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IM ZIARUL DE AZI: 
® Cai eficace 
spre rentabiliza
rea activității 
S. M. T. H Mij
loacele moderne 
de răspîndire a 
culturii și inven
tivitatea în utili
zarea lor Sport

Energii sub 
efigia oțelului

INSTAIATIA DE RÎMSTILARE
9

A ULEIURILOR PRODUCE
Constructorii de pe șantierul Com

plexului pentru fabricarea uleiurilor 
speciale și a bitumului de la Ploiești 
au dat în exploatare înainte de ter
men instalația de redistilare a uleiu
rilor. Acesta este primul obiectiv in
trat în funcțiune în cea de-a doua 
etapă de dezvoltare a complexului. 
Cu același avans se lucrează la alte 
trei instalații. Intrarea lor in funcți
une va duce la dublarea capacității de 
prelucrare a complexului. în afara 
uleiurilor superioare vor fi fabrica
te aici, pentru prima oară în țară, șl 
uleiuri speciale pentru transforma
toare și turbine electrice, care pînă 
acum se importau.

Materia primă necesară acestor 
produse este asigurată de instalațiile 
de distllație primară ale rafinăriei 
Ploiești în cadrul căreia se află com
plexul.

(Agerpres)
Combinatul petrochimic din Pitești : instalația de pirolizâ a benzinei — una din instalațiile de mare randament, care asigurâ valorificarea superioară 

a materiilor prime (Foto : Gh. Vințilă) •

Hotărârile Plenarei C. C. al P. C. R.
- EXPRESS 4 PRINCIPIALITĂȚII PARTINICE, 
A PES^MȘABUMlt EM & POPOR

...300, 301. 302 303... 
Scara urcă în zig-za- 
guri suprapuse pe 
trepte de metal sub 
care privirea se în
curcă într-o încîlcită 
plasă de conducte, 
bare, traverse. Sub 
picioarele noastre nu 
se mai vede pămîntul, 
ci straturi de fier și 
oțel, gigantică schelă
rie care însoțește fur
nalul.

...325, 326. 327 ! Ul
tima treaptă. O mică 
platformă din grilaj 
încercuită de balus
trade metalice, „ve
randă’’ suspendată la 
65 metri deasupra so
lului. Jos se mișcă în 
toate părțile puncte 
negre, roșii, albe — 
căștile de protecție 
ale muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor. 
Sint primele ore ale 
dimineții și o ușoară 
ceață învăluie depăr
tările. Contururile Ti- 
glinei se ghicesc abia. 
Dunărea pare o fîșie 
de nori la orizont 
Singura realitate, sin
gurul univers palpabil 
e combinatul. Am suit 
mai sus decît cea mai 
înaltă cotă a turnu
rilor de răcire, mai 
sus decît ultimul etaj 
al blocului adminis
trativ al laminorului 
de tablă groasă, mai 
sus decît masiva hală 
a oțelăriei. Platforma 
întinsă a Combinatului 
siderurgic de la Ga
lați se dezvăluie pri
virii. la scară redusă, 
ca o machetă. Cîteva 
clipe ochiul caută de
rutat, printre estaca
de înclinate, sfere ar
gintii, turnuri, coșuri 
paralelipipede de me
tal sau de beton, uri 
punct de reper, o axă 
de referință, ca un 
aviator care, străpun- 
gînd plafonul de nori, 
se trezește deodată 
deasupra unui tinut 
necunoscut, o „terra 
incognita" neînregis
trată încă pe hartă.

E prima impresie. 
Apoi, încetul cu în
cetul, ceea ce părea 
la început un ținut 
fabulos și haotic se 
dezvăluie a fi un re
lief de o perfectă geo
metrie, o construcție 
logică șl exactă ca un

fagure de miere. Fie
care obiectiv al com
binatului reprezintă 
un sumum al ultime
lor cuceriri tehnice, 
dar ceea ce impresio
nează mai ales este 
imaginea de ansamblu, 
întregul, totul, orga
nizat după legile unei 
perfecte simetrii, după 
rigorile severe ale 
gîndirii, o înaltă gîn- 
dire inginerească în 
care tehnologia se în
vecinează cu poezia. 
Asocierea poate părea 
forțată sau insolită 
doar acelora care n-au 
avut putința sau pri
lejul să descopere că 
în industria modernă 
funcționalitatea. cea 
mai desăvîrșită capă
tă sensuri și implicații 
estetice. Peisajul ma
relui combinat confir
mă o atare impresie.

Ca o axă de echili
bru, ca o linie de 
perspectivă a unui 
tablou, o magistrală 
dreaptă, un bulevard 
de beton străbate șan
tierul de la un capăt 
la altul, dinspre Du
năre spre Bărăgan. în 
dreapta acestei axe 
(privind dinspre flu
viu), se află depozi
tele de materii pri
me, stațiile de conca- 
sare și de preparare 
a minereurilor, imen
sele estacade cu benzi 
transportoare. Mai de
parte, vopsită într-un 
roșu-carmta — fabri
ca de aglomerare. Și 
mai departe — con
strucția masivă, îm
brăcată încă în schele, 
a termocentralei ; a- 
poi, uriașele recipien
te argintii ale fabricii 
de oxigen ; iar din
colo, aproape neobser
vat în această imen
sitate — laboratorul 
central.

în partea stingă a 
magistralei : colosul 
deasupra căruia ne a- 
flăm — furnalul, pri
mul furnal de 1' 700 
mc în țara noastră. 
De aici se conturează, 
pînă la cota finală, 
hala oțelăriei, com
pactă și masivă ca un 
pachebot gigantic ; 
hala slebingului și, 
mai departe, aproape 
topit în ceață, para

lelipipedul de metal 
și sticlă al laminoru
lui de tablă groasă, 
lung de o mie de 
metri. Din această e- 
numerare am omis, cu 
bună știință, o serie 
de construcții șl in
stalații anexe, căi de 
acces și blocuri so
ciale. poduri de benzi 
transportoare și de 
conducte care traver
sează magistrala etc. 
Impresia de forță si de 
durabilitate nu pro
vine doar din masivi
tatea construcțiilor, ci, 
în aceeași măsură, din 
claritatea și profun
zimea gîndirii care 
le-a zămislit. Ca și în 
biologie, numai prin- 
tr-un îndelung pro
ces evolutiv, numai 
printr-uln superior e- 
fort de abstractizare 
s-a putut ajunge Ia 
simplitatea funcțională 
și la complexa cola
borare, aidoma dife
ritelor organe din- 
tr-o ființă. Magistrala 
de beton, veritabilă 
coloană vertebrală, 
desparte, de o manie
ră categorică, două 
funcțiuni deosebite : 
în dreapta sursele vi
tale ; în stînga — 
produsul lor. De o 
parte — materiile pri
me, hrana furnalelor, 
apoi oxigenul, acel 
gen de hrană supe
rioară necesară oțelu
lui preparat în con- 
vertizoare ; apoî ter
mocentrala, inima care 
împinge pe arterele 
combinatului uriașe e- 
nergii. în stînga : 
fontă, otel, produsul 
finit — tabla groasă.

Nicăieri ca aici ex
presia „logică de fier" 
nu mi s-a părut mai 
potrivită. Totul su
gerează rigoarea unei 
strînse demonstrații 
matematice și rotunji
mea severă a unui 
sonet. E o zonă în 
care tehnica și In
dustria capătă atribu
tele frumosului, ale 
proporțiilor șî sime
triilor elaborate cu 
luciditate și inspirație.

Paul DIACONESCU

(Continuare 
in pag. a III-a)

Adrian DIMITRIU
ministrul justiției

Cu sentimentul dreptății 
și ai respectului față de om

Recenta plenară a Comitetului Cen
tral a dezbătut probleme de o imensă 
însemnătate pentru dezvoltarea vieții 
sociale în țara noastră, pentru întărirea 
democrației socialiste corespunzător 
stadiului avansat al construcției noii 
societăți. Fără îndoială, atât măsurile 
liotărîte de plenară pentru reabilitarea 
unor militariți de vază ai partidului, cit 
și modul în care s-au desfășurat 
lucrările plenarei sînt o înaltă școală 
a spiritului de justiție, a principialității 
și responsabilității față de popor. Ele 
sînt, totodată, o expresie a consecven
ței cu care Comitetul Central înfăp
tuiește indicațiile Congresului al 
IX-lea, o expresie a faptului că 
partidul nostru este un partid al ade
vărului și dreptății, pe care le slujește 
în mod necondiționat.

Fiecare membru al partidului, fie
care cetățean a încercat un sentiment 
de amărăciune și indignare la aflarea 
împrejurărilor în care, prin acuzații 
ticluite, prin fals și samavolnicii, s-a 
ajuns la monstruoasa înscenare căreia 
i-a căzut victimă Lucrețiu Pătrășcanu. 
Cu atît mai mult a fost zguduit fie- 
ca.re lucrător din aparatul justiției cu 
cit această crimă mișelească — ca și 
sentințele ilegale împotriva unor acti
viști de partid și de stat, date în 
cazuri aproape similare, chiar dacă nu 
au avut același deznodămînt tragic — 
a îmbrăcat forma unei hotărîri jude
cătorești, dată însă prin încălcarea ce
lor mai elementare norme și garanții 
procesuale, prin depoziții și interpre
tări false ale lucrurilor, prin „anche
te" dirijate și probe prefabricate. Toc
mai ceea ce trebuia să formeze unicul 
obiectiv de preocupare a magistrați- 
lor care s-au ocupat de acest caz — 
adică descoperirea și afirmarea ade
vărului — a fost negat și îndepărtat 
cu bună știință, sub presiunile și inge
rințele contrarii normelor elementare 
ale legalității, săvîrșite de. Alexandru 
Drăg'nici sub directa oblăduire a lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Din aceste 
cazuri avem obligația — și nu numai 
obligația, ci și datoria expresă, cum 
a fost ea formulată de plenară — de 
a trage maximum de învățăminte.

Congresul al IX-lea al partidului a 
trasat cu deosebită fermitate sarcina 
întăririi legalității socialiste, a respec
tării normelor de conviețuire socială 
stabilite în statul nostru — premise 
de seamă pentru lărgirea continuă a 
democrației socialiste. Respectarea le
gilor țării este o datorie a fiecărui 
cetățean, datorie înscrisă în Constitu
ție. Cu cît cineva ocupă o funcție 
mai importantă în stat, cu atît crește 
ți răspunderea ce-i revine pentru a

plicarea neabătută a legii. Acesta este 
unul din principalele "învățăminte care 
se desprind din lucrările recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R. „Nimeni nu 
are dreptul — se spune în Hotărîrea 
plenarei — să se prevaleze, in
diferent sub ce formă, de func
țiile deținute în partid sau în stat 
pentru a nesocoti legile statului, a în
călca normele democrației noastre 
socialiste. Nici o indicație sau dispo
ziție dată de vreo persoană, indife
rent de funcția pe care-o deține, nu 
poate să înlocuiască legea".

Cerința respectării riguroase a legi
lor se adresează — așa cum se subli
niază în documentele plenarei — în 
primul rînd celor chemați să vegheze 
la aplicarea lor. Sarcini deosebite au 
în această privință organele Ministe
rului Afacerilor Interne, ale Justiției și 
Procuraturii. Ește cunoscut faptul că, 
în trecut, s-au petrecut abuzuri, în
călcări ale legalității și interpretări ar
bitrare ale legii, care au avut drept 
consecință trimiterea în judecată și 
condamnarea unor oameni fără dovezi 
temeinice de vinovăție sau achitare? 
nejustificată a unor infractori pentru 
a căror condamnare existau probe te
meinice — abuzuri și ilegalități în 
care organele justiției își au partea 
lor de răspundere. Conducerea de 
partid și de stat a acționat în ultimii 
ani cu toată fermitatea împotriva a- 
cestor fapte reprobabile, aplicînd siste
matic măsuri de întărire a legalității 
socialiste, subliniind sarcinile și răs
punderile ce revin fiecăruia în asigu
rarea acesteia. Organele chemate să 
aplice legea au datoria să analizeze nu 
numai cauzele care au dus la produ
cerea acestor fenomene negative, ci și 
întregul mod în care funcționează or
ganele justiției, măsura în care în acti
vitatea fiecărui complet de judecată 
se reflectă respectarea normelor ju
ridice, dreptul de apărare al cetățea
nului etc. — astfeî îneît asemenea 
fapte să nu se mai poată manifesta 
niciodată.

Așa cum arătam, justiția, judecă
torii au de tras multe învățăminte din 
hotărîrea cu privire la reabilitarea 
unor activiști de partid. Aceste învă
țăminte ale plenarei se impun și 
mai mult analizei noastre acuma, în 
condițiile cind are loc dezbaterea 
publică a proiectului noului cod 
penal. Neîndoios, prin însuși con
ținutul lor, aceste momente dis
tincte apar într-o strinsă legătură, 
ca exprimînd preocuparea partidului

(Continuare în pag. a V-a)

Momentul pe care îl 
trăim ' este istoric toc
mai prin profundele im
plicații în viața noastră 
politico-soeială exercitate 
de importantele hotărîri 
adoptate la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. în
cărcat de semnificații ma
jore mi se pare faptul că, 
paralel cu. preocupările 
sale generale pentru per
fecționarea activității in 
toate domeniile construc
ției socialiste, partidul 
nostru a luat de-a lungul 
anilor cele mai adecvate 
măsuri menite să ducă la 
întărirea legalității, la 
excluderea din viața noas
tră a tuturor elementelor 
de subiectivism și arbi
trar, a oricăror încercări 
de abatere de la legile 
țării, a abuzurilor și dena
turărilor și a vegheat, la 
aplicarea acestor măsuri, 
căutînd pe toate căile să 
facă din principiul demo
crației socialiste o realita
te concretă.

Pașnic și profund în ac
tele sale, poporul român 
privește legile țării la a 
căror elaborare a partici
pat în mod activ, cu un 
conștient respect față de 
sine însuși, eu convin
gerea nestrămutată că 
ceea ce stă scris în pra
vila vieții din spațiul car- 
pato-dunărean este obliga
toriu pentru toată sufla
rea, de la vlădică la opin
că — cum spune metafora. 
Sanctitatea legilor țării

ALBINELE DELTEI
De ce mi-s dragă Delta 7... lată 

o întrebare ivită din senin, ca un 
ibis pe luciul unui ghiol, iată o în
trebare fierbinte și sonoră ca faianța 
unui ou de rață sălbatică, făcută 
țăndări de un boboc ; iată o între
bare cuminte și profundă ca furtu
nul vegetal al unui nufăr ce suge 
din mîlul Deltei tipsia albă a peta
lelor. De ce mi-e dragi Delta 7

întrebarea mi-a revenit în suflet 
din nou, în această primăvară cind, 
poposind la Tulcea, am găsit orașul 
de la gurile fluviului altfel decît îl 
Știam, parcă mai mîndru de sine, 
parcă mai curat, parcă, mal frumos, 
tăinuind promisiunea miracolului 
peste care e stăpîn, un miracol spre 
care se îndreaptă toată lumea — 
Delta. Tulcea a devenit municipiu, 
centrul unui județ ce se întinde pes
te cea mai frumoasă parte din Do- 
brogea, din Munții Măcinului pînă 
la Mare, noua condiție a orașului a 
făcut să se ivească peste noapte cî
teva contradicții presante : orașul s-a 
trezit, dintr-o dată prea mic, prea 
strimt, prea izolat. Centrala telefo
nică este suprasolicitată (cea nouă 
se află în construcție), e mai ușor 
să străbați orașul pînă la instituția 
sau persoana de care ai nevoie decît 
să aștepți tonul din receptor ; trans
portul auto județean și municipal 
e foarte aglomerat, sînt foarte nece
sare vehicule noi; au devenit insu
ficiente capacitățile comerciale, uti
litare, locative. Toate aceste dificul
tăți vor căpăta o pondere însemnată 
în sezonul estival cînd Tulcea va

do loan GRIGORESCU

în ochii poporului este 
cultivată de generații, li
ber consimțită, sentimen
tul datoriei de cetățean 
față de patrie și al pa
triei față de cetățean 
fiind secular stratificat in 
sufletul poporului de cre
dința nestrămutată' in 
triumful dreptății, cre
dință insuflată de trecu
tul glorios al acestui po
por, de victoria sa asu
pra vicisitudinilor isto
riei.

Iată de ce, nimic nu 
mîhnește mâi mult în a- 
ceastă tară decît încăl
carea dreptății omenești, 
decît samavolnicia și ar- 
bitrariul, decît recrudes
cența apucăturilor de a 
dicta și impune sentințe 
ale orgoliului, ale patimei 
și răfuielii, de a încerca 
să se răstoarne natura în
săși a acestui popor că
lăuzit de rațiune si de 
simțul dreptății în toate 
actele sale. Nimic în ochii 
poporului român nu este 
mai grav ca injustețea, 
ca nesocotința dreptății. 
Să trăim sărac dar drept, 
această vorbă din po
por arată că româ
nul a preferat să su
fere cu conștiința drep
tății respectate, decît să

huzurească în strîmbă- 
tate. Spunea pe vremuri 
poporul, atunci cînd drep
tatea nu era decît a celui 
puternic : „Dreptatea um
blă cu capul spart'*, sau 
„Dreptatea te leagă la 
gard" dar amărăciunea a- 
ceștor zicale nu umbrea 
credința exprimată în- 
tr-unul din cele mai laco
nice și mai clare proverbe 
românești : „Dreptatea
niciodată nu piere".

De ani de zile, parti
dul comuniștilor se stră
duiește să restituie po
porului în toată plenitu
dinea sa sentimentul 
dreptății, al democrației 
și respectului față de 
om, sentimente structu
rale eticii sale elemen
tare, și dacă astăzi P.C.R. 
se bucură de cea mai 
mare dragoste și de cel 
mai profund respect din 
partșa maselor, aceasta 
se datorește și convin
gerii profunde că la 

' cîrma țării stă dreptatea 
și nu strîmbătatea.

Plenara din aprilie 1968 
reconfirmă din plin acest 
lucru, și în esența hotă- 
rîrilor ei rezidă și sen
sul istoric al marelui gest 
inițiat de conducătorii 
țării, de a face lumină

deveni capitala turismului spre raiul 
Deltei.

Este inutil să precizez cît de 
preocupați sînt edilii de rezolvarea 
acestor probleme, multe și grele, 
unele somative chiar în clipa de față, 
altele soluționabile în viitor prin dez
voltarea progresivă a orașului. E a- 
proape isprăvit noul hotel turistic, 
cu șase nivele și 220 locuri, o cons
trucție modernă ce va rivaliza cu 
așezămintele similare de pe litoral. 
Se construiesc multe blocuri de lo
cuințe, întregul chei a căpătat un 
aspect civilizat, populația orașului 
se va dubla, după cît se prevede, 
în cursul deceniului următor. Totul 
se dezvoltă, totul crește și, fapt pa
radoxal, unic în geografia fizică a 
țării, crește și suprafața județului, 
crește de la sezon la sezon, crește 
cu 4 metri pe an pe brațul Sulina, 
și cu circa 60 metri pe an, în nordul 
Deltei, pe brațul Chilia. Tulcea, a- 
cest frumos județ al nostru, are si
tuația fericită de a stăpîni cele mai 
tinere pămînturi din geografia țării, 
păminturile care cresc continuu și, 
în același timp, situația paradoxală 
de a stăpîni și cele mai bătrîne pă
mînturi ale țării, rămășițe din sche
letul hercinic, Munții Măcinului.

Cum se vor rezolva în timp nu
meroasele și ispititoarele probleme 
legate de această continuă creștere 
— industrială, agrară, social-cultu- 
rală a județului ?... Voi răspunde 
printr-o metaforă găsită la fața lo
cului, o metaforă semnificînd ini
țiativa ți hărnicia, o metaforă fru

într-o serie de chestiuni 
care apăsau greu asupra 
istoriei noastre din ulti
mele decenii.

Proprii spiritului ro
mânesc sînt cinstirea, cul
tivarea înaintașilor, nu 
defăimarea si terfelirea 
lor. Reabilitarea unora 
dintre cele mai luminoa
se figuri de luptători și 
cărturari comuniști, care 
au suferit pe nedrept, 
repune la locul cuvenit in 
trecutul nostru revoluțio
nar, în patrimoniu] a tot 
ce am dat mai bun a- 
cestei țări, si lumii în
tregi, nume scumpe, pil
duitoare prin eroismul 
lor.

Generația mea. a celor 
care au trecut de 35 de 
ani. a căpătat conștiința 
responsabilităților- civice, 
a marilor datorii fată de 
tară în anii victoriei în 
lupta pentru cucerirea 
puterii de către clasa 
noastră muncitoare. Ge
nerația mea s-a deprins 
să respecte cu sfințenie 
si să nu pună la îndo
ială nici una din hotărî- 
rile superioare, ea a o- 
ferit ce avea mai nobil, 
mai înflăcărat, mai plin 
de elan — tinerețea sa 
— îndeplinirii sarcinilor 
în marele proces de pro
pășire a României spre 
viitorul de lumină pe

(Continuare 
în pag. a V-a)

moasă ca o emblemă și care poartă i 
numele : Apis melifica autohtona.

Ce este Apis melifica autohtona g 
sau carpatica după cum i se mai 
spune ?

Este albina ! Cea mai modestă din
tre ființele acestor ținuturi luxu
riante, confundată cu florile în se
zonul floral, invizibilă în restul se
zoanelor, inexistentă printre marile 
zburătoare ale Deltei, care numără 
zeci de specii și milioane de exem
plare — o ființă de. care nu se 
preocupă entomologii și care nu e 
catalogată printre monumentele na
turii. cum ar fi pelicanul, stîrcul de 
noapte, lebăda sau rața mandarin. 
E o insectă comună, ieșiți din co
mun sînt numai cei care o cultivă, 
adică stuparii Deltei sau stuparii din | 
Munții Măcinului.

I-am cunoscut pe cîțiva dintre ei. 
Se încadrează toți într-o curioasă 
specie intelectuală în care intră, prin 
suprapunere, economistul, naturalis
tul, turistul, poetul și filozoful, toa
te laolaltă. în dozări diferite, după 
om, nelipsind însă cîte un dram 
din fiecare însușire.

Am aflat, astfel, de la cel mal tînăr 
dintre stuparii tulceni. Nicolae Boa- 
ru, secretarul tehnic al filialei ju
dețene a asociației apicole, cîteva 
date care depășesc interesul strict 
al apiculturii, intrînd în noțiunea S

Paul ANGHEL I
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In Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la Adunarea activului de partid 

al municipiului București
— 26 aprilie 1968 —

Lucrarea a tost tipărită în tiraj de masă.

HANOIUL 

in ziua alegerilor
CORESPONDENȚA DE LA ADRIAN IONESCU

Peste 12 milioane de cetățeni ai 
R. D. Vietnam s-au prezentat dumi
nică în iața urnelor pentru a-și 
alege reprezentanții în Consiliile 
provinciale, ale regiunilor autono
me. precum și ale orașelor Hanoi 
și Haifong. Alegerile s-au desfă- 
șurat — așa cum sublinia ziarul 
„Nhan Dan* — într-un moment cînd 
lupta împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvgardarea națio
nală a cunoscut cele mai mari 
succese, trecînd într-o fază nouă. 
Ele reprezintă o mărturie eloc
ventă a solidității puterii populare, 
domonstrînd încrederea de neclin
tit a populației față de partid și 
guvern.

Această semnificație politică șl-a 
găsit o convingătoare expresie în
tr-un șir de fapte legate de ale
geri. Se poate spune că întreaga 
populație cu drept de vot — de la 

Telegrame
Maiestății Sale JULIANA

Regina Țărilor de Jos
HAGA

Cu prilejul zilei naționale a Olandei, adresez Maiestății Voastre, în 
numele Consiliului de Stat și al meu personal, felicitări cordiale și sin
cere urări pentru prosperitatea poporului olandez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul Dv. mesaj 

de felicitare cu prilejul zilei mele de naștere și la rîndul mea vă trans
mit cu sinceritate cele mai bune urări.

HmOHTEQ

18 ani în sus — a luat parte timp 
de două luni la zeci de mii de 
adunări, unde, după deliberări de
mocratice, au fost propuși drept 
candidați ai Frontului Patriei cetă
țeni care s-au relevat în mod de
osebit în lupta pentru apărarea 
țării, în producție și în conducerea 
treburilor obștești. Ei reprezintă 
Partidul celor ce muncesc din Viet
nam, precum și alte partide și or
ganizații de masă, toate păturile 
și categoriile sociale, oameni da 
diferite convingeri politice și reli
gioase, dar profund devotați inte
reselor celor mai înalte ale patriei.

Numărul candidaților a fost mai 
mare decît cel al locurilor de de- 
putați în consiliile populare, a- 
ceasta dînd posibilitatea popu-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID ’ ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID
AL JUDEȚULUI GALAȚI AL JUDEȚULUI TIMIȘ

Sîmbătă a avut loc aduna
rea activului de partid din 
județul Galați, care a dezbă
tut documentele plenarei C.C. 
al P.C.R. din 22—25 aprilie 
1968. Au participat membrii 
comitetului județean de 
partid, activiști de partid și 
de stat, conducători ai insti
tuțiilor județene, reprezentanți 
ai organizațiilor de partid din 
întreprinderile, de pe șantie
rele, din unitățile agricole so
cialiste și din instituțiile jude
țului Galați.

La adunare a luat parte to
varășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.

Luînd cuvîntul la începutul 
dezbaterilor, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, a subliniat că lucră
rile recentei plenare a Comite
tului Central au demonstrat, 
din nou, consecvența și fermi
tatea cu care conducerea par
tidului nostru promovează ne
abătut în viață linia elabo
rată de Congresul al IX-lea 
și hotărîrile Conferinței Na
ționale a partidului.

Vorbitorul a arătat că măsu
rile stabilite de plenară pri
vind învățămîntul de cultură 
generală, profesional, tehnic și 
superior au o importanță deo
sebită pentru progresul între
gului învățămînt de stat din 
România, pentru ridicarea ni
velului de instruire, de cul
tură și civilizație al poporu
lui nostru. Aceste măsuri, ce
rute de viață, de nivelul ac
tual al științei și tehnicii, de 
nevoile de cadre pentru con
strucția noastră socialistă în 
plin avînt, vor spori și mai 
mult funcția socială a școlii, 
rolul ei în pregătirea cadre
lor necesare progresului și 
mal rapid al întregii noastre 
societăți.

Aș dori să subliniez în con
tinuare — a spus vorbitorul — 
că plenara Comitetului Cen
tral, înscriind pe ordinea sa de 
zi problema reabilitării unor 
activiști de partid care au avut 
de suferit în trecut de pe urma 
abuzurilor, ilegalităților și ne
dreptăților comise de unele 
cadre cu munci de răspundere, 
a înfăptuit un aot de înaltă 
răspundere politică față de 
partid, față de popor. Mă de
clar întru totul de acord cu 
hotărîrile adoptate de plenara 
C.C. Faptul că acum se scoate 
la iveală adevărul constituie 
o dovadă a forței și tăriei par
tidului nostru, a înaltei sale 
responsabilități față de po
por, față de principiile socia
lismului.

Este marele merit al condu
cerii partidului nostru că as
tăzi se face totul pentru în
tărirea spiritului colectiv de 
muncă, pentru instaurarea u- 
nui climat sănătos de muncă, 
de sus și pînă jos, că aplicîn- 
du-se indicațiile Congresului 
al IX-lea se așează istoria în 
adevărata ei lumină.

în cuvîntul său, tov. Geor
ge Chiriță, prim-secretar al 
Comitetului municipal Galați 
al P.C.R., a condamnat poziția 
lui Alexandru Drăghici la ple
nara Comitetului Central și ac
tivitatea desfășurată de acesta 
în fruntea Ministerului Aface
rilor Interne, declarîndu-se de 
acord ca toți cei care au par
ticipat la acțiuni represive cu 
caracter ilegal să fie sancțio
nați.

Tov. Gheorghe Neațu, secre
tar al Comitetului de partid 
C.S.G., a scos în evidență în
semnătatea măsurilor adoptate 
de plenară cu privire la întă
rirea continuă a rîndurilor 
partidului și intensificarea ac
tivității de educare a comu
niștilor. Pentru organizația 
noastră de partid — a spus el 
— pentru ceilalți lucrători din 
C.S.G., cărora partidul le-a 
încredințat înalta misiune și 
răspundere de a construi și 
exploata cel mai mare obiec
tiv al metalurgiei românești, 
măsurile adoptate de plenară, 
modul principial în care au 
fost dezbătute și abordate pro
blemele, vor constitui o călă
uză în activitatea de viitor.

Tov. Vasile Georgescu, vechi 
membru de partid, referin
du-se la hotărîrea plenarei pri
vind reabilitarea unor activiști 
de partid, și-a exprimat satis
facția și recunoștința față de 
grija ce o manifestă conduce
rea partidului pentru apăra
rea adevărului, pentru respec
tarea strictă a legalității so
cialiste.

Conf. univ. dr. Ion Teodo- 
rescu, rectorul Institutului 
pedagogic din Galați, după ce 
a relevat importanța hotărîri- 
lor adoptate de plenara C.C. 
al P.C.R., s-a referit pe larg 
la însemnătatea măsurilor pre
conizate pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului de cultură gene
rală, profesional, tehnic și su
perior în țara noastră.

în cuvîntul său, tovarășul 
Constantin Chiruță, secretar 
al comitetului de partid al 
Șantierului 81 oțelărie, C.S.G., 
subliniind însemnătatea pro
blemelor dezbătute de plenara 
C.C. al P.C.R., s-a referit în 
mod special la hotărîrea cu 
privire la unele probleme ac
tuale ale activității internațio
nale a Partidului Comunist 
Român. El a arătat că acest 

document adoptat în plenară 
reafirmă cu tărie hotărîrea 
partidului nostru dea-și aduce 
contribuția reală la normali
zarea relațiilor și restabilirea 
unității mișcării comuniste, la 
întărirea solidarității forțelor 
antiimperialiste de pretutin
deni.

Studiind documentele recen
tei plenare a C.C. al P.C.R., 
a arătat în cuvîntul său to
varășul Ion Cheșa, adjunct al 
ministrului industriei me
talurgice, am căpătat convin
gerea și mai profundă că par
tidul nostru merge consecvent 
pe linia dezvoltării și perfec
ționării democrației socialis
te, supunînd dezbaterii largi 
cele mai importante probleme

Cuvîntarea tovarășului 
UI Bodnaraș

Dînd o apreciere pozitivă 
modului în care s-a desfășu
rat adunarea activului de par
tid din județul Galați, tova
rășul Emil Bodnaraș a relevat 
combativitatea și simțul de 
răspundere cu care participan- 
ții au dezbătut documentele 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—25 aprilie 1968.

în cuvîntarea sa, tovarășul 
Emil Bodnaraș a accentuat a- 
supra actului de înaltă răs
pundere politică înfăptuit de 
plenara C.C. al P.C.R., care a 
hotărît să supună atenției în
tregului partid, poporului, pro
blemele privind reabilitarea 
unor activiști de partid care 
au fost condamnați în trecut 
pe nedrept. Aceasta — a ară
tat vorbitorul — a izvorît din 
necesitatea de a căpăta o te
meinică judecată și o și mai 
temeinică orientare pentru a 
reașeza faptele la locul cuve
nit și pentru a desprinde în
vățămintele de care un partid 
cu autoritatea și prestigiul 
partidului nostru nu se poate 
lipsi. Sînt fapte asupra că
rora atenția noastră trebuie 
neapărat să se oprească pen
tru ca, o dată cu elucidarea lor. 
să le înlăturăm definitiv din 
practica .noastră.

Se pune. întrebarea : de ce 
abia acum a avut loc înfățișa
rea acestor episoade reproba
bile din activitatea unor cadre 
de frunte ale partidului și sta
tului nostru ? Pînă în 1965, 
pînă în preajma Congresului 
al IX-lea — a arătat în con
tinuare vorbitorul — n-au e- 
xistat condițiile propice eluci
dării unor situații ca acelea 
la care se referă raportul Co
misiei de partid și hotărîrea 
respectivă a Comitetului Cen
tral, pentru a le putea aduce 
în fața partidului cu toată cla
ritatea în ce privește răspun
derile și viziunea asupra a 
ceea ce urmează să fie făcut. 
Oricît de straniu ar părea, fapt 
este că nimeni dintre noi, care 
constituim astăzi conducerea 
partidului — am în vedere 
Comitetul Central în plenul ' 
său, organele sale constituite 
— nu a avut deplină cunoș
tință de ceea ce Comisia de 
anchetă a putut să dezvăluie 
după doi ani și jumătate de 
cercetări în legătură cu cazu
rile care au fost înfățișate.

Vorbitorul a reamintit că, 
în perioada de după cucerirea 
puterii politice în țara noas
tră de către clasa muncitoare, 
sub influența unor grave de
formări care au cuprins viața 
de partid, în relațiile de lu
cru din conducerea partidului 
s-a creat o situație la adăpos
tul căreia se puteau înscăuna 
abuzul, arbitrariul, greu de 
controlat și cu atît mai greu 
de stăpînit. Promovarea lui 
Alexandru Drăghici ca minis
tru al afacerilor interne, după 
plenara din 1952, trebuie so
cotită ca începutul unei peri
oade în care arbitrariul și a- 
buzul și o dată cu aceasta re
ducerea simțitoare a funcțiu
nilor de control ale partidului, 
s-au afirmat vreme îndelun
gată.

în continuare, tovarășul E- 
mil Bodnaraș a relevat nece
sitatea aprofundării faptelor 
amintite, în vederea depistării 
rădăcinilor ce au generat con
diții pentru săvîrșirea de ile
galități și abuzuri. Aceasta — 
a spus vorbitorul — reclamă 
o muncă îndelungată și stărui
toare de descoperire și a altor 
lipsuri de aceeași natură, sau 
de altă natură, dar situate pe 
același fond, actualele dezba
teri fiind începutul unui pro
ces care urmează să preocupe 
multă vreme partidul, orga
nele de stat, societatea noastră 
socialistă, pentru a elimina cu 
desăvîrșire orice practici dău
nătoare.

Subliniind gravitatea încăl
cărilor săvîrșite în cazurile 
lui Lucrețiu Pătrășcanu și 
Ștefan Foriș, vorbitorul a 
spus : I-am cunoscut pe amîn- 
doi, am lucrat cu amîndoi și 
sînt în măsură să dau refe
rințe care să reflecte cadrul 
în care s-a s’tuat activitatea 
fiecăruia și în ce măsură jus
tifica ea învinuiri de natura 
celor de care s-au servit în 
mod abuziv, la vremea res

ale vieții politice, economice 
și sociale a țării noastre. Con
damn cu tărie ilegalitățile gra
ve săvîrșite în anchetarea, ju
decarea și condamnarea lui 
Pătrășcanu și Foriș, vechi mi- 
litanți ai mișcării comuniste 
din patria noastră.

Adeziune deplină față de 
hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.R. au exprimat, în luă
rile lor. de cuvînt, și tova
rășii Nicolae Dan, secretar al 
Comitetului județean de par
tid, Ion Negoiță, președintele 
cooperativei agricole „11 Iu
nie 1948“ — Pechea, Gelu 
Cahu, directorul Institutului 
de cercetări și proiectări pen
tru construcții navale, Marin 
Iorga, șef al Inspectoratului 
de securitate al județului Ga

pectivă, unii din tovarășii 
noștri din conducere, pentru a 
recurge la cea mai rușinoasă 
faptă : uciderea pe bază de 
fals, ticăloasă, nemernică.

Vorbitorul a relevat perso
nalitatea remarcabilă a lui 
Lucrețiu Pătrășcanu de inte
lectual progresist, strîns legat 
de popor, atașat învățăturii 
marxist-leniniste, militînd cu 
înflăcărare pentru promovarea 
ei și a subliniat rolul său im
portant în înfăptuirea actului 
de la 23 August, prezența lui, 
la loc de frunte, în activitatea 
tot mai plină de răspundere a 
partidului în etapa luptei pen
tru eliberarea socială a clasei 
muncitoare — ceea ce i-a atras 
multă popularitate. Dar iată că 
undeva — a spus vorbitorul 
— aceasta a început să con
stituie temei de îngrijorare. 
Noi nu 'dezbatem rolul lui 
Gheorghiu-Dej, al acestei pu
ternice personalități a partidu
lui nostru, cu multe, reale ca
lități de conducător și organi
zator, dar în același timp, om 
asupra- căruia nu ne putem 
mulțumi cu un verdict care să 
cuprindă doar marile realizări 
la care a participat. Istoria nu 
cunoaște asemenea judecată 
unilaterală ; ea are nevoie de 
obiectiyitate deplină. Și iată 
că în această personalitate pu
ternică s-a dezvoltat un senti
ment de aversiune și gelozie 
față de popularitatea lui Pă
trășcanu.

După ce a evocat faptele 
care au culminat cu executa
rea, cu ajutorul falsurilor și 
plăsmuirilor, a lui Lucrețiu 
Pătrășcanu, vorbitorul a arătat 
că în cazul lui Ștefan Foriș, 
acesta putea fi caracterizat din 
punct de vedere politic ca ne
corespunzător condițiilor care 
s-au creat în partidul comu
nist în timpul războiului. Dar 
de la aceasta și pînă la a căuta 
o justificare a uciderii lui fără 
sentință, fără judecată, mișe
lește, este un abis de dispreț, 
un act reprobabil.

Relevînd răspunderea lui 
Alexandru Drăghici în săvîrși
rea acestor crime, vorbitorul a 
spus : Și dacă e vorba de res
ponsabilitatea noastră, a celor 
ce am fost în acea vreme în- 
cărcați cu munci de conducere, 
apoi ea începe cînd am accep
tat ca Alexandru Drăghici să 
devină ministru de interne. El 
a condus acolo după bunul 
său plac, sustrăgîndu-se și 
combătînd orice acțiuni care 
ar fi putut permite partidului 
să controleze activitatea mi
nisterului de interne și să a- 
jute la împiedicarea abuzuri
lor și arbitrariului.

Trebuie spus — a continuat 
vorbitorul — că lucrurile nu 
s-au desfășurat sub ochii noș

Adunarea activului de partid din județul Galați, dezbătind 
hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din 22—25 aprilie 1968, își 
exprimă profunda satisfacție față de hotărîrile adoptate și 
adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului, 
închinată slujirii înaltelor idealuri ale poporului român, în
floririi patriei, dezvoltării neabătute a societății noastre pe 
calea democrației și progresului.

Luînd cunoștință de problemele internaționale care s-au 
dezbătut în plenara Comitetului Central, activul de partid 
din județul Galați dă o înaltă apreciere politicii externe a 
partidului și statului nostru, poziției ferme și principiale 
adoptate de conducerea partidului în vederea întăririi cola
borării și prieteniei cu toate țările socialiste, dezvoltării unor 
raporturi frățești cu toate partidele comuniste și muncitorești, 
îmbunătățirii atmosferei din mișcarea comunistă internațio
nală, întăririi unității acesteia și a tuturor forțelor care luptă 
împotriva imperialismului, pentru cauza progresului, a so
cialismului și a păcii.

Hotărîrea plenarei Comitetului Central cu privire la rea
bilitarea unor activiști de partid ne-a făcut cunoscute abuzu
rile și încălcările grosolane ale celor mai elementare norme de 
legalitate și dreptate săvîrșite cu bună știință de unele cadre 
de partid și de stat în trecutul apropiat al istoriei noastre. 
Condamnăm cu toată hotărîrea aceste fapte străine idealu
rilor și eticii partidului, incompatibile cu drepturile constitu
ționale ale cetățenilor statului nostru.

Ne afirmăm din inimă deplina și ferma adeziune față de 
hotărîrea de reabilitare a unor activiști de frunte ai partidu
lui, adoptată de plenara Comitetului Central, considerînd-o 
ca un act de profundă echitate, de înaltă principialitate par
tinică, ca o expresie a ridicării pe o treaptă superioară a vieții 
sociale a țării, a democratismului socialist, in lumina preve
derilor Congresului al IX-lea.

Organizația de partid a județului Galați va lupta cu toată 
intransigența pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de ple
nara Comitetului Central privind respectarea neabătută a 
normelor democratice în viața partidului, apărarea legali
tății socialiste, crearea celor mai favorabile condiții pentru 
libera afirmare a personalității umane — principii de bază ale 
politicii partidului nostru, scumpe fiecărui comunist, fiecărui 
ornai muncii.

lați, Vasile Carolică, prim se
cretar al Comitetului județean 
U.T.C., inginer Rodica Gabor, 
Ermil Mancaș, procuror șef al 
Procuraturii județene, Leonard 
Stoian, secretar al Comitetu
lui județean de partid, Mir
cea Zgrumala, secretar al Con
siliului județean al sindica
telor, George Mateescu, secre
tar de organizație de bază la 
Șantierul naval din Galați, 
ing. Victor Buțincu, directorul 
I.A.S. Brateș, actorul Dumitru 
Pîslaru, directorul Teatrului de 
stat din Galați, colonel Dumi
tru Roman, șeful Inspectoratu
lui județean de miliție.

In încheierea dezbaterilor, 
primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnaraș;

tri, fără reacții. Amintind 
încercările făcute pentru a 
trece acest minister sub 
controlul organelor de par
tid, vorbitorul a spus : Iniția
torul acestor măsuri care, la 
timpul lor s-au impus, a fost 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Asta trebuie știut, după cum 
trebuie să recunoaștem că în 
colectivul nostru el a fost unul 
dintre cei mai activi în orienta
rea lucrurilor spre o clarifica
re, ceea ce ne-a și permis să 
ajungem la prezentarea mate
rialelor și concluziilor care for
mează obiectul dezbaterii 
noastre.

Vorbitorul a relevat în con
tinuare necesitatea întăririi 
rolului conducător al partidu
lui în toate domeniile, dezvol
tării democrației socialiste, 
respectării cu rigurozitate a 
principiilor muncii colective, 
întăririi legalității socialiste.

în încheierea cuvîntării, re- 
ferindu-se la unele probleme 
actuale ale activității partidu
lui pe plan internațional, vor
bitorul a relevat eforturile 
P.C.R. îndreptate spre întări
rea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
poziția consecventă, princi
pială a partidului nostru în a- 
ceastă problemă, care și-â gă
sit o nouă reafirmare în hotă
rîrea corespunzătoare adop
tată de plenara C.C. al P.C.R. 
în legătură cu lucrările co
misiei convocate la Budapesta 
în vederea pregătirii unei cons
fătuiri internaționale a parti
delor comuniste și muncito
rești, vorbitorul a scos în evi
dență caracterul constructiv al 
poziției partidului nostru 
care, pronurițîndu-se’ consec
vent pentru o asemenea cons
fătuire care să aducă o contri
buție reală la cauza unității 
partidelor comuniste, consideră 
că pentru aceasta trebuie însă 
să se pornească de la respecta
rea princioiilor de bază ale re
lațiilor dintre partide — in
dependența, egalitatea, nea
mestecul în treburile interne 
ale altor partide, respectarea 
dreptului fiecărui partid de 
a-si elabora de sine stătător 
politica internă și externă, 
principiul de a nu se pune 
în discuție sau critica linia 
vreunui partid comunist în 
vreo întîlnire internațională. 
Rămînem adepți neabătuți ai 
cauzei unității, în contextul 
realităților în care ea poate 
avea loc — a conchis vorbito
rul — fără a pretinde ca toa
tă lumea să facă ce facem noi, 
dar și fără a admite ca alții 
să ne spună ce avem de făcut.

★
în încheierea adunării, par

ticipant au adoptat o hotă- 
rîre în care se spune, între al
tele :

. Sala „Modern” din Timișoa
ra a găzduit sîmbătă adunarea 
activului de partid din județul 
Timiș, consacrată lucrărilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—25 aprilie. Erau de față re
prezentanți ai organizațiilor de 
partid din întreprinderile in
dustriale, unitățile agricole și 
instituțiile din județ, activiști 
de partid și de stat, membri de 
partid din ilegalitate, generali 
și ofițeri, oameni de știință și 
artă, cadre didactice din învă
țămîntul superior și de cultură 
generală, studenți.’

La lucrările adunării a parti
cipat tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, tovarășul Mihai 
Telescu, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, 
a reliefat că documentele re
centei plenare a C.C. al P.C.R. 
se integrează organic în pro
gramul de dezvoltare multila
terală a patriei socialiste elabo
rat de Congresul al IX-lea 
constituie un moment deosebit 
de important în înfăptuirea 
lui consecventă și creatoare. 
Vorbitorul a subliniat că docu
mentele adoptate stabilesc un 
ansamblu de măsuri care vor 
asigura dezvoltarea învățămîn- 
tului de toate gradele, cores
punzător cerințelor actuale și 
de perspectivă ale țării, lărgi
rea democrației socialiste, în
tărirea legalității socialiste, 
creșterea rîndurilor partidului 
și a rolului său conducător pe 
toate tărîmurile vieții econo
mice și sociale.

Referindu-se la hotărîrea 
plenarei în legătură cu u- 
nele probleme actuale ale 
activității internaționale a 
partidului, vorbitorul a relevat 
adeziunea tuturor comuniști
lor, a tuturor cetățenilor, din 
județ — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționa
lități — la politica externă a 
partidului, atitudinea realistă 
și fermă adoptată de conduce
rea partidului în problemele 
privind restabilirea unității și 
coezi.un.ii mișcării,, comuniste și 
muncit,oreșii. '• : internaționale, 
pentru, unirea tuturor- forțelor 
antiimperialiste interesate în 
salvgardarea păcii în lume.

Reliefînd importanța princi
pială a reabilitării unor acti
viști de partid, primul secretar 
al comitetului județean de 
partid a spus: Prezidiul și 
Comitetul Executiv, Comitetul 
Central procedează foarte just 
și răspund unor înalte îndato
riri ce le revin'în fața partidu
lui și poporului restabilind a- 
devărul istoric, cu deplină 
obiectivitate. Măsurile adop
tate pentru reabilitarea lui 
Lucrețiu Pătrășcanu și a altor 
activiști ai partidului au o ex
cepțională importantă pentru 
dezvoltarea democrației socia
liste, pentru sporirea încrede
rii oamenilor muncii în partid. 
Țotpdată, vorbitorul a subli
niat că este cu totul justificată 
sancționarea lui Alexandru 
Drăghici, care credea că poate 
face orice ca ministru al afa
cerilor interne, unde el se con
sidera totul, mai presus de 
partid, comițînd abuzuri și alte 
acte samavolnice.

Dînd o înaltă apreciere mo
dului în care sînt restabilite 
după Congresul al IX-lea nor
mele leniniste în munca de 
partid, tovarășii Iosif Bayerle, 
președintele colegiului jude
țean de partid, Vasile Daju, 
prim-vicepreședinte al consi
liului popular județean provi
zoriu, Ioan Pentek, procurorul 
șef al Procuraturii județului 
Timiș, Ștefan Pîrvulescu, pre
ședintele Tribunalului județean 
Timiș, Alexandru Simlovici, 
conf. univ. Ion Cimponeriu și 
Terezia Horvăth, membri de 
partid din ilegalitate, Ștefania 
Funk, activistă de sindicat, 
și-au exprimat adeziunea to
tală față de Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. cu privire la reabilita
rea unor activiști de partid, sa
tisfacția pentru grija deosebită 
Pe care conducerea partidului 
o acordă cadrelor, întăririi le
galității socialiste. Totodată, ei 
au condamnat abuzurile săvîr
șite de Alexandru Drăghici, a- 
titudinea sa nesinceră, necin
stită, adoptată în fața Comite- 
tțilui Central pentru a se es
chiva de sancțiunea binemeri
tată ce i s-a dat pentru fap
tele sale odioase.

Prof. dr. Ioan Anton, mem
bru corespondent al Acade
miei, prof, doctor docent Pius 
Brînzeu, rectorul Institutului 
de medicină din Timișoara, 
prof. Dușan Sablici, directorul 
liceului nr. 10 din aceeași lo
calitate, Radu Bălan, prim-se- 
cret^r al Comitetului județean 
U.T.C., au subliniat între al
tele că lucrările ultimei ple
nare a C.C. al P.C.R., plecînd 
de la ideea că educația afec

tează nemijlocit viitorul națiu
nii socialiste române, asigură 
ridicarea învățămîntului nos
tru de toate gradele pe treapta 
implicată de actuala dezvol
tare a țării, la nivelul exigen
țelor contemporane ale pregă
tirii pentru muncă și viață a 
tineretului.

în cuvîntul lor, Gheorghe 
Boșnîac, director general al 
uzinelor mecanice Timișoara, 
Nicolae Gartner, maistru la 
fabrica „Dermatina", Coriolan 
Pop, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Ti
mișoara, Ioan Szekler, director 
al Teatrului german de stat din 
Timișoara, au relevat că oame
nii muncii din județ, indiferent

Cuvîntarea tovarășului
Paul Niculescu-Mizil

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil a transmis activului 
de partid, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi
— din cuprinsul județului Ti
miș un cald salut din partea 
Comitetului Central al P.C.R., 
și personal din partea secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dînd o înaltă apreciere mo
dului în care s-au desfășu
rat lucrările adunării de activ, 
vorbitorul a subliniat că serio
zitatea și profunzimea, sim
țul de răspundere și principia
litatea cu care au fost dezbă
tute hotărîrile plenarei C.C. 
exprimă nu numai adeziunea 
integrală la aceste hotărîri, dar 
și voința activului, a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a milita neobosit 
pentru înfăptuirea lor. Aproba
rea unanimă față de hotărîrile 
plenarei reflectă încrederea, 
înalta prețuire pe care parti
dul, întregul popor le acordă 
Comitetului Central, modului 
cum el își îndeplinește man
datul primit la Congresul al 
IX-lea de a promova transfor
mări înnoitoare în toate dome
niile vieții sociale.

Vorbitorul a subliniat în 
continuare însemnătatea deose
bită. a măsurilor adoptațe de 
plenara C.C. în vederea per
fecționării înVățămîrituîui, â 
ridicării lui la nivelul cerin
țelor impuse de stadiul actual 
al evoluției noastre sociale și 
de dezvoltarea științei pe plan 
mondial. Aceste măsuri ma
terializează o dată mai mult 
concepția marxist-leninistâ a 
partidului nostru, potrivit că
reia comunismul presupune 
nu numai o dezvoltare puterni
că a mijloacelor de producție, 
perfecționarea relațiilor de 
producție, dar și o înaltă 
creștere a gradului de conști
ință, ridicarea nivelului de 
cultură al oamenilor.

Referindu-se la sarcinile 
trasate de plenară în vederea 
îmbunătățirii activității ideolo
gice, a sporirii combativității 
față de concepțiile străine, re
trograde, reacționare, vorbito
rul a insistat asupra necesității 
de a avea o poziție științifică
— obiectivă dar nu obiecti- 
vistă — față de moștenirea 
culturală, de a discerne cu gri
jă și valorifica tot ceea ce este 
progresist, înaintat în cultura 
națională a poporului român 
și în cultura naționalităților 
conlocuitoare.

în mod deosebit, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil s-a o- 
prit asupra problemei rea
bilitării unor activiști de 
partid. La diferite plenare 
ale Comitetului Central, cît și 
în cuvîntări publice — a arătat 
el — Gheorghiu-Dej obișnuia 
să spună că este o fericire fap
tul că în România nu s-au pe
trecut abuzuri și încălcări ale 
legalității socialiste ca în alte 
țări, că nu avem pe nimeni de 
reabilitat post-mortem. Mulți 
dintre noi am repetat aceas
ta și am crezut în ceea ce spu
neam. Și iată că astăzi, cu 
profundă amărăciune, trebuie 
să constatăm că asemenea ca
zuri s-au petrecut și la noi în 
țară, că Pătrășcanu și alți ac
tiviști ai partidului nostru au 
fost uciși în mod nedrept, că 
avem de reabilitat numeroși 
tovarăși — pe unii post-mor
tem și pe alții în viață. Por
nind de la obligațiile pe care 
le impun etica și morala comu
nistă, de la conștiința respon
sabilității istorice față de po
por, plenara Comitetului Cen
tral a condamnat aceste cri
me cu fermitate și intransi
gență, fără nici o șovăială.

Clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, între
gul popor, sub conducerea par
tidului, au înscris în acești ani, 
prin munca și lupta lor încor
dată, pagini de epopee, au du
rat o epocă eroică în istoria 
patriei. Este absolut evident 
că crimele care au fost dez
văluite acum nu fac parte din 
eroismul acestei epoci și* că 
tocmai tăinuirea lor ar fi putut 
s-o umbrească. Partidul nos
tru, consecvent practicii sale 
de a se adresa în mod des
chis poporului, a expus în 
fața lui adevărul în ' le
gătură cu reprimarea și li
chidarea' în trecut a unor 
activiști de partid. Pozi
ția partidului nostru por

de naționalitate, aprobă una
nim fermitatea cu care sînt 
traduse în viață hotărîrile 
Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale a parti
dului.

Locotenent-colonel Iosif Turc, 
inspector-șef al inspectoratu
lui județean al securității de 
stat, a subliniat că în ultimii 
ani a simțit pregnant grija 
permanentă a conducerii parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecționa
rea muncii organelor de secu
ritate. Totodată, vorbitorul a 
înfierat abuzurile și ilegalită
țile săvîrșite în trecut și a re
liefat răspunderea politică și 
morală a lui Alexandru Dră

nește de la principiul că 
forța unui partid revoluțio
nar constă în capacitatea sa 
de a dezvălui cu ouraj aspec
tele negative ce apar și a tra
ge toate concluziile politice din 
analiza lor, spre a preveni 
orice posibilitate de repetare.

Referindu-se la analiza fă
cută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cauzelor care au 
făcut posibile gravele ilegali
tăți petrecute, tovarășul Nicu
lescu-Mizil a vorbit despre 
spiritul — perpetuat în timp, 
sub diferite forme — al vechi
lor lupte fracționiste, despre 
atmosfera de neîncredere și 
suspiciune generată de acestea, 
absența unei vieți normale de 
partid și îndeosebi nerespecta- 
rea normelor democratice de 
lucru în organele de conducere 
din acel timp ale .partidului.

Vorbitorul a relevat grava 
răspundere ce-i revine lui 
Gheorghiu-Dej, care — așa 
cum rezultă clar din materia
lele prezentate de comisie — 
nutrea o puternică adver
sitate față de Pătrășcanu, 
a inițiat și îndrumat în
treaga acțiune criminală care 
a dus la lichidarea lui Pă
trășcanu, precum și aceea 
a reprimării lui Foriș. Co
mitetul Central nu și-a pro
pus să facă cu acest pri
lej o analiză a activității lui 
Gheorghiu-Dej. Fiind secreta
rul general al Comitetului 
Central de-a lungul multor ani, 
el are merite incontestabile în 
activitatea partidului nostru, 
în opera de construcție a so
cialismului, dar meritele nu 
pot acoperi sau justifica răs
punderile ce-i revin pentru a- 
ceste grave abuzuri și ilegali
tăți.

O gravă răspundere îl revine 
lui Chișinevschi, care s-a ocu
pat direct de pregătirea și des
fășurarea procesului împotriva 
lui Pătrășcanu, recurgînd la 
falsuri grosolane și la încălca
rea celor mai elementare nor
me de justiție. Răspunzînd în 
acea perioadă de sectorul jus
tiției și de organele M.A.I., el 
se face vinovat și de alte abu
zuri judiciare și ilegalități, o- 
dată cu nefasta sa activitate 
în ddmeniul artei, culturii, în
vățămîntului, în domeniul 
ideologic.

Răspunderea directă, ca or
ganizator și înfăptuitor al ac
țiunilor criminale împotriva 
unor activiști de partid și de 
stat, îi revine lui Alexandru 
Drăghici. Astfel, el a par
ticipat și la prima anche
tă împotriva lui Pătrășcanu 
încă în 1948, a fost șeful 
secției administrative a C.C. 
care se ocupa de M.A.I. ; după 
numirea sa ca ministru de in
terne în 1952, a condus întrea
ga anchetă, determinînd desfă
șurarea ei abuzivă și ile
gală, folosirea unor meto
de nepermise spre a se 
ajunge la scopul precon
ceput al exterminării fizice. 
Totodată, lui Drăghici îi 
incumbă răspunderea de a 
fi' prezentat conducerii de 
partid informarea denatura
tă, cu concluzii plăsmuite, 
pe baza căreia Pătrășcanu 

Adunarea activului de partid al județului Timiș, în
trunită în ziua de 27 aprilie a.'c., exprimînd sentimentele 
celor 57 000 de comuniști, ale tuturor oamenilor muncii 
români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități din 
orașele și satele județului, aprobă cu însuflețire măsurile 
adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. văzind în ele 
grija și răspunderea pe care partidul nostru, în frunte cu 
Comitetul său Central, le manifestă pentru destinele poporu
lui, pentru viitorul luminos al patriei. Hotăririle adoptate se 
integrează organic în programul dezvoltării multilaterale a 
țării noastre pe drumul progresului și civilizației elaborat 
de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Dezbătînd hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la 
reabilitarea unor activiști de partid, ne exprimăm totala 
aprobare față de măsurile adoptate. Reabilitarea lui Lu
crețiu Pătrășcanu, Ștefan Foriș și a altor activiști de partid 
reprezintă un act de profundă echitate față de cei care au 
avut de suferit de pe urma abuzurilor și samavolniciilor, 
un act de înaltă responsabilitate față de partid și popor. 
Ținînd seama de faptele grave de care se face vinovat și pe 
care le condamnăm cu toată tăria și de poziția total 
necorespunzătoare adoptată de Alexandru Drăghici în Pre
zidiul Permanent, Comitetul Executiv și în Comitetul Cen
tral — se spune in continuare — activul de partid din ju
dețul Timiș este întru totul de acord cu scoaterea acestuia 
din organele de conducere ale partidului și statului.

Dînd glas acordului nostru unanim față de măsurile adop
tate de plenara din 22—25 aprilie, atașamentului nostru 
neclintit față de conducerea partidului, adunarea activului 
județean asigură Comitetul Central, pe secretarul general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din județul 
Timiș nu-și vor precupeți eforturile, hărnicia și priceperea 
in îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

ghici pentru practicile șl me
todele abuzive folosite, juste
țea măsurilor hotărîte față 
de el.

Au mai luat cuvîntul și și-au 
exprimat adeziunea la hotărî
rile plenarei general-maior 
Constantin Didulescu, Ioan Pe
ter, președintele C.A.P. din 
Recaș, colonel Viorel Tăurescu, 
inspector-șef al inspectoratului 
județean de miliție, Ion Daneș, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Lugoj, 
Dumitru Mărgineanu, redactor 
șef al ziarului „Drapelul roșu", 
studentul Adrian Buta.

Primit cu vii aplauze, în în
cheierea lucrărilor adunării a 
luat cuvîntul tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil.

a fost deferit justiție! — 
ceea ce, firește, nu elimină 
cîtuși de puțin responsabilita
tea membrilor de atunci ai Bi
roului Politic care, manifes- 
tînd lipsă de răspundere par
tinică, au semnat hotărîrea de 
trimitere în judecată a lui Lu
crețiu Pătrășcanu, fără a se 
asigura de temeinicia învinui
rilor ce-i erau aduse.

Tovarășul P. Niculescu-Mizil 
a relatat poziția lipsită de 
cel mai elementar spirit do 
răspundere și conștiință par
tinică adoptată de Drăghici, 
care atît în cursul discu
țiilor din Prezidiul Perma
nent, din Comitetul Execu
tiv, cît și din Plenara Comite
tului Central, a încercat să-și 
justifice faptele și să tăinu- 
iască adevărul, manifestînd 
nesinceritate și ipocrizie. Mem
brii Comitetului Central și-au 
manifestat indignarea față de 
afirmația lui Drăghici după 
care ancheta împotriva lui Pă
trășcanu ar fi fost „slabă", „ra
tată". în mod justificat au 
subliniat unii tovarăși că dacă 
Alexandru Drăghici ar fi reu
șit să facă anchete mai „tari", 
am fi fost astăzi în situația 
de a avea de reabilitat mulți 
alți tovarăși.

în continuare, tovarășul Ni
culescu-Mizil s-a referit la 
măsurile luate de-a lungul 
anilor pentru îmbunătățirea 
activității Ministerului Aface
rilor Interne și a subliniat în
semnătatea deosebită a măsu
rilor luate în acest domeniu 
după Congresul al IX-lea, 
pentru întărirea legalității 
și dezvoltarea largă a de
mocrației socialiste — iidi- 
ție esențială a afirmării per
sonalității fiecăruia în spiritul 
umanismului socialist. El a 
subliniat că pentru desfă
șurarea rodnică a procesu
lui de dezvoltare a demo
crației, o mare însemnă
tate vor avea hotărîrile re
centei plenare a C.C., dezba
terea acestor hotărîri și ana
liza amănunțită a cauzelor ce
lor petrecute de către toate 
organele de partid și organele 
de stat menite să vegheze la 
apărarea legalității — conclu
zia fundamentală fiind necesi
tatea întăririi rolului conducă
tor al partidului în toate do
meniile, respectarea cu stric
tețe a principiului muncii co
lective în toate organele și or
ganizațiile de partid.

în încheiere, tovarășul Nicu
lescu-Mizil, referindu-se la ho
tărîrea Plenarei cu privire la 
aotivitatea internațională a 
partidului, a subliniat poziția 
P.C.R. care militează neobosit 
pentru întărirea unității mișcă
rii comuniste și a țărilor so
cialiste, pentru normalizarea 
relațiilor în mișcarea comu
nistă și dezvoltarea raporturi
lor frățești cu toate partidele 
comuniste șl muncitorești, pen
tru unirea tuturor forțelor 
care luptă împotriva imperia
lismului, pentru socialism șl 
pace.

★
Participanții au adoptat o 

hotărîre în care se spune în
tre altele:



I
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întoarcerea în Capitală7.

fa delegației U. G. S. R.
T între 16-29 aprilie, o delegație a 

Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de tovarășul Constan
tin Drăgan, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
făcut o vizită în Suedia, Norvegia, 
Danemarca și Marea Britanie.

Cu acest prilej, delegația a avut 
întîlniri cu conducerile Federației 
sindicatelor din Suedia, Uniunii

generale a sindicatelor din Norve
gia, Federației sindicatelor din Da
nemarca și Congresului sindicate
lor britanice, cu care au purtat dis
cuții cu privire la stabilirea șt dez
voltarea relațiilor prietenești și de 
colaborare între U.G.S.R. și centra
lele acestor sindicate.

Luni după amiază delegația s-a 
înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

EXPERȚILOR IN POLITICA ȘTIINȚEI, 
DE UNESCOORGANIZATĂ

I

Luni după-amiază s-au încheiat lu
crările „Reuniunii experților în politica 
științei — pregătitoare a Conferinței 
miniștrilor științei din statele euro
pene membre ale UNESCO", organi
zată la București de UNESCO, cu 
sprijinul Consiliului național al cer
cetării științifice din Republica Socia
listă România. Au participat repre
zentanți ai UNESCO, experți în poli
tica științei și observatori ai unor or
ganizații științifice naționale din An
glia, Belgia, Franța, R.F. a Germaniei, 
Italia, Iugoslavia, Polonia,^ România, 
Suedia și Uniunea Sovietică.

Participanții la reuniune au adoptat 
în unanimitate raportul final. în care 
sînt. formulate propunerile adresate di-

le-rectorului general al UNESCO în 
gătură cu ordinea de zi, pregătirea și 
organizarea Conferinței miniștrilor 
științei din statele europene membre 
ale UNESCO.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Yvan de Hemptinne, directorul Di
viziei de politică științifică a 
UNESCO, reprezentantul la reuniune 
al directorului general al organizației.

★
In cinstea participanților la reuniu

ne, acad. Andrei Oțetea, președintele 
Comisiei naționale române pentru 
UNESCO, a oferit un dineu Ia restau
rantul „Pescăruș".

(Agerpres)

CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI

Plecarea peste hotare
a unor delegații ale U.G.S.R

Răspunzînd invitației unor cen
trale sindicale naționale, au plecat 
peste hotare, pentru a lua parte la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai, delegații 
ale Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, conduse de tovarășii: Con
stantin Vidican, membru al Con
siliului Central al U.G.S.R., pre
ședintele Consiliului județean al 
sindicatelor Bihor — în R.P. Bul
garia ; Constantin Carata, președin
tele Consiliului județean al sindi
catelor Constanța — în R.S. Ce
hoslovacă ; Paraschiv Benescu, 
membru . supleant al Comitetului 
Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., președintele Consiliului 
județean al sindicatelor Galați — 
în Republica Cuba ; Ion Stoichici, 
membru supleant al Consiliului 
Centra] al U.G.S.R., adjunct al șe
fului Comisiei culturale a Consiliu
lui Central al U.G.S.R. — în Gui-

neea; Nicolae Manolache, președin
tele Consiliului județean al sindi
catelor Iași — în R.D. Germană ; 
Ion Tătaru, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor Vrancea 
— în R.P. Mongolă ; Mihai Moldo- 
veanu, membru al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., adjunct de șef de 
secție la Consiliul Central al 
U.G.S.R. — în Maroc ; Mircea Io- 
nescu, vicepreședinte al Comitetului 
Uniunii sindicatelor din întreprin
derile de construcții și industria 
materialelor de construcții — în 
R.P. Polonă ; Brîncoveanu Pogea, 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor Hunedoara — în R.P. 
Ungară ; Ion Necșoiu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., șe
ful Comisiei pentru probleme de 
sport a Consiliului Central — în 
U.R.S.S.

(Agerpres)

Sosirea unor delegații
sindicale străine

(Urmare din pag. I)

Cronica
zilei

Luni seara, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Japoniei la 
București, Itaru Maruo, a oferit o 
recepție cu prilejul sărbătorii na
ționale a Japoniei.

Printre invitați se aflau Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, Ion Baicu,. ministrul trans
porturilor auto, navale și aeriene, 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii altor 
ministere, conducători de instituții 
centrale, oameni de știință și artă, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuriii di- 
jiWrnatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al Japoniei la 
București a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

PRIMIREA LA C.C. AL U.T.C.
A DELEGAȚIEI U.T.C.L.

vizitat țara 
fost de față 
al C.C. al

(Agerpres)

Luni dimineața, Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al .U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretului, 
a primit la sediul Comitetului Cen
tral delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist (U.T.C.L.), con
dusă de Tamara Kuțenko, secretar 
al C.C. al U.T.C.L., care, la invita
ția C.C. al U.T.C., a 
noastră. La primire a 
Ion Popescu, secretar 
U.T.C.

Discuția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

După-amiază delegația a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Mos- s.r, inernpm - '-VV.o..,,.. r? y<)V

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea savantului Ion 
Athanasiu, unul dintre înaintașii 
învățămîntului agricol românesc, la 
Institutul agronomic din Cluj a 
avut loc un simpozion.

*•

S-a deschis expoziția

„Izrael — producție și dezvoltare"
Luni la amiază, în pavilionul C. 

din Complexul central de expoziții 
din Piața Scînteii, s-a deschis ex
poziția „Izrael — producție și dez- 
vol tare"

La deschidere au participat re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni de știin
ță și cultură, ziariști români și 
străini. Au fost prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Rostind un cuvînt inaugural, 
ministrul Izraelului la București, 
Eliezer Doron, a arătat că expozi
ția și-a propus drept scop să facă 
cunoscute realizările poporului din 
Izrael în toate sectoarele vieții eco
nomice și culturale.

Luînd apoi cuvîntul, Hristache 
Zambeti, vicepreședinte al Came
rei de Comerț, a remarcat că a- 
ceastă expoziție se încadrează în 
străduințele celor două țări de a 
găsi .metode eficiente pentru dez
voltarea relațiilor comerciale.

Au luat, de asemenea, cuvîntul

Shaari Yehuda, ministrul adjunct 
al dezvoltării din Izrael, și Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului • co
merțului exterior, care s-au referit 
la creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale reciproce.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția, care cuprinde produse prezen
tate de circa 150 firme și între
prinderi.

(Agerpres)

La invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, și în acest an vor 
participa la sărbătorirea zilei de 
1 Mai în Capitală delegații ale 
unor centrale sindicale din mai 
multe, țări din Europa, Asia, Africa 
și America Latină.

Pînă în seara zilei de 29 aprilie, 
au sosit în Capitală următoarele 
delegații ! din R.P.D. Coreeană, de
legația condusă de Ryu Sang Hyon, 
membru al Comitetului Central al 
sindicatelor unite din Coreea, pre
ședintele Comitetului sindicatelor 
din regiunea Phenian ; din Chile, 
Jose Sanchez Moran, membru al 
Uniunii muncitorilor feroviari ; 
din Republica Cuba, delegația 
condusă de Jose Diaz Alonso, se
cretar al Consiliului regional Pinar 
del Rio; din Congo Brazzaville, 
Boussougou Nzigou, secretar gene
ral al unei federații de ramură ; 
din ■ Japonia, Akio Kodama, 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Federației muncitorilor din 
industria chimică, Kenichi Kaneki, 
reprezentant al Federației Sindica
telor independente (Țuritsu-Ro- 
ren) ; din Republica Malgașă, Ran- 
driaminasinoro EmilsQn Samuel, 
secretar al Biroului Național al 
Federației Sindicatelor Muncitori
lor din Madagascar; din R. P. 
Mongolă, delegația condusă de 
Densmaaghin Miagmar, președin
tele Consiliului Sindical Regional 
din Ovorhanghai ; din R. P. Po
lonă, delegația condusă de Helena 
Starzysz, secretară a Comitetului 
Central al Sindicatului minerilor ; 
din R.A.U., Abdel Alim El Beialy- 
Ali El Zeiny, președintele Sindica
tului lucrătorilor din agricultură ; 
din Somalia, Omar Hagi Mussa 
Aii, membru al conducerii Confe
derației Generale Somaleze a Mun
cii, președintele Sindicatului lucră
torilor din serviciile publice ; din 
U.R.S.S., delegația condusă de Ka- 
ziev Mamed Iakubovici, șef de 
secție la C.C.S. din

Și-au mai anunțat 
gația C.C.S. din R. 
condusă de Dimităr 
ședințele Comitetului Central al 
Sindicatului lucrătorilor din insti
tuțiile de cultură ; delegația C.C.S. 
din R. S. Cehoslovacă, condusă de 
Smutny Rudolf, membru al Prezi
diului C.C.S. din R. S. Cehoslova
că ; din Columbia, Graciliano Flo
rez, membru al Comitetului sin
dical al muncitorilor de la „Co
lumbian Petroleum Company" ; din 
Camerun, Satougle Moise Defith, 
secretar general adjunct al Fede
rației Sindicatelor din Camerun ;

U.R.S.S. 
sosirea dele- 
P. Bulgaria, 
Rușcov. pre-

din Dahomey, Charles Goncalves, 
secretar general adjunct al 'Sin
dicatului lucrătorilor din finanțe ; 
din Franța, Andre Allamy, mem
bru al Comisiei Administrative a 
Confederației Generale a Muncii, 
Maurice Joyeux, membru al Co
misiei Executive a Uniunii Depar
tamentale 
a Uniunii 
te „Force 
da, Aarno 
al Uniunii 
lor din Finlanda ;
Lama Severin, reprezentant al 
Confederației Naționale a munci
torilor din Guineea; din Italia, 
delegația Confederației Generale 
Italiene a Muncii formată din Sila 
Floriano și Amaro Andrea, secre
tari ai Camerei de Muncă din Bo
logna, delegația Uniunii italiene a 
muncii formată din Ruggero Ra
venna, secretar confederal, și Mar
cello Contigliozzi; din Maroc, de
legația Uniunii Marocane a Mun
cii formată din Guedira și Bout- 
lane ; din Mauritania, Ly Adama, 
secretar administrativ al Federa
ției lucrătorilor sanitari ; din Ni
geria, Edet Bassey Etienam, vice
președinte al Congresului Nigerian 
al Sindicatelor și secretar general 
al Uniunii personalului maritim și 
vamal; din R. D. Germană, dele
gați^ Federației Sindicatelor Li
bere Germane, condusă ’de Ger
hart Voigtlânder, membru al Pre
zidiului Conducerii Centrale a Sin
dicatului muncitorilor din meta
lurgie ; din Tunisia, Chaouche Ha
bib, membru al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Generale a Mun
citorilor din Tunisia; din Tanza
nia, Phillip Njela, reprezentant al 
Uniunii Naționale a Muncitorilor 
din Tanzania; din R. P. Ungară, 
delegația Consiliului Central al 
Sindicatelor, condusă de Bela Do
nath, șef de secție la Consiljui Cen
tral ; din Volta Superioară, Traore 
Seydou, secretar al Uniunii Sin
dicale a Muncitorilor din Volta Su
perioară.

De asemenea, a sosit în Capitală 
Husni Saleh Alkhufash, secretar 
general adjunct al Confederației 
Internaționale a Sindicatelor Ara
be, și și-au anunțat sosirea An
tonio Zavagnin, membru al Comi
tetului Executiv al Federației Sin
dicale Mondiale, secretar general 
al Uniunii Internaționale a Sindi
catelor din industria metalurgică 
și mecanică ; David Zimbihile, se
cretar permanent al Uniunii Sin
dicale Panafricane.

din Regiunea Pariziană 
Sindicatelor Confedera- 
Ouvriăre" ; din Finlan- 
Aitamurto, reprezentant 

Centrale a Sindicate- 
din Guineea, 

reprezentant

pentru perfecționarea și întărirea lega
lității. Prevederile proiectului noului 
cod penal creează o puternică garanție 
pentru desfășurarea întregii activități 
judiciare cu respectarea strictă a Con
stituției și a legilor țării. Același scop 
este urmărit și în elaborarea proiec
tului noului cod de procedură penală, 
care urmează să intre în vigoare o 
dată cu noul cod penal.
,0 societate civilizată nu poate fi 

concepută fără norme de drept, fără 
legi care să reglementeze raporturile 
dintre individ și societate, ca și ra
porturile dintre indivizi. Cu cît legile 
unei societăți exprimă mai bine inte
resele întregului popor, asigurînd îm
binarea armonioasă a intereselor co
lective cu cele personale, cu atît so
cietatea respectivă este mai dreaptă, 

în orînduirea socialistă, legea ca
pătă o importanță și mai mare. Ea 
apără independența și suveranitatea 
poporului, dreptul său — cucerit în 
lupte îndelungate — de a trăi liber de 
exploatare, apără proprietatea socialis
tă, în care este cuprinsă munca tuturor 
și nădejdea fiecăruia într-o viață tot 
mai bună pentru el și familia sa, apără 
viața și demnitatea omului — subiec
tul central al întregii activități a 
partidului — apără cadrul social 
în care orice cetățean își poate 
dezvolta aptitudinile și talentul, ne
stingherit de nici un fel de discrimi
nare. Legea este unul din principalele 
instrumente prin care statul socialist își 
exercită funcția sa organizatorică pe 
tărîm economic și social-cultural, mo- 
bilizînd și dirijînd eforturile și price
perea a milioane de oameni spre în
făptuirea țelului comun : desăvîrșirea 
construirii socialismului. Iată de ce 
respectarea cu strictețe a legilor țării, 
a legalității socialiste este în intere
sul fiecărui cetățean. „Numai veghind 
la respectarea legii — spunea tova- . 
rășul Nicolae Ceaușescu — vom asi
gura ca societatea noastră să fie cu a- 
devărat cea mai dreaptă societate din 
lume". Judecătorii nu trebuie să uito 
nici o clipă că sarcina principală ce li 
s-a încredințat de către societate, func
ția lor în stat este de a asigura respec
tarea legii și că, potrivit Consti
tuției țării, în activitatea de judecată 
ei sînt independenți și se supun nu
mai legii.

Proiectul noului cod penal — pu
ternic instrument de întărire a lega
lității în toate domeniile vieții so
ciale 
drul vastei 
perfecționare a întregii noastre le
gislații, operă Inițiată de partid 
ca urmare firească a adoptării, în 
1965, a Constituției Republicii So
cialiste România. El a fost întocmit 
în conformitate cu indicațiile condu
cerii partidului și statului nostru, po
trivit cărora dreptul trebuie să oglin
dească schimbările profunde, econo
mice. și social-politice, care au avut 
loc în țara noastră în procesul revo
luției și al construcției socialismului.

Conștienți de faptul că legile țării 
noastre constituie întruchiparea inte
reselor lor fundamentale, a voinței în
tregului popor, marea masă a cetățe
nilor le respectă din convingere, 
ceea ce reflectă profilul spiritual 
al omului societății socialiste, morala sa 
nouă, întemeiată pe înaltele îndatoriri 
față de societate, pe atitudinea înain
tată față de muncă, față de proprieta
tea obștească, față de regulile de con
viețuire socială. Acela care încalcă le
gile țării, nesocotind astfel interesele 
fundamentale ale societății, este nu nu
mai dezaprobat cu hotărîre de opinia 
publică, ci și tras la răspundere, potri
vit gravității faptei săvîrșite și vinovă
ției sale.

Dispozițiile legii penale au un du
blu rol: preventiv și represiv. Pentru 
fapta săvîrșită, infractorul trebuie să 
suporte consecințele pedeapsa pre
văzută de lege. în aceasta constă as
pectul represiv al legii penale, avînd ca 
scop educativ să determine pe infractor 
să nu mai repete abaterea și să se înca
dreze în ordinea legală. Dar legea pe
nală, cu rigoarea ei, are și rolul de a 
atrage atenția, de a preveni pe acei 
care, șovăind în adoptarea unei atitu
dini conforme cu interesele societății

a fost elaborat în ca- 
opere do înnoire Și

într-o situație sau alta, ar putea co
mite o infracțiune, avertizîndu-i asu
pra consecințelor pe care vor ti ne- 
voiți să le suporte. Prin ambele aceste 
roluri, legea penală se dovedește un 
instrument din cele mai importante 
pentru apărarea ordinii de drept, pen
tru apărarea legalității socialiste, a in
tereselor întregii societăți și ale mem
brilor ei.

Respectarea drepturilor cetățenești 
este o cerință fundamentală a demo
crației, a umanismului profund al so
cietății noastre, care situează omul în 
centrul tuturor preocupărilor. Aceasta 
impune o maximă grijă și atenție ca, 
ori de cîte ori există măcar umbra 
unei îndoieli cu privire la vinovăția 
unui om, să se ia asemenea măsuri 
îneît acesta să nu suporte o sancțiune 
nedreaptă. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să ajun
gem acolo ca omul să se simtă 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 
— cum se întîmpla într-o perioadă 
pe care, din fericire, am depășit-o. 
Judecind procesele penale, judecă
torii sînt datori să asigure ca nimeni 
să nu fie tras la răspundere penală 
pentru. o 
șit-o sau 
consideră infracțiune și, 
lași timp, 
rămînă nepedepsit. Un rol important 
are, în această privință, efectuarea 
unor anchete judecătorești temeinice, 
printr-o analiză critică, cu simț de 
răspundere, a constatărilor făcute de 
organele de cercetare sau anchetă pe
nală, și nu preluarea mecanică a do
sarelor. Judecătorii trebuie să asigure, 
totodată, dreptul de apărare al incul- 
paților și garanțiile procesuale, să 
respecte cu sfințenie legalitatea în 
toată activitatea lor. Respectul ne
știrbit al drepturilor și libertăților, 
al demnității umane, este o condiție 
hotărîtoare pentru antrenarea maselor 
largi ale poporului la înfăptuirea ope
rei de construcție socialistă.

Firește însă că aceasta nu înseamnă 
toleranță, îngăduință față de cei ce 
încalcă în mod grav legalitatea socialis
tă. Hoții, delapidatorii, acei care comit 
abuzuri, încâlcind drepturile altora, tre
buie să știe că nu vor găsi cruțare 
în legea penală și la organele menite 
să o aplice. Proiectul noului cod pe
nal e străbătut de spiritul umanismu
lui în sensul că veghează Ia apărarea 
intereselor majore ale societății. El 
este conceput pe principiul fundamen
tal că numai legea este aceea ___
stabilește faptele antisociale ce con
stituie 
depsele 
ventive 
plice persoanelor care au comis astfel

faptă pe care nu a săvîr- 
pe care legea nu o 

,. în ace
ea nici un infractor să nu

infracțiuni, determină 
și măsurile 
ce urmează

care

pe- 
cuucativ-pre- 
să se a-

lucrări științifice pentru

S P o T
POTENTIAL AR EXISTA

CUPA DAVIS", ROMÂNIA - DANEMARCA 2-1
Barbu,

FOTBAL: Șl TOTUȘI,

Societățile de științe istorice 
de științe filologice au lansat 
concurs de lucrări științifice pentru , 
profesorii din învățămîntul de cul
tură generală. i

Participanții vor expedia lucră- i 
rile — care vor trebui să se inte- | 
greze profilului celor două socie- 1 
tăți — numai prin intermediul fi
lialei ai căror membri sînt, fără a 
le semna.

Concursul se va închide la 1 oc- ] 
tombrie, urmînd ca rezultatele sta
bilite de o comisie, formată din 
academicieni, profesori universitari 
și alți specialiști să se comunice 
pînă la 31 decembrie. Cîștigătorilor 
li se vor acorda premii și mențiuni 
— în bani — iar lucrările lor vor 
fi publicate în presa de specialitate.

(Agerpres)

Si 
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CALIFICAREA SE DECIDE ASTĂZI

Terenurile „Progresul" au găzduit 
ieri după-amiază proba de dublu a 
meciului pentru „Cupa Davis" dintre 
echipele de tenis ale României și Da
nemarcei. Duminică, tenismenii noștri 
Năstase și Țiriac luaseră un avans serios 
(2—0) prin victorii directe asupra fra
ților Torben și Jorgen Ulrich. Ieri, însă, 
danezii au beneficiat de aportul jucăto
rului lor nr. 1 — Jan Leschly — absent, 
din cauza îmbolnăvirii, în ziua prece-

dentă. Leschly în cuplu cu T. Ulrich au 
învins în patru seturi (3—6, 9—7, 6—2, 
6—3) pe Țiriac—Năstase, reducînd ast
fel handicapul.

După două zile de întreceri, echipa 
noastră conduce cu 2—1, ultimele două 
probe de simplu (Țiriac—T. Ulrich și 
Năstase — J. Ulrich) — programate as
tăzi de la ora 14,15 pe aceleași tere
nuri — vor fi decisive pentru calificare.

în cîteva rînduri
O Turneul internațional de polo 

pe apă de la Neapole a fost cîștigat 
de echipa Ungariei. în ultimul meci, 
jucătorii maghiari au învins cu sco
rul de 6—4 (0—1, 2—2, 0—0, 4—1) e- 
chipa României. Italia și U.R.S.S. au 
terminat la egalitate : 3—3 (0—1,
0—1, 2—0, 1—1).

o Selecționata de fotbal a Unga
riei susține sîmbătă, la Budapesta, 
meciul oficial cu echipa U.R.S.S., 
în sferturile de finală ale campiona
tului european. Duminică, într-un 
joc de verificare, selecționabilii ma
ghiari au învins cu 5—0 (3—0) echi
pa Csepel.

• Echipa de tenis a Indiei a în
vins cu 3—2 echipa Ceylonului, ca- 
lificîndu-se pentru finala zonei asia
tice a „Cupei Davis". în finală, te- 
nismanii indieni vor juca cu echipa 
învingătoare din jocul Filipine — 
Japonia.

o Șahistul sovietic Paul Xeres a 
cîștigat turneul internațional de la 
Bamberg fără să fi pierdut vreo 
partidă (9 victorii și 6 remize). în 
clasamentul final, Xeres a totalizat 
12 puncte, fiind urmat de Petrosian 
(U.R.S.S.) și Schmidt (R. F. a Ger
maniei) cu cîte 10 puncte.

Indiferent de sensul pe care-1 au 
cele două partide internaționale ce 
se vor desfășura la mijlocul acestei 
săptămîni, ele se simt în viața in
terioară a fotbalului nostru, eviden
țiind o sensibilă creștere a capaci
tății de joc a echipelor și, implicit, 
o cotă mai ridicată a spectacolului 
furnizat de către acestea.

Partidele cu Austria și Polonia (e- 
chipele de tineret) au pus în stare 
de alertă pe cei vizați să intre în 
componența reprezentativelor noas
tre și, cum verificarea de fond a 
titularilor desemnați sau prezumtivi 
nu s-a mai desfășurat ca pînă acum 
— alături de întrecerea oficială (e- 
tape de campionat), ci chiar înlăun- 
trul ei, selecționabilii s-au străduit 
să-și justifice alegerea făcută, con- 

\ tribuția lor la nivelul etapei fiind 
decisivă. De fapt, nu arătăm pentru 
întîia oară că esențială pentru stan
dardul tehnic-spectacular al campio
natului este partea ce revine celor 
mai buni dintre fotbaliștii pe care-i 
avem. Dar, din păcate (din păcatele 
cunoscute — am zice), aceștia nu-și 
joacă cu adevărat rolul decît în mo
mente ca cel de față. Sau, poate că 
mai bine spus, nu-și joacă rolul de
cît sub imperativul solicitării de or
din internațional. Iată un motiv de 
serioasă meditație pentru ei și, mai 
ales, pentru conducătorii lor.

Etapa a XXI-a s-a ridicat incon
testabil peste „surorile" ei, din toate 
punctele de vedere : calitatea fot
balului practicat — evoluții sub ra
portul unor idei de joc clar con
cepute și aplicate (Steaua, Jiul, Pe
trolul, Farul, A.S.A. Tg. Mureș) — 
a dus, implicit, la spectacole gustate 
de public, dezvăluindu-ne un colț 
albastru pe cerul atît de înnorat al 
activității de ansamblu din această 
disciplină sportivă. Iar, printre „nu
mele" ce au merite, dîn acest punct 
de vedere, se află : Coman, Haldu
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(Steaua), Datcu, Ivăncescu, 
D. Nicolae, Sătmăreanu, Dinu (Dina
mo), Sasu, Tufan, Voinea, Axente, 
Raksi, Libardi, Mocanu etc.

Marea beneficiară a etapei a fost, 
într-un chip poate că neașteptat, 
Steaua, care a revenit pe primul plan 
al campionatului, obținînd și o dis
tanță de două puncte față de F. C. 
Argeș. Aceasta demonstrează o dată 
în plus faptul că, în disputa pentru 
primul loc al clasamentului contează 
înainte de toate realizările pe tere
nuri „străine". Spărgînd crusta unui 
anume conservatorism în alcătuirea 
formației, antrenorii clubului din 
Calea ' Plevnei au oferit mai largi 
posibilități de desfășurare echipei, 
de folosire a propriilor resurse.

La București, dintre cele două 
formații vizitatoare, cea mai bună 
impresie a lăsat-o tînăra echipă a 
lui Tiberiu Bone, A.S.A. Tg. Mureș, 
frustrată de o victorie meritată prin 
arbitrajul necorespunzător al lui 
Iuliu Boroș. Fostul jucător al Poli
tehnicii Timișoara a greșit în partea 
a doua a partidei, acordînd o lovi
tură de la 11 m gratuită feroviarilor 
bucureșteni. întîmplarea repune pe 
tapet o chestiune des dezbătută : 
dacă foștii jucători pot deveni au
tomat arbitri ? „Cazul" Boroș și al
tele asemănătoare ne conving că 
trebuie să dăm credit celor care 
susțin că arbitrajul este o a doua 
calificare, ce trebuie însușită înce- 

începutul. De altfel, arbi- 
fost punctul nevralgic al 
în alte partide.
de a încheia, un cuvînt

pînd cu... 
trajul a 
etapei si

înainte
despre meciul cu Austria. Este un 
joc-test pentru echipa pe care o vom 
prezenta în C. M. Fotbaliștii ce vor 
îmbrăca miercuri tricoul național au 
datoria de a ne reprezenta cu dem
nitate.

Valentin PĂUNESCU
0

de fapte. Pe linia acelorași preocupări
— de întărire a legalității socialista
— proiectul stabilește că infracțiunea 
este singurul temei al răspunderii pe
nale. El aduce totodată precizări no
țiunii de infracțiune și trăsăturilor ei 
fundamentale, considerînd infracțiune 
numai fapta care prezintă pericol so
cial, este săvîrșită cu vinovăție și 
este prevăzută de legea penală. A- 
ceastă concepție în caracterizarea u- 
nei fapte ca infracțiune este concreti
zată în dispozițiile părții speciale a 
proiectului, unde sînt incriminate nu
mai acele fapte care prezintă, în ge
neralitatea lor, un grad de pericol so
cial de natură să justifice recurgerea 
la, sancțiunea penală ; un deosebit ac
cent se pune pe: apărarea secu
rității statului și a capacității sale de 
apărare ; creșterea și consolidarea pro
prietății socialiste; apărarea vieții șl 
integrității corporale, a libertății și 
demnității persoanei; apărarea avutului 
personal al cetățenilor rezultat din 
muncă ; înăsprirea pedepselor pentru 
încălcarea legilor care ocrotesc fami
lia și apără interesele mamei și copi
lului. Toate aceste dispoziții sînt me
nite să creeze un regim de ordine în 
viața socială, de siguranță pentru fie
care membru al societății, un regim 
care să excludă bunul plac și arbitra- 
riul oriunde ar încerca să-și găsească 
locul. Prin sistematizarea și simplifica
rea reglementărilor, proiectul creează 
condițiile necesare ca orice persoană 
să poată înțelege conținutul legii pe
nale, iar organele judiciare să poată 
face o corectă interpretare și o justă 
aplicare a prevederilor ei.

Respectînd din convingere legile, 
marea masă a cetățenilor participă, tot
odată, activ la combaterea manifestă
rilor înapoiate, retrograde, care pre
zintă pericol social, contribuind astfel 
la întărirea continuă a ordinii de drept. 
Această nouă realitate a patriei 
noastre se reflectă în proiec
tul codului penal prin reglementarea 
completă și sistematică a posibilității 
de înlocuire a răspunderii penale pen
tru unele infracțiuni cu o răspundere 
mai mică prin măsuri de influențare 
obștească, aceste dispoziții creînd 
noi posibilități de atragere 
lor la apărarea și întărirea 
ții socialiste.

învățămintele bogate ale 
— care trebuie să formeze
unor atente analize și reflecții — ca 
și măsurile luate de partid pentru asi
gurarea legalității socialiste în toata 
sectoarele vieții economice și social- 
politice, analiza critică și autocritică 
a fenomenelor negative din trecut vor 
duce, fără îndoială, la îmbunătățirea 
muncii instanțelor judecătorești, la 
crearea cadrului organizatoric și ju
ridic care să facă imposibilă luarea 
unor hotărîri peste capul organelor 
legale, la democratizarea în conti
nuare a întregii noastre vieți sociale.

a mase- 
legalită-

plenarei 
obiectul

Co sentimentul
dreptății
(Urmare din pag. I)

care 1-1 deschidea revoluția și pro
gramul partidului comunist.

De la părinți am deprins acel res
pect adine față de legi, de la revo- 

deprins profundul 
poporul ale cărui 
apărate prin legi 
de neîncălcat. Iată 
nu-mi mărturisesc

lu,ția-mamă am 
respect față de 
drepturi trebuie 
temeinice, sfinte, 
de ce nu pot să 
deschis mîhnirea adîncă față de nea
junsurile și greșelile relevate și as
pru criticate de plenara Comitetului 
Central, iată de ce nu pot să-mi 
ascund satisfacția și mîndria că ast
fel de abateri de la legile țării sînt 
condamnate cu vehemență, în pri
mul rînd de către cei' chemați să 
respecte cei dintîi legile țării. Ex
cepțional de important mi se pare 
faptul că hotărîrea de a se clarifi
ca situația politică a unor activiști 
ai partidului care, cu multi ani în 
urmă, au fost arestați sau condam
nați, a pornit tocmai de la cei tri
miși de popor la cîrma țării, că ast
fel de probleme n-au fost ascunse, 
mistificate, că partidul comuniștilor, 
conducerea sa, a luat primul inițiati
va. în asta cred că constă și tăria 
și bărbăția partidului nostr-u, și anii 
din urmă ne-au dovedit din plin că 
poporul a căpătat tot mai mult con
vingerea asupra acestui lucru, iar 
astăzi cuvintele despre coeziunea de 
nezdruncinat dintre partid și popor 
nu mai sună ca o simplă 
programatică, ci sînt o 
verificabilă — cea mai de 
litate pe care o trăim cu 
supremei datorii împlinite.

Principala chestiune care ne fră- 
mîntă astăzi gîndurile noastre celp 
mal intime se referă Ia căile pre
conizate de partid, pentru a nu se 
mai permite niciodată, în vecii ve
cilor, recrudescența unor astfel de 
acte, de a se găsi acele procedee 
care sa înlăture pentru totdeauna 
din viața noastră, a partidului nos
tru, a poporului român posibilita
tea încălcării legilor, a nesocotinței 
democrației și dreptății, a oricăror

declarație 
realitate 

preț rea- 
conștiința

samavolnicii lzvorîte din orgoliu, din 
setea de putere, din rivalitate, în
tr-un cuvînt, din cea mai cruntă 
neomenie. Ca scriitor șl publicist, nu 
pot să nu înregistrez profundul ecou 
stîrnit în mase de hotărârile recentei 
plenare. Dezbaterile la care am par
ticipat confirmă hotărîrea unanimă 
de a sprijini pe toate căile partidul 
comunist, conducerea sa, în apăra
rea cuceririlor obținute. în apărarea 
dreptății elementare, în condamna
rea oricăror abateri de la legile țării. 
Memoria lui Lucrețiu Pătrășcanu a 
fost redată cinstirii. Este acum sar
cina oamenilor de litere să revalori
fice opera literară șl publicistică a 
acestui mare revoluționar și om de 
stat, să-i pună în lumină contribu
ția la gîndirea românească, să-i re
integreze scrierile în cadrul patrimo
niului comun. Cei ce au sperat că 
niciodată opera unui mare gînditor 
român nu va ieși de sub obrocul 
defăimărilor ticluite, cei care au 
crezut că pecetluiesc printr-o sen
tință a bunului plac un destin inte
grat ștructural în destinul poporu
lui său — trebuie să reounoască o 
realitate de nedezmințit: în Româ
nia socialistă strîmbătatea te leagă 
la gard, strîmbătatea e cea care um
blă cu capul spart și nu dreptatea, 
care nu poate fi nici înăbușită, nici 
întemnițată, nici asasinată.

Principiul cel mai sacru instaurat 
în viața partidului nostru și în toate 
domeniile vieții politice-social-eco- 
nomice, principiu la care toate docu
mentele și hotărîrile Congresului al 
IX-lea, ale Conferinței Naționale a 
P.C.R., ale recentei 
feră cu o insistență 
gurul capabil să nu 
carea legilor țării, 
muncii colective, principiul răspunde- , 
rii oricărui cetățean, indiferent de 
rangul și de funcția sa în viața po
litică sau socială. Este singura cale 
pentru înlăturarea oricărei manifes
tări de arbitrariu, de exercitare a 
vreunor presiuni pentru încălcarea 
legilor. Șl acest principiu trebuie 
apărat de noi toți ca ochii din cap.

plenare se re- 
neobosită, sin- 
permită încăl- 
este principiul

vremea

I

Ieri In țară ' în jumătatea de 
nord-vest a țării vremea s-a men
ținut instabilă, cu cerul mai mult 
acoperit. în rest, cerul a fost va
riabil. Au căzut ploi locale în 
Banat, Oltenia, Moldova și cu 
caracter temporar în Transilvania. 
Vîntul a suflat în general slab, 
cu Intensificări de scurtă durată 
în Cîmpia Dunării, din sectorul 
vestic. Temperatura aerului a în
registrat o scădere în cea mai 
mare parte a țării. Valorile înre
gistrate la ora 14 erau cuprinse 
între 11 grade la Toplița șl 28

grade la Turnu Măgurele șl Fău- 
rel. In București : vremea s-a 
menținut călduroasă, cu cerul 
temporar noros. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a atins 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1, 2 și 3 mal. In țară : vreme 
în general călduroasă, dar ușor 
instabilă, mai ales în vestul șl 
nordul țării. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi sub formă de 
averse, însoțite de descărcări e- 
lectrice în Banat, Ardeal și nordul 
Moldovei. în rest, ploi izolate. 
Vîntul va sufla potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între 8 șl 14 grade, iar maximele 
între 17 și 27 grade. In București : 
vreme călduroasă, dar ușor insta
bilă. Cer variabil, favorabil ploii 
sub formă de averse, după-amia- 
za. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. /



(Agerpres).
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i tineretului socialist ita-

Rochet, secretar
P.C.F., a rostit un 

prilejul inaugurării nou-

NEW YORK 29. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, trans
mite : Un aspru rechizitoriu la a- 
dresa refuzului Republicii Sud- 
Africane de a respecta hotărîrile 
O.N.U. și un apel ferm la adopta
rea tuturor măsurilor necesare pen
tru traducerea în practică a rezolu
țiilor privind Africa de sud-vest — 
acestea au fost aspectele dominante 
ale dezbaterilor care au avut loc 
luni dimineața în Adunarea Gene
rală.

Sarcina participanților la lucră
rile sesiunii — a subliniat în inter
venția sa reprezentantul Ugandei, 
Otema Allimadi, este „de a demon
stra în mod clar regimului rasist de 
la Pretoria că Națiunile Unite nu 
intenționează să abandoneze po
porul din sud-vestul Africii". El a 
propus un program de acțiune care 
prevede între altele : luarea unor 
măsuri concrete de către O.N.U. 
pentru preluarea directă a admi
nistrării teritoriului respectiv, a- 
doptarea unor măsuri imediate de 
către Consiliul de Securitate pen
tru a se asigura respectarea rezo
luțiilor adoptate, încetarea oricăror 
relații politice, economice și mili
tare cu Republica Sud-Africană.

Reprezentantul Somaliei, Abdul- 
rahim Farah, a subliniat de aseme
nea, în cuvîntarea sa că „O.N.U. nu 
mai poate da înapoi de la hotărîrile 
adoptate". „Adunarea Generală — a 
spus el — nu are altă alternativă 
decît să declare prezența autorită
ților de la Pretoria în Africa de 
sud-vest drept o violare flagrantă 
a hotărîrilor O.N.U.

în intervenția sa, reprezentantul 
Etiopiei, E. Makonnen, a insistat, de 
asemenea, asupra necesității ca a- 
dunarea Generală să adopte „o re
zoluție clară" prin care să reco
mande Consiliului de Securitate 
„luarea unor măsuri adecvate, în 
conformitate cu prevederile Cartei 
pentru a asigura îndeplinirea 
promptă a hotărîrilor sale".

★

Președintele celei de-a 22-a se
siuni Adunării Generale

lației de a acorda votul celor care 
ar reprezenta cel mai bine intere
sele și opiniile ei. Aceasta ne o- 
ieră posibilitatea — subliniau ce
tățenii cu care am stat de vorbă 
— de a desemna organe larg re
prezentative și competente, care să 
poată îndeplini cu succes îndato
ririle tot mai complexe, mai mul
tiple ce revin Consiliilor populare. 
„In sistemul de organizare a sta
tului nostru puterea administrativă 
a regiunilor autonome, a provincii
lor și marilor orașe are un rol din
tre cele mai importante”, — îmi 
spunea un reprezentant al Frontu
lui Patriei, căruia i-am solicitat 
detalii cu privire la rolul organe
lor alese în această zi. Provinciile, 
precum și orașele care depind di
rect de autoritatea centrală, sînt 
unități economice și în același 
timp nuclee de luptă care polari
zează toate forțele regionale în 
lupta de apărare a patriei. La rîn- 
dul lor, regiunile autonome au sar
cini directe în ce privește traduce
rea politicii partidului față de mi
noritățile naționale egale în drep
turi, pentru dezvoltarea econo
mică și culturală a regiunilor de 
munte ce le locuiesc.

Primarul orașului Hanoi, pe care 
l-am întîlnit stînd de vorbă cu a- 
legătorii, .îmi spunea că în iața 
celor 140 de consilieri care vor Ii 
aleși dintr-un număr de 220 de 
candidați stau sarcini extrem de 
complexe, ca urmare a siîuației.ac- 
tuale, cînd o bună parte din, viața 
economică și culturală a capitalei 
se desfășoară în afara orașului, în 
locurile unde se află încă evacuate 
întreprinderi importante, precum și 
aproape jumătate din populația 
Hanoiului.

Membrii noilor Consilii populare 
vor trebui să dea seama în fața 
cetățenilor, cel puțin o dată la 15 
zile, de felul cum își îndeplinesc 
mandatul, acest contact viu per- 
mițind să se cunoască imediat 
și îndeaproape doleanțele șl opi
niile oamenilor. „C-etățeanul trebuie 
să simtă mereu în mod concret că 
este stăpînul propriilor, sale des
tine, precum și ale țării, de lupta 
sa împotriva agresiunii americane, 
de munca sa depinzînd viitorul 
patriei — sublinia recent, cu^ocazia 
alegerilor, ziarul „Nhan Dan”.

Cu această convingere au venit 
în fața urnelor cetățenii P..D. Viet
nam transformînd ziua alegerilor 
într-o manifestare a unității între
gului popor în jurul partidului și 
guvernului, a hotărîrii sale de a 
obține victoria în lupta pentru cau- 
«a sa dreaptă.

O.N.U., Cornehu Mănescu, a avut 
luni, dimineața întrevederi, la Pa
latul Națiunilor Unite, cu ambasa
dorul George Tomeh, reprezentan
tul permanent al Siriei, și ambasa
dorul Ismail Fahmi (R.A.U.), preșe
dintele Comitetului Politic al A- 
dunării Generale. Convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej 
s-au referit la desfășurarea lucrări
lor actualei sesiuni.

TOKIO 29 — Cores
pondentul Agerpres, Flo- 
rea Țuiu, transmite : 
Ziua de 28 aprilie, cînd 
s-au împlinit 16 ani de 
la semnarea Tratatului 
prin care S.U.A. 
căpătat drept de 
minisfrație asupra
kinawei, a fost marcată 
prin numeroase mitin
guri și demonstrajii or
ganizate în 67 de locali
tăți ale Japoniei. La 
Tokio a sosit cu acest 
prilej coloana manifes- 
tanjilor care a plecat în 
martie din Okinawa. In 
Parcul Hibya a avut loc 
un miting, la care, în 
ciuda vremii ploioase, 
au participat peste 
10 000 de persoane. La 
miting a luat cuvîntul 
Seiichi Katsumata, pre

ședintele Partidului 
cialist din Japonia, 
Yonehara, 
Prezidiului
Central al Partidului Co
munist din Japonia, can
didat într-o circumscrip
ție din Tokio la alegerile 
pentru Camera Superioară 
a Dietei.

Tot duminică a avut loc 
tradiționala înfilnire pe 
mare între 200 de locui
tori ai Okinawei și 1 000 
da cefăjeni japonezi. A- 
ceștia au venit pe 
pînă la paralela 27, 
nifa convențională 
desparte Japonia 
Okinawa, unde 
strins miinile în timp ce 
intonau cîniecul 
nawa Japoniei !“. 
întîlnire 
reprezentanți de

membru
Comitetului

„Oki- 
La 

au luat paria
frunte

Partidului Socialist, 
ai Partidului Comunist, ai 
organizajiei studențești 
Zengakuren, ai sindica
telor și ai altor organi
zații democratice. Parfi- 
cipanjii și-au exprimat 
hotărirea comună de a 
lupta pentru retrocedarea 
imediată și necondițio
nată a insulei.

Jn același timp, Is 
Naha, capitala Okina- 
wei, 200 000 de persoane 
s-au adunat în parcul Yogi, 
unde a avut loc un miting 
la care cei prezenfi 
s-au pronunțat pentru li
chidarea tuturor bazelor 
militare americane din 
Okinawa, pentru retrage
rea bombardierelor stra
tegice ,,B-52" și retroce
darea insulei către Japo-

in
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(Telefoto A.P.-Agcrpre»)
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LA FESTIVALUL
INTERNAȚIONAL 

DE LA AGRIGENTO t

MOSCOVĂ 29
ședințele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, x losit duminică seara 
cova la invitația lui L. I. 
secretar general al C.C. al

Luni,
nele caro îl însoțesc au avut convor
biri eu Leonid Brejnev, secretar 
neral al C.C. al P.C.U.S., și cu 
conducători de partid și de stat 
vietici despre unele 
tuației internaționale 
muncitorești, precum 
țiile bilaterale dintre 
goslavia.

Marele premiu
Templul de sur11 

acordat ansamblului

fj

aspecte ale
și ale mișcării 
și despre rela- 
U.R.S.S. fi Iu-

ROMA 29. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : în cadrul Festivalului 
internațional de folclor de la 
Agrigento (Sicilia), încheiat 
duminică seara, ansamblul ro
mânesc „Miorița" a obținut 
marele premiu „Templul de 
aur". Ansamblului i s-a decer
nat, de asemenea, o cupă pen
tru cele mai frumoase costu-

Ziarele locale „La Sicilia* ți 
II Giornale di Sicilia" au re

levat în cronici de specialitate 
calitățile interpretative ale so
liștilor și ale întregului ansam
blu „Miorița".

TRANSMIT

PARIS 29. — Trimisul special A- 
gerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Cu prilejul vizitei oficiale 
în Franța a delegației Marii Adu
nări Naționale, condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pa
ris, Constantin Flitan, a oferit, 
luni la amiază, un dejun în saloa
nele ambasadei. Au luat parte A- 
chille Peretti și Rene Lamos, vi
cepreședinți ai Adunării Naționale 
Franceze, Lucien Neuwirth, pre
ședintele grupului parlamentar de 
prietenie Franța-România, Herve 
Alphand, secretar general al Minis
terului Afacerilor Externe al Fran
ței, Rene Capitant, președintele 
Comisiei legislative, și alți mem
bri ai Biroului Adunării Naționale, 
Robert Vizet, secretarul Adunării 
Naționale, deputați, reprezentanți 
ai unor mari firme industriale.

în timpul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă de o deosebită 
cordialitate, ambasadorul Constan
tin Flitan și vicepreședintele A- 
chille Peretti au rostit toasturi.

★
în cursul zilei de duminică, 

membrii delegației parlamentare 
române au vizitat monumente ar
hitectonice ale Parisului, care adă
postesc valoroase colecții de artă.

Posturile de radio Paris-Luxem-

burg au transmis o declarație fă
cută de acad. Ilie Murgulescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, care a împărtășit impre
siile membrilor delegației parla
mentare române aflate în vizită în 
Franța. Evocînd tradiționala prie
tenie româno-franceză, conducă
torul delegației parlamentare ro
mâne a arătat că aceasta își gă
sește o expresie elocventă în le
găturile multilaterale economice, 
tehnico-științifice și culturale din
tre cele două țări. Posibilitățile de 
dezvoltare a acestor legături, a a- 
dăugat vorbitorul, n-au fost nici 
pe departe epuizate, iar pentru 
dezvoltarea lor sînt necesare noi 
acțiuni și eforturi comune.

în cursul serii, grupul parla
mentar de prietenie Franța — Ro
mânia, din cadrul Adunării Națio
nale Franceze, a oferit un dineu 
în cinstea delegației parlamentare 
române. în timpul dineului, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, de o deosebită cordia
litate, președintele grupului de 
prietenie Franța — România, Lu
cien Neuwirth, acad. Ilie Murgn- 
lescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, și deputatul Du
mitru Popescu, președintele Comi
siei de politică externă a Marii A- 
dunări Naționale au rostit toasturi.

PARIS 29. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Luni a avut loc la Comisariatul fran
cez pentru energia atomică semnarea 
Protocolului de colaborare în dome
niul nuclear pe anii 1968—1969 în-

tre Republica Socialistă România și 
Franța.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pentru e- 
nergia nucleară de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al Republicii So
cialiste, România, iar din partea fran
ceză da Robert Hirsch, administra
tor general, delegat al guvernului 
francez pentru energia atomică. După 
semnare, Robert Hirsch a oferit un 
dejun în cinstea membrilor delega
ției de atomiști români.

Protocolul pe anii 1968—1969 se 
înscrie in cadrul aranjamentului de 
colaborare nucleară dintre cele două 
țări, semnat în decembrie 1966. El 
prevede schimburi sporite de specia
liști, bursieri, stagiari, de documen
tație științifică și proiecte de cer
cetare.

blfcitățil comunicatul comun 
iugoslavo-lranlan la încheierea 
vizitei președintelui Tito în Iran. Cei 
doi șefi de stat și-au exprimat satis
facția în legătură cu dezvoltarea 
vorabilă a relațiilor dintre Iran 
Iugoslavia și au examinat unele 
peete ale situației internaționale 
tuale.

organizațiile sindicale. Este vorba 
apoi de nemulțumirea populației 
rurale. Mai este vie amintirea de
monstrațiilor țărănești care au avut 
loc pretutindeni în acest land îm
potriva efectelor ce decurg din ac
ceptarea de către R.F.G. a politicii 
agrare a Pieței comune. Neputînd 
face față concurenței tot rnai a- 
cerbe pe piața comună agricolă, 
mii și mii de țărani cu gospodării 
mici și mijlocii, înglodîndu-se în 
datorii, se văd nevoiți de a-și li
chida gospodăriile, fiind puși în si
tuația de a se angaja, fie ca mun
citori agricoli, fie de a pleca în cău
tare de lucru în centrele urbane. 
Tn același timp, au rămas nerezol
vate o serie de probleme ce preo
cupă tineretul, ca : îmbunătățirea 
condițiilor de învățămînt, măsuri 
de lărgire a drepturilor demolcra- 
tice.

Un stfeces de prestigiu l-a obți
nut partidul local „Stînga democra
tă", constituit abia acum cîteva 
luni. El a reunit 2,3 la' sută din vo
turi ceea ce, datorită marjei obli
gatorii de 5 la sută, nu este sufi
cient pentru a fi reprezentat 
în parlamentul landului. Noul 
partid, condus de fostul consilier 
comunal comunist din Stuttgart, 

se pronunță, în 
apărarea in- 

muncii si

Duminică scara tîrziu, la aflarea 
rezultatelor alegerilor pentru par
lamentul din landul Baden-Wurt
temberg, la Stuttgart, capitala aces
tui land, a avut loc o demonstra
ție de protest împotriva demago
giei electorale la care a recurs 
Partidul national-democrat, de ten
dință neonazistă, centru atragerea 
de partea sa a unor pături nemul
țumite ale populației.

5,62 milioane de alegători din a- 
cest land, situat în sud-vestul 
R.F.G., au fost chemați să aleagă, 
duminică, un nou parlament local, A- 
legerilor din Baden-Wiirttemberg li 
se acordă o atenție deosebită, fiind 
ultimele dinaintea alegerilor pen
tru Bundestag, care vor avea loc 
peste 18 luni. 73,2 la sută din ale
gători au votat pentru cele două 
partide ce alcătuiesc coaliția gu
vernamentală — Uniunea creștin- 
democrată si Partidul social-demo
crat. Fată de alegerile din 1964, 
U.C.D. a suferit o pierdere de circa 
2 la sută, iar social-democrații au 
pierdut o pătrime din alegătorii lor 
obținînd 29,1 la sută fată de 37,3 in 
alegerile precedente.

în ciuda pierderii suferite. Uniu
nea creștin-democrată a rămas to
tuși cel mai puternic partid, putînd 
chiar să-și mărească, pe baza ac
tualei legi electorale, numărul 
mandatelor de la 59 la 60. 
cial-democrații au pierdut 10 din 
cele 47 de locuri pe care 
aveau în parlamentul landului. Re- 
curgînd la o propagandă demago
gică, P.N.D. a obținut 9,8 Ia sută 
din voturi și 12 locuri în parla
mentul local.

Rezultatele alegerilor din Baden- 
Wurttemberg arată că anumite pă
turi ale populației sînt nemulțu
mite de o serie de aspecte ale po
liticii sociale și economice ale coa-,. relativ mare de la alegeri 
liției guvernamentale. Este larg 
răspindită opinia că piei'derile în
registrate de P.S.D.G. se datoresc 
nemulțumirii a numeroși alegători 
față de rolul de partener minor al 
Partidului social 'democrat, atit în 
parlamentul din Stuttgart cît și în 
Bundestagul de Ia Bonn, față de 
concesiile făcute de acest partid 
după intrarea lui în coaliția guver
namentală. Se amintește, în pri
mul rînd, faptul că conducerea 
P.S.D.G. a renunțat la opoziția sa 
față de legislația excepțională, că
reia i se opun pături largi ale 
populației muncitoare din R. F. G., 
inclusiv o mare parte din membrii 
de rînd ai partidului, precum și

agi

Duminică noaptea, în faja clă
dirii landtagului din Stuttgart 
s-au adunat numeroși cetățeni 
pentru a-și exprima opozifio 

.fața de P.N.D.

Waldeck 
general al 
discurs cu . .
lui sediu al Federației Partidului Co
munist din departamentul Seine—St. 
Denis (cel mai populat departament 
din regiunea pariziană). El a evocat 
problema relațiilor dintre Federația 
Stîngii Democratice și Socialiste și 
P.C.F. și a subliniat necesitatea de 
a spori eforturile pentru a contribui 
la elaborarea de către toate forțele 
stîngii a unui adevărat program co
mun de progres și de pace.

La Teheran a fost dat pu

Guvernul Indiei a hotârît 
să restituie Pakistanului 
cele 28 de ambarcațiuni de pescuit 
reținute în apele teritoriale indiene — 
informează ziarul „Sunday Standard".

La spitalul Pitlâ din Paris 
a avut loc 
transplantare a Inimii. Potrivit 
unui buletin medical oficial, operația 
a fost efectuată de profesorii Chris
tian Cabrol și Gerard Guiraudon și 
a durat 9 ore. Pacientul este șoferul 
Clovis Roblain, în vîrstă de 66 de 
ani. Deși starea sănătății bolnavului 
„inspiră neliniște", electrocardiograma 
este bună, iar pulsul este normal.

ROMA 29. — Gcresponhb.itul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La 27 și 
28 aprilie s-au desfășurat la San Ma
rino lucrările Congresului al VII-lea 
al Partidului Comunist din San 
Marino. Ermenegildo Gasperoni, 
secretând general al partidului, a pre
zentat un raport analizînd principale
le aspecte ale situației interne și in
ternaționale.

Participanții la congres au adoptat o 
rezoluție de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez împotriva agresiunii 
americane.

So
le

Eugen Eberle, 
primul rînd. pentru 
tereselor oamenilor 
prezintă o serie de propuneri cu 
caracter progresist în domeniul po
liticii interne si externe, _ precum 
și în domeniu] social. Dacă stingă 
democrată n-a obținut la prima ei 
participare în alegeri mai multe vo
turi. acest lucru se explică, nu în 
ultima instanță, prin faptul că 30 la 
sută din cetățenii cu drept la vot 
din Baden-Wurttemberg nu s-au 
prezentat la urne. Această absență 

2_ ' de
monstrează că multi, nemulțumiți, 
care nu mai vor să-și dea votul 
partidelor federale, au rămas pur 
și simplu acasă pentru că~ nu au 
cunoscut o altă alternativă. Cu a- 
cest prilej reprezentanți ai forțe
lor progresiste au reliefat din nou 
necesitatea imperioasă a legaliză
rii partidului comunist; act care va 
avea o mare însemnătate pentru 
evoluția vieții politice în Germania 
occidentală.

Aici se consideră că rezultatele 
alegerilor din Baden-Wiirttemberg 
vor avea o puternică influentă a- 
supra partidelor „marii coaliții" și, 
în primul rînd, asupra Partidului 
social-democrat.

Standul românesc la Tîrgul international de la Bruxelles

Ne-am obișnuit ca atunci 
cînd vorbim despre Olanda 
să înfățișăm imaginea pă
mânturilor smulse apelor, 
situate sub nivelul mării, 
întregită de nota specifică 
pe care o dau morile de 
vînt sau cîmpurile de lalele 
multicolore. Faima olande
zilor este datorată hărniciei 
și priceperii manifestate în 
multe alte domenii. Imagini 
ale realizărilor economiei 
acestei țări au fost sugestiv 
prezentate la expoziția „O- 
landa — o fereastră des
chisă spre lumea modernă", 
organizată la București, 
sub auspiciile Comitetului 
olandez pentru comerțul 
exterior. Această expoziție 
face parte dintre numeroa
sele acțiuni menite să asi
gure o mai bună informare 
și cunoaștere reciprocă. în 
scopul promovării relațiilor 
de colaborare dintre Româ
nia și Olanda. Drumul as
cendent al acestor relații 
este oglindit și de faptul 
că în ultimii cinci ani vo
lumul schimburilor comer
ciale dintre cele două țări 
a crescut de aproape trei 
ori.

între numeroasele acțiuni 
menite să faciliteze infor
marea și cunoașterea reci
procă a posibilităților de 
intensificare și diversificare 
a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări se nu
mără și participarea Româ
niei la Tîrgul internațional 
anual de la Utrecht.

Cu prilejul unei călătorii 
în Olanda am fost impre
sionat îndeosebi de realiză
rile din agricultura acestei 
țări.

Vizitarea unor instituții 
de cercetări științifice, la- 

, boratoare și ferme, discu
țiile cu specialiști și fer
mieri mi-au dat posibilita
tea să iau cunoștință de 
principalele căi și mijloace 
prin care acest popor har
nic și iscusit dezvoită o ex
periență valoroasă, trans
misă din tată în fiu și din 
generație în generație. 
Lupta multiseculară pen
tru cîștigarea de noi te
renuri a fost urmată 
de o alta — aceea a ex-

ploatării lor intensive. Con
dițiile climatice favorabile, 
regimul de ploi bogat toc
mai în lunile de vară, can
titatea mare de îngrășă
minte administrate, diversi
ficarea mecanizării, crearea 
cu multe decenii în urmă a 
unor asociații cooperatiste 
și de aprovizionare și des
facere a producției, dar mai 
ales priceperea fermierilor 
au permis realizarea unor 
producții mari, constante.

Din datele oferite de ing. 
D. H. van Adrichen Bo-

posibil să le deosebești una 
de alta. Este rezultatul u- 
nei selecții îndelungate, 
începute sistematic încă 
din a doua jumătate a se
colului trecut. Aceste „ma
troane" dau fiecare peste 
4 200 litri -de lapte pe an.

Pentru a rezista concu
renței acerbe ce are loc 
pe piețele externe, princi
pala atenție se acordă ca
lității produselor, obținerii 
lor la prețuri competitive, 
reclamei bine puse la 
punct care, de fapt, începe

ogaert, din Ministerul A- 
griculturii și Pescuitului, 
rezultă că cea mai mare 
parte din suprafața agrico
lă a țării este destinată să 
asigure furajele necesare 
animalelor. De fapt, 60 ia 
sută din suprafața agricolă 
a Olandei este acoperită 
de pajiști. La acestea se a- 
daugă plantele furajere 
cultivate, precum și cerea
lele provenite din import.

Explicațiile primite sint 
întregite de imaginile 
zuale : în 
țării, de o 
a panglicii 
selelor, pe 
între canalele de desecare, 
se zăresc vaci cu ugere e- 
norme, adevărate „făbricu- 
țe“ de lapte. Datorită uni
formității de conformație 
și culoare este practic im-

vi- 
oricare parte a 
parte și de 'alta 
de asfalt a șo- 
pajiștile verzi,

da la prezentarea în amba
laje atrăgătoare. Specia
liștii olandezi și, desigur, 
că și fermierii, sînt preo
cupați ds reducerea chel
tuielilor de producție, în 
principal prin micșorarea 
costului alimentației, a 
consumului de muncă și 
prin mărirea performanțe
lor fiecărui animal în parte.

De acest lucru aveam să 
mă conving vizitmd, între 
altele, ferma aparținînd lui 
J. Alieman von Staaldui- 
nen-, din apropiere de 
Haga. De la bun început, 
mi se prezintă un adevărat 
arbore genealogic pentru 
fiecare vacă sau oaie cu 
producția, conformația, 
greutatea mamelor, buni- 
celor, străbunicelor etc., 
pînă la a șaptea spiță. Mi
cul arbore genealogic îmi

este prezentat cu o vădită 
mîndrie, ca și progresele 
înregistrate în ameliorarea 
raselor. Desigur, mîn- 
dria se îmbină cu interesul 
material direct. Diferența 
de preturi, care merge de 
la simplu la dublu și chiar 
triplu pentru calitatea ani
malelor, explică de ce fie
care fermier contribuie la 
tinerea unei evidențe exac
te și plătește asociațiilor 
care efectuează controlul 
producției de lapte sau ce
lor care înscriu animalele 
în registrele genealogice. 
Animalele de prăsilă neîn- 
scrise în aceste registre 
primesc prețul mediu obiș
nuit pentru animalele de 
carne. în schimb, nu sînt 
rare cazurile cînd taurii 
sau berbecii , „campioni" 
sînt cumpărați cu prețuri 
de 5—10 ori mal mari.

Am căutat să desprind 
din experiența de aici da
tele esențiale care permit 
obținerea unor rezultate 
bune. Există numeroa
se elemente create de 
mina omului care ar putea 
prezenta interes pentru 
fermele zootehnice din țara 
noastră. Șe remarcă, de la 
prima vedere, că toate con
strucțiile pentru animale 
sînt grupate pe un spațiu 
restrîns. Aceasta se explică 
prin preocuparea de a evi
ta risipa de teren și de a 
micșora cheltuielile oca
zionate de pavarea curții 
interioare. Modul în care au 
fost amplasate și construite 
grajdurile, fînarul, silozuri
le arată grija pentru rea
lizarea unei cît mai mari 
economii de muncă, folosi
rea maximă a spațiului din 
interior. Clădirile sînt desi
gur modeste, în raport cu 
cele pe care ne-am obișnuit 
să le vedem în cooperative
le noastre agricole. Demn 
de reținut este modul sim
plu și practic prin care s-a 
ajuns la economisirea mîi- 
nii de lucru pornind de la 
elementele de detaliu con
structiv. Prin sistemul de 
legare a animalelor „cap la 
cap“, aleea centrală a graj
dului servește numai pentru

transportui și distribuirea < 
furajelor. Simplul fapt că V 
această alee este mai înaltă > 
față de restul suprafeței > 
adăpostului scutește pe în- > 
grijitori de efortul de a ri- < 
dica furajele în iesle. Poate < 
că unora aceste lucruri li se y 
par mărunțișuri. Dar adop- > 
tarea acestor detalii con- > 
strucilve în fermele noastre, > 
în care se manipulează zeci < 
de milioane de tone de fu- < 
raje anual, ar permite re- < 
ducerea efoi-țurilor fizice C 
ale îngrijitorilor la juma- > 
tate. >

Desigur, alimentația baza- > 
tă pe rețete furajere cal- £ 
eulate științific joacă un < 
rol esențial. Dar nivelul < 
producției nu este mai puțin > 
determinat de acțiunile > 
pentru ameliorarea rase- > 
lor. Ferma pe care o vi- < 
zităm dispune de o adevă- < 
rată colecție de trofee, cu- A. 
prinzind 105 medalii, nu- » 
meroașe stegulețe și cupe, > 
cîștigate la expozițiile-tîrg. a? 
Cu ocazia vizitei făcute Ja -** 
Societatea Olandeză de 
Zootehnie. E. I. Aldercamp, 
președintele acestei socie
tăți, mi-a oferit colecții 
de fotografii ale cltorva 
sute de vaci, însoțite de 
scurte texte care prezintă 
vîrsia, producția de lapte, 
procentul de grăsime și de 
proteine pentru fiecare a- 
nitnal. La loc de cinste sint 
puse fotografiile vacilor 
recordiste, care au produs 
fiecare peste 100 000 de litri 
lapte. In același mod variat 
și atrăgător sînt prezentate 
exemplarele valoroase și la 
celelalte specii.

Oferindu-ne multiple 1- 
magini ale hărniciei și is
cusinței lor, numeroși fer
mieri. specialiști, oameni de 
știință olandezi și-au ma
nifestat interesul pentru 
realizările țării noastre, 
pentru dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico- 
științifice multilaterale, în 
interesul popoarelor român 
și olandez, al păcii pe con
tinentul nostru.

G BORDESANU
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