națiunile 
Unite au început dezbaterile în co
misii. Delegatul român, Vasile Flo- 
rea, Iuînd cuvîntul în comisia poli
tică la punctul „Securitatea europea
nă" a arătat că în Europa persistă 
numeroase probleme complexe, neso- 
luționate, ca urmare a celui de-al 
doilea război mondial. Vorbitorul a 
relevat importanța examinării acestor 
probleme litigioase pe baza noilor 
realități postbelice pentru realizarea 
do progrese pe drumul asigurării 
securității continentului nostru. Dez
voltarea cooperării, a schimburilor de 
valori materiale și spirituale între țări 
— a spus el — constituie, de ase
menea, un factor important pentru 
crearea condițiilor necesare solutionă- 

de stradă, greve de scurtă durată 
în întreprinderi, boicotarea trans
porturilor publice la ieșirea din 
schimburi. Pentru 1 Mai a fost con
vocată o impunătoare manifestație 
pe Grand Via din centrul Madridu
lui, în fața localului sindicatelor 
oficiale. Oamenii muncii sînt che
mați să manifesteze „împotriva 
scumpirii vieții, concedierilor, re
presiunilor, în favoarea unei legi 
sindicale, pentru indemnizații de 
șomaj și eliberarea militanților 
clasei muncitoare care sînt întemni
țați’. Aceleași lozinci au fost lan
sate și în alte centre industriale 
din Spania.

Acest program de acțiune, rela
tează din Madrid France Presse, 
este sprijinit de Acțiunea sindicală 
muncitorească, de partidul comunist 
aflat în ilegalitate și de studenți.

Sateliții artificiali al Pă 
mîntului „Cosmos-217" și 
rrCosmos-218” au fost lansați în 
Uniunea Sovietică. La bordul lor sînt 
instalate aparate destinate explorării 
spațiului extraterestru. 

Un puternic uragan a provocat, zilele trecute, mari pagube materiale în 
orașul Greenwood (statul Arkansas). Au fost distruse majoritatea locuin
țelor, a fost întreruptă alimentarea cu apă, cu gaze și curent electric. 6 per

soane au fost ucise și peste 200 rănite

a £•,® 
s a s

rii marilor probleme ale lumii con
temporane. Contactele bilaterale, 
schimburile de vederi care continuă 
actualmente au drept obiectiv stimu
larea inițiativelor, găsirea de noi po
sibilități pentru extinderea cooperării 
economice și tehnice pentru îndepli
nirea măsurilor preconizate de rezo
luția Adunării Geperale a O.N.U. 
propusă de nouă țări, printre care și 
România, cu privire la „acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbunătăți
rii relațiilor de bună vecinătate în
tre state europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite".

Vorbitorul a anunțat că delegația 
română a inițiat, în colaborare cu 
delegația cehoslovacă, un proiect de 
rezoluție în acest sens, proiect că
ruia i s-au alăturat și delegațiile Aus
triei, Bulgariei, Finlandei, Poloniei și 
Ungariei.

WASHINGTON 
(Agerpres}. — Timp de 
12 ore, în cursul zilei 
de joi, întreaga Ame
rică aștepta un răs
puns : a fost într-ade- 
văr prins asasinul lui 
Martin Luther King ? 
Agențiile si posturile 
americane de radio au 
anunțat . că în locali
tatea mexicană Cabor- 
ca din statul Sonora 
poliția a arestat o per
soană suspectă care 
seamănă cu James 
Earl Ray, Dar după 
interogatorii și verifi
cări s-a constatat că 
arestatul este , în rea
litate un locuitor al 
orașului Baltimore, 
David Kennedy, care 
nu are nici o legătură 
cu asasinatul de la 
Memphis. El a fost 
pus în libertate.

Astfel, 
nătoare" 
de F.B.I. . 
derea celui care l-a 
ucis pe Martin Luther 
King continuă să se 
afle în impas. Poliția 
continuă să verifice 
informațiile comuni
cate de agenții, săi 
speciali și de persoa
nele, care, tentate de 
cei 100 000 dolari ofe
riți pentru denunțarea 
criminalului, furnizea
ză tot felul de date. 
Eforturile poliției și 
F.B.I.-ului s-au con
centrat in ultimele 
zile în jurul orașului 
New Orleans, unde se 
pare că un industriaș 
ar fi finanțat această 
crimă.

Un funcționar al 
unui motel luxos din 
New Orleans a decla-

unașa 
întreprinsă 

pentru prin-

Marea Britanie șl Irakul au 
hotărît să restabilească rela
țiile diplomatice cu începere de 
la 1 mai — se anunță într-un comu
nicat al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Irakului.

TEHERAN 25 — Corespondentul 
Agerpres N. Popovici transmite: în 
cea de a patra zi a lucrărilor sale, 
Conferința internațională a drepturi
lor omului a continuat examinarea 
progreselor realizate și principalelor 
obstacole existente încă pe plan in
ternațional, regional sau național în 
domeniul drepturilor omului. Un in
teres deosebit au suscitat luările de 
cuvînt în care s-au condamnat actele 
de război, asuprirea, discriminarea ra
sială, inegalitatea din unele regiuni 
ale globului. Mulți vorbitori au remar
cat unitatea indisolubilă între pacea 
lumii și dreptul la libertate al po
poarelor ca o condiție sine-qua-non a 
progresului economic și social, care 
poate asigura deplina afirmare și dez
voltare a ființei umane în conformi
tate cu normele drepturilor omului. 
Ei s-au referit la cazurile în care a- 
ceste condiții nu sînt create, precum 
și la situațiile de violare și denatu
rare a principiilor înscrise în Con
venția privitoare la drepturile omu
lui. Actele barbare ale intervenționiș- 
tilor împotriva poporului vietnamez 
au fost citate în alocuțiunile delega- 
ților Iugoslaviei, Bulgariei, Ungariei.

Inițierea unor măsuri concrete și 
urgente tinzînd să pună capăt discri
minării rasiale și apartheidului au 
constituit tema principală a unor cu- 
vîntări.

Alți reprezentanți din Danemarca, 
Venezuela, Mexic, au subliniat ne
cesitatea asigurării în lume a egali
tății în drepturi a femeii, lichidarea 
analfabetismului, a sclaviei.

După dezbateri ample, delegații au 
căzut de acord asupra numărului 
membrilor Biroului conferinței. Din 
birou fac parte 18 vicepreședinți de
semnați pe zone geografice; Africa —- 
5; Asia — 4; America Latină — 
Europa de vest și alte state — 
Europa de est — 2. S-a căzut de a- 
cord, de asemenea, asupra regulamen
tului interior al conferinței și asupra 
constituirii comisiilor și grupelor da 
lucru.

Lucrările conferinței vor fi reluata 
sîmbătă dimineața.

3:
4;

rat anchetatorilor că 
Eric Starvo Galt —■ 
alias James Earl Ray 
— ar fi fost găzduit în 
acest motel in luna 
decembrie 7967. El a 
dat numeroase telefoa
ne unul industriaș al 
cărui nume nu a fost 
divulgat. In urma 
conversațiilor avute 
cu patronul său în zi
lele de 17 și 19 de
cembrie, Galt a în
ceput o călătorie prin 
Statele Unite la vola
nul unui „Ford- 
Mustang" alb. El a 
vizitat în numeroase 
rînduri statele Cali
fornia, Louisiana și 
altele din sudul S.U.A., 
încercînd să găsească 
locul și momentul fa
vorabil pentru a-l uci
de pe Luther King.

Cancelarul Austriei, Josef
Klaus, și-a încheiat vizita în Japonia, 
unde a avut convorbiri cu premierul 
Eisaku Sato și cu alte oficialități. în 
cadrul întâlnirilor s-a procedat la un 
schimb de păreri într-o serie de pro
bleme ale situației internaționale și 
au fost examinate aspecte ale colabo
rării între cele două țări.

Sesiunea Consiliului de di
recție a „Institutului internațional 
pentru unificarea dreptului privat" 
s-a încheiat la Roma. Sesiunea a a« 
Ies comitetul permanent al 
lui, din care fac parte și 
docent Tudor Popescu.

O sesiune științifică 
erată împlinirii a 150 
de la nașterea lui Karl Marx, 
a avut loc la Moscova. Au participat 
oameni de știință sovietici și invitați 
din 29 do țări, între care și România.

consiliu- 
prof. dr.

consa- 
de ani

Aproape 200 de persoane 
au fost deferite tribunalelor 
pentru a fi participat la manifestațiile 
studențești care au avut loc recent în 
diverse centre universitare din R.F.G.

Un protocol cu privire la 
programul de colaborare cul- 
tural-ștllnțificâ dintre Danemar
ca și R. P. Polonă pe perioada 1968— 
1970, a fost semnat miercuri la Co
penhaga.

din viață, înA încetat
vîrstă de 93 de ani, Canonicul Felix 
Kir, primarul orașului Dijon și re
marcabilă personalitate politică di» 
Franța.
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