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la adunarea activului de partid din Capitală
Dați-mi voie să încep prin a transmite activului de partid din Capitală, tuturor comuniștilor un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului munist Român !Plenara Comitetului Central partidului a dezbătut timp de tru zile probleme de o mare semnătate, care vor exercita o ternică influență pozitivă asupra dezvoltării societății noastre socialiste. Hotărîrile plenarei au trezit un puternic ecou și. au fost primite cu deosebită satisfacție de toți membrii de partid, de întregul popor. Aceste hotărîri demonstrează încă o dată principialitatea și consecvența cu care Comitetul Central al partidului înfăptuiește neabătut linia politică și directivele trasate de Congresul al IX-lea pentru perfecționarea conducerii activității economico-sociale, dezvoltarea continuă a democrației de partid și a democrației socialiste in țara noastră.Doresc să subliniez în fața activului de partid al Capitalei că lucrările plenarei s-au desfășurat într-o atmosferă de puternic entuziasm și. într-un spirit de înaltă principialitate, exigență și răspundere, ceea ce demonstrează câ Comitetul nostru. Central îndeplinește cu cinste sarcinile puse de Congres, îndreptățește încrederea pe care i-au acordat-o partidul și poporul.După cum știți, la primul punct al ordinii de zi s-a discutat problema învățămintului de cultură generală, profesional și tehnic și superior. In plenară au fost relevate mari ie realizări obținute în .anii ^socialismului în dezvoltarea învățămintului și în forriiarea de cadre de specialitate pentru toate sectoarele de activitate. O contribuție de seamă au adus în această privință unitățile de'învățămînt din București — cel mai puternic centru de învățămînt din România.Totodată, în plenară s-au subliniat în mod justificat o serie de lipsuri ce s-au manifestat în a- ceastă perioadă în organ’zarea și desfășurarea procesului de învățămînt. Nu doresc să revin asupra celor spuse la plenară despre lipsurile existente în unele . instituții de învățămînt superior din Capitală, deoarece am convingerea că criticile aduse vor fi reținute de cadrele didactice și de studenți și că se vor lua toate măsurile pentru îmbunătățirea activității, pentru ridicarea tutui.Trebuie să tă fermitatea directivelor Comitetului învățămîntul, .. . .Inr este indispensabilă asigura -a învățămîntul corespundă tot mai bine mereu crescînde pe care le pune în fața sa.

privind realizarea pentru a nostru să cerințelor societateaDesăvirșirea socialismului și procesul creării condițiilor psnt.ru trecerea în viitor la comunism impun ca o necesitate obiectivă, o dată cu dezvoltarea bazei materiale și perfecționarea relațiilor de producție, ridicarea nivelului general de cultură al întregului popor, progresul rapid al științei și învățămintului. Socialismul șj comunismul sînt rezultatul a tot ceea ce a creat pină acum omenirea mai bun, mai avansat în domeniul producției materiale și al cunoașterii umane.Prin această prismă privim sarcinile învățămintului nostru de toate gradele și îndeosebi ale învățâ- mîntului superior, care are un rol principal în educarea și formarea tineretuluf pentru muncă și viață, întreaga activitate a școlii și universității trebuie să înarmeze tineretul cu cele mai înaintate cunoștințe științifice, cu concepția despre lume și societate a proletariatului — materialismul dialectic și istoric.în această privință o mare răspundere revine corpului didactic. Comitetul Central apreciază, după cum știți, în mod deosebit activitatea cadrelor didactice și îndeosebi din învățămîntul superior. îmi exprim convingerea că întregul corp didactic va milita cu toată hotărî- rea pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce-i revin, pentru progresul și prosperitatea României socialiste.Avem un tineret studențesc care dovedește multă seriozitate în învățătură, în felul în care se pregătește pentru a fi gata să-și aducă contribuția la dezvoltarea multila
terală a patriei. Sîntem convinși că studenții din Capitală, ca de altfel toți studenții din țară, întregul 
tineret din patria noastră, vor mun-

ci cu șl mai mult elan pentru ridicarea nivelului lor de cunoștințe, pentru a răspunde preocupării permanente și încrederii pe care le-o acordă partidul, statul, întregul popor.învățămîntul superior trebuie să fie un centru puternic pentru promovarea științei înaintate și a ideologiei noastre. Am subliniat la plenară anumite neajunsuri ce se manifestă în acest domeniu de activitate în unele instituții de învăță- mînt, îndeosebi în universitate. Se impune, de aceea, cu multă acuitate necesitatea sporirii combativității față de orice concepții idealiste, față de orice confuzii ideologice, inclusiv unele idei retrograde sau chiar reacționare, care, din păcate, își mai fac loc și față de care nu întotdeauna se ia poziție corespunzătoare.Organizațiile de partid trebuie să fie în primele rînduri și să militeze mai energic pentru îmbunătățirea activității în învățămîntul superior, pentru creșterea combativității corpului didactic, a studenților față de tot ceea ce este străin concepțiilor noastre, pentru ridicarea nivelului general științific și ideologic al învățămintului. Sarcini de răspundere revin, de asemenea, organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist. Comuniștii, fiecare mem- ■bru de partid trebuie să militeze neobosit pentru triumful marxisni- leninismului, pentru victoria filozofiei noastre împotriva tuturor concepțiilor filozofice străine.Consider că este necesar să se a- ciorde mai multă atenție întăririi organizațiilor de partid din universități și institutele de învățămînt superior, prin primirea unui număr mai mare de studenți în partid. Este o greșeală faptul că s-a neglijat și s-a subapreciat primirea unui număr mai mare de studenți în partid, că s-a mers pe linia de a se aprecia că n-ar fi necesar să a- vem un număr mai mare de studenți membri de partid, că vor a- vea timp să devină membri de partid cînd vor intra în producție.Trebuie să rezolvăm într-un timp scurt, în mod pozitiv, această lipsă, să trecem la primirea unui număr mai mare de studenți în partid, să creăm în toate facultățile și în toți anii de studii organizații de partid studențești. Aceasta este o cerință obligatorie pentru a asigura buna desfășurare a activității educative în rîndul studenților, buna funcționare a organizațiilor de tineret, succesul eforturilor noastre pentru formarea intelectualilor de mîine ai patriei noastre.Comitetul municipal de partid București trebuie să acorde mai multă atenție muncii de partid din învățămînt și îndeosebi din învățămîntul superior. Aș dori să menționez în această ordine de idei necesitatea ca comitetul municipal să analizeze în cel mai scurt timp activitatea comitetului de sector care se ocupă de învățămîntul superior, să-l ajute să-și îndeplinească așa cum trebuie datoria, să ia măsuri pentru întărirea lui cu cadre care să-i asigure o activitate corespunzătoare sarcinilor înalte ce-i revin. Subliniez, tovarăși, că nu este vorba de un oarecare comitet de sector; aici trebuie să avem oameni cu o bună pregătire . ideologică, științifică. toveri și . crresă aibă cu-și priceperea de acei .30jitf0.de studenți,. tificu.. noștintețe mobiliza, iniile de profețori. și de lucrători din .corpul didactic, pentru a crea din această eoisiderabiiă forță intelectuală lin sprijin activ al întregii munci de formare a unui tineret intelectual nou, eonsiru-tor al socialismului și comunismului.' Plenara a dezbătut modul cum se realizează sarcinile trasate de Congresul al IX-lea cu privire la creșterea rîndurilor partidului. După cum știți, partidul numără astăzi peste 1 760 000 de membri. Compoziția socială corespunde, în general, structurii societății noastre. Muncitorii și țăranii reprezintă peste 70 la sută din numărul total al membrilor de partid. Este îmbucurător că în rîndul partidului sint aproape 300 000 de intelectuali, o forță uriașă, care întrece cu mult numărul total al intelectualilor pe care-i avea întreaga Românie dinainte de război. Subliniez, de asemenea, că în unele domenii, din totalul categoriei respective de intelectuali aproape 40 la sută, și cîteodată chiar mai mulți, sînt membri de pârtid. Putem fi mulțumiți de felul cum se desfășoară activitatea partidului în rîndul intelectualilor și de contribuția lor la înfăptuirea politicii partidului.
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Plenara a constatat că organizațiile de partid, comuniștii își îndeplinesc cu cinste misiunea de organizatori și îndrumători ai întregii activități de dezvoltare a societății noastre, fiind urmați cu încredere de masele largi ale poporului, de toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Creșterea rînduri- lor partidului constituie încă o dovadă 'a încrederii de care el se

țării, a cpnstatat cu deplină satisfacție că armata noastră se găsește la un bun nivel de instruire și că este oricînd gata să-și îndeplinească cu cinste misiunea sacră încredințată de partid și guvern, ca apărătoare a pămîntului patriei, a cauzei păcii.Statul nostru a făcut și face mari eforturi financiare și materiale pentru înzestrarea forțelor

bucură în rîndul maselor largi ale celor ce muncesc.Organizația din București este organizația cea mai puternică nu- mericește a partidului și, totodată, cu aotivitatea cea mai complexă. Ea își îndeplinește în bune condiții marile sarcini ce-i stau în față. Comitetul Central dă o înaltă apreciere felului in care comuniștii din București, aotivul comitetului municipal își' desfășoară munca politico-organizatorică, înfăptuind neabătut, în toate domeniile, linia generală a partidului.Preocupîndu-se necontenit de ridicarea bunăstării întregului popor, partidul nostru are în centrul activității sale grija față de om, rezolvarea tuturor problemelor ridicate de cei ce muncesc.O expresie a acestei preocupări este analiza făcută de plenara Comitetului Central cu privire la modul cum sînt soluționate scrisorile și sesizările oamenilor muncii. Aș dori să arăt în primul rînd că însuși numărul mare de scrisori adresate Comitetului Central al partidului reflectă încrederea poporului nostru în partid și în Comitetul său Central, convingerea profundă a oamenilor muncii că, adresîndu-se partidului, conducerii' sale, problemele pe care le ridică își vor găsi o rezolvare corespunzătoare. Trebuie totodată să subliniem că prin aceste sesizări și scrisori, dintre care cele mai multe sint întemeiate, partidul, organele sale primesc un sprijin puternic în descoperirea unor neajunsuri, în elaborarea măsurilor pentru îmbunătățirea activității în diferite domenii, pentru rezolvarea problemelor ce se ridică pe teren, ia activitatea practică.Comitetul Central a ția activului de partid tuturor funcționarilortere și din consiliile populare trebuie să acorde mai multă a- tenție soluționării operative și în bune condiții a tuturor sesizărilor juste ale oamenilor muncii Cred că nu mai e nevoie șă insist aici pentru a sublinia că aceasta este o îndatorire de onoare a fiecărui activist de partid, a fiecărui membru de partid, a fiecărui funcționar al statului nostru, — o condiție spre a-și îndeplini așa cum se cuvine sarcinile și a răspunde încrederii partidului și poporului.
Tovarăși,Plenara Comitetului Central, a- nalizînd starea pregătirii de luptă și politice a forțelor armate ale /

noastre armate cu tehnica 'modernă de luptă. Este de înțeles că, atîta vreme cît există' imperialismul și, ca urmare, se menține pericolul de agresiune și război, inclusiv pericolul unui război mondial, este necesar să facem totul pentru a asigura întărirea continuă a forțelor noastre armate, a capacității lor de luptă pentru apărarea patriei. După cum ați putut afla, plenara Comitetului Central a hotă- rît să fie luate noi măsuri pentru a asigura forțelor noastre armate tehnica de luptă necesară și modernă. Tn acest sens, au fost stabilite măsuri pentru a produce la noi în țară o parte mai mare a mijloacelor de apărare, importînd în special acea tehnică de. luptă a cărei producție îh țară nu se justifică economic sau nu se poate realiza la un nivel satisfăcător.Urmărind cu consecvență Să a- sigure armata noastră cu tot • ce-i este necesar pentru a-și putea îndeplini în orice moment- misiunea, Comitetul Central și-a exprimat și își exprimă încrederea deplină că militarii forțelor noastre armate vor depune eforturi neobosite spre a-și. ridica în continuare nivelul pregătirii de luptă și politice, spre a învăța să folosească în orice condiții de luptă armamentul din dotare, a fi oricînd gata să-și îndeplinească datoria față de patrie, față de cauza socialismului.
Plenara Comitetului Central, dis- cutînd problema reabilitării unor activiști de partid și de stat, a trecut în revistă activitatea partidului și a conducerii sale de-a lungul unei întregi perioade istorice. Aceasta pentru că nu putem analiza și stabili cauzele care au dus la o serie de abateri, fără a ține seama intr-adevăr de întreaga perioadă și de tot ce s-a' atunci.Desigur s-ar putea rea dacă era necesar _ lizăm acum aceste probleme, dacă nu era mai bine să considerăm că la noi nu avem nimic de reabilitat. S-ar putea ridica, de asemenea, și o altă întrebare: punînd îndiscuție aceste probleme nu se va umbri oare activitatea partidului dintr-o perioadă de o deosebită importanță, eroică ? Cred că la a- cesie întrebări se poate răspunde, fără nici o ezitare : nu, nu umbrim în nici un fel activitatea e- roică a partidului, pentru că noi nu confundăm activitatea uriașă desfășurată de partid cu abuzurile

și nelegiuirile înfăptuite de oameni cărora le este străin spiritul de partid.Prezidiul Comitetul procedează unor înalte îndatoriri ce le revin în fața partidului și a poporului — de a lămuri lucrurile cu deplină obiectivitate, de a preciza adevărul și a arăta dacă arestarea și reprimarea unor activiști de partid și de stat au fost sau nu întemeiate. Trebuie să facem a- ceasta cu întreaga noastră conștiință de membri de partid.Desigur, tovarăși, facem acest lucru stăpîniți de o mare amărăciune, deoarece vreme îndelungată ne-am obișnuit să gîndim și să declarăm public, cu multă satisfacție, că la noi nu avem nimic de reabilitat, că în România nu s-au petrecut abuzuri și încălcări ale democrației de partid și ale legalității socialiste. Mai mult, s-a spus că a fost o mare fericire pentru noi că am avut pe cineva care a apărat activul de partid și de stat. Și iată că deodată sîntem nevoiți să constatăm că avem și noi obligații de reabilitare — și, din păcate, că avem mulți activiști de partid de reabilitat. Unii post-mortem, alții care mai sînt în viață și au suferit diferite sancțiuni și represiuni. Avem, ca să mă exprim astfel, sentimentul că rie-am trezit brusc dintr-un vis frumos și constatăm că realitatea este cu totul alta. La această concluzie s-a ajuns pe baza unei analize temeinice a faptelor, care demonstrează că în această perioadă au fost comise multe abuzuri, că cei care le-au orgânizat și-au pătat mîinile cu sîngele lui Pătrășcanu și al altor activiști de partid și de stat.Avem de aceea obligația morală și politică să restabilim a- deVărul, așa cum este el. Numai astfel ne" muniști, pe care partidul și poporul i-au învestit cu o mare răspundere. Făcind lumină deplină în aceste probleme de mare însemnătate, ne exprimăm înaltul spirit de răspundere în fața partidului, a poporului, pentru cauza socialismului în România.Dezvăluirea abuzurilor și ilegalităților comise în acea perioadă nu numai că nu va diminua, ci, dimpotrivă, va întări și mai mult autoritatea și prestigiul partidului nostru în fața poporului, care va vedea în el un partid ce știe în mod curajos să dezvăluie lipsurile, să lupte pentru înlăturarea lor, să restabilească adevărul și să asigure întărirea legalității socialiste în România.în istoria zbuciumată a poporului nostru s-au săvîrșit multe abuzuri și crime împotriva poporului, dar clasele dominante, partidele bur- ghezo-moșierești au căutat întotdeauna să le justifice, să ascundă realitatea și adevărul. Istoria, timpul — supremul judecător — au făcut însă întotdeauna dreptate'și au condamnat pe făptașii nelegiuirilor. Noi sîntem comuniști și nu putem proceda în același fel, nu putem lăsa ca istoria și timpul să aducă lumină. Noi sîntem aceia care avem datoria și sarcina să facem dreptate — și s-o facem astăzi, cînd sînt în viață cei care cunosc realitățile și care știu cum s-au petrecut lucrurile. A lăsa aceasta pe seama istoriei și a timpului ar însemna a contribui poate la ascunderea adevărului și la falsificarea lui. Pentru că dacă astăzi se găsesc oameni ca Drăghici, care încearcă să înșele partidul și poporul, să nege faptele chiar în fața celor care le-au cunoscut direct fiindcă s-au petrecut sub ochii lor, cu mult mai greu ar fi fost mai tîrziu de restabilit adevărul.Partidul nostru comunist este puternic tocmai prin aceea că știe să analizeze critic și autocritic propria sa activitate. Aceasta erte o dovadă a forței și seriozității sale. în același timp, aceasta constituie și garanția sigură că se vor lua măsurile necesare pentru îndreptare, că se va face totul pentru ca în viitor să nu se mai poată produce asemenea fapte reprobabile.Doresc să subliniez în fața activului de partid seriozitatea și înalta răspundere cu care Comitetul Central a analizat aceste probleme. Procedînd în acest fel. Comitetul Central își îndeplinește cu cinste misiunea încredințată de congres de a asigura conducerea între congrese a întregii activități politico-soeiale, sarcina trasată de Congresul al IX-lea de a restabili normele leniniste în partidul nostru, democrația de

partid, democrația socialistă, de a lichida o dată pentru totdeauna a- buzurile și ilegalitățile și de a trage la răspundere pe cei vinovați.Am ascultat raportul comisiei de partid și relatările multor varăși care au luat cuvîntul plenara Comitetului Central care au vorbit aici. Putem tragem concluzia că în acearioadă au fost comise multe abuzuri, au avut loc grave cazuri de reprimare a unor activiști de partid și de stat, dintre care cazul Pătrășcanu este poate cel mai flagrant și cel mai grăitor. Dar nu este singurul.După cum s-a arătat în plenară, comisia de partial desemnată de Comitetul Executiv a studiat timp de doi ani și jumătate, cu concursul unui număr mare de activiști de partid, dosare însumînd peste 50 000 de file, străduindu-se să descurce firele acelei înscenări monstruoase care a fost cazul Pătrășcanu. Comisia, formată din vechi membri de partid, a analizat actele, a discutat cu un mare număr de oameni, atît din cei implicați în proces, cît și cu cei care au întreprins ancheta, ajungînd la concluziile de care ați luat cunoștință.Pentru felul cum și-au îndeplinit sarcina încredințată, plenara Comitetului ' Central: a exprimat mulțumiri tovarășilor din c.omisie, tuturor activiștilor care au lucrat pentru restabilirea adevărului. A- cum este în afară de orice îndoială că arestarea și condamnarea lui Pătrășcanu nu au nici o justificare, că a avut loc de fapt o înscenare odioasă, că Pătrășcanu este victima unui asasinat mișelesc.Merită de remarcat că aceasta s-a întîmplat în 1954, cînd în alte țări socialiste, în Uniunea Sovietică începuse să se ia curs spre dezvăluirea unor astfel de ilegalități și spre reabilitarea victimelor acestora. De aceea este și mai de neînțeles de ce tocmai atunci s-a ivit această grabă de a-1 judeca și a-1 executa după două zile, în mod

In judefele Alba, Bistrija-Nă- 
saud, Botoșani, Brașov, Buzău, Ca- 
raș-Severin, Cluj, Covasna, Dolj, 
Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, 
lași, Ilfov, Neamț, Olt, Satu Mare, 
Sălaj, Teleorman, Timiș, Tulcea, 
Vaslui, Vîlcea au avut loc sîmbătă 
adunări ale activului de partid în 
cadrul cărora au fost dezbătute 
documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R.'din 22—25 aprilie 1968.

La adunări au participat mem
bri ai Prezidiului Permanent, mem
bri și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv și secretari ai C.C. 
al P.C.R.

Au luat parte tovarășii : Ion 
Gheorghe Maurer — județul 
Cluj, Gheorghe Apostol — ju
dețul Brașov, Emil Bodnaraș — 
județul Galați, Chîvu Stoica — 
județul Buzău, Paul NiculescU- 
Mizil — județul Timiș, Virgll 
Trofin — județul Satu Mare, 
Ilie Verdeț — județul Hunedoa
ra, Maxim Berghianu — județul 
Albă, Florian Dănălache —• 
județul Tulcea, Janos Fazekas 
— județul Bistrița-Năsăud, Gheor
ghe Rădulescu — județul lași, 
Leonte Răutu — județul Neamț, 
Vasile Vîlcti — județul Gorj, 
Ștefan Voitec — județul Dolj, 
Iosif Banc — județul Vaslui, 
Petre Blajovici — județul Sălaj, 
Dumitru Coliu — județul Te
leorman, Mihai Gere — județul 

Petre Lupu — județul 
Manea Mănescu — 
Ialomița, -Gheorghe 

Stoica — județul Ilfov, Mihai 
Dalea — județul Caraș-Severin, 
Vasile Patilineț — județele Olt 
și Vîlcea.

Cu acest prilej, primi-secretari 
și secretari ai comitefelor județene 
de partid au făcut expuneri asupra 
desfășurării lucrărilor plenarei. Au 
luat apoi cuvîniul un mare număr 
de participanți : memb.ri ai orga
nizațiilor de partid din întreprin
deri industriale, unități agricole so
cialiste, instituții științifice și cul
turale, activiști ai organelor’ locale 

, de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești.

In încheierea dezbaterilor au 
luat cuvîntul membri ai conducerii 
de partid care au luat parte la a- 
dunări.

Participanții la adunări au adop- 
în unanimitate hotărîri în care 
exprimă întreaga adeziune față 
măsurile stabilite de plenară 

asigură 
își vor

(Continuare în pag. a III-a)

fat 
își 
de 
Și 
Că 
treaga lor 
idealurilor 
mân — desăvîrșirea 
socialismului, vor contribui prin 
eforturi neobosite la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și a statului nostru, la creș
terea bunăstării poporului, la-îițflo-' 
rirea patriei noastre socialiste. \ 

(Agerpres)

conducerea partidului 
pune și în viitor in
capacitate în slujba 

scumpe poporului ro- 
construcfiei 

contribui

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Tunisiene,
Habib Burghiba, va efectua o vizită oficială de prietenie în România, între 9 și 14 iulie 1968.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al C.C. al P.C.R., 
Președintele 

al Republicii

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de MiniștriDragi tovarăși,Vă mulțumim sincer dumneavoastră și, în persoana dv., întregului popor român, pentru profundele condoleanțe exprimate în legătură cu moartea tragică a colonelului I. A. Gagarin, primul aviator-cosmonaut din lume, Erou al Uniunii Sovietice, și a colonelului inginer V. S. Serioghin, Erou al Uniunii Sovietice.Familiile eroilor căzuți vă exprimă, de asemenea, recunoștința lor pentru sentimentele dumneavoastră de compasiune.

Am primit mesajul de bune urări pe care ați avut amabilitatea să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a independenței Gha- nei. Mulțumind Excelenței Voastre pentru acest gest prietenesc, permi- teți-mi ca, în numele colegilor mei din Consiliul Națiopal de Eliberare și al poporului ghanez, să adresez aceleași bune urări Excelenței Voastre și să transmit guvernului și poporului României urări de succese, fericire și prosperitate.

psnt.ru
30jitf0.de
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ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID 
AL JUDEȚULUI CLUJ

ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID
AL JUDEȚULUI PRAHOVA

La adunarea activului de partid din județul Cluj, care a avut loc în ziua de 27 aprilie în sala mare a Casei universitarilor, au participat circa 1 000 de persoane : membri și activiști ai comitetului județean de partid, membrii comitetului municipal Cluj și aparatul său, membrii birourilor de partid ai municipiilor Turda și Dej, conducători ai întreprinderilor și instituțiilor județene, oameni de știință, artă și cultură, cadre didactice, ofițeri, precum și un număr de membri de partid din ilegalitate.La adunare a participat tov. 
Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, care a fost primit de asistență cu vii aplauze.Tov. Aurel Duca, membra al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului județean de partid Cluj, a prezentat o expunere cu privire la desfășurarea lucrărilor plenarei C.C. la conținutul documentelor a- doptate.Lucrările plenarei C.C. al P.C.R., măsurile stabilite — a spus vorbitorul, între altele — se înscriu pe linia traducerii în viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea al parti-’ dului și a celor stabilite de Conferința Națională. Ele sînt menite să contribuie la perfecționarea continuă a societății noastre, la creșterea rolului conducător al partidului, la ridicarea continuă a conștiinței socialiste a întregului nostru popor. Pe de altă parte, măsurile adoptate de plenară oglindesc, prin conținutul lor, grija deosebită a conducerii partidului pentru întărirea unității rîndurilor sale, pentru dezvoltarea multilaterală a personalității în condițiile societății noastre, răspunderea pe care partidul o are față de destinele patriei și națiunii noastre socialiste, pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Referindu-se la hotărîrea plenarei în legătură cu reabilitarea unor activiști ai partidului, vorbitorul a spus : Multă vreme, în plenare ale Comitetului Central s-a spus că noi nu avem pe cine reabilita post-mortem. Astăzi, cu durere trebuie să arătăm că s-au per trecut și în partidul nostru fapte care au dus pînă la asasinarea lui Lucrețiu Pătrășca- nu și Ștefan Foriș. Aceste fapte s-au petrecut prin încălcarea muncii colective, prin lipsa controlului de partid în organele M.A.I. Oricît de rușinoase sînt unele fapte săvîr- șite în acea perioadă, ele nu pot umbri rezultatele pozitive obținute în construcția socialistă din patria noastră. Dar aceste fapte trebuie scoase la lumină, trăgîndu-se învățăminte din cele petrecute. Vorbitorul a insistat asupra necesității de a se asigura respectarea cu strictețe a democrației interne de partid, concomitent cu întărirea disciplinei, de a înfăptui toate măsurile stabilite de plenară pentru întărirea legalității socialiste.în cuvîntul său, tov. Cle
ment Rusu, membru al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al consiliului popular județean provizoriu, a condamnat cu asprime poziția lui Alexandru Drăghici, care, avînd o răspundere directă în asasinarea lui Pătrășcanu, a încercat lă plenară să-și justifice actele ilegale ce le-a săvîrșit.

Aurelia Dănilă, președinta comitetului județean al femeilor, Coriolan Ilieșu, procuror șef, muncitoarea Butyka Clara și-au exprimat adeziunea deplină față de hotărîrile plenarei, care demonstrează aplicarea neabătută de către conducerea partidului a liniei promovate de către Congresul al IX-lea.
Letay Lajos, redactor șef al revistei ,,Utunk“, a relevat faptul că analiza și hotărîrile luate în problemele învățământului. slujesc lichidării rămînerilor în urmă care s-au manifestat în acest domeniu, dezvoltării științei și culturii, corespunzător cerințelor societății moderne.Vreau să exprim în fața activului județean — a spus general-locotenent Nicolae Mi

litam, recunoștința noastră, a tuturor militarilor, pentru grija cu care partidul se preocupă de întărirea continuă a capacității de apărare a patriei, de întărirea capacității de luptă a armatei.Tov. Roman Moraru, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R. și loan Ursu, prorector al Universității „Babeș-Boliay“ au subliniat în cuvîntul lor că detașamentul valoros și puternic de cadre didactice și științifice din orașul și județul Cluj, cu vechi și bogate tradiții cultural științifice, va trebui să se mobilizeze și mai mult în direcția eliminării tuturor lipsurilor și carențelor care mai persistă în învățămînt.Tov. Ioana Constantin, inspector șef al inspectoratului județean al securității Cluj, a arătat că timp de mai mulți ani Alexandru Drăghici, aflat ’ în fruntea Ministerului de Interne, a cultivat la lucrătorii M.A.I. suspiciunea, neîncrede
rea, tendința de a vedea duș

mani peste < tot. Din faptele petrecute trebuie să tragem și vom trage învățăminte, creînd în rîndul cadrelor noastre o atmosferă de intoleranță față de orice abuz.Timofi Gheorghe, ilegalist, a arătat că documentele recentei plenare înarmează cu învățăminte extrem de prețioase, cu privire la respectarea normelor vieții de' partid, a legilor țării noastre.în cadrul adunării au mai luat cuvîntul tov. Remus Bucșa, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar
Gsrmtana towriișuhu
Ion Gheorghe Maurer

Activul de partid — a spus vorbitorul — dezbate lucrările uneia din cele maj bogate plenare a C.C., bogate nu numai prin numărul problemelor dezbătute, dar și prin însemnătatea lor. Este vorba de probleme cruciale, de rezolvarea cărora depinde în măsură ho- tărîtoare dezvoltarea societății socialiste românești.Ocupîndu-se în continuare de hotărîrile plenarei cu privire la reabilitarea unor activiști ai partidului, vorbitorul a arătat că faptele dezvăluite, pe lîngă izbitura sentimentală produsă, ridică un noian de probleme asupra cărora trebuie reflectat. Trebuie precizat de la bun început că în cadrul analizei întreprinse de comisia de partid numită de prezidiu, ca și în cadrul plenarei C.C. nu s-a urmărit să se definească locul lui Gheorghiu-Dej în istoria mișcării muncitorești sau a României socialiste. Desigur, lămurirea împrejurărilor în care s-au petrecut abuzurile și ilegalitățile a dat la iveală o latură foarte negativă a acestuia, dar nu a fost definită întreaga lui aptivitate. Din istoria construirii socialismului în România el nu poate fi scos. Poate că meritele sale au fost exagerate, dar ele sînt indiscutabile. Tot atît de indiscutabile pe cît de indiscutabile sînt și faptele pe care, le menționează raportul comisiei de partid și din care rezultă contribuția lui la a- ceste mult prea triste și prea urîte fapte.Prin analiza făcută nu s a urmărit nici definirea portretului lui L. Pătrășcanu. El reintră acum în istoria mișcării muncitorești din țara noastră, în istoria societății românești pentru că nu putea să iasă, pentru că scoaterea lui era artificială, se datora unei înscenări incalificabile. Fătrășcanu a fost un activist de seamă al mișcării noastre muncitorești, unul din fruntașii ei, unul din oamenii de mare cultură și de mare principialitate marxistă. Considerarea lui ca atare este atestată de acea parte a ho- tărîrii C.C. care prevede că osemintele lui vor fi înhumate în acel loc unde odihnesc eroii luptei revoluționare. în același timp a fost un om care, ca toți oamenii, a avut și cusururi.Vorbitorul a arătat în continuare că ar fi cu totul greșit — și mai ales cu totul nedrept — ca cele petrecute să determine resentimente față de organele securității de stat. Privită în ansamblul ei, activitatea acestora este meritorie și face cinste lucrătorilor ei, cu atît mai mult cu cît nu arareori aceștia și-au primejduit viața. Desigur nu înseamnă că numai ei s-au bătut cu dușmanul. Cu dușmanul se bate întregul popor și dacă învingem în această luptă, a- ceasta se datorește muncii și realizărilor întregului popor din care face parte fără îndoială și munca organelor de securitate. Subliniind necesitatea de a privi cu respect activitatea organelor de securitate, vorbitorul a insistat în același timp asupra faptului că trebuie să se facă o deosebire între greșelile pe care le pot săvîrși aceste organe și între abuzuri și ilegalități.Fără îndoială că preluînd puterea politică, clasa muncitoare, ca o clasă țînără, avînd numai experiență de luptă dar nu și experiența conducerii operei de construcție, nu putea să realizeze dintr-odată o conducere lipsită de orice greșeli. J>e baza muncii, a experienței cîștigate, a eforturilor perseverente — și se știe cîte eforturi a făcut și face partidul pentru a 'asigura îmbunătățirea activității organelor de securitate — greșeli de această natură pot fi tot mai puține. în cazurile la care ne referim nu a fost vorba însă de greșeli. Aici ne-am aflat in fața unei înscenări, a unui proces deliberat, conștient. Pătrășcanu n-a fost numai ucis mișelește, pe la spate, ci asasinat politic și moral, desființat din punctul de vedere al crezului întregii sale vieți. Ani de zile cei ce au săvîrșit aceste fapte oribile s-au căznit să ticluiască probe și să le facă să concorde, pentru a crea o cît mai mare aparență de vinovăție. N-au izbutit, și atunci au recurs la un simula- 

al comitetului municipal de partid Cluj, Constantin Crișan, secretar al comitetului județean Cluj al P.C.R., dr. Nico
lae Opreanu, condamnînd practicile și samavolniciile a căror urmare a fost închiderea unor oameni nevino- vați. Ei și-au exprimat adeziunea față de toate măsurile luate de plenară.Prin hotărîrile plenarei — 
a spus scriitorul Gali Erno, redactor șef al revistei ..Korun k“, partidul nostru se dovedește încă o dată a fi un organism sănătos care, prin 

cru de tribunal, căruia i s-a dictat o hotărîre.S-a pus întrebarea: cum s-au putut petrece asemenea lucruri ? Aceasta este o întrebare care ne va frămînta multă vreme. în hotărîrea de partid sînt date unele răspunsuri.Partidul a analizat acele probleme, a indicat acele măsuri pe care le consideră cel mai imediat necesare de luat. în această ordine de idei, vorbitorul s-a referit, în continuare, la necesitatea de a se asigura dezvoltarea continuă a democrației, de a se crea toate condițiile ca membrii de partid, oamenii muncii să-și poată exprima deschis părerea.Va trebui de asemenea ca organele investite cu anumite puteri să-și însușească în întreaga lor activitate respectul legii și al omului. Socialismul în esența sa reprezintă tocmai respectul față de om. în numele respectului față de om militează el pentru desființarea exploatării, de aceasta sînt legate toate sarcinile'sale. Dacă asemenea mîrșăvii, cum sînt cele despre care am vorbit aici, au fost cu putință, o cauză o constituie și faptul că nimănui nu i-ar fi trecut prin minte că un comunist, un om care proclamă idealuri socialiste ar fi capabil să le săvîrșeas- că. . ' “yîn continuare, vorbitorul a subliniat că Alexandru Drăghici s-a înconjurat de o garnitură de oameni în stare de orice mîrșăvii, de abuzuri și ilegalități din cele mai flagrante, oameni lipsiți de cultură și de cel mai elementar simț al responsabilității sociale.Referindu-se la părerea exprimată de unii vorbitori că în rîndul partidului se produce un larg proces de îmbunătățire a muncii, că suflă un vînt nou, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a arătat că de fapt nu e vorba de un vînt nou, ci de vîntul care trebuie să sufle întotdeauna în mișcarea comunistă, vîntul comunismului a- devărat, nefalsificat. Militînd pentru realizarea măsurilor a- doptate de Plenara C.C. al partidului, măsuri care tind să bareze calea oricărui abuz, a oricărei încălcări a libertății și demnității umane, nu facem altceva decît. să milităm pentru acest comunism, pentru comunismul plin de măreție și generozitate, care a justificat eroismul și sacrificiul suprem a nenumărați luptători revoluționari, care justifică și astăzi lupta celor ce se sacrifică pentru el în atîtea părți ale globului.Vorbind despre cauzele care au făcut pasibile măsurile represive împotriva lui Pătrășcanu și a altor activiști ai 
Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul județului Cluj — 

români, maghiari și de alte naționalități — au urmărit cu viu 
interes lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 22—25 aprilie a.c., care a dezbătut pro
bleme de importanță deosebită pentru dezvoltarea patriei 
noastre socialiste.

Activul de partid al Comitetului județean Cluj dă o înaltă 
apreciere analizei multilaterale și profund științifice a pro
blemelor discutate in plenară, exprimîndu-și adeziunea de
plină față de politica internă și externă a partidului pusă in 
slujba intereselor vitale ale poporului român.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la unele pro
bleme actuale ale activității internaționale a partidului scoate 
in evidență cu tărie însemnătatea pe care o acordă Partidul 
Comunist Român acțiunilor de întărire a colaborării și uni
tății dintre partidele comuniste și muncitorești. Activul comi
tetului județean de partid dă o înaltă apreciere politicii ex
terne consecvente, desfășurată de partidul nostru.

Discutarea la recenta plenară a reabilitării unor activiști 
de partid și hotărîrea adoptată in acest sens reflectă grija 
deosebită a partidului nostru, a conducerii sale pentru asigu
rarea dezvoltării continue a democrației socialiste, pentru 
aplicarea consecventă a normelor de relații tovărășești și apă
rarea demnității umane, specifice societății noastre.

Aprobăm întru totul Hotărîrea Plenarei C.C. privind scoa
terea lui Alexandru Drăghici din Prezidiul Permanent 
și din Comitetul Executiv, excluderea lui din Comitetul 
Central al P.C.R., precum și revocarea sa din funcția de vice
președinte al Consiliului de Miniștri. El poartă răspunderea 
directă pentru anchetarea abuzivă și ilegală a lui Lucrețiu 
Pătrășcanu, pentru inducerea în eroare a organelor de con
ducere ale partidului, pentru abuzurile și măsurile represive 
împotriva altor activiști ai partidului. '

Comitetul județean de partid, activul său se angajează în 
fața conducerii partidului că va milita în mod hotărît pentru 
respectarea Cu strictețe a legalității socialiste, a drepturilor și 
libertăților democratice ale cetățenilor garantate de Consti
tuție, pentru aplicarea consecventă a principiului muncii co
lective și întărirea rolului conducător al partidului în toate 
compartimentele vieții social-politice.

Ne exprimăm convingerea că măsurile adoptate de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. vor contribui la dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste, la înaintarea neîntreruptă a României 
pe calea socialismului și comunismului.

politica 6a, traduce în viață marile idealuri de dreptate, justiție și umanism caracteristice socialismului.Scriitorul Dumitru Mircea, redactor șef al revistei „Tribuna", a spus: Ceea ce să- vîrșește și durează poporul nostru, sub directa îndrumare a partidului, este cel mai. valoros act de creație desfășurat vreodată de-a lungul existenței acestui pămînt.în încheierea lucrărilor, primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER.

partidului, vorbitorul s-a referit la încălcările normelor democrației interne de partid, a principiului conducerii și muncii colective — principiu fundamental al vieții de partid, garanția desfășurării unei activități rodnice, corespunzătoare normelor de partid, în acele vremuri, probleme eu caracter politic, divergențe de păreri asupra liniei partidului, în loc să fie rezolvate prin metode politice, dezbătute și soluționate în cadrul organelor de partid, erau privite ca motiv pentru anchetarea penală a cadrelor de partid.Acum conducerea partidului a indicat acele măsuri pe care le consideră cele mai potrivite pentru ca asemenea fapte să nu se mai poată repeta niciodată.Vorbitorul a subliniat necesitatea de a se acționa cu hotărîre și perseverență pentru întărirea rolului conducător al partidului în toate domeniile, încît fiecare sector al vieții sociale să se afle permanent sub controlul și îndrumarea partidului. El a subliniat de asemenea necesitatea ca organele de partid, începînd cu Comitetul Central și pînă la organizațiile de bază, să respecte cu strictețe principiul conducerii colective, ca toate hotărîrile să fie rodul dezbaterii largi, principiale' și temeinice în cadrul organelor de partid. De asemenea, vorbitorul a subliniat obligația pentru toate organele investite cu autoritate de a respecta cu strictețe legalitatea socialistă, de a-și desfășura întreaga lor activitate în strînsâ legătură cu organele de partid și sub conducerea lor.Vorbitorul și-a exprimat convingerea că cele petrecute vor ajuta pe fiecare să gîn- dească mai profund și să acționeze în așa fel încît asemenea fapte să nu se mai repete niciodată. Iar pentru ca cele petrecute să nu mai fie cu putință, există garanții. în primul rînd faptul că în conducerea partidului nu există nici un om care ar consimți să mai . tolereze asemenea fapte. în al doilea rînd, faptul că înarmarea întregului partid cu măsurile stabilite, însușirea de către fiecare organ de conducere, de către fiecare comunist și om al muncii a acestor măsuri în deplinul lor înțeles, vor crea un obstacol de netrecut în calea oricăror abuzuri și ilegalități.
★în încheierea adunării, participant au adoptat o hotărîre în care se spune, printre altele:

Vineri a avut loc adunarea activului de partid din județul Prahova care a dezbătut lucrările plenarei C.C. al P.C.R. din 22—25 aprilie. La lucrări 
a participat tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Luînd cuvîntul la începutul- dezbaterilor, tovarășul Dumi
tru Balalia, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid Prahova, a apreciat că Plenara Comitetului Central din 22—25aprilie reprezintă un moment însemnat în activitatea intensă desfășurată de partidul nostru pentru înfăptuirea programului de înflorire a patriei noastre socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea, program dezvoltat și concretizat de Conferința Națională a partidului.Referindu-se la măsurile privind îmbunătățirea învățământului de toate gradele, vorbitorul a arătat că ele sînt o expresie a înaltei prețuiri pe care partidul o acordă școlii și a subliniat misiunea și rolul corpului didactic în societatea noastră socialistă. în continuare, arătînd că sînt dese cazuri în județul Prahova cînd conducerile unor unități economice, unele consilii populare și organe sindicale nu soluționează operativ, cu răspunderea și în spiritul legalității socialiste cererile și sesizările juste ale cetățenilor, vorbitorul a subliniat necesitatea ca organele și organizațiile de partid să exercite un control riguros asupra muncii cu scrisorile și audiențele, să se ocupe sistematic de îmbunătățirea activității salariaților din instituțiile și serviciile care lucrează nemijlocit cu publicul.Vorbitorul s-a referit apoi la Hotărîrea Comitetului Central cu privire la reabilitarea unor activiști de partid și a apreciat că adoptarea acestei hotărîri constituie un act de dreptate, de înaltă înțelepciune. El s-a declarat întru totul de acord cu conținutul raportului comisiei de anchetă și cu Hotărîrea a- doptată de Plenara Comitetului Central și a apreciat că supunerea acestor probleme în dezbaterea partidului și informarea întregului nostru popor vor duce la întărirea prestigiului partidului în rîndul maselor, vor face ca-niciodată să nu se mai repete asemenea acte criminale. Manifestîndu-și indignarea față de actele săvîr- șite și de poziția luată în plenară de Alexandru Drăghici, vorbitorul a arătat că abuzurile și represiunile samavolnice pe care le înfierează toți membrii partidului, întregul popor, au fost posibile datorită nesocotirii normelor vieții de partid, a principiilor legalității socialiste și mai ales ca urmare a nerespectării principiului muncii colective. Din toate acestea trebuie să tragem învățăminte pentru ca să se e- vite repetarea unor abuzuri ca cele din trecut., Vorbitorul a subliniat că Membrii comitetului județean de partid, activul de partid, toți comuniștii din organizația județeană de partid aprobă întru totul măsurile stabilite de Plenara Comitetului Central, angajîndu-se să militeze pentru întărirea unității partidului, pentru creșterea rolului său conducător în toate sectoarele de activitate.în cuvîntul său, tovarășul 
Ion Alexandru, președintele consiliului județean al sindicatelor, s-a referit la importanța măsurilor luate de partid și de stat pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele. El și-a exprimat totodată indignarea în legătura cu metodele inumane folosite împotriva unor activiști de partid și deplina adeziune față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind reabilitarea lui Lucrețiu Pătrășcanu și a altor activiști de partid.Tovarășul Petre Stănescu, inspector șef al Inspectoratului județean al securității, a arătat că prin uciderea mișeleas- că a unor activiști de partid care, acum în mod just și necesar, sînt reabilitați, s-a comis o crimă monstruoasă, care umple de indignare inimile tuturor oamenilor cinstiți din patria noastră. Același lucrul-a  subliniat în cuvîntul său și tovarășul Stan Gheorghe, vechi membru de partid. Ambii vorbitori au arătat că prin reabilitarea lui Lucrețiu Pătrășcanu și a altor activiști de partid conducerea partidului nostru scoate la iveală adevărul, ceea ce va contribui la întărirea prestigiului partidului nostru, la sporirea încrederii maselor în partid.Luînd cuvîntul, generalul 
Constantin Drăghici, comandantul garnizoanei Ploiești, a arătat ca pentru ofițerii și ceilalți militari din garnizoana Ploiești este o mîndrie și. în același timp, un stimulent faptul că Plenara C.C. al P.C.R. s-a ocupat cu grijă și atenție de pregătirea de luptă și politică â forțelor armate.Importanța măsurilor luate 
de Plenara Comitetului Central al P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului de toate gradele a fost relevată 
și de profesorul Traian Coma- 

niciu, inspector general al Inspectoratului școlar județean Prahova, precum și de către profesoara emerită Aspasia Vasiliu, directoarea Liceului nr. 1. Vorbitorii au arătat că sînt întru totul de acord cu hotărîrea adoptată de recenta plenară, pentru reabilitarea activiștilor condamnați pe nedrept și în același timp pentru sancționarea exemplară a celor vinovați de aceste crime.Arătînd că este în întregime de acord cu măsurile stabilite de plenară, tovarășul Ion Jin-

Cuvintarea tovarășului

Chivu Stoita
După ce a adresat activului Comitetului județean de partid Prahova, tuturor membrilor de partid și celorlalți cetățeni din județ, un cald salut din partea Comitetului Central, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Chivu Stoica a spus :Adunarea are loc a doua zi după Plenara Comitetului Central al partidului, care, prin problemele dezbătute și prin hotărîrile luate într-un spirit de înaltă principialitate, înscrie un moment de deosebită . însemnătate în viața partidului și a întregului nostru popor, în mersul ascendent al construcției socialiste, în creșterea rolului conducător și în perfecționarea activității partidului, a ansamblului societății noastre.Discutarea în cadrul plenarei a problemei dezvoltării învățămîntului de cultură generală, profesional, tehnic și superior și adoptarea măsurilor corespunzătoare au drept scop asigurarea cu cadre temeinic, pregătite a tuturor domeniilor de muncă, corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă ale societății noastre socialiste. Vorbitorul și-a exprimat încrederea că toate cadrele didactice din județul Prahova își vor intensifica eforturile pentru, a forma tineri ..bine pregătiți, purtători con- știenți ai înaltelor idealuri ale societății noastre socialiste, buni cetățeni și patrioți.în continuare, vorbitorul a subliniat că examinînd și apro- bînd informarea Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la întărirea continuă a rîndurilor sale și intensificarea activității de e- ducare a comuniștilor, recenta plenară marchează un pas important în direoția întăririi partidului și a rolului său conducător în societate.Așa cum s-a subliniat la Plenara Comitetului Central, o îndatorire de prim ordin a organelor de partid, de stat și obștești, a cadrelor de conducere, ătuturor funcționarilor și a activiștilor de partid este perfecționarea continuă a muncii de examinare și rezolvare a propunerilor, sesizărilor și cererilor ce le sînt a- dresate de către cetățeni.Avînd răspunderea pentru destinele națiunii noastre, pro- movînd o politică de pace și colaborare internațională, partidul și statul nostru nu pot să ignore faptul că atît timp cît există imperialismul se menține și pericolul de agresiune și, de aceea, este cu totul firească preocuparea plenarei pentru întărirea pregătirii de luptă și politice a forțelor armate ale Republicii Socialiste România și pentru înzestrarea lor cu armament și tehnică modernă.în cuvîntarea sa, tovarășul Chivu Stoica s-a referit la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la unele probleme actuale ale activității internaționale a partidului. Activitatea partidului nostru — a spus vorbitorul — pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, atitudinea sa în problema cohvocării unei consfătuiri internaționale a partidelor comuniste și muncitorești au întrunit totala aprobare a Plenarei Comitetului Central, a întregului popor.Vorbitorul s-a referit apoi la hotărîrea plenarei privind reabilitarea unor activiști de partid care au fost condamnați în trecut pe nedrept.Probabil Că unii tovarăși s-au întrebat — a spus mai departe vorbitorul — dacă era necesar să se aducă la cunoștința opiniei publice toate a- ceste fărădelegi, dacă ridicarea acestor probleme în fața întregului partid și a poporului nu este de natură să dăuneze prestigiului și autorității partidului în mase. Desigur că facem acest lucru cu un sentiment de adîncă mîhnire. Dar vrem să subliniem că activitatea partidului, esența atitudinii sale nu pot fi confundate cu abuzurile comise de aceia care au călcat în picioare orice norme de dreptate, de echitate și de omenie; abuzurile 

ga, secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., a condamnat actele abuzive, încălcarea legalității socialiste, și și-a exprimat convingerea că reabilitarea activiștilor condamnați pe nedrept, sancționarea celor vinovați creează premise ca asemenea acte să nu se mai repete.Adeziunea deplină față de hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. au exprimat-o. în cuvîntul lor și conf. dr. ing. 
Stelian Dumitrescu, prorectorul Institutului de petrol din 

comise de ei nu au putut altera esența nobilă și profund umanistă a luptei partidului nostru.Cum au fost posibile asemenea fapte, cînd în conducerea partidului și a statului se a- flau atîția activiști cinstiți, principiali 7 Trebuie să spunem că aceasta se datorește în primul rînd faptului că o lungă perioadă Biroul Politic nu a funcționat ca un organ colectiv, că el nu cunoștea și nu participa în plenul său la rezolvarea problemelor esențiale, politice și sociale. Biroul Politic era consultat sporadic în asemenea probleme, deciziile importante fiind luate de unul singur, de către Gheorghiu-Dej, cu sprijinul unor elemente slugarnice și neprincipiale, care-i serveau drept unelte, cum au fost Iosif Chișinevschi și Alexandru Drăghici, care poartă o mare vină pentru asasinatele și samavolniciile de care ați aflat. Eu am făcut parte în acea vreme din Biroul Politic și trebuie să spun că în conducerea partidului erau încălcate cu brutalitate normele elementare ale vieții de partid, de conducere colectivă, promovîndu-se metoda dictatului.La marile succese ale partidului, Gheorghiu-Dej și-a a- dus contribuția sa, dar aceasta nu-1 îndreptățea să în- e calce în mod grosolan" regulile democratice ale vieții de partid, să practice metode de monopolizare a conducerii.O grea răspundere pentru abuzurile comise revine ,Jlui Alexandru Drăghici, care a condus timp de mai mulți ani Ministerul Afacerilor Interne și a răspuns în conducerea partidului de problemele securității de stat. Om abuziv, carierist, Alexandru Drăghici nu numai că a scos organele securității statului de sub controlul partidului, dar a încercat să îndrepte activitatea acestora contra partidului. Ca ministru al afacerilor interne, este vinovat de prezentarea unor date și concluzii false, de născocirea unor acuzații neîntemeiate, de procurarea unor „probe" smulse prin constrîn- geri fizice și morale.Drăghici a dat personal indicații ca organele securității să refuze controlul partidului și ca ele să execute fără șovăire propriile lui ordine. El s-a dedat la încercări de a provoca disensiuni în conducerea partidului și chiar de a discredita pe unii tovarăși.In ciuda evidenței faptelor, în cuvîntul său la plenară, Alexandru Drăghici a încercat să arunce vina ce-i revenea lui asupra altora, — fie asupra aparatului care, potrivit 
Activul de partid din județul Prahova a luat cunoștință 

cu deosebit interes și cu deplină satisfacție de hotărîrile Ple
narei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 
22—25 aprilie a.c., hotărîri care scot din nou în evidență 
înalta principialitate, realismul și clarviziunea politicii in
terne și externe a partidului nostru, consecvența cu care 
conducerea sa marxist-leninistă înfăptuiește această politică. 
Apreciem însemnătatea deosebită — se spune mai departe 
în hotărîre — pe care o au pentru dezvoltarea materială și 
spirituală a poporului nostru măsurile stabilite de plenară 
pentru ridicarea învățămîntului de toate gradele la nivelul 
cerințelor actuale ale construcției socialiste. In continuare, 
hotărîrea relevă concluziile pe care le trage organizația de 
partid județeană, în lumina indicațiilor date de plenară, în 
ce privește compoziția partidului, întărirea continuă a rîndu- 

<rilor sale și intensificarea activității de educare a comuniș
tilor, precum și în ce privește îmbunătățirea activității de 
rezolvare a scrisorilor, sesizărilor și cererilor oamenilor 
muncii.

Sîntem întru totul de acord — se arată în hotărîre — cu 
atitudinea adoptată de conducerea partidului în problemele 
unității mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale și ale convocării unei consfătuiri internaționale. în 
continuare, hotărîrea arată: activul Comitetului județean 
de partid Prahova condamnă cu indignare procedeele abu
zive, metodele odioase de represiune folosite în trecut pen
tru reprimarea și lichidarea fizică a unor activiști și mem
bri de partid și își exprimă adeziunea totală față de hotă
rîrea Plenarei Comitetului Central de a reabilita acești acti
viști. Trăgînd învățămintele cuvenite din abaterile grave ana
lizate la plenară, vom acționa cu energie pentru întărirea ro
lului conducător al partidului în toate domeniile, vom pro
mova cu consecvență la toate nivelele principiul muncii și 
conducerii colective. în unanimitate, activul de partid din 
județul Prahova asigură conducerea partidului, personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea sa neclintită de 
a traduce in viață măsurile adoptate de Plenara Comitetului 
Central, de a întări necontenit rîndurile organizației județe
ne de partid și legăturile sale cu masele, de a spori continuu 
aportul județului Prahova la înflorirea patriei și prosperita
tea poporului român.

Ploiești, Mircea Slavu, membru de partid din 1930. salariat la Rafinăria Teleajen, Nicolae Bracaciu, procuror șef al județului Prahova, Ion Io- nescu, comandantul Miliției județului Prahova, Aurel Be- jan, președintele tribunalului județean, Gheorghe Marusi și Gheorghe Popescu, membri de partid cu activitate înainte de 23 August 1944, și alții.. în încheierea dezbaterilor, primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul CHIVU 
STOICA.

spuselor lui, era slab pregătit, incapabil, fie asupra amestecului străin. Prin atitudinea diversionistă pe care a adoptat-o, a dovedit că nu s-a străduit să înțeleagă gravitatea socială a actelor pe care le-a patronat sau le-a executat. Toate acestea l-au făcut nedemn de a mai ocupa funcții de răspundere în partid și în stat.Dezbaterile și hotărîrile plenarei sînt pline de învățăminte pentru activitatea organelor și organizațiilor de partid, a instituțiilor de stat și obștești, pentru conduita fiecărui comunist. Plenara a subliniat necesitatea ca organele de partid,— de la Comitetul Central și pînă la organizațiile de bază— să respecte cu rigurozitate principiile muncii și conducerii colective, să asigure ca toate hotărîrile care se iau de către organele Ministerului de Interne și ale Consiliului Securității să fie în strictă concordanță cu legalitatea socialistă ; aceste organe de stat trebuie să lucreze șub conducerea nemijlocită a organelor de partid și sub controlul acestora. Plenara a cerut tuturor organelor de partid, tuturor membrilor de partid să vegheze ca niciodată să nu se mai repete abuzuri și acte samavolnice, să fie respectate în îptregime drepturile și libertățile democratice, garantate prin Constituție.Măsurile adoptate de plenara Comitetului Central sînt o dovadă a tăriei partidului nostru, a devotamentului și a responsabilității sale față de popor, față de înfăptuirea de- 'plină a înaltelor principii ale socialismului și comunismului, valorilor umanismului socialist.In încheiere, tovarășul Chivu Stoica și-a exprimat convingerea că membrii de partid și împreună cu ei toți oamenii muncii din județul Prahova vor lupta cu energie pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru a-și aduce contribuția la înflorirea României socialiste, la progresul neîntrerupt al societății noastre.
★Adunarea activului de partid din Prahova a exprimat hotărîrea unanimă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii din județ de a se uni și mai strîns în jurul partidului, al Comitetului său Central, de a milita și mai ferm pentru traducerea neabătută în viață a politicii sale înțelepte de construire a socialismului, de înflorire a patriei socialiste.Adunarea activului de partid a adoptat în unanimitate o hotărîre în legătură cu problemele dezbătute, în care se spune, printre altele :
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) pe la

a-

precipitat, prin împușcare spate.De asemenea, comisia, analizînd acuzațiile ce i se aduceau lui Foriș, că ar fi fost agent al dușmanului, a constatat că el este nevinovat, că a fost executat fără să existe temeiuri legale și chiar fără judecată — că, deci, și în acest caz a avut loc de fapt un asasinatDin studierea și a altor cazuri și procese, între care procesul Lucâ, procesul de la Canal și altele, se evidențiază, de asemenea, netemeinicia multor acuzații și multor condamnări din acele vremuri. Toate acestea constituie acte pe care partidul nostru le reprobă și le condamnă cu toată hotărîrea. Ele sînt însă, totodată, acte de drastică acuzare și condamnare la adresa acelora care le-au inițiat și înfăptuit. Ele îl acuză și îl condamnă pe Alexandru Drăghici, ea organizator și înfăptuitor al aces-' tor acțiuni criminale împotriva activului de partid și de stat, îl acuză și-1 condamnă pe Gheorghiu- Dej, care a inițiat și patronat ceste acțiuni.Va trebui, de asemenea, să stabilim adevărul și in ce privește sancționarea unor activiști de partid și de stat, care au avut de suferit în perioada respectivă.In fața faptelor atît de evidente, subliniate și completate pe larg de membrii Comitetului Central, poziția adoptată în plenară de Alexandru Drăghici apare cu totul de neînțeles. Logica, bunul simț îl o- bligau să vină în fața Comitetului Central și să arate deschis cum s-au întimplat toate acestea, să arate care este partea sa de răspundere, să ajute Comitetul Central și partidul să restabilească adevărul.Or, în loc să facă acest lucru în mod cinstit, el s-a situat pe poziția de a justifica totul, de a încerca să demonstreze ceea ce nu se poate demonstra. A încercat să susțină și acum în fața Comitetului Central, în fața dovezilor evidente, că de fapt reprimările erau întemeiate. In loc să- reprobe și să condamne abuzurile, arestările și represiunile, să exprime regrete pentru cele săvîrșite, el a căutat să le justifice, declarînd cinic că de fapt îi pare rău că n-a reușit să-și asigure dovezi suficiente pentru a justifica crimele, că activitatea celor din subordinea lui a fost slabă și ca de aceea comisia de partid a putut să demonstreze netemeinicia acuzațiilor...Realitatea este că cei care au“‘ savîrșit aceste acte ău ' manifestat' slăbiciuni tocmai pentru că nu au procedat cinstit, pentru că s-au bazat pe minciuni și falsuri, iar minciunile și falsurile nu pot fi la nesfîrșit acoperite. Drăghici a venit și a declarat cu cinism în fața plenarei că în activitatea securității ar fi admise, ca o practică, înscenările — denumite de el .„legende" — că ar fi admise constrângerile morale, recurgerea la falsificări și provocări, afirmînd că așa a procedat și siguranța burghe- zo-moșierească cu comuniștii.Aceasta este, tovarăși, o insultă la adresa organelor noastre de securitate, a orînduirii noastre socialiste. Nu este în etica comuniștilor, în etica societății noastre socialiste recurgerea la falsuri, la înscenări, la mistificări. Este drept, acestea sînt metode care au existat în practica siguranței burghezo-mo- șierești. dar noi am luptat împotriva lor.Organele noastre de securitate și de justiție au fost create în societatea noastră în scopul apărării cuceririlor revoluționare ale poporului, al luptei împotriva dușmanilor socialismului; ca organe ce trebuie să fie pătrunse de spiritul respectului față de lege, al respectului față de om, față de ideile socialismului. Se poate afirma că Drăghici, prin comparația ce a făcut-o cu organele de represiune ale .claselor exploatatoare, a recunoscut un adevăr, deoarece el a procedat, cu comuniștii așa cum proceda Și siguranța burghezo-mo- șierească. Firește că un om cu astfel de concepții n-avea ce căuta in fruntea unui organ de o asemenea importanță, care cere multă integritate morală, multă cinste, mult spirit partinic și conștiință comunistă — adică tocmai ceea ce el n-a avut niciodată.Aș vrea să subliniez că, în cu- vîntul său la plenară. Drăghici a căutat să se sustragă de la răspunderea ce-i revenea pentru represaliile împotriva activiștilor de partid, pentru condamnarea și a- sasinarea lui Pătrășcanu, referin- du-se. la lupta dusă de organele de securitate contra elementelor dușmănoase, contrarevoluționare, care au fost lichidate în a- cele vremuri. Este adevărat, tovarăși, că în primii ani ai construcției socialiste, clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea înaintată și cu alte forțe populare, sub conducerea partidului comunist, a dus . o luptă dîrză împotriva dușmanului, repurtând victorii în toate domeniile de activitate. Au fost lichidate, pentru totdeauna, clasele exploatatoare, forțele politice reacționare, s-au făurit noi relații de producție și, pe această bază, s-a cimentat unitatea întregului popor în jurul partidului.Lichidarea forțelor reacționare este opera luptei unite a maselor populare, este rezultatul politicii marxist-leniniste a partidului nostru. In decursul anilor s-a încercat să se acrediteze la securitate ideea că aceasta a dus de fapt lupta cu dușmanul, încă în 1956 am criticat această concepție, subliniind că nu securitatea, ci partidul a fost organizatorul și conducătorul Iup-

tei împotriva dușmanului, că nu activitatea represivă este hotărî- toare, întrucît nici o activitate de acest fel nu poate lichida burghezia, nu poate lichida moșierimea. Numai , activitatea revoluționară, de transformare a societății și de construcție socialistă poate asigura victoria în această luptă. Dar dacă noi am desființat clasele dominante, reacțiunea, aceasta se datorește nu măsurilor represive, ci tocmai victoriilor strălucite obținute de poporul nostru în construcția socialistă, muncii eroice a întregului popor sub conducerea Partidului Comunist Român.Așa cum am mai spus nu o dată, organele securității statului și alte organe de stat au avut și își au rolul lor în această luptă. Nu o dată Comitetul Central a dat o înaltă apreciere activității acestor organe, aportului lor la cauza generală, faptului că și-au îndeplinit cu cinste sarcinile încredințate de partid și guvern. La plenara din iulie anul trecut s-a vorbit pe larg despre aceste probleme și nu consider că trebuie să ne mai oprim acuma asupra lor. Azi noi nu discutăm despre munca organelor de securitate, ci analizăm abuzurile și reprimările săvîrșite împotriva unor activiști de partid și de stat.Este, desigur, normal ca în acest cadru să analizăm munca acelor tovarăși care au lucrat la securitate, răspunderea lor față de ce s-a întîmplat. Nimeni nu se poate sustrage de la această răspundere ascunzîndu-se sub paravanul luptei împotriva dușmanului. Activiștii de partid nu erau dușmani, ci, dimpotrivă, tovarăși de luptă contra dușmanului de clasă — unii dintre ei cu un trecut care reprezintă o mîndrie pentru partid și popor, cum a fost Lucrețiu Pătrășcanu. Dacă vorbim de lupta împotriva dușmanului, atunci normal era nu să se caute dușmani în partid, ci să se facă totul pentru unirea forțelor revoluționare ale poporului, pentru a asigura victoria în:lupta cu dușmanul, pentru construcția socialismului. Or, în loc de atitudine tovărășească, de grijă, de apărare a activului de partid, mulți activiști au suferit represiuni, adueîndu-se mari daune cauzei socialismului, partidului nostru, slă- bindu-se tocmai frontul de luptă împotriva dușmanilor construcției societății socialiste.Vinovați de abuzurile săvîrșite sînt numai și numai aceia care au patronat sau au avut direct răs-’ pu’nderi în această privință — între cgce un rol de frunte l-a (îndeplinit Drăghici Alexandru,Nu există domeniu de activitate în care Drăghici să nu fi împins securitatea de a se erija în organ suprem de conducere, pe deasupra partidului, a Comitetului Central, a comitetelor regionale, a ministerelor. Aceste practici s-au răsfrînt și asupra a diferite domenii, ale activității artistice sau cercetării științifice — cu rezultate profund negative, determinind crearea unei atmosfere de neîncredere și suspiciune și contribuind la rămînerile în urmă ce se manifestă în unele din aceste sectoare.E adevărat, tovarăși, acestea a- parțin unei perioade din trecut, dar e necesar să vorbim de ele a- cum, pentru că au adus grave daune și trebuie să ne asigurăm ca asemenea fapte să nu se mai poată repeta.In plenară, Drăghici a făcut de asemenea declarații că n-ar fi dat personal ordine pentru maltratări și pentru falsuri.Oare așa să fie, tovarăși ? Faptele, cei care le-au simțit, se poate spune pe pielea lor, dovedesc Cu totul altceva. Realitatea este că în întreaga activitate la Ministerul de Interne, Drăghici a încurajat abuzurile, le-a organizat și a comis el însuși abuzuri — și încă nu puține. El n-a fost numai un instrument, ci are răspunderea directă pentru tot ce s-a întîmplat la Ministerul Afacerilor Interne.In cuvîntul său, Drăghici a făcut zeci de referiri la Gheorghiu-Dej, declarînd că acesta nu putea să-i însceneze acuzații lui Pătrășcanu și, ca atare, nici el n-ar fi putut face acest lucru. Fără â dori să discutăm acum despre toate aspectele activității lui Gheorghiu-Dej, trebuie arătat ca un fapt că el a fost pornit împotriva lui Pătrășcanu, a îndrumat permanent anchetarea cazului. Acest lucru l-a dovedit și comisia de partid, l-a declarat de altfel de nenumărate ori și Drăghici. Dej celor pe ele adnotări, îndrumînd cum să se ducă în continuare ancheta și ce răspunsuri să se obțină. Există documente, tovarăși — deși o parte dintre ele, conform declarațiilor lui Drăghici, au fost distruse în I960 din ordinul lui Gheorghiu-Dej — și aceste documente poartă pe ele asemenea adnotări și îndrumări. Distrugerea acestor documente, ca și trimiterea în judecată a unora sau înlesnirile de a părăsi țara a- cordate altora dintre cei implicați în acest proces, dovedește că s-a căutat în mod insistent și cu perseverență ștergerea urmelor rămase după această înscenare, în speranța că niciodată nu se' va mai putea descoperi adevărul.Desigur. Gheorghiu-Dej are merite incontestabile, după cum a avut și serioase lipsuri și greșeli, dar la ordinea de zi a discuțiilor noastre nu este analiza activității sale. Probabil, așa cum au cerut mulți membri ai Comitetului Central aj partidului, va trebui o dată să facem și o asemenea analiză. Ceea ce se poate spune acum este însă că nici un fel de merite ale lui Gheorghiu-Dej nu pot să-i scuze a-

care a arătat că Gheorghiu- primea toate declarațiile anchetați, le studia și făcea

buzurile și răspunderea sa în asasinarea lui Pătrășcanu, ca și în multe ilegalități comise împotriva unor activiști de partid și de stat, în aprecierea activității oricărui tovarăș, partidul nostru pornește de la analiza obiectivă și lucidă a faptelor, nu de la mituri. Noi nu avem nevoie de idoli. Noi nu avem nevoie să facem din oameni portdrapel. Marxism-leninismul respinge și a respins astfel de concepții, ca străine ideologiei clasei muncitoare. Port-drapelul nostru este marxism-leninismul, concepția despre lume și viață a proletariatului. Sînt de acord cu acei tovarăși care au subliniat în adunarea de azi gravele răspunderi ce-i revin lui Chișinevschi. Este adevărat că el a avut o activitate intensă și dăunătoare în domeniul artei, culturii, învățământului, în domeniul ideologic pe care le-a îndrumat mult timp, cu rezultate deosebit de negative pentru partidul nostru, pentru poporul nostru. Dar el a avut, de asemenea, o activitate susținută și în alte domenii, avînd răspunderi directe, nemijlocite și din cele mai grave pentru asasinarea lui Lucrețiu Pătrășcanu, ca și pentru ilegalități rioadă.Ancheta făcută și prezentată Biroului Politic de către Alexandru Drăghici s-a bazat pe declarații false, obținute prin schingiuiri și presiuni morale, și cuprindea acuzații eu caracter absolut imaginar, fără nici un temei legal, urmărind în mod premeditat să conducă la executarea lui Pătrășcanu. în a- cest fel, Gheorghiu-Dej și Alexandru Drăghici, care, așa cum reiese din cercetările comisiei de partid, cunoșteau adevărul, au indus în eroare Biroul Politic.Trebuie să subliniem că o mare răspundere poartă și membrii Biroului Politic de atunci, care s-au mulțumit cu concluziile prezentate fără a cere dovezi certe, — așa cum impuneau atît răspunderile lor deosebite în partid, cît și gravitatea cazului care privea un militant de frunte al partidului.Despre munca lui Drăghici s-n discutat de mai multe ori, iar în ședința Biroului Politic din aprilie 1956 s-a hotărît chiar schimbarea lui de la Ministerul Afacerilor Interne. A fost o hotărîre care prevedea ca ministrul de a- faceri interne să nu mai fie membra a] Biroului Politic, ceea ce implica schimbarea imediată din ■funcție a lui Drăghici. Această mă-.• ■ sură 'n-a fost însă aplicată, da- ’ ■ tbrită opozițieiGheorghiu-Dej și ghici.Tot roului munca ce privește Ministerul lor Interne, spiritul de .............continuă să fie slab, după cum tot slab este controlul de partid. Tovarășul Drăghici crede/ că poate face brice, pentru că are legături cu Gheorghiu-Dej și nu răspunde față de nimeni altcineva. Manifestările nesănătoase de la Ministerul Afacerilor Interne se datoresa în bună parte influenței și atitudinii tovarășului Drăghici, Tovarășul Drăghici nu muncește cu cadrele; el desconsideră oamenii, din aparatul de securitate sînt scoși sub pretexte diferite un număr însemnat de membri de partid. Numai în 1954 au fost scoși vreo 900 de membri de partid. De trei ani, adică de cînd este Drăghici acolo, Ministerul Afacerilor Interne nu are un colectiv de conducere închegat. A- ceasta este rezultatul poziției lui Drăghici față de cadre. Ii place să se înconjoare cu oameni lingușitori. Indrumează slab munca de securitate". Realitatea, tovarăși, este că o dată cu venirea lui Drăghici la Ministerul Afacerilor Interne a început prigoana împotriva comuniștilor vechi, ilegaliști care lucrau în securitate, a început aruncarea lor afară din M.A.I. In anii care au urmat s-a stabilit, e adevărat, să fie luate o serie de măsuri, s-a discutat și despre un șir de abuzuri, s-’a preconizat întărirea controlului de partid la Securitate și la Ministerul de Interne, Pe parcurs, unele măsuri s-au aplicat, dar în bună parte numai jos, la regiuni, și deloc la Ministerul Afacerilor Interne, unde Drăghici nu accepta prezența partidului, unde el se considera totul, pe deasupra partidului.Cu atît mal absurdă, contravenind flagrant adevărului, apare declarația făcută în plenară de Alexandru Drăghici, care spunea că el ar fi introdus linia partidului la M.A.I. Ne putem întreba : care linie? Căci ceea ce s-a întîmplat in această perioadă la M.A.I., abuzurile și ilegalitățile săvîrșite nu reprezintă în nici un fel linia partidului nostru. O asemenea afirmație a lui Drăghici calomniază partidul, politica sa profund umanistă, care pornește de la grija pentru om și care face totul pentru dezvoltarea personalității umane — și nu pentru abrutizare, așa cum 8 procedat Drăghici în activitatea lui.Nu vreau să fac o analiză a activității lui Lucrețiu Pătrășcanu. Calomniile exprimate de Drăghici în plenară despre Lucrețiu Pătrășcanu constituie nu numai litânt al partidului și la tid —

alte abuzuri judiciare și săvîrșite în acea pe-

manifestate de Alexandru Dră-ta acea Politic, M.A.I., ședinț.ă a Bi- vorbind despre am arătat: „In Afaceri; partid

o revoltătoare insultă, la adresa acestui mi- nostru, ci adresa întregului par- pentru că Lucrețiu Pă- trășcanu a fost unul din activiștii și conducătorii de seamă ai partidului, ai poporului român. I..-am cunoscut puțin pe Pătrășcanu atît înainte de război cît și după acesta. Era un om de mare valoare intelectuală — un om de vastă e-

rudiție și cultură marxist-leninistă, un remarcabil conducător de partid. Desigur, avea și el lipsurile sale, dar nu știu dacă se găsește om pe lume care să poată susține că este perfect și nu are nici un fel de lipsuri. Partidul nostru, poporul român se pot mîndri cu oameni ca Pătrășcanu. Noi dorim, tovarăși, ca în rîndurile intelectualității de astăzi să avem cît mai mulți oameni ca Pătrășcanu, luptători hotărîți pentru cauza socialismului și comunismului, a umanismului socialist!Lovindu-se în Pătrășcanu, «-a lovit în partid, în capacitatea sa de luptă, în forța sa ideologică.
Tovarăși,Analizînd toate acestea, se pune pe drept cuvînt întrebarea : cum s-au putut întîmpla asemenea fapte ?S-a vorbit despre atmosfera generală de suspiciune și de neîncredere ce exista în această perioadă față de cadrele de partid și de stat Au fost făcute aici referiri la influența proceselor și condamnărilor care au avut loc în perioada acelor ani într-o serie d« țări socialiste. Toate acestea au contribuit fără îndoială — și ar fi greșit să nu recunoaștem — la crearea și la accentuarea unei atmosfere de neîncredere și suspiciune.Dar, după părerea mea, nu putem explica ceea ce s-a petrecut în România numai referindu-ne la ceea ce s-a petrecut în alte țări. Pentru a înțelege mai bine cum s-a ajuns la asemenea situație, cred că este necesar să ne referim în primul rînd la unele stări de lucruri din partidul nostru, care a trecut printr-o grea luptă fracțio- nistă. în realitate, urmările acesteia au continuat să se facă simțite și după ce, formal, ea a fost lichidată. Această situație s-a resimțit și în timpul războiului cu adînci influențe negative asupra capacității de luptă a partidului ; ea s-a reflectat și în anii de după reintrarea partidului în legalitate și chiar după cucerirea puterii de către clasa muncitoare. Cauzele represiunilor trebuie căutate în situația care partid, în a domnit în faptul că după August luptele fracționiste continuat. într-o formă sau alta în partid — iar Pătrășcanu a fost una din victimele acestor lupte, și nu singura. La toate acestea trebuie să adăugăm și unele trăsături de caracter personale ale lui Gheorghiu-Dej și ale’ lui Drăghici." .......Numai în acest context, ne putem referi și analiza condițiile în C13re. s.~au Petrecut abuzurile și încălcările de care s-a vorbit aici.Aici ș-a vorbit despre cultul personalității. Unii obișnuiesc să pună lotul pe seama acestui cult, pentru câ se pare că e mai ușor așa. Dar a proceda astfel nu înseamnă a face o analiză justă, marxist-leninistă, pentru că practicile pe care le discutăm aici nu țin, .de fapt, de cultul personalității. Asemenea practici izvorăsc din concepțiile burgheziei, ale reacțiuriii ; ele își au izvorul și sînt caracteristice stărilor de înapoiere economică, socială, politică, culturală a oamenilor, mentalității înapoiate a celor care au înfăptuit aceste abuzuri ; izvorăsc, de fapt, din ignorarea și încălcarea principiilor de organizare și de muncă ale partidului nostru, din nesocotirea normelor de bază ale societății socialiste. Ca urmare, trebuie să privim aceste abuzuri, aceste încălcări, a- ceste crime, nu ca un însoțitor imanent al socialismului — cum încearcă să explice unii — ci ca fenomene care vin din afara socialismului și n-au ce căuta în socialism.In analizarea cauzelor care au dus la aceste ilegalități trebuie să privim lucrurile cu seriozitate, cu răspundere și să știm să lăsăm la o parte patimile, să lăsăm la o parte amărăciunile, să judecăm lucrurile cu calm și să stabilim ceea este just, ceea ce este necesar facem.In activitatea de conducere
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ce săa destinelor țării trebuie să ținem seama și să ne călăuzim nu după sentimente, ci după ceea ce este în mod obiectiv necesar și just, pentru a asigura dezvoltarea ascendentă a partidului și a noastre.Analizînd ceea ce s-a în această perioadă în . nostru, cred că se impune să tragem toate învățămintele și să luăm asemenea măsuri — organizatorice. politice — încît niciodată să nu use mai poată întâmpla asemenea fapte.In primul rînd trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre pentru întărirea rolului conducător al partidului, să veghem ca în organele de securitate, de justiție să domnească un puternic și sănătos spirit de partid. Partidul trebuie să exercite un control și o îndrumare permanentă asupra întregii activități din acest sector, acordînd mai multă atenție muncii de educare politică a tuturor lucrătorilor din organele de securitate. Este necesar să dezvoltăm și mai mult democrația de partid, să creăm toate condițiile ca membrii de partid să-și poată spune deschis părerea.înfăptuirea principiilor de bază ale partidului presupune drepturi depline membrilor de partid de a-și spune părerea asupra oricărei probleme, de a avea păreri deosebite într-o problemă sau alta.Este adevărat — așa cum au remarcat uni; toyarăși în plenară — că, pentru a' se lua o hotărîre, nu este neapărat necesară realizarea unanimității. Statutul partidului nostru prevede norme și situații

societățiiîntîmplat partidul

cînd hotărîrile se pot lua cu majoritate simplă sau cu majoritate de 2/3, în raport de importanța hotărî- rilor, a măsurilor care urmează să fie adoptate. Desigur, nu este rău dacă în discutarea problemelor se ajunge la unanimitate — dar acest lucru nu trebuie absolutizat, exprimarea unei păreri diferite nu ■trebuie privită ca o sursă de suspiciune, deoarece exprimarea părerii proprii este un drept elementar, categoric și inalienabil al oricărui membru de partid. Ceea ce este realmente obligatoriu este îndatorirea ca o dată hotărîrile luate, ele să fie înfăptuite de toți membrii j- —. z—-= se rea_ de ac- hotărîri-

liste în patria noastră. Ele vor contribui la sporirea încrederii oamenilor muncii în partid, vor dovedi că partidul este ferm hotărît să pună cu desăvîrșire capăt la tot ceea ce a fost negativ în trecut, că este capabil să ia toate măsurile pentru ca nimeni și niciodată să nu mai poată fi arestat și condamnat pe nedrept, pentru ca toți cetățenii țării noastre să se simtă cu adevărat membri ai unei societăți socialiste.
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de partid; trebuie să lizeze o strînsă unitate țiune pentru realizarea lor. Nu este îngăduit nimănui să încalce sau să se abată de la o hotărîre adoptată pînă la o nouă rediscutare și, eventual, pînă la luarea altei hotărîri.Este necesar să crească și mai mult rolul Comitetului Central în viața partidului nostru. Este adevărat, acum în Comitetul Central se dezbat multe probleme, dar consider că aceasta nu este suficient; trebuie ca membrii Comitetului Central să participe mai activ la procesul de elaborare 
a diferitelor hotărîri și materiale care urmează a fi transformate în lege, sau supuse dezbaterii plenarei. Iar acesta este numai un aspect; este necesar să mergem mai departe, să facem ca fiecare membru al Comitetului Central să participe cît mai activ la aplicarea în viață a acestor hotărîri, la întreaga viață de partid. Aceasta este valabil și pentru membrii comitetelor județene și, în general, ai tuturor organelor noastre de partid. In acest fel răspunderea și controlul se vor întări, iar posibilitatea de a se comite abuzuri sau de a se lua hotărîri fără o consultare colectivă va fi tot mai limitată, va putea fi evitată.Este necesar să se aplice și să se respecte cu strictețe principiul muncii- colective — principiu suprem al activității partidului. Toate hotărîrile trebuie să fie rodul dezbaterii largi, principiale și temeinice în cadrul organelor de Acestea poartă răspuiîderea hotărîrile pe care le adoptă, pentru activitatea lor colectivă, — după cum fiecare activist trebuie să răspundă personal? atît pentru propria sa activitate, cît și a organului de partid din care face parte, pentru hotărîrile pe care acesta le adoptă.■ Trebuie să dezvoltăm și mai mult democrația noastră socialistă. 'Am făcut mulți pași înainte în acest sens — și mai avem încă de făcut. Trebuie să ajungem acolo ca omul să se simtă pe deplin liber, stăpîn pe sine însuși, să facem ca nici unui cetățean al acestei țări, fie el ministru, activist de partid sau simplu om al muncii, să nu-i mai fie teamă niciodată că plecînd la muncă s-ar putea să nu se mai întoarcă acasă — așa cum se întîmpla în perioada la care ne referim și pe care, din fericire, am depășit-o de mult.Socialismul trebuie să realizeze asemenea condiții ca omul, stăpîn al mijloacelor de producție, făuritor al tuturor valorilor materiale și spirituale, să fie într-adevăr în centrul atenției, să aibă rolul principal în societate, să se bucure și să beneficieze nestînjenit de drepturile și libertățile adevăratei democrații socialiste — premisa fundamentală’ a înfloririi depline a personalității umane. Aceasta înseamnă. în fond, socialismul pentru care am luptat, pe care îl făurim și-1 desăvîrșim în România. Să întărim continuu legalitatea socialistă. Respectul legilor trebuie să reprezinte o obligație pentru toți activiștii de partid și de stat. Legea trebuie să fie respectată în primul rînd de aceia care sînt chemați să vegheze la aplicarea ei.Nu poate exista democrație socialistă, nu se poate vorbi de legalitate atunci cînd sînt nesocotite, cînd sînt încălcate legile. Legile sînt făcute de noi, de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, și dacă unele din ele mai au pe undeva anumite lipsuri, carențe, să le modificăm, să le perfecționăm ; dar nu se poate admite nimănui să nesocotească aceste legi, să le încalce.Este necesar să aplicăm, de asemenea, cu fermitate, hotărîrile Conferinței Naționale cu privire la creșterea rolului guvernului și al Marii Adunări Naționale, organe care trebuie să-și exercite pe deplin atribuțiile prevăzute de Constituție ; ele au un rol de mare importanță în întărirea respectului față de lege, în asigurarea legalității și dezvoltarea democrației socialiste în România. Să asigurăm un asemenea cadru organizatoric și juridic încît să nu se mai poată în nici un fel lua măsuri peste capul organelor legale. Trebuie să înțelegem că nici o hotărîre, nici o dispoziție nu poate înlocui legea. Să puriem capăt, o dată pentru totdeauna, vechilor practici și încercăriloy de a înlocui hotărîrile de partid și legile pe linie de stat cu dispozițiuni sau indicații, care nu pot în nici un fel să țină loc de hotărîri de partid sau de legi ale statului. Firește, în cadrul procesului de aplicare a legilor și a hotărîrilor, există muncă de îndrumare, de control, de ajutor, dar acestea trebuie să se facă în concordanță cu normele partidului și cu legile de stat, să corespundă acestora, să se încadreze în legalitatea noastră socialistă.Adoptarea măsurilor de reabilitare a lui Lucrețiu Pătrășcanu și a celorlalți, hotărîrile luate de plenară vor avea o mare importanță pentru activitatea partidului, pentru dezvoltarea democrației socia-

partid, pentru
noastră consideră să înceteze bom- toate actele de Republicii Demo- Statele Unite ale

Stimați tovarăși,In încheiere mă voi referi la unele probleme internaționale care au făcut obiectul discuțiilor în plenara Comitetului Central al partidului.Este cunoscută politica externă a țării noastre, în centrul căreia se află colaborarea multilaterală cu țările sistemului mondial socialist. România' dezvoltă legăturile sale de colaborare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor, acordă o atenție deosebită lărgirii relațiilor sale cu țările care luptă pentru consolidarea independenței lor naționale, pentru progres economic și social. La baza relațiilor cu toate statele, țara noastră așază principiile egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării suveranității naționale și a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soarta. Aceste principii se afirmă tot mai mult ca baza sigură a colaborării trainice între toate popoarele, a păcii în lume.Mă voi referi pe scurt la lucrările Comitetului Politic Consultativ al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, lucrări care au avut loc în luna martie la Sofia. Sesiunea a fost convocată la cererea României, cu scopul de a se face un schimb de păreri în legătură cu tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Din partea altor state au fost propuse pe ordinea de zi și alte probleme.’La întîlnire s-a adoptat în unanimitate o declarație de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.In legătură cu aceasta, doresc să subliniez că țara că este necesar bardamentele și război împotriva erate Vietnam.Americii să pună capăt tărăgăne- lilor și să vină în întîmpinarea poziției adoptate de Republica Democrată Vietnam in scopul ajungerii la tratative.în ce privește neproliferarea armelor nucleare, țările participante -■și-au expus pozițiile lor. Poziția țării noă’Stre Vă.este cunoscută și nu mă Voi mai referi la ea acum. Delegația țării noastre n-a avut împuternicirea să hotărască la Sofia aprobarea tratatului în forma actuală, aceasta urmînd să fie decisă de Comitetul Central și guvern la momentul cuvenit. In acest sens s-a și ajuns la încheierea lucrărilor Comitetului Politic Consultativ. Seara, la sfîrșitul recepției, tovarășul Jivkov m-a informat că unele delegații doresc să semneze o declarație separată în care să afirme hotărîrea lor de a semna tratatul de neproliferare. I-am spus că este dreptul fiecărui partid să procedeze cum crede de cuviință, dar, după părerea mea, nu este bine să se semneze la Sofia o declarație separată. După cum cunoașteți, a doua zi, seara, a apărut o declarație separată a șase țări ce au participat la întîlnirea Comitetului Politic Consultativ, care a avut loc la Sofia.România s-a pronunțat și se pronunță pentru un tratat de neproliferare. Considerăm însă că trebuie să se depună în continuare eforturi pentru a se obține .îmbunătățirea acestui tratat, îndeosebi în ce privește angajamentul de a se întreprinde măsuri privind trecerea la dezarmarea nucleară, acordarea de garanții țărilor care renunță la arma nucleară că nu se va folosi împotriva lor această armă și nu vor fi supuse șantajului asigurarea nelimitate tele a _________ ...scopuri pașnice. Activitatea desfășurată timp de peste un an la Geneva în cadrul Comisiei de dezarmare a dovedit că dacă se acționează în această direcție se pot obține încă îmbunătățiri. Să facem în așa fel încît tratatul de neproliferare să corespundă în condiții cît mai bune intereselor tuturor popoarelor, cauzei socialismului, securității și păcii în lume.La întîlnirea de la Dresda țara noastră n-a fost invitată. Nu facem pentru aceasta nici un- reproș nimănui. Ceea ce ne-a reținut însă atenția este faptul că la această întîlnire s-au pus în discuție probleme ale activității C.A.E.R.-ului și ale Comandamentului Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Considerăm că discutarea unor asemenea probleme, care se referă la organisme internaționale la fondarea cărora România a luat parte, nu se poate face numai de către unele țări membre. Ne miră faptul că s-a discutat despre Comandamentul militar al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, deoarece la Sofia s-a hotărît de către toate delegațiile ca miniștrii forțelor armate să elaboreze. într-un termen de șase luni, propuneri pentru îmbunătățirea activității acestui comandament. De asemenea, este de neînțeles de ce s-a pus în discuție la Dresda activitatea C.A.E.R.-ului, cînd organismele acestuia se întîl- nesc cu o regularitate, s-ar putea spune matematicăAșa cum a dovedit experiența de pînă acum, asemenea acțiuni și procedee nu sînt de natură să contribuie la întărirea acestor organisme, la sporirea încrederii, colaborării și unității țărilor socialiste.

cu ea, posibilității folosirii de către toate sta- energiei nucleare în

După cum se știe, la Consfă-1 țuirea ținută la București în- iulie 1966, toate statele s-au.’ pronunțat pentru desființarea Pac- - tului N.A.T.O., concomitent cu a Tratatului de la Varșovia; în același. timp a fost afirmată hotărîrea tuturor statelor participante ca atîta’ timp cît va exista N.A.T.O. să fie menținut și Tratatul de la Varșovia. In spiritul acestei declarații comune a statelor participante la Consfătuirea de la București, țara noastră este hotărîtă să-și aducă contribuția sa nemijlocită la activi- ■ tatea Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, inclusiv la activitatea Comandamentului militar al statelor ‘ participante la acest tratat.Ca țară socialistă, România — fie că Tratatul de la Varșovia va exista, fie că nu — va milita neabătut pentru întărirea; colaborării cu țările socialiste în toate domeniile, inclusiv în domeniul militar.De asemenea, țara noastră se pronunță pentru dezvoltarea colaborării cu țările din cadrul C.A.E.Rf, în spiritul Statutului și al principiilor fundamentale adoptate de statele membre. în același timp, milităm pentru dezvoltarea multilaterală a colaborării economice, științifice cu toate țările sistemului mondial socialist, conside- rînd că în felul acesta ne îndeplinim îndatorirea atît față de poporul nostru, cît și față de cauza socialismului în întreaga lume. -In ce privește Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești, nu o dată partidul nostru a afirmat cu claritate poziția sa, arătînd că se pronunță pentru dezvoltarea con-1 tactelor, a legăturilor bi și multilaterale între partide, inclusiv pentru o consfătuire a partidelor comuniste și muncitorești, care să ducă la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Activitatea desfășurată în ultimii ani demonstrează pregnant consecvența cu care partidul nostru aplică această politică.în ce privește lucrările comisiei pregătitoare, care au loc în aceste zile la Budapesta, trebuie să arătăm că ne-a fost trimisă din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar o scrisoare prin care Partidul Comunist Român este invitat să trimită o delegație la lucrările acestei comisii. Comitetul Central a analizat această problemă și a ajuns la concluzia că pentru a putea lua în considerare participarea la consfătuire, la . lucrările comisiei pregătitoare și, ,. .. în general, la, pregătirea consfătuirii este necesar să se realizeze în prealabil un acord public, că atît la comisia pregătitoare, cît și la consfătuire nu vor fi atacate și criticate alte partide frățești, indiferent dacă acestea participă sau nu la lucrările comisiei sau la consfătuire. De ce punem în felul acesta problema, tovarăși? Pentru că practica, experiența de pînă acum au demonstrat că tocmai atacurile la adresa altor partide au contribuit într-o măsură însemnată la înrăutățirea relațiilor, la adîncirea divergențelor, la starea de lucruri existentă astăzi în mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Considerăm că și în viitor trebuie să stăm pe această poziție, pentru câ ea corespunde cerințelor actuale din mișcarea comunistă, ților de normalizare a dintre partide, ale întăririi tății lor de luptă împotriva imperialismului. Subliniind acest deziderat nu ne gîndim în nici un fel să îngrădim dreptul altor partide de a-și expune părerile pe care le împărtășesc ; dar atunci cînd organizăm împreună o consfătuire internațională este .absolut firesc că trebuie să ajungem în prealabil la o înțelegere, la un acord reciproo acceptabil asupra caracterului în- tîlhirii, asupra spiritului în care se vor pune și se vor dezbate problemele.Partidul nostru este hotărît să militeze neabătut și să acționeze pentru .sale cu niște și muncitorești, cu mișcările de eliberare naționale, cu toate forțele antiimperialiste, să acționeze pentru normalizarea relațiilor dintre partide, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, fiind convins că în felul acesta își îndeplinește datoria sa de detașament activ al clasei muncitoare internaționale.

actuale necesită- relațiilor uni-

i cu toată dezvoltarea toate partidelefermitatea legăturilor comu

Tovarăși,După cum vedeți, plenara Comitetului Central a' dezbătut probleme importante și a luat hotărîri de mare însemnătate pentru activitatea partidului și țării noastre.Merită subliniat faptul că în discuțiile care au avut loc aici s-a evidențiat unanimitatea cu care activul de partid din Capitala patriei noastre sprijină întreaga politică ternă a nostru comunist.îmi exprim convingerea că activul de partid, comuniștii, toți cetățenii Capitalei, la fel ca întregul partid și întregul popor, vor înfăptui cu toată hotărîrea linia . generală a partidului stabilită la Congresul al IX-lea și la Conferința Națională. Sînt convins, de asemenea, că organizația de partid a municipiului București va sta mereu în primele rînduri în lupta pentru obținerea de noi și noi victorii în desăvîrșirea construcției socialiste, în creșterea bunăstării poporului, în ridicarea națiunii noastre socialiste pe culmile înalte ale societății comuniste.

internă și ex-României, a partidului



■ v • r 1 x 7 , 7 .

P4G/AM 4 SdlNTEIA
4 4 , I 9

Duminică 28 aprilie 1968

O prezentă vie teatre Pentru cei rare vor preta CRONICĂ

în lumea satului

DIRECTORUL
CĂMINULUI CULTURAL

Moise FETEA
,șeful Secției propaganda a Comitetului judefean Maramureș al P.C.R.

în contextul profundelor transformări economice, social-politice, demografice ale satului românesc, în lumina perspectivelor de dezvoltare multilaterală deschise acestuia de către documentele Conferinței Naționale a partidului privind sistematizarea localităților rurale, căminului cultural îi revin sarcini sporite, de o amploare fără precedent. De aici rezultă că și personalitatea directorului de cămin capătă un contur mai pregnant în viața materială și spirituală a satului.Căminul cultural, instituție cu vechi rădăcini în tradițiile satului nostru, este chemat să se înscrie în noile dimensiuni ale epocii contemporane, amplificînd și adîncind procesul de dezvoltare a conștiinței socialiste, de formare a noii fizionomii 
a țăranului, om cu un larg orizont politic, cu un bogat bagaj de cultură generală.Fără a diminua cîtuși de puțin a- tribuțiile altor organe sau persoane în efortul general de a ridica nivelul do cultură și civilizație a satelor la înălțimea marilor exigențe actuale și de perspectivă, trebuie să subliniem că un element determinant îl constituie — în acest sens — directorul căminului cultural. In acele locuri pulsează 
o atrăgătoare activitate, acolo este sala mereu plină cu oameni, unde directorul căminului cultural este o persoană de prestigiu în comună, cu o bună pregătire ideologică și de specialitate, pasionat de muncă, explorator îndrăzneț al noului, receptiv față de particularitățile comunei.Căminul cultural din Vad este unul dintre așezămintele culturale ale județului Maramureș a cărui prezență este mereu vie în traiul cotidian al sătenilor. Fiecare găsește în programul săptămînal al căminului ceva care să-l intereseze, să-l îndemne la participare, fără să fie nevoie cîtuși de puțim de „mobilizare". Directorul căminului, tovarășul Vasile Apan, este un om plin de inițiativă ; azi nu se mulțumește cu ce a făcut ieri. Preocupat fără încetare de perfecționarea activității căminului, evită soluțiile ușoare, căile arhibătătorite. El nu se bazează doar pe propria sa pricepere și experiență, ci face apel la inteligența maselor, organizează sistematic investigații în mijlocul publicului pentru a afla părerile despre un program sau altul, solicită propuneri și, condiționat de toate acestea, orientează munca căminului și a activiștilor culturali. Nu va mira deci pe nimeni că un asemenea cămin cultural, cu un astfel de director, are un bogat palmares. De menționat că Vasile Apan muncește cu o ardoare contaminatoare, nu pentru obținerea unor merite și lauri personali, ci pur și simplu pentru că altfel nu poate concepe să-și ducă activitatea.In contrast cu asemenea directori, mai avem, din păcate, în fruntea unor cămine culturale din județ oameni care te miri cum de au ajuns să fie puși și menținuți într-o asemenea funcție de mare răspundere. Cînd te interesezi de rezultatele obținute de astfel de directori, ei îți invocă greutăți „obiective". loan Bota, directorul căminului cultural din Ciocotiș, a căpătat o adevărată specializare în înșiruirea cu lux de amănunte a dificultăților pe care le întîmpină. Dar noianul argumentelor sale se surpă, ca un castel bare : punzi șurile ce să există r._o---- , ----- .formație artistică ? La fel se întîmplă și la Groși (directoarea căminului : Maia Turbuț), unde sătenii au și uitat timpul de cînd nu s-a mai organizat o manifestare cultural-artistică.Nu aș vrea să se înțeleagă din cele arătate că directorul ar fi unica persoană care determină soarta activității căminului cultural. întreaga muncă a căminului trebuie desfășurată sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a organizației de partid, cu concursul consiliului popular comunal, cu antrenarea largă a intelectualilor, a celoi mai valoroase cadre și talente din localitate. Dar această activitate nu poate fi desfășurată la nivelul dorit fără directori corespunzători, cu toate atributele ce se cer unei asemenea funcții.Multiplele valențe, aria largă a preocupărilor căminului cultural presupun oare ca directorul să fie neapărat un om cu o pregătire enciclopedică ? Așa ceva nu se poate pretinde. Dar, prin autoritatea sa în specialitatea pe care o are, prin talentul său de activist cultural inimos, el va reuși să antreneze toate forțele intelectuale ale comunei în jurul căminului cultural.La Mireșu Mare, de pildă, aproape toate cadrele didactice, medicii, agronomii desfășoară o vie și competentă activitate în cadrul căminului. Manifestările organizate pe teme ale agrotehnicii, economiei agrare, zootehniei etc. au o influență tot mai accentuată asupra pregătirii cooperatorilor, re- simțindu-se favorabil în activitatea cooperativei agricole, în rezultatele ei care o situează printre cele mai bogate din județ.Nu mai trebuie să convingem pe nimeni de necesitatea cunoașterii temeinice de către directorul căminului a specificului localității în care acti-

vează. De altfel, nici nu se poate concepe orientarea activității căminului fără o asemenea cunoaștere.Cit se poate de greșită a fost prao- tica unor foste comitete raionale pentru cultură și artă care au trimis ca „ghid de orientare" unele planuri de activitate „foarte just" întocmite de la nivelul raionului — ca apoi să în- tîlnim pe teren copii fidele ale acestora, ce au dus la o uniformizare a activității. Astfel, au fost ținute expuneri despre cultivarea tutunului și acolo unde această plantă n-are condiții de dezvoltare. Este de prisos să amintesc că atari exemple (întîlnite în Maramureș) s-au produs acolo unde directorul căminului constituia doar o prezență , fictivă.Un director de cămin bine orientat trebuie să țină seama de compoziția locuitorilor comunei. Intr-o localitate, cum este comuna Rona de Sus, de pildă, unde alături de români trăiesc naționalități conlocuitoare, una din preocupările constante ale directorului căminului cultural, loan Ardelean, este de a promova cu pricepere frăția și prin admirabilul limbaj al artei. Corul căminului interpretează cîntece în limba română, ucraineană și maghiară, slăvind cu aceeași ardoare partidul și patria noastră — România socialistă.Desigur, generalizînd exemplele de mai sus, putem afirma că finalizarea bunelor intenții depinde în mare măsură tocmai de directorul căminului cultural care trebuie să fie un bun cunoscător al noii vieți sociale, știind să deosebească fără greș valorile reale de cele false.In esență, directorul căminului cultural arc datoria să fie acel ferment care dinamizează toate forțele spiri
tuale ale satului, avînd o prezență tonică în viața comunei.

• Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu) : Concert de mu
zică populară românească susținut 
de orchestra „Barbu Lăutaru". 
Dirijor : Nicu Stănescu — 20.
• Opera română : Don Juan — 11, 
Lacul lebedelor — 19,30.
o Teatrul de stat de operetă : , —... _ 10,30, Paganini

. ___ L. Cara-
glale" (sala Comedia) : Heldelber- 

Altădată — 10, Apus de 
— 15, Jocul- adevărului — 
[sala Studio) : Topaze — 10, 
.1 teribili — 15, Dinu Pătu

rică — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Sfîntul — 
10,30, Nicnic — 15,30; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Iullus Cezar — 10,30, 
Macbeth — 20, (sala din str. AI. 
Sahla nr. 76 A) : Sfîntul Mitică 
Blajlnu — 10,30, Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Petru Rareș — 10, A- 
cest animal ciudat — 15,30, Mira
colul — 19,30, (sala Studio) : Ab-' 
sența unui violoncel — 10,30, Ja
guarul roșu — 16, Viziuni flaman
de — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" ; 
Cine l-a ucis pe Carol al VI-lea 1
— 9,30.
• Teatrul Mic : Baltagul — 10.30, 
Medalion Alecsandrl — 15,30, Ri
chard al II-lea — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năz
drăvăniile lui Păcală — 9,30, Toate 
pînzele sus — 15, Adresanțli necu- 
noscuți — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Iva
nov — 11, Mangherlada — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale" : O noapte furtunoasă
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Pium-plum — 11, (sala din str. A- 
cademiei) : Punguța cu doi ban! 
— 11.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Ca lâ Tănase
— 19,30, (sala Victoria) : Varietăți 
’68 — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : Adam și Eva la' revistă
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Magis
trala tinereții — 20.
• Circul de stat : Fantezii de pri
măvară — 10; 16,30; 20.

? Teatrul de s 
ontesa Maritza —

— 19,39.
• Teatrul Național 
t,'—'—" i- ----- " 
gul de âltădată — 
soare -
19,30, (Si
Părinții

„I.

Intensificarea cercetării ști
ințifice, conformă cu impera
tivele revoluției tehnico-știin- 
Jifice la care asistăm în tara 
noastră cît și pe plan interna
tional, impune tot mai mult 
atenjiei opiniei publice pro
blema acumulării, sistemati
zării și transmiterii informa
ției de la generațiile mai 
vîrstnice la cele ca urmează 
să le ia locul pa frontul 
muncii.

Această problemă esfa 
strîns legată de cea a îmbu
nătățirii învătămîntului public 
de toate categoriile și cu 
deosebire a învătămîntului 
superior, a cărui reorganizare 
a făcut recent obiectul unui 
amplu schimb de opinii în 
coloanele ziarului „Scînteia*. 
Aspecte deosebit de intere
sante au fost relevate în ar
ticolul acad. N. Teodorescu 
„Profesore , ai discipoli ?” și 
în două interviuri ale acad. 
Gr. Moisil. Pe marginea con
cluziilor acestor articole, cu 
care, desigur, majoritatea citi
torilor au fost de acord, aș 
vrea să adaug unele observa
ții cu privire la categoria, 
poate, cea mai însemnată a 
cercetătorilor noștri : a acelo
ra care pregătesc doctoratul 
de specialitate spre a deveni, 
la rîndul lor, conducătorii ști
ințifici de mîine.

In primul rînd trebuie să 
constatăm că procesul de ma
tematizare în ritm accelerat 
a știinfei și tehnicii face ca 
pregătirea matematică pe 
care studenții noștri o pri
mesc în institute tehnice și 
universități — cu excepfia fa-

de Acad. Sabba ȘTEFĂNESCU

culfăfii de matematică — să 
poală fi considerată cel mult 
suficientă pentru a le permite 
să abordeze lectura articole
lor de un nivel mediu în 
specialitatea lor. Pentru cer
cetarea științifică originală, a- 
cest nivel este însă insuficient.

Considerăm că o pregătire 
teoretică suplimentară a doc
toranzilor este absolut nece
sară ; ea poate fi realizată

Gr.lor extractive. Tot acad.
Moisil datorăm organizarea 
unor cursuri posf-universitare 

. pentru pregătirea la înalt ni
vel a programatorilor la cal
culatoare electronice, mașini 
a căror răspîndire în toate 
ramurile industriei și științei 
reprezintă un imperativ al 
vremii noastre. Considerăm că 
asemenea cursuri post-univer- 
sitare, facultative, pot fi în-

puncte de vedere

numai într-un cadru post-uni- 
versitar, printr-un număr mare 
de cursuri pe specialități re- 
strînse, de nivelul cel mai ri
dicat, libere pentru auditorii 
amatori și obligatorii — in
clusiv examenele corespun
zătoare — pentru cei care 
pregătesc doctorate științifice 
sau tehnice. In această pri
vință, trebuie să salutăm ini
țiativa valoroasă a Ministeru
lui Petrolului, de a organiza 
în anul trecut — în cadrul fa- 
culfăfii de matematică a Uni
versității din București — sub 
îndrumarea acad. Gr. Moisil 
— o serie de cursuri de ma
tematică modernă pentru u- 
zul inginerilor geofizicieni 
din departamentele industrii-

de nisip, la elementara întrece ai făcut dumneata, care răs- de această activitate ? Răspun- sînt evazive, timide. Cum și de vină oamenii la cămin dacă nu program, dacă nu există nici o

DE CONCERTbaza materială corespunză
toare cercetărilor lor.

In sfîrșit, unii dintre tinerii 
înscriși la doctorat au ocupa
ția lor principală în întreprin
deri productive, unde sînt u- 
tilizafi intens în activități de 
rutină. Este indicat ca munca 
de doctorat să nu fie privită 
ca o chestiune personală a 
candidatului, fără interes Den- 
tru economia națională. Cali
ficarea superioară la care as
piră acești tineri prezintă în
semnătate pentru calitatea 
producției și, în consecință, 
reqimul lor de lucru trebuie 
adaptat, în limita posibilită
ților, activității lor de cerce
tare știinfifică;

Un caDifol însemnat al 
muncii intelectuale îl consti
tuie documentarea. Dacă, în 
anumite ramuri ale tehnicii, 
documentarea este suficientă 
cînd ea cuprinde publicațiile 
apărute în ultimii zece ani 
(realizările mai vechi fiind 
considerate, în mod justificat, 
ca depășite), nu tot astfel se 
prezintă situația în domeniul 
științelor teoretice, unde lu
crări fundamentale au fost ti
părite cu multi ani în urmă.

Tezele de doctorat nu pot 
avea o biblioqrafie bine con
stituită a problemelor tratate, 
dacă nu dispunem de colec
ția completă da publicații de 
specialitate, cel puțin înfr-un 
exemplar pe întreaga țară. In 
această direcție, a coordonă
rii abonamentelor la revistele 
străine și în special a com
pletării șl sistematizării colec
țiilor pe trecut, trebuie să de
punem un efort colectiv — 
eventual sub îndrumarea Con
siliului Național al Cercetării 
științifice pentru a îndrepta 
situația necorespunzătoare.

Am semnalat mai sus anu
mite măsuri care, fără un prea 
mare efort, ar putea constitui 
un spriiin efectiv adus tineri
lor noștri angajați în munca 
de cercetare științifică. Ră- 
mîne însă o „măsură", cea 
mai importantă, pe care nu 
o putem nici proqrama, nici 
impune din afară. Ea este 
cheia oricărui succes în acti
vitatea intelectuală șl se află 
în cazul de fată în mîinile 
profesorilor și 'îndrumătorilor 
tineretului studios : a trezi si 
menține o vie și neobosită 
curiozitate șl draooste pentru 
obiectul cercetării lor, în ca
drul filozofic al unui ontimi’m 
robust. întemeiat pe izbînzile 
de pînă astăzi ale omului 
gînditor.

fâisșkim
Indiscutabil, Bașkirov rămîne un moment memorabil în pianistica contemporană. Contactul cu arta sa subjugă și uluiește, pătrunzînd in cele mai tainice zone ale sensibilității umane. Căci ascultîndu-1, a- siști la însuși actul pasionant și unic în perpetua sa devenire al creației, al marii, al adevăratei creații cu făpturile imperfecte, poate, dar singulare ale acesteia. Ar fi inutil, dacă nu chiar imposibil de căutat perfecțiunea în interpretările sale ; lipsesc termenii-de comparație, unități de măsură nu există.Ființează o unică, o ardentă dăruire ce devorează cu rîvnă titanică spațiile construcției sonore, forțînd regiuni dintre cele mai greu accesibile ale spiritului uman. Atitudini interioare firești, ipostazele obișnuite ale sentimentelor, capătă o greutate specifică proprie, o tensiune unică, inimitabilă a trăirii artistice. Dramatismul obține aci accente sfîșietoare, lirismul poetic cel mai elevat pare încărcat de sensuri multiple, aparent contradictorii.în compania lui Bașkirov ai impresia perpetuu înnoită a unei amețitoare, am spune chiar temerare, aventuri spre acel vast univers interior, stăpînit de spiritul autocu-

mul(ife în mare măsură cu 
ajutorul tinerilor valoroși de 
care dispunem în institutele 
noastre științifice, care ar fi 
chemafi astfel să sistemati
zeze și să expună în public 
cuprinsul domeniului științific 
în care activează.

Un factor determinant al 
succesului muncii știinfifice îl 
constituie foarte adeseori 
baza materială aflată la dis
poziția experimentatorilor. In 
numeroase cazuri doctoranzii 
fără frecventă sînt încadrați 
ca cercetători în institute aca
demice sau departamentale. 
Considerăm absolut necesar 
ca tematica tezei lor de doc
torat să figureze în mod ex
plicit în planul de cercetări 
al instituției. Este chiar de 
dorit ca insfifufia de cercetare 
să propună tematici pentru 
subiecte de doctorat în legă-1 
tură cu probleme care intere
sează produefia, acordînd tot
odată cercetătorului întreg 
sprijinul material. In cazul 
instituțiilor care nu dispun de 

> ' mijloace experimentale pen- 
( tru executarea studiilor la ni-
$ velul cerut de tehnica mo-
j> dernă — sifuafie în care se

află unele catedre din învă- 
fămîntul superior — este ne
cesar ca doctoranzii să poată 
lucra, pe bază de contracte, 
în laboratoare academice sau 
departamentale care posedă

cinema

Recital Alexandru Philippide
In sala de concerte a Radiodifuziunii va avea loc, luni 29 aprilie, ora 20, un recital din creația lui Alexandru Philippide.' Versurile vor fi recitate de Fory Etterle, Dan Nasta, artiști emeriți, Ludovic Antal, Mircea Balaban, Constantin Codrescu, Matei Gheorghiu, Dinu Ianculescu, Emil Liptac, Ion Marinescu, Adela Mărculescu, Silviu Stănculescu, Traian Stănescu, Rodica Tapalagă etc;

• Răzbunarea haiducilor : PATRIA — 8; 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15.
• Ea va rîde : REPUBLICA — 8,45; 10,45; 12," 
14,45; 16,45; 19; 21,15, STADIONUL DINAMO — 20.
• Eddie Chapman, agent secret : FESTIVAL 
12; 15,15; 18; 20,45, MELODIA — 9; 12; 15; 18; 20,45^ 
MODERN — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21.
• Sînt șl eu numai o femele : CAPITOL (comple
tare Reportaj prin Țara BIrsel) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 20,45;.la grădină — 19,30.
• El Dorado : LUCEAFĂRUL (completare Reportaj 
prin Țara Birsel) — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, 
BUCUREȘTI (completare Digul) — 8; 10,30; 13; 15,30: 
18,15; 21, GRADINA DOINA — 19,30.
• Viața In doi : VICTORIA (completare Cînd fru
mosul e util) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
• Fragil aălbatlcl s CENTRAL (completare Cîntece 
în lemn) — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Moana — 10; 12,30; Diavolul deșertului — 16,30 : 
CINEMATECA.
• Bela : LUMINA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,15.
• Zilele filmului românesc pentru copii : DOINA — 
10; 12.
• Tom și Jerry : DOINA (completare Fuga Dușcăi) 
— 13,20; 16; 18,15; 20,30.
• Noul locatar s UNION (completare Flori șl In
secte) — 10; 15,30; 18; 20,30.
• Acolo unde Carpațll Intlinesc Dunărea — Prin

12.45J 
D. 
•9,15;

CAPITOL (comple-

muzeele Capitalei — Priveliști carpatine „Poiana 
Urșilor" — Nălcă și veverița — La cel mai înalt 
nivel — Nuntă țărănească — Mirceștii In pastel : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Praștia de aur: GIULEȘTI —-15,30; 18; 20,30, 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la ultimele 
două completarea Intre două bombardamente).
• Topkapi : FEROVIAR — 9; 11,30; 14; 17; 20,30, EX
CELSIOR - 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.
• Sfîntul la pîndă : DACIA (completare Gura lti- 
mll) — 8,45—17 în continuare; 19; 21, MUNCA (com
pletare In Egiptul nou) — 14; 16; 18,15; 20,30.
• o lume «ebună, nebună, nebună : BUZEȘTI — 
15,30; 19; la grădină — 19,30, CRINGAȘI — 15,30; 19.
• Cele trei nopți ale unei iubiri : GRIVIȚA (com
pletare Reportaj prin Țara Bîrsei) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Pentru cîțlva dolari în plus : BUCEGI — 9; 12; 
15; 18; 20,45, la grădină — 19,30, MIORIȚA — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Trei grăsuni : UNIREA (completare Orizont știin
țific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți : TOMIS — 9—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30; la grădină — 19,30.
• Cu toată viteza, înainte 1 : FLACĂRA (comple
tare Flori șl insecte) — 15,30; 18; 20,30.
• Leul african : VITAN (completare O după amiază 
plină de peripeții) — 15,30; 18; 20,30.
• Fernand Cow-boy : GRADINA VITAN — 19,30.
• Noaptea nunții în ploaie : POPULAR (comple-

tare Orizont științific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
• Apă curativă : AURORA (completare Reportaj 
prin Țara BIrsel) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Tom Jones : GRĂDINA AURORA — 19,30.
a Hocus-Pocus : ARTA (completare Flori pentru li
toral) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,30; 20,45; la grădină 
— 19,30.
• Răpirea fecioarelor : MOȘILOR (completare Flori 
pentru litoral) — 15,30; 18; 20,30; la grădină — 19,30, 
VOLGA (completare Ctnd frumosul e util) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
a Spartacus (ambele serii) : COSMOS — 11; 14,30; 
17 30’ 20 30.
«Am îhtîlnit țigani fericiți : FERENTARI (comple
tare Gustav știe mai bine) — 15,30; 18; 20,30.
• Capcana : RAHOVA (completare Mitică șl for
mula lui de viață) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, la gră
dină — 19,30.
a Blestemul rubinului negru : PROGRESUL (com
pletare Ritm) — 11,30; 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
19,30, PACEA — 10; 15,45; 18; 20,15.

8,40 —'Pentru copii și tlneretul școlar :
■ . — Filmul serial : „Meteor XL-5».

— La șase pași de o excursie,
10,00 — Ora satului.
11,45 — Concert simfonic.

In program : Concerto grosso în re minor 
de Antonio Vivaldi ;
Uvertura simfonică de Gonzales Mantiei. 
Interpretează Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii.
Dirijori : Emanuel Elenescu șl Gonzales 
Mantiei (Cuba).

12.15 — închiderea emisiunii de dimineață.
14,00 — Telejurnalul de prînz.
14.15 — Zjg-zag — tele-magazin duminical.
19,00 — Curierul artelor.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Telesport. ,
20.15 — Desene animate.
20.30 — „O cunună-i țara întreagă".

Muzică și dansuri populare românești.
21,00 — Documente de piatră.

Anul 1848 în Moldova.
21,20 — Tele-varietătl.
21.50 — Film de aventuri : Campionii.
22,40 — Invitata noastră ; cîntăreața de muzică 

șoară Ursula Sipinska.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — închiderea emisiunii.

Note de lector
«z

ce face ca 
fie egală,

Al. Simion

văzulă 
obser- 
calm,

zăpezi-
constituie expresia 
succese vizibile în

„PRESIMȚIREA ZĂPEZILOR

Ora exactă.
Cum va fi vremea ? 
Gimnastica de înviorare.

Pentru Al. Simion, lu
mea afît da pu(in cunos
cută, generatoare de le
gende, a oamenilor pă
durii constituie o atraejie 
tainică, ireversibilă, ur- 
mărindu-i sensurile pro
funde în întreaga sa pro
ză, începînd cu volumul 
„La marginea orașului”, 
pentru a continua în mai 
recentul „Presimțirea ză
pezilor*.

Ultimul roman își.fixea
ză acțiunea în anii con
strucției socialiste prin
tre muncitorii forestieri 
dintr-o „gură* de pă
dure. „Presimțirea zăpezi
lor* își dezvăluie încă de 
la început natura proble
matică. Întregul roman 
realizează o amplă dez
batere etică în care creș
terea conștiinței respon
sabilității oamenilor are 
loc nu numai fată de pla
nul de producție, ci și 
fa(ă de destinul ființei 
umane care este chemată 
să realizeze acest plan. 
Se confruntă personaje a- 
parțihînd unor categorii 
morale diferite ; grupului 
impostorilor și afaceriști
lor, Hătmănescu, Coajă 
sau Neacșu, i se opune 
marea masă a oamenilor 
cinsti}i, printre care se 
află și secretarul organi
zației de partid din în
treprindere, Condrea. In
tre aceste două grupe se 
plasează „rătăcijii*, Ma
ria Dominte sau Ion Că
țăra, care prin natura lor 
alambicată, prin caracfe-

rul aprins, iritabil, se a- 
bat de la conduita mo
rală a vremii. Acțiunea ro
manului derulează cu „în
cetinitorul* tocmai încer
cările conjugate ale lui 
Condrea și a altor comu
niști de a urni roata îm
potmolită în «unele sec
toare ale producției și de 
a „recupera* moral a- 
ceste fiinfe rătăcită. Sche-

să rezolve multe proble
me, avind însă o voinfă 
ți o clarviziune ce-l ridică 
deasupra evenimentelor. 
Se dovedește a fi format 
din aceeași pastă umană, 
are greutăți în familie sau 
la locul de muncă, este 
uneori dilemafic, unul din 
cei ce nu-și pot spune, 
lui și altora, că nu are ni
mic din slăbiciunile ome-

ma e de mult cunoscută 
și din această perspectivă 
romanul lui Al. Simion nu 
constituie o noutate. Cu 
toate acestea, autorul 
trece dincolo de eveni
mentele și faptele exte
rioare, sondînd cu insis
tentă psihologia individu
lui. Astfel, romanul social 
al lui Al. Simion depă
șește sfera descripției fi
dele a faptelor și anco
rează în zona frămîntată 
a conștiinței interioare. în
treaga aefiune, în centrul 
căreia se află comunistul 
Condrea, este 
da către un 
vator obiectiv, 
calculat, interesat să des
prindă fluxul zilnic' al 
existentei. In fond ce re
prezintă Condrea ? Fără 
îndoială, el este omul cin
stit, cu multă experiență, 
hărțuit de numeroase as
pecte ale realității, pus

nești. Se ridică însă dea
supra contingentului prin 
conștiința rolului său, a 
misiunii încredințate, prin 
voința interioară ce-i a- 
sigură propria depășire. 
Condrea, prins în angre
najul social, ‘se dovedește 
a fi un personaj plin de 
umanism. Mi se pare că 
tocmai in întîlnirea exis
tentei pasionate și lu
cida totodată a per
sonajului cu planul su
perior al răspunderii etice 
și sociale, a depășirii 
propriei condiții, se află 
împlinirea eroului comu
nist. Condrea, încercind să 
rezolve problemele unei 
colectivități, nu-și pierde 
propria sa individualitate 
și asistăm la un continuu 
proces de autoperfecțio- 
nare.

In roman se confruntă 
atitudini morale diverse. 
Nu este exclusă nici iu-

birea, ca unul din factorii 
cheie ai existentei umane. 
Maria Dominte și Ion Că
lare formează cuplul ero
tic care se alcătuiește cu 
mare greutate, fiecare din 
ei avînd în urmă un tre
cut nefericit ; Maria Do
minte își consideră viața 
ratată, iar Ion Cătare era 
sclavul unor mentalități 
vetuste. Erotica devine la 
ei brutală și tînguitoare, 
dureroasă și înălțătoare în 
același timp, o căutare a 
împlinirii totale. Urmări
rea destinului celor două 
personaje, pline de ne
prevăzut, mi se par pa
ginile cele mai izbutite 
ale volumului, De altfel, 
analiza stărilor sufletești 
conferă romanului partea 
cea mai durabilă. Investi
gația psihologică se reali
zează din unghiuri mul
tiple care converg spre 
crearea unei atmosfere și 
definirea unor caractere. 
Atmosfera, deși surprin
să în complexitatea ei, e 
totuși apăsătoare și mo
notonă, se simte crispa
rea autorului, lipsa varia
ției stilistice. Acesta pare 
a fi rezultatul unei 
insuficiente maleabîlităfi 
artistice, ceea 
narafiunea să 
fără tresăriri.

„Presimțirea 
lor’ 
unor 
proza lui Al. Simion.

Emil VASILESCU
Turnul Chindiei din Tîrgoviște Foto : M. Andreescu

noașterll, el autodefinirii. Iar cel ce pătrunde în aceste twcunse zone de mister și conștiință primește ca unică răsplată dreptul contemplării acelui Doppelgiinger, o proprie dedublare, un alterego. Sentimentul acestui lied de Schubert, întru nimic netulburat de obișnuita speculozi- tate a prelucrărilor lui Liszt, capătă semnificația unei veritabile incantații pe care Bașkirov o realizează cu o austeră gravitate. Este un dialog interior de o intensitate rar în- tîlnită în muzica primelor decenii ale secolului al XÎX-lea; sînt momente definitorii pentru arta unur mare interpret.Pare poate improprie considerarea acestei tulburătoare personalități artistice a zilelor noastre în rîndul marilor interpreți contemporani ; într-adevăr, Bașkirov nu poate fi cel mult decît propriul său interpret, un veritabil creator ce operează mai mult sau mai puțin liber, fără a cerceta exhaustiv toate datele problemei pe care i le oferă partitura scrisă. Deși din acest punct de vedere rămîne apropiat temperamental de Richter, Bașkirov propune o investigație psihologică temerară, chiar'hazardată. Proprie întregii arte romantice, tema călătorului, acel spirit neliniștit, inadaptabil al secolului, capătă accente de un intens dramatism pe care atît liedul cît și fantezia op 15 prezente în program le suportă cu greu, printr-o suprasolicitare a atitudinilor interioare opuse, construite cu o rară consecventă.Tensiunea cunoaște la Bașkirov Izbucniri ale materiei sonore de o vehementă paralizantă,1 am spune demonică, iar patosul elocventei — o veritabilă pledoarie pasională — îl plasează la antipodul a ceea ce am putea considera a fi calmul, seninătatea apolinică la un Gieseking sau Rubinstein.In mod uimitor, paradoxal, fenomenul introspecției este la Bașkirov continuu susținut de o elocventă rar întîlnită a frăzei muzicale, și în acest sens Variațiunile în Fa major de Schubert pot constitui un model inimitabil prin puritatea, logica expresiei, construcția gradată amplu, unitar.Este în genere greu de urmărit la Bașkirov o corespondentă imediată și directă între logica interpretării muzicale și planul formal al lucrării executate. Concertul numărul 1 în do major de Beethoven, pagină muzicală reprezentativă pentru estetica clasică a echilibrului, apare net scindat prin intervenția spectaculoasă, violentă a finalului ; tempii mult grăbiți se perindă aci într-o amețitoare viteză, stînjenind atît interpretului cît și ascultătorului realizarea contactului, direct cu muzica însăși. Este unul din momentele ce poate contraria în adevăratul înțeles al cu- vîntului pe cel ce pășește prima oară în universul artistului ; în rest, o cantilenă de o frumusețe seducătoare, în cadrul căreia elementele, sunetele se alătură unul celuilalt, urmînd logica proprie unei fantezii bogate, policrome.Momentele interpretării, așa cum se întîmplă în cele șase mazurci de Chopin, par elaborate în planuri largi, amănuntul semnificativ pre- luînd un rol subordonat în economia întregului ; sînt pagini cărora Bașkirov le găsește superioare și originale echivalențe în conștiința omului modern. ,Desigur, Brahms prin cele două rapsodii op. 79 nr. 2 și op. 119 nr. 4 obține rezonante adinei, de o profundă consistentă sonoră în muzicianul Bașkirov. Pianistica, polivalentă, revelează în primul rînd virtuțile timbrale ale frazei într-o bogată orchestrație de sonorități, de planuri, de atitudini (liedurile de Schubert în special). Dar lecția sa nu este în primul rînd aceea a unui mare pianist, ci a unui profund șl mai ales pasionat gînditor ce realizează actul creației intr-un dinamis proces vital de înnobilare spirituală.
“ AVAKIAND.
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Cu privire la vizita delegației Comitetului viața internațională

MARXISMUL (Uniunea Democrată de Stingă) din Grecia
Conferin-

Alexander

de conducere el Partidului L D. A.
încheierea sesiunii științifice

cu tema:

SI CONTEMPORANEITATEASîmbătă la amiază, la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, au luat sfîrșit lucrările sesiunii științifice cu tema „Marxismul și contemporaneitatea", organizată de Institutul' de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Academia Republicii Socialiste România și Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R., cu prilejul aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui gînditor și luptător revoluționar, Karl Marx.în cursul dimineții au fost prezentate comunicările : „Marxismul și dezvoltarea democrației socialiste" — dr. Mazilu Dumitru și dr. Anita Naschitz ; „Marx și problema timpului liber" — Istvan Herman, cercetător științific la A- cademia Ungară de Științe; „Unele probleme privind calea de dezvoltare necapitalistă a Mongoliei" — Tereviin Davagsuren, membru al C.C. al Partidului Popular-Revolu- ționar Mongol ; „Despre încheierea editării operelor lui Marx și Engels în limba germană și despre tendințe noi în interpretarea lui Marx și Engels în R. F. a Germaniei" — dr. Erik Kundel, locțiitor al șefului secției „Marx-Engels" la Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. al P.S.U.G. ; „Marxismul și interacțiunea dintre național și internațional în dezvoltarea socială"— prof. dr. Petre Constantin, Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R., și lector Ion Florea de la Universitatea București; „Cu privire la unitatea dintre filozofie și politică în procesul de formare conștientă a sistemului socialist în R.D.G." — dr. Gerhardt Bartsch, adjunct de șef de secție la Institutul de filozofie al Academiei de științe din R.D.G. ; „Ideologie, știință și umanism la Karl Marx"— Petru Beraru și Ileana Mărcu- lescu de la redacția revistei „Lupta de clasă" ; „Tezele marxiste în teoria și practica mișcării muncitorești din România" — Gh. Matei și Ion Iacoș, șefi de sector la Institutul de studii istorice și social- politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Marxismul și teoria valorilor" — conf. dr. .Ludwig Grilnberg de la Academia de studii economice din București ; „Teoria rentei funciare -și contemporaneitatea" — acad. Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România ; „Manifestări-internațio- • nai iste ale clasei muncitoare1 din; România" — conf. ■ Aron Petfic;'1 prorector la Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R., și dr. Ni- colae Copoiu. șef de sector la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.; „Teoretic și etic în concepția lui Marx" — conf. dr. Ion Grigoraș de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași ; „însemnătatea metodologiei marxismului pentru știință" — acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România.La sfîrșitul comunicărilor au luat cuvîntul Iuri T. Haritonov, cercetător științific principal, șef de sector la Institutul de Istorie a Mișcării Muncitorești Internaționale din Moscova, conf. dr. Ovidiu Bă- dină, Henri Wald, șef de secție la Institutul de filozofie al Academiei, și conf. univ. Petre Lucaciu.Cuvîntul de încheiere a sesiunii științifice a fost rostit de dr. Ion Stoian, rectorul Academiei de științe social-politice .,.Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R. ac- ge-

SPORT
D&uă goluri.

în Capitală
Progresul—Dinamo Bacău 2—0

• Azuga
FOTBAL. — Campionatul na

țional: Rapid — A.S.A. Tg. Mu
reș. Stadionul Republicii, 
ora 17.

BOX. — Cupa Europei (tine
ret): România — Italia, pe rin
gul de la stadionul Republicii, 
ora 10.

TENIS. — „Cupa Davis' : 
România — Danemarca, pri
mele probe de simplu. Tere
nul din parcul sportiv „Pro
gresul', ora 14,30.

puncte prețioase

Aproximativ 10 000 de suporteri au rezistat ispitei de a sta în fata televizoarelor spre a vedea amicalul Cehoslovacia—Iugoslavia și au venit pe Stadionul Republicii, acolo unde e- chipa favorită, „Progresul", încerca desprinderea de locurile sortite barajului. Și alb-albaștrii și-au. satisfăcut susținătorii, dacă nu ca spectacol, măcar în privința celor două puncte cucerite prin victoria asupra băcăuanilor. Deci „Progresul" și-a făcut cum s-ar zice datoria, dar „desprinderea" de A.S.A. Tg. Mureș și de „Steagul Roșu" depinde firește și de comportarea acestora două în meciurile de la București și, respectiv, de la Ploiești. N-ar fi rău însă ca de acum încolo, dată fiind ascuțimea luptei Ia extremitățile clasamentului, toate meciurile etapelor viitoare să aibă loc în aceeași zi și să înceapă la aceeași oră...La drept vorbind, ieri „Progresului" nici nu-i prea ardea de spectacol. Miza mare a partidei i-a făcut . pe bucureșteni să joace cam nesigur, mai ales în apărare, pînă prin minutul 38 cînd Neacșu, după o cursă a lui Matei, a tras puternic și plasat de la vreo 22 de metri înscriind primul gol.Pînă în acest moment partida fusese suficient de anostă, atît de anostă încît lovitura liberă impecabil executată de Mateianu în bara laterală păruse neverosimil de frumoasă într-o asemenea ambianță mediocră. 

După ce a relevat înalta ținută științifică a comunicărilor și intervențiilor făcute de parțicipanții români și străini, vorbitorul a arătat că sesiunea a constituit un bun prilej pentru dezvoltarea legăturilor dintre oamenii de știință din diferitele țări, pentru cunoașterea reciprocă a preocupărilor lor.-Marxismul, confirmat de dezvoltarea socială contemporană în tot ceea ce este el mai esențial — a spus vorbitorul — are un caracter adînc novator, militant, un conținut profund umanist. Idealurile pentru care a militat Marx își găsesc astăzi o vie întruchipare în realizările țărilor care construiesc socialismul și comunismul, în forța mișcării comuniste mondiale, în. amploarea crescîndă a forțelor care luptă pentru pace, democrație și progres social.Arătînd că ideile lui Marx, Engels și Lenin despre unitatea de luptă a proletariatului, a oamenilor muncii de pretutindeni în lupta pentru rezolvarea marilor probleme ale contemporaneității sînt astăzi mai bogate în semnificație^ de- cît oricînd, dr. Ion Stoian a spus : Partidul Comunist Român militează cu consecvență pentru strînge- rea legăturilor cu partidele frățești din țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru coeziunea mișcării comuniste mondiale, pe baza marxism-leni- nismului, a internaționalismului socialist. Partidul nostru va face și în viitor tot ceea ce depinde de el pentru strîngerea rîndurilor comuniștilor, a tuturor forțelor progresiste mondiale care luptă împotriva imperialismului, pentru pace, democrație și dreptate socială.(Agerpres)
A apărut

„LUPTA DE CLASA
nr. 4/1968Numărul pe luna aprilie al vistei publică, sub titlulNumărul pe luna aprilie al revistei publică, sub titlul „Karl Marx — 150 de ani de la naștere", articolele : . Marx, contemporanul nostru de NESTOR IGNAT, Ideologie, știință și umanism în concepția lui Marx de PETRU BERAR, ILEANA MĂRCULESCU, Internaționalismul proletar și lumea contemporană de ION ȘERBANESCU, Probleme metodologice de analiză marxistă a capitalismului contemporan de I. STOIAN, T. POSTOLACHE, Marx și lupta românilor pentru emancipare socială și eliberare națională de ANDREI OȚETEA.în' continuare, revista cuprinde materialele: Inițiativa și experiența maselor de C. DRAGOES- CU, Conducerea colectivă în activitatea economică de I. MI- TRAN, M. SAFTA, Cadrul o- biectiv și perspectivele dezvoltării democrației socialiste de MIRCEA LEPĂDĂTESCU, Necesitate și libertate în conducerea economiei de DANA VOI- NEA, LIVIU MELINTE — la

Poate, totuși, că ar mai trebui amintit și acel minut în care Georgescu a tras de două ori la poartă, odată spre buturile lui Ghită și apoi spre cele apărate de Matache, cu observația că doar cel spre poarta proprie era să se încheie printr-un... gol 1După pauză, avînd avantaj, Progresul a jucat mai liniștit și mai ordonat, creîndu-și multe ocazii propice de gol. Dintre acestea numai una singură a fost transformată prin Oai- dă, în minutul 65, care primind o pasă bună de la Matei a șutat sec, direct în plasa porții lui Ghită.De la bucureșteni s-au remarcat Matei, excelent în partea a doua a meciului, Oaidă, Neacșu, Peteanu. Bun și tînărul Grama, Insă foarte nesiguri fundașii laterali.Băcăuanii, care în 11 partide „In deplasare" n-au marcat decît trei goluri. nu și-au creat deloc ceea ce se cheamă „ocazii clare" la poarta bucu- reșteană. în rest, joacă agreabil și, probabil, altfel decît la... Bacău. Dintre jucători ne-a plăcut Ene Daniel.Arbitrul N. Cursaru, foarte interiorizat, a fluierat numeroase penalizări pe care nu le-a înțeles nimeni. Din fericire a fost discret și nu s-a amestecat în fazele decisive, astfel că n-a influențat rezultatul prin sancțiunile sale bizare.
Valeriu MIRONESCU

in Republica Socialistă România
Intre 21 și 27 aprilie'1968, o delegație a- Comitetului de conducere al Partidului E.D.A. (Uniunea Democrată de Stînga) din Grecia pentru Europa occidentală a făcut o vizită în Republica Socialistă România la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Delegația a fost formată din Dimitri Despotidis și Nicolas Solomos, membri ai Comitetului Director al Partidului E.D.A.Delegația a avut convorbiri la C.C. al P.C.R. cu tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R. și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind activitatea celor două partide, precum și probleme ale mișcării muncitorești și democratice internaționale.Delegația Partidului E.D.A. a informat despre lupta forțelor patriotice, progresiste și democratice grecești împotriva regimului mili- taro-fascist din Grecia. Ea a arătat că regimul militar instaurat în Grecia, măsurile antipopulare și antidemocratice pe care acesta le-a luat lovesc în interesele naționale ale poporului grec, prejudiciază dezvoltarea economică, politică, socială și culturală a țării, constituie o amenințare la adresa cauzei păcii, democrației și libertății în regiunea mediteraneană.Partidul E.D.A. desfășoară o activitate intensă pentru mobilizarea și unirea într-un larg front patriotic a forțelor sociale și politice antidictatoriale aflate în țară — inclusiv cele din lagăre și închisori — cît și dincolo de hotarele Greciei pentru asigurarea împlinirii

M bh

rubrica „Perfecționarea conducerii vieții sociale și rolul maselor" ; Neproliferarea în contextul . dezarmării nucleare de GEORGE SERAFIN, Criza monetară a lumii capitaliste de COSTIN C. KIRIȚESCU — la rubrica „Probleme internaționale".Revista continuă dezbaterea proiectului de tematica a cursului de socialism științific publi- cînd intervențiile conf. dr. TRO- FIN HĂGAN, lector ANDOR HUSZAR (Universitatea „Babeș- Bolyai“-Cluj), prof. univ. GEORGE DEM LOGHIN (prorector al Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Cara- giale"-București), conf. dr. AUREL CLEJA (catedra de socialism științific a Institutului pedagogic București), lector NICO- LAE NOVAC, asistent TACHE IVAN (Universitatea din Craiova), lector OLIVIA CLĂTICI (Institutul de petrol, gaze și geologie București).Revista mai cuprinde rubricile „Artă", „Critică și bibliografie" și „Revista revistelor".

ÎN CÎTEVA RÎNDURILa Neapole a început un turneu internațional de polo pe apă Ia care participă selecționatele României, Ungariei, U.R.S.S. și Italiei.In prima zi a competiției, Ungaria a învins cu scorul de 6—4 (2—1, 1—1,2—0, 1—2) U.R.S.S., iar Italia a dispus cu același rezultat (3—0. 1—1,2— 2, 0—1) de România.La Bratislava, ieri după-amlază s-au întîlnit, într-o partidă amicală, reprezentativele de fotbal ale Cehoslovaciei și Iugoslaviei. Fotbaliștii țării gazdă au învins la un scor net:3— 0 (2—0). Cele trei goluri ale par- • tidei au avut ca autori, în ordine,pe Kuhna, Iohl și Adamec.

IX-lea

Idealurilor de libertate, democrație și progres ale întregii națiuni. Totodată în străinătate. Partidul E.D.A. în strînsă unitate duce o activitate susținută printre miile de militanți, studenți, emigranți, refu- giați politici în vederea dezvoltării unei ample solidarități cu lupta poporului grec. *In legătură cu aceasta, delegația E.D.A. a expus situația grea care s-a creat în interiorul stîngii grecești și și-a exprimat hotărîrea de a depune toate eforturile pentru refacerea unității — necesitate vitală pentru lupta poporului grec și triumful libertății în Grecia.Ea a mulțumit C.C. al P.C.R. pentru solidaritatea manifestată de comuniștii români și toți oamenii muncii din România cu lupta forțelor progresiste și democratice grecești.Partea română a relatat oaspeților despre activitatea desfășurată de partid și întregul popor român pentru transpunerea în viață a directivelor^ Congresului al al P.C.R. — dezvoltate și concretizate în hotărîrile Conferinței Naționale — în vederea dezvoltării intense a forțelor de producție, perfecționării continue a relațiilor de producție, sociale, înfloririi științei și culturii, ridicării nivelului material și spiritual al oamenilor muncii.Ea a afirmat solidaritatea profundă a P.C.R., a tuturor oamenilor muncii din România cu lupta forțelor patriotice și progresiste din Grecia, în slujba aspirațiilor de libertate, democrație și progres ale poporului grec.In cursul discuțiilor s-a subliniat însemnătatea întăririi unității mișcării muncitorești și democratice internaționale, a mobilizării tuturor forțelor antiimperialiste • în lupta pentru izbînda cauzei păcii, libertății, independenței și progresului tuturor popoarelor.Cele două părți au convenit să dezvolte în continuare contactele și schimburile de păreri între P.C.R. și Partidul E.D.A.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.
C r o ni ca zilei

£.ț’Sîmbătă a avut loc la Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea o adunare la care au participat oameni de știință și cultură, ziariști, activiști pe tărîm social-cultural. Președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Ion Pas, a prezentat darea de seamă a Consiliului I.R.R.C.S., în care a fost înfățișată activitatea depusă de institut, alături de celelalte instituții și organizații culturale, în vederea dezvoltării relațiilor culturale internaționale ale țării noastre. Darea de seamă și discuțiile care au urmat au înfățișat activitățile și schimburile cu străinătatea realizate de I.R.R.C.S. pe linia extinderii și întăririi continue a relațiilor culturale dintre poporul român și alte popoare. Au fost totodată examinate problemele actuale ale muncii institutului, sarcinile de viitor și propunerile privind diversificarea și lărgirea tivităților I.R.R.C.S. Adunarea
SE REIA 0 COMPETIȚIE CI 
CLISTĂ DE TRADIȚIECURSA MUNȚILOR"

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființare, clubul „Dinamo" București organizează în primele zile ale lunii viitoare competiția ciclistă internațională „Cursa Munților". Traseul măsoară 424 km, împărțit în trei etape, după cum urmează: etapa I, vineri, 3 mai: Sinaia — Predeal — Brașov — Vlădeni și retur (140 km); etapa a Il-a, sîmbătă, 4 mai: Sinaia — Predeal — Brașov — Sf. Gheor- ghe și retur (140 km) ; etapa a IlI-a, duminică, 5 mai î Sinaia — Brașov — Bran — Moeciu de Jos și retur prin Rîșnov — Pîriul Rece Sinaia (144 km).„Cursa Munților", competiție de tradiție în ciclismul nostru, va avea ( de această dată la start fruntașii pedalei din România (inclusiv membrii lotului pentru „Cursa Păcii"), precum și alergători de peste hotare. Au fost invitate echipe din U.R.S.S., “Germană și Cehoslovacia. R. D.

a- cuînfrîngerea echipei Iugoslaviei pare cu atît mai surprinzătoare cit, acum cîteva zile, la Belgrad ea învinsese cu 5—1, în sferturile de finală ale campionatului Europei selecționata Franței. Dar mai bine victorioși în meciuri oficiale de cît în cele amicale...La Bonn au Început Întrecerile campionatelor internaționale de na- tație ale R.F. a Germaniei (în bazin de 25 m) la care participă sportive și sportivi din 20 de țări.în proba de 400 m mixt, sportivul sovietic Andrei Dunaev a stabilit cea mai bună performantă mondială cu timpul de 4’38” 2/10.

Telegrame ■■■gaHMMBHasnsHaEaaaaMBaCu ocazia celei de-a 11-a aniversări a proclamării independenței Republicii Ghana, Gorneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a. adresat lui P. D. Anin, comisar pentru afaceri externe al Ghanei, o telegramă de felicitare.In răspunsul său, P. D. Anin mulțumește pentru urările adresate și exprimă speranța că relațiile dintre România și Ghana cunoaște o continuă întărire. vor

interparlamentareSîmbătă dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația Grupului național român din Uniunea interparlamentară, care a participat la Conferința de primăvară de la Dakar-Senegal. Din delegație au făcut parte prof. Tudor Drăganu, vicepreședinte al Comitetului de conducere al grupului, și C. Paraschi- vescu-Bălăceanu, membru în comi-(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 aprilie și 1 mai: După o răcire de scurtă durată, vremea se va încălzi din nou. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse îocale de ploaie însoțite de descărcări electrice, mai frecvente la începutul intervalului. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5—15 grade, iar maximele între 17—27 grade, local mai ridicate. In București: Vreme în general călduroasă, cu cerul variabil, favorabil a- verselor slabe mai ales la începutul intervalului. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară la început, apoi în creștere.

ales noul Consiliu de al Institutului. Preșe-nerală a conducere dinte al I.R.R.C.S. a fost reales scriitorul Ion Pas.
★Deputății dr. Walter Althammer și Gunther Muller, membri ai delegației culturale din R. F. a Germaniei care ne vizitează țara, au fost primiți sîmbătă la Palatul Marii Adunări Naționale de Mia Groza, vicepreședinte al M.A.N.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte deputății prof. Tudor Ionescu și C. Paraschivesou-Bălă- ceanu.
★La Institutul de petrol, gaze și geologie din București au început sîmbătă dimineață lucrările celei. de-a XIII-a sesiuni a cercurilor științifice studențești. Pe agenda sesiunii figurează peste 50 de comunicări și referate științifice privind geologia, geofizica, exploatarea zăcămintelor de țiței-gaze, tehnologia și chimizarea țițeiului și gazelor, rezultate din activitatea de cercetare desfășurată de studenții institutului.
★în pavilionul C al Complexului central de expoziții din Piața Scîn- teii se va deschide la 29 aprilie expoziția „Izrael — producție și dezvoltare". In legătură cu această manifestare, într-o convorbire cu un redactor al Agenției Române de Presă „Agerpres", ing. I. Levin, directorul expoziției, a declarat: „Expoziția noastră- are ca scop să înfățișeze publicului românesc tabloul actual al vieții economice, științifice și culturale din Izrael. Pe o suprafață interioară și exterioară de peste 1 500 mp, mai mult de 150 de firme și întreprinderi industriale vor expune.produse ce a- parțin mai tuturor ramurilor economiei noastre. Vor fi prezentate echipamente industriale, agricole, utilaje electrice și electrotehnice, produse chimice, ale industriei u- șoare și alimentare.Considerăm că expoziția ce o deschidem la București va contribui la o mai bună cunoaștere și informare reciprocă. Totodată, sperăm că ea va facilita dezvoltarea și diversificarea colaborării economice în avantajul ambelor state".
★Aniversarea a 100 de ani de la nașterea cunoscutului estetician român, Mihail Dragomirescu, a fost marcată sîmbătă seara în Capitală printr-o festivitate organizată la sala Dalles, de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în colaborare cu Uniunea ScriitorilorManifestarea a fost deschisă de acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii, scriitorilor.In continuare, scriitorul Vladimir Streinu a evocat viața și opera esteticianului Mihail Dragomirescu.

I

(Agerpres)

Quvintarea lui Alexander Mdc în fața activului de partid din Praga;PRAGA 27 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor tei organizației orășenești Praga a P.C. din Cehoslovacia, Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., a relevat că procesul care a început în țară după plenara din ianuarie a Comitetului Central a ajuns în prezent la un moment de cotitură, după care trebuie să urmeze realizarea sarcinilor care rezultă din noua linie politică. Această etapă, caracterizată de vorbitor ca etapa de consolidare, înseamnă că - „noi legăm critica deschisă și serioasă și discuțiile democratice de rezolvarea problemelor". „în procesul de consolidare, sarcina noastră principală constă în a urmări ca partidul să stea în fruntea acestui proces. Comuniștii care l-au impulsionat trebuie să constituie și astăzi partea cea mai progresistă și organizată a societății. Cheia rezolvării acestei sarcini constă în începe-
lucrările Comisiei politice a Federației

să

GENEVA 27. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite: Continuîndu-și lucrările, Comisia politică a Federației mondiale a asociațiilor pentru Națiunile Unite a luat în discuție proiectul de rezoluție cehoslovac cu privire la rolul Națiunilor Unite în promovarea păcii. Proiectul subliniază că dreptul internațional prevede excluderea amenințării sau a folosirii forței în relațiile între state, respectarea principiilor autodeterminării .popoarelor și neamestecului în afacerile interne ale altor state — acestea constituind baza menținerii păcii și a securității, ca și a îmbunătățirii climatului internațional. Proiectul invită O.N.U., statele membre și, îndeosebi, guvernele reprezentate în Comitetul special de 31 de state, să codifice aceste principii și să le proclame într-o Declarație solemnă a Adunării Generale, propunînd să se ia și alte măsuri menite asigure coexistența pașnică.Proiectul de rezoluție a fost doptat în unanimitate.Un alt punct al ordinii de l-a constituit discutarea proiectelor de rezoluție iugoslav și sovietic cu privire la proiectul de tratat de neproliferare nucleară americano-sovietic.Proiectul iugoslav solicită Adunarea Generală a Națiunilor Unite să invite puterile nucleare să renunțe la experiențele nucleare subterane, să procedeze la dezarmarea nucleară și generală sub control internațional eficace și să renunțe la folosirea armelor nucleare în orice conflict militar. Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru, printre care și al României.Proiectul de rezoluție sovietic cere Adunării Generale a O.N.U. să aprobe actualul proiect de tratat

a-zi

Comunicatul comun al convorbirilor
BERLIN 27 (Agerpres). — In comunicatul comun dat publicității la Berlin în legătură cu convorbirile dintre Marko Nikezici, secretar de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, și Otto Winzer, ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, se arată că interlocutorii au subliniat necesitatea aplicării principiilor coexistenței pașnice în relațiile între toate statele europene. Ei au relevat, de asemenea, necesitatea participării la dezvoltarea colaborării europene și rezolvării problemelor securității europene, a tuturor statelor de pe con-CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI NASSER LA UNIVERSITATEA DIN CAIROCAIRO 27 (Agerpres). — „Am spus că vom depune eforturi pentru o soluționare politică și că, în același timp, ne vom întări forța militară, dar n-am spus că vom capitula", a arătat președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, într-o cuvîntare rostită la Universitatea din Cairo în fața reprezentanților intelectualității.Abordînd pe larg problema refe-
Tîrgul internațional de la Hanovra
Sîmbătă dimineața s-a deschis 

la Hanovra — în prezența minis
trului economiei al Republicii Fe
derale a Germaniei, dr. Karl Schil
ler — cea de-a 22-a ediție a Tîr- 
gului internațional de mașini și 
utilaje. Ocupînd o suprafață de 
600 000 mp, Tirgul de la Hanovra 
are un pronunțat caracter tehnic, 
ponderea principală avînd-o pro
dusele industriei construcțiilor de 
mașini și ale industriei electroteh
nice. La ediția din acest an parti
cipă aproape 5 300 de expozanți, 
din care 5 000 de firme direct pro
ducătoare, printre care grupurile 
Krupp, Salzgitter, Thyssen, Ma 
nessmann etc., precum și diferite 
companii din alte 30 de țări: 
F.I.A.T., General Electric, Philips, 
Hitachi, English Electric, I.M.B., 
Brown Boveri și altele.

Sectorizarea, foarte strictă la a- 
cest tîrg, grupează mărfuri expuse 
într-o serie de standuri, printre

rea îndeplinirii programului de ac-. țiune". Â„Noi trebuie să ținem minte în* permanență că în obligația partidu-; lui intră orientarea permanentă a societății spre ' îndeplinirea sarcinilor! noi, influențarea opiniei publice și' indicarea sistematică că noi nu numai1 elaborăm sarcinile, ci le și îndeplinim! cît mai repede", a subliniat A. Dub-j cek. „Conducîndu-ne după experiența acumulată, noi vrem și sîntem obligați să contribuim la formarea chipului cu adevărat socialist al societății noastre. De aceea, ^mișcarea socialista internațională urmărește cu un mare interes eforturile noastre actuale. Noi! apreciem aceste eforturi ca un aport, valoros la procesul creator al trans-1 formării socialiste a lumii".în continuare, Alexander Dubcek’- s-a referit la unele sarcini actuale ale organizațiilor de partid, la lucrările care se vor efectua pentru pregătirea unui nou congres al partidului.

A,

de neproliferare a armelor nucleare și să-1 supună de urgență spre semnare și ratificare tuturor statelor. Au fost înregistrate 15 voturi pentru și 6 abțineri, printre care și România. Delegatul român, Vasile Florea, explicînd votul, a amintit că România și-a reafirmat în cadrul Comitetului celor 18 state pentru dezarmare poziția în favoarea unui tratat de neproliferare care să satisfacă în cel mai înalt grad exigențele tuturor țărilor. De .asemenea, ea a adus o contribuție activă în elaborarea unui asemenea tratat, astfel încît concepția privind neproliferarea armelor nucleare să fie exprimată în termeni care să se bucure de un sprijin cît mai larg, în lumina acestor considerații, a spus vorbitorul, votul delegației române nu afectează poziția sa de principiu, favorabilă ideii de neproliferare nucleară și de elaborare a unui tratat. Delegația română s-a abținut de la vot întrucît proiectul' de rezoluție, anticipînd lucrările Adunării Generale a O.N.U., cerea să fie adoptat un proiect- de tratat care se află în prezent supus examinării' acestui for.în ședința de sîmbătă a fost prezentat un proiect de rezoluție comun polono-elvețian care cere în- cetafeaȚrfie’diâlff și necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, încetarea operațiunilor: militare în Vietnamul de sud, angajarea de convorbiri în vederea reglementării pașnice a problemei vietnameze pentru a se permite poporului vietnamez să-și exercite dreptul la autodeterminare,'la existență pașnică, libertate și independență. Se propune, de asemenea, ca toate țările să acorde ajutor e- conomic poporului vietnamez. Proiectul de rezoluție a fost adoptat în unanimitate.

tinent, inclusiv a celor două stata germane, pe baza egalității în drepturi. Ambii miniștri au constatat că recunoașterea statuquo-ului în Europa constituie baza pentru colaborarea pașnică pe acest continent. Cele două părți și-au reafirmat solidaritatea cu lupta poporului vietnamez și au subliniat că continuarea agresiunii S.U.A. constituie o amenințare serioasă la adresa păcii în întreaga lume. Miniștrii au exprimat voința guvernelor lor de a continua dezvoltarea relațiilor bilaterale.

rendumului programat să se desfășoare la 2 mai asupra „programului de la 30 martie" — Nasser, a declarat că scopul acestuia este să dea posibilitate întregului popor să-și exprime opinia asupra principalelor probleme care stau în fața țării. Președintele Nasser și-a exprimat speranța că studenții vor participa la activitatea politică a tării.

care: mașini cu combustie internă, 
mașini pentru prelucrarea maselor 
plastice și cauciucului, mașini pen- 
tru industria chimică și a coloran- 
ților, mașini pentru tehnica su
durii, produse electrotehnice, ma
șini de construcție, material ru
lant, instalații de foraj etc.

La ediția din acest an, România 
participă cu un stand în sectorul 
electrotehnic, în care sînt expuse 
motoare electrice de diferite puteri, 
separatori tripolari, rulmenți, pre
cum și o serie de bunuri de con
sum din sectorul electrotehnic ca 1 
aparate de radio și televiziune, as
piratoare de praf, ventilatoare, di
ferite armături, tranzistori și alte 
piese din acest sector. De aseme
nea, este expusă la tîrg locomotiva 
Diesel hidraulică LDH-700, precum^ 
și unele utilaje de construcții.

Radu TANASE
Hanovra, 27 aprilie



și pașnice din Vietnam

r

A DREPTURILOR OMULUI

viața internațională
LUCRĂRILE ORGANISMELOR O.N.U

Problema nep^olîfefarîi 
armelor nucleare

Comitetului Politic. . NEW YORK 27. — Țrimisul special Agerpres, N. Ionescu. transmite : Vineri după-amiază au început, în Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U., dezbaterile în legătură cu problema ne- răspîndirii armelor nucleare. Par- ticipanților la lucrări le este supus spre examinare raportul Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva, în care sînt cuprinse cele două proiecte identice de tratat cu privire la nedise- minarea armelor nucleare.In deschiderea dezbaterilor s-a dat citire unei declarații a secretarului general, U Thant, în care se subliniază importanța pe care a atribuit-o Organizația Națiunilor Unite în rezoluțiile sale problemei „prevenirii răspîndirii în continuare a armelor nucleare**. In declarație, U Thant arată că „înțelege faptul că există unele probleme serioase (în legătură cu adoptarea Proiectului de tratat), inclusiv acelea privind garanțiile de securitate, care trebuie să fie luate în considerație cu cea mai mare atenție**. El și-a exprimat speranța că prin încheierea acestui tratat „se va deschide calea spre încetarea cursei înarmărilor nucleare, consacrarea energiei nucleare exclusiv scopurilor pașnice și nu distrugerii omenirii, spre dezarmare generală și totală".In cuvîntul său, reprezentantul Statelor Unite, ambasadorul A. Goldberg, a recomandat încheierea grabnică a tratatului de nediseminare, făcînd o amplă analiză a proiectului prezentat participanți- Jor la lucrări. Subliniind că „nu pretinde ca toate părerile exprimate de el să fie acceptate necri- tic de orice delegație", și că „în cursul acestor dezbateri vor fi, fără îndoială, exprimate multe puncte de vedere în legătură cu prevederile proiectului de tratat".

reprezentantul S.U.A. a recunoscut că tratatul de nediseminare nu poate să asigure, prin conținutul Iui, o deplină securitate oricărei națiuni.în continuare a luat cuvîntul șeful delegației sovietice, V. Kuz- nețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., care a „chemat delegațiile tuturor statelor membre ale O.N.U. să aprobe proiectul de tratat cu privire la neproliferarea armelor nu- cleare". El și-a exprimat părerea că adoptarea tratatului de nediseminare trebuie să semnifice nu încetarea, ci continuarea fără în- tîrziere a eforturilor îndreptate spre dezarmare, trebuie „să promoveze condiții * mai favorabile pentru continuarea luptei în vederea încetării cursei înarmărilor și luarea unor măsuri eficiente, vi- zînd interzicerea și distrugerea armelor nucleare**.El a adăugat că Uniunea Sovietică este gata să înceapă tratative •cu privire la realizarea altor măsuri privind încetarea producției de arme nucleare, reducerea stocurilor de asemenea arme și, în cele din urmă, interzicerea completă și lichidarea armelor nucleare, sub un control internațional adecvat, limitarea și reducerea mijloacelor strategice de transportare a acestor arme, interzicerea zborurilor bombardierelor cu arme nucleare la bord, dincolo de frontierele naționale etc. „Sîntem de părere — a subliniat șeful delegației sovietice — că, în cel mai scurt timp posibil, Comitetul celor 18 trebuie să-și reia lucrările și să depună maximum de eforturi pentru realizarea chiar într-un viitor apropiat a unui progres în soluționarea problemei dezarmării“.Următoarea ședință a Comitetului Politic al O.N.U.. consacrată a- cestui punct al ordinii de zi, va avea loc marți dimineață.

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA NEW YORK 
N. S. STĂNESCU

Celor 123 de steaguri care fluturau pînă acum în fața intrării cle- legaților la Națiunile Unite li s-a adăugat, în ziua de 25 aprilie, drapelul statului Mauritius, țară care a devenit de curînd independentă. Colonie a Marii Britanii timp de peste 150 de ani, această insulă din Oceanul Indian și-a cucerit dreptul de a dispune singură de destinele sale ca urmare a unor îndelungate eforturi, a luptei perseverente desfășurate do mișcarea de eliberare națională.Așa cum sublinia Corrieliu Mă- nescu, președintele Adunării Generale a O.N.U., in cuvîntul rostit cu ocazia primirii în O.N.U. a acestui stat, cucerirea independenței de către -Insulă Mauritius reprezintă una din consecințele „procesului ireversibil al decolonizării", proces ce constituie o caracteristică fundamentală a epocii contemporane.Legată direct de acest proces al decolonizării, este și problema cate se discută în momentul de iață în plenara Adunării Generale — problema situației din Africa de sud- vest — a cărei urgentă dezbatere este rezultatul consensului aproape unanim al statelor membre ale O.N.U.Problema Africii de sud-vest nu figurează pentru prima dată pe a- genda sesiunilor Adunării Generale a Națiunilor Unite. După cum se știe, de aproape cinci decenii a-, cest vast teritoriu african se găsește în situația de colonie a unei țări care, proclamînd apartheidul ca politică de stat, întreține aici o cruntă discriminare. rasială, . exploatează fără milă populația indigenă și o lipsește de cele mai elementare drepturi. Situația se menține în ciuda faptului că, în decurs de peste două decenii, la O.N.U. au fost adoptate aproape 80 de rezoluții în care se condamnă ocuparea ilegală a Africii de sud-vest de către R.S.A. Ea se explică prin a- ceea că rasiștii de la Pretoria refuză să respecte hotărîrile Națiunilor Unite referitoare la independența Africii do sud-vest și sfidează protestele opiniei publice mondiale care cere să se pună ca
păt unui regim de adevărată scla
vie în plin secol XX.Mandatul asupra Africii de sud- vest acordat Africii de Sud de că
tre Liga Națiunilor a fost retras de 
multă vreme de către Națiunile 
Unite. încâlcind această hotărîre, Africa de Sud urmărește să-și „in-

alipească, bo- în sud-vestul In lupta îm- populația din constituit or-
tegreze', adică să-și . gatul teritoriu aflat continentului african, potriva acestor țeluri, Africa de s’ud-vest aganizații care militează pentru independența națională'— Organizația poporului din Africa de sud-vest (SWAPO), Uniunea națională a Africii de sud-vest (SWANU), Organizația democratică națională unită (NUDO). Pentru a pune capăt luptei desfășurate de populația din Africa de sud-vest în vederea obținerii independenței, autoritățile sud-africane au folosit metode dintre cele mai brutale (intensificarea represiunilor, strămutarea populației în rezervații asemănătoare unor lagăre, de concentrare, instituirea unor severe măsuri cu privire la deplasările populației) ceea ce, pe de o parte a indignat și mai mult opinia publică internațională, iar, pe de altă parte, a.urgentat necesitatea luării unor măsuri hotă- rîte pentru a se pune capăt dominației coloniale asupra Africii de sud-vest.însărcinînd un comitet compus din 11 membri cu examinarea situației din acest teritoriu și stabilirea unei administrații O.N.U., Națiunile Unite au făcut un prim-pas pe calea restabilirii legalității. Refuzul autorităților sud-africane do a permite accesul comitetului în A- frica de sud-vest a împiedicat însă elaborarea unui raport asupra situației și a făcut necesară discutarea problemei în actuala sesiune a A- dunării Generale a Națiunilor Unite. Pentru a arata importanța deosebită care se acordă chestiunii s-a ho- tărit, la propunerea grupului de state din Asia și Africa, ca în timpul dezbaterilor în plenul Adunării Generale dedicate acestei probleme să nu se țină ședințe simultane ale altor organe ale Adunării Generale.Pe această bază, vineri, 26 aprilie, la orele 10,30, s-au deschis lucrările celei de a 1644-a ședințe plenare a Adunării Generale a Națiunilor U- nite, avînd pe ordinea de zi problema sud-africană. In cuvântarea rostită cu acest prilej, Mostafa Rateb Abdel-Wahab (R.A.U.), președintele pe luna în curs al Comitetului O.N.U. pentru Africa de sud-vest, a înfierat cu toată vigoarea poziția a- doptată de rasiștii sud-africani față de hotărîrile O.N.U., refuzul lor de a permite intrarea membrilor comisiei pe teritoriul Africii dc sud-vest

Vizita delegației'
Marii Adunări Naționale

în FranțaPARIS 27. — Trimisul special Agerpres, Mircea Moarcăș, transmite: Sîmbătă. delegația parlamentară română a continuat să viziteze marele oraș din nordul Franței, Lille. A fost vizitat, printre altele, Tîrgul internațional de mostre deschis în ziua sosirii delegației române.Avînd ca temă „Construcțiile și viața cotidianău, actuala ediție a tîrguldi oferă vizitatorilor posibilitatea de a cunoaște cele mai noi metode de construcție și mostre de materiale de construcție, precum și o variată gamă de mobilier și a- parataj casnic modem, prezentate

de un mare număr de firme din nouă țări europene. Oaspeții români au felicitat pe organizatorii tîrguluLIn cursul după-amiezii, în drum spre Paris, mambrii delegației române au vizitat .Muzeul Conde din Chantilly (arondismentul Oise), care adăpostește o valoroasă colecție de picturi, incunabule, miniaturi, porțelanuri și mobilă de epocă de o rară frumusețe.Seara, membrii delegației române s-au înapoiat la Paris, unde au fost întîmpinați de ambasadorul României, Constantin Flitan, și de membri ai ambasadei.

Fotografia turprin- de un aspect de la demonstrația muncitorilor din Saarbrucken, capitala landului Saar, din R. F. a Germaniei. Principalele revendicări ale manifestanților se referă la asigurarea locului de muncă și la adoptarea unui plan de dezvoltare a economiei landului

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

TEHERAN 27. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite: Conferința internațională a drepturilor omului își continuă lucrările îh capitala Iranului. în ședința de sîmbătă delegații Iordaniei, Siriei și R.A.U. au cerut în comun introducerea pe ordinea de zi a conferinței a punctului intitulat „Respectarea și asigurarea drepturilor omului în teritoriile ocupate*1, cerere care a fost difuzată ca document al Secretariatului conferinței.Reprezentantul statului Haiti, care a luat, de asemenea, cuvîntul, a introdus în cadrul punctului 11 al or-

dinii de zi provizorii proiecte de rezoluții care condamnă sclavajul, a- ' partheidul și orice discriminare rasială și recomandă transformarea Comisiei drepturilor omului din cadrul E.C.O.S.O.C., în organism principal al O.N.U. De asemenea, reprezentantul statului Haiti a cerut înscrierea la punctul 11 a unor proiecte de rezoluții care condamnă orice practici co- lonialiste, respectarea dreptului la autodeterminare al popoarelor și o cit mai grabnică dobîndire a independenței de către teritoriile care se mai află încă sub dominație colonială.

Criză politică
în Uruguay

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — In Uruguay a izbucnit sîmbătă o criză politică după ce membrii guvernului și-au prezentat demisia președintelui țârii, Jorge Pacheco Areco. Președintele a acceptat demisia, dar a cerut miniștrilor să rămînă la posturile' lor pînă ce va putea fi găsită o soluție actualei crize. Demisia guvernului Uruguayan este pusă de observatori în legătură cu campania declanșată de Senat împotriva unor membri ai cabinetului.

Reuniunea Alianței forțelor

naționale democratice

SAIGON 27 (Agerpres). — După cum anunță agenția Eliberarea, A- lianta forțelor naționale democratice și1 pașnice din Vietnam, creată recent în Vietnamul de sud, s-a întrunit în regiunea Saigonului pentru a defini programul de acțiune și pentru a alege Comitetul Central al organizației. La conferință au participat delegați aparținînd diferitelor pături sociale,

profesori, studenți, scriitori, ziariști, industriași, comerciant:, funcționari, ofițeri din armata saigoneză, reprezentanți ai organizațiilor de masă și ai partidelor politice care activează în cehtrele urbane din Vietnamul de sud. In manifestul adoptat de parti- cipanții la conferință se arată că Alianța forțelor^ naționale democratice și pașnice este gata în momentul de- față să poarte discuții cu guvernul S.U.A. asupra încetării războiului, asupra retragerii tuturor trupelor americane și aliate din Vietnamul de sud, asupra desființam tuturor bazelor militare americane și respectării independenței și suveranității Vietnamului de sud form acordului de la Geneva 1954 cu privire lâ Vietnam.Documentul afirmă că Alianța țelor naționale democratice șl nice urmărește unirea tuturor țelor 1 regimului Thîeu-ky, fondarea unui guvern de alianță națională pentru dobîndirea- independenței și instau- raFea!-.democrației,,. în acest sens,-se relevă că unul din scopurile programului de acțiune al alianței este făurirea Vietnamului de sud ea stat independent, liber, pașnic, neutru, prosper, cu un regim republican și cu o economie independentă.în vederea reconstrucției economice a Vietnamului de sud se lansează tuturor statelor un apel la ajutor material și tehnic, fără nici o condiție politică. Vietnamul de sud — declară manifestul — va'fi un stat indgpen- , dent, suveran, care va urma o linie diplomatică de tieangajare, stabilind relații diplomatice cu toate statele, indiferent de regimul lor politic.în ceea ce privește problema reu- nificării tării, în manifest se arată că în contextul existenței în Vietnam a două regimuri politice diferite în cele două zone de sud și de nord, reunificarea pașnică trebuie să fie rezultatul negocierilor între sud și nord pe baza egalității și respectului reciproc, ținîndu-se seama de caracteristicile fiecărei zone. Pină la realizarea reunificării pașnice trebuie să existe Intre cole două zone relații în domeniul economiei și culturii, trebuie să fie asigurată libera circulație. A- lianța a subliniat în manifest hotărî- rea de a avea discuții cu Frontul Național de Eliberare în vederea conjugării acțiunilor pentru cucerirea independentei naționale și stabilirea păcii, pentru a crea întregului popor o viață liberă și fericită. Alianța aduce elogii F.N.E. pentru contribuția meritorie a acestuia la lupta pentru eliberarea națională.Președinte al Comitetului Central al Alianței forțelor naționale democratice și pașnice a fost ales Trinh Dinh Thao, iar vicepreședinți — inginerul Lam Van Tet și bonzul Thich Don Hau.
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agențiile de presă transmit
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locuitori din Tokio , au de
monstrat vineri. peqșțfă^ile orașur. lui c.erînd încetarea războiului iin Vietnam. Două coloane cuprinzînd peste 3 000 de. studenți au încercat să se apropie de ambasada americană din Tokio și de sediu) agenției pentru apărare a Japoniei, dar au fost opriți de poliție, care a a- restat aproximativ 100 studenți-

în cursul vizitei 'prietenești 
pe care o face in Liban, Ion Drăgan, secretar general al Secretariatului Genera] al Consiliulu*’ de Miniștri, a Fost primit de primul ministru. Abdallah Yafi,.' și ministrul de externe Fouad Boutros, cu care > avut convorbiri cordiale. La întrevederi a fost de față ambasadorul României în Liban, dr. Iacob Io- nașcu.

Consiliul de Securitate s-a întrunit sîmbătă pentru a exa
mina plingerea Iordaniei în legătură cu organizarea de către Izrael a uneiîparăzi militare în orașul Ierusalim,.Jp ziua..de 2 mai. Secretarul general 7l Q.N;U„ U Thant, a difuzat' membrilor--consiliului textul unei note N-adresate'* la 20 aprilie guvernului izrabliari*'--în' care a subliniat că această- paradă va spori tensiunea în regiune și ar putea influența într-o manieră negativă eforturile în curs pentru a se găsi o reglementare pașnică crizei din Orientul Apropiat. El a arătat că nu a primit nici un răspuns din partea Izraelului la această notă. In cursul ședinței au și Izraelului.

Intr-un comunicat publicat 
după încheierea celei de-a 
doua runde a tratativelor 
greco-turce în problema minorităților se relevă că schimbul de păreri s-a desfășurat „într-un spirit constructiv și într-o ambianță cordială”. O a treia rundă, menită să permită redactarea raportului pe care negociatorii îl vor supune celor două guverne, se va ține la o dată și într-un loc ce vor fi fixate ulterior.

Cea de-a doua sesiune a A- 
dunării Populare Supreme a 
R.P.D, Coreene și-a încheiat lu-

COMISIA ECONOMICA 0.10. PENTRU EUROPA
l •

Cooperarea internațională
,c

un factor de echilibru
economic între țările europene
INTERVENȚII ALE REPREZENTANȚILOR ROMÂN!

GENEVA'27. — Corespondentul A- gerpres, Horia Liman, transmite Comisia economică a O.N.U. pentru Europa a încheiat examinarea raportului asupra activității sale.La dezbaterile cu privire la cooperarea industrială, delegatul român, Petre Tănăsie, a subliniat că, pentru țările europene cu o veche tradiție industrială, această cooperare are o importanță primordială în progresul lor general. Ea contribuie totodată la' crearea unui echilibru economic între țările europene și, prin aceasta, la consolidarea păcii în Europa și în întreaga lume.Enumerînd apoi multiplele domenii în care se poate realiza colaborarea între țările continentului european, delegatul român a subliniat că, pentru a se obține rezultate complete, este necesar ca ea să se bazeze pe respectarea suveranității și independenței naționale, neamestecul în afacerile interne, egalitatea în drepturi și avantajul reciproc. Vorbitorul a recomandat comisiei să adopte proiectul de rezoluție prezentat de delegațiile a 11 țări, printre care și România. în proiect se exprimă speranța că guvernele statelor europene vor continua să promoveze, prin mijloacele de care dispun, forme bilaterale și multilaterale de cooperare industrială. Secretarul executiv este solicitat să prezinte la cea de-a 24-a sesiune a comisiei toate sugestiile privind măsurile aplicate de comisie

ți de organele sale subsidiare pentru a promova in continuare cooperarea industrială.Proiectul de rezoluție a fost adoptat în unanimitate,în cadrul dezbaterilor asupra cool perării științifice și tehnologice, delegatul român, Sterian Gheorghiu, a desprins patru direcții principale ale acestei cooperări : stimularea schimburilor de informații, documentări și date experimentale în domeniile de bază ale științei și tehnologiei; a- sigurarea de condiții organizatorice și instituționale în vederea coordonării eficiente, în sinul comisiei, a acțiunilor vizînd întărirea și dezvoltarea cooperării; utilizarea mijloacelor de informare și de difuzare, prin organizarea de simpozioane, cicluri de studii și consultări și publicarea de buletine periodice asupra cooperării, inclusiv eventuala creare a unui centru de documentare științifică și tehnică ; dezvoltarea formelor de consultare a guvernelor pentru studierea posibilităților de lărgire a cooperării științifice și tehnologice și a mijloacelor de asigurare a progresului cooperării științifice și tehnologice pe termen scurt și termen lung și pe bază reciproc avantajoasă. Vorbitorul s-a referit apoi la proiectul de rezoluție prezentat de România împreună cu alte 12 delegații care precizează căile de întărire si dezvoltare, prin intermediul Comisiei e- conomice a O.N.U. pentru Europa, a cooperării științifice și tehnologice.

luat cuvîntul
crările la 27 doptat legea pe 1968.

reprezentanții Iordaniei
aprilie. Sesiunea a a- cu privire la bugetul

a avut loc cei 
congres al coo- 
de consum din Congt.jsul a discutat

paș-____ _______________ forțelor patriotice în lupta hotărîtă contra agresiunii străine, înlăturarea

La Tirana 
de-al 5-lea 
perativelor R. P. Albania, noile sarcini care revin cooperativelor de consum în vederea realizării hotărîrilor Congresului al V-lea al Partidului Muncii din Albania, fost aprobate unele modificări în statutul cooperativelor și s-a hotărît schimbarea denumirii lor în cooperative de vînzări și achiziții.

Au
Vicepreședintele S.U.A., Hubert Humphrey, a anunțat sîmbătă că și-a prezentat oficial candidatura la învestitura Partidului democrat în vederea alegerilor prezidențiale din toamna acestui an. El a afirmat că își va baza campania electorală pe principiile promovate de președintele Johnson.

în urma erupției vulcanului Mayon din Filipine, straturi groase de lavă și cenușă vulcanică continuă să se reverse pe mari întinderi de pămînt, punînd în pericol'35 de localități. Mii de persoane au trebuit să fie evacuate din zona periculoasă. Specialiștii filipinezi declară că activitatea vulcanului nu a atins încă- punctul culminant
luminarea premiilor „Gottiried von Herder' pe anul 19Q3 

n avut loc sîmbătă la Universitatea din Viena, în prezența președintelui Austriei, Franz Jonas. Premiile Herder sînt conferite anual de universitatea vie- neză pentru dezvoltarea relațiilor culturale între popoarele europene. în acest an, printre laureații acestui premiu se află acad. prof. Constantin Daicoviciu pentru lucrări din domeniul istoriei roman în România. privind continuitatea elementului daco-
imistrid de ex
terne al Gresiei 
despre coldbefa- 
rea bakankăATENA 27 — Corespondentul A- gerptes, C. Alexandroaie, transmite ; Intr-o cuvîntare rostită în fața corespondenților de presă străini, ministrul afacerilor externe al Greciei, Pipine- lis, a declarat că „sarcina care incumbă oamenilor de stat responsabili constă în a contribui în măsura posibilităților lor la restabilirea unei situații normale în relațiile internaționale'*. El a arătat că „o țară mică cum este Grecia poate contribui la normalizarea relațiilor internaționale și menținerea păcii prin reducerea tensiunii existente în partea globului în care se află".Ministrul a apreciat că în relațiile cu Bulgaria și România s-a înregistrat „o sensibilă îmbunătățire'* și a adăugat că, împreună cu relațiile bune cu Iugoslavia, se creează „o bază posibilă pentru dezvoltarea coexistenței pașnice în această parte a lumii". Totodată, el și-a exprimat părerea că „e- xistă un amplu teren în care colaborarea eficace a țărilor balcanice ar putea avea loc pentru punerea in valoare a intereselor lor comune".

mCIDENTE IHTRE STUDENT!Șl POLIȚIE PE STRĂZILE
CORESPONDENȚA DIN ROMA 

DE LA NICOLAE PUICEA

Sîmbătă spre prinz străzile centrale ale Romei au fost trul unor noi demonstrații dențești în cursul cărora produs serioase incidente,teva mii de studenți, după ce au organizat în cadrul „orașului universitar** o adunare de protest împotriva arestării de către politie a unor colegi de-ai lor, au pornit spre Palatul justiției, scandînd : „Nu, represiu- nilor**, „Să fie eliberați studenții arestați**. Studenții purtau zeci de steaguri și pancarte pe care erau scrise lozinci împotriva intervenției politiei în u- .niversități, în sprijinul democratizării învățămîntului. tru solidaritate citoare.Pe parcurs, monstranților ......................prin alăturarea altor cîtorva mii de elevi de la liceele din Roma.
cu clasarînduriles-au

pen- mun-de-îngroșat

In Piazza Cavour, în fața Palatului justiției, au luat cuvîntul cîțiva studenți care au ilustra'' motivele pentru care au organizat manifestația. S-a citit a- poi un memorandum în care s-a reafirmat punctul de vedere al „mișcării studențești" cu privire la situația din Universitățile italiene și la represiunile politiei împotriva studenților. în urma intervenției forțelor de politie și a carabinierilor, care au încercat să-i împrăștie pe' demonstranți, s-au produs grave incidente. Impro- vizînd. baricade din automobile răsturnate, studenții au încercat să reziste asaltului politiei și jeturilor de apă lansate din autocisterne. Bilanțul acestor incidente consemnează peste 150 de studenți și elevi arestați, zeci de studenți precum si 19 agenti de politie răniți.
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