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A
I încheierea lucrărilor

Plenarei Comitetului Central

O telegramă sosită la re
dacție ne informează că în
treprinderea mecanică de 
utilaje Medgidia se numără 
printre unitățile care cu 7 
zile înainte de termen, în 
cinstea zilei de 1 Mai, și-au 
îndeplinit sarcinile de plan. 
Productivitatea muncii a 
crescut cu 6,3 la sută peste 
prevederi, în timp ce planul 
la producția marfă vîndută și 
încasată a fost depășit cu 
peste 8 milioane lei.

al Partidului Comunist Român
In continuarea lucrărilor sale, ple

nara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a examinat unele pro
bleme ale activității internaționale a 
P.C.R. în legătură cu care a adoptat o 
hotărîre.

Plenara a ascultat apoi raportul Co
misiei de partid cu privire la reabilitarea 
unor activiști ai Partidului Comunist 
Român.

La acest punct al ordinei de zi a ple
narei au luat' cuvîntul tovarășii Alexan
dru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Maxim Berghiăhu, Aurel Vijoli, Alexan
dru Birlădeanu, Ștefan Voicu, Gheorghe

Apostol, Leonte Răutu, Vasile Vaida, 
Petre Blajovici, Gheorghe Rădulescu, 
Barbu Zaharescu, Alexandru Sencovici, 
Virgil Trofin, Titus Popovici, Nicolae 
Doicaru, Petre Lupu, Chivu Stoica, Mi
hail Roșianu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Emil Drăgănescu, Vasile Vîlcu, 
Gheorghe Vasilichi, Dumitru Coliu, 
Constantin Scarlat, Ianoș Fazekaș, 
Gheorghe Pană, Florian Dănălache, Ion 
loniță, Emil Bodnaraș, Dumitru Petres
cu, Iosif Banc, Ion Iliescu, Ștefan Voi- 
tec, Ion Stănescu, Ilie Verdeț, Constan
tin Doncea, Vasile Patilineț, 
Roman, Ion Popescu-Puțuri,

Valter 
Anton

Moisescu, Miron Constantinescu, Ion 
Brad. •

In încheierea dezbaterilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. # 

Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a adoptat o ho- ® 
tărîre în legătură cu reabilitarea unor 
activiști ai Partidului Comunist Român. • 

Plenara a hotărît alegerea tovarășu
lui Virgil Trofin în Comitetul Executiv ® 
și Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R. 
și a tovarășilor Emil Drăgănescu și Du- • 
mitru Popescu ca membri supleanți ai _ 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. • 

Plenara a hotărît trecerea tovarășului
Ion Iliescu din rîndul membrilor suple- ™ 
anți în rîndul membrilor C.C. al P.C.R.

GALAȚI (de Ia corespon
dentul nostru):

Textiliștii de Ia întreprin
derea textilă Galați obțin 
zilnic noi realizări in proce
sul de producție. Pînă acum, 
în acest an, producția globa
lă peste plan se ridică la va
loarea de 1.500.000 lei. S-au 
produs în plus 11.000 kg fire 
din bumbac, 22 000 m.p. țesă
turi finite etc.

Succesele închinate zilei de 
1 Mai sînt rezultatul aplică
rii a 55 de măsuri cuprinse 
in studiul de organizare 
științifică a producției și * 
muncii.

Plenarei
HOTÂRIREA
C.C. al P.C.R. cu privire la unele

probleme actuale ale activității internaționale
Partidului Comunist Român

extinderea agresiunii im-

DE 1 MAI
ALTITUDINI
INDUSTRIALE
Metafora a obosit. Se sbate în 

căușul frazei și nu vrea să țîșneas- 
că din sonoritățile obișnuite ale 
cuvintelor. I se împotrivește reali
tatea de astăzi a Piteștiului care 
depășește metafora...

Cu ani în urma, cînd reporte
rul urca dincolo de Curtea de 
Argeș, la șantierul hidrocentralei, 
și-a imaginat muntele ca un piept 
de voinic pe care viaductele atâr
nau ca niște decorații oferite de 
om pentru împotrivirea cinstită, 
dar și pentru cedarea finală, în 
deplină alianță cu efortul con
structorilor. Iar barajul, o scară 
elegantă, în vîrful căreia odată 
ajuns aprindeai pe boltă luminile.

Urmîndu-și vecinul din munte, 
Piteștiul a izbucnit azi cu mari 
valori pe verticală și orizontală, 
cu forța unei explozii nebănuite ; 
realitățile lui sînt mai puternice 
în sugestie decît imaginile închi
puite. Aici energiile s-au pus 
brusc în mișcare modelînd, 
schimbînd, dărîmînd, înălțînd. 
La muzeul de istorie a orașului 
o hartă anunța că „prima epocă a 
fierului este atestată în regiunea 
Argeș prin descoperirile de la 
Ferigile, Radovanu și Titești". 
Despre noua epocă a progresului 
forțelor de producție, epoca de 
astăzi, muzeul n-are nici un ex
ponat. Nici n-ar putea. Epoca 
nouă a oțelului, țițeiului, lemnu
lui, cauciucului și apei are dată 
de naștere foarte recentă. De cîți- 
va ani doar, orașul și împrejuri
mile sale au fost împînzite de

șantiere care-i dau o nouă înfăți
șare.

Ieșind din mica gară, acum 
veșnic supraaglomerată, pătrunzi 
într-o piață la fel de mică în con
tinuarea căreia pleacă svelt pe 
verticală blocuri noi. Te întâm
pină încă mașina de turnat asfalt 
— curat și neted în urma ei — și 
modernele taxiuri. Vechiul bule
vard nu s-a lărgit dar casele lui 
fără etaj au început să-și schimbe 
destinația. Deasupra porților 
scunde au apărut firme ca acea
sta „Atelier de proiectare y— în
treprinderea de electricitate". 
Destinații vremelnice unor insti
tuții vremelnice. Vechii locatari 
s-au statornicit dincolo de bule
vard, pe deal, unde este orașul 
nou, cu blocuri elegante și spații 
în care sînt trasate din beton con
tururi viitoare: din nou blocuri, 
magazine, cinematografe...

Am sunat la ușa apartamentu
lui 25 din primul bloc aflat la în
ceputul pantei care definește 
treptele orașului (o treaptă, noile 
construcții; alta, viitoarele 
blocuri, iar ultima, marile locuri 
de agrement: vestita Trivale, te
renurile pentru sport etc). Pe 
ușă, inscripția prinsă solid în hol- 
șuruburi: ing. Vasile Croitoru. 
„Soțul meu este la combinat. 
Dacă doriți puteți să-i dați un 
telefon". Și nu fără oarecare mîn-

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a V-a)

VEȘTI DIN ORGANIZAȚIILE U.T.C.

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

1. Luînd cunoștință de des
fășurarea Consfătuirii de la , _ a _____
Sofia, din zilele de 6-7 martie român de a-i acorda și în vii- 
1968, a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via de prietenie, colaborare și . 
asistență mutuală, plenara și-a 
exprimat deplina adeziune față 
de poziția delegației române 
și a aprobat în unanimitate 
activitatea acesteia în cadrul 
Consfătuirii.

In legătură cu Declarația a- 
doptată la Consfătuire privind 
războiul din Vietnam, plenara 
a subliniat amenințarea gravă

începerea tratativelor, spre a 
se face pași înainte spre re
glementarea pe cale pașnică 
a conflictului, corespunzător 
intereselor păcii și voinței o- 
piniei publice mondiale. Solu
ționarea pe baze trainice a 
problemei vietnameze impune 
încetarea agresiunii americane, 
retragerea trupelor S.U.A. și 
ale aliaților lor din Vietnamul 
de sud, respectarea dreptului 
sacru al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară, 

în legătură cu problema ne- 
proliferării armelor nucleare, 
discutată de asemenea, ,1a 
Consfătuirea de la Sofia, ple
nara a reconfirmat poziția 
partidului și a guvernului ro

ia adresa păcii pe care o ere- se vor crea condiții pentru mân, care, militând cu hotărîre

ează
perialiste americane, a relevat 
succesele obținute de poporul 
vietnamez și a reafirmat soli
daritatea Partidului Comunist 
Român cu cauza dreaptă a a- 
cestuia, hotărîrea poporului

tor întregul sprijin frățesc,’ in
ternaționalist, îri lupta eroică 
pentru libertatea patriei sale. 
C.C. al P.C.R. consideră că 
S.U.A. trebuie să înceteze ime
diat, necondiționat și definitiv 
bombardamentele, ca și cele
lalte acte de război împotriva 
R. D. Vietnam, să renunțe la 
tergiversări și să treacă neîn
târziat la contactele prelimi
nare cu reprezentanții R. D. 
Vietnam. Numai în acest fel

pentru înfăptuirea dezarmării 
nucleare, pentru lichidarea ar
melor atomice, a stocurilor e- 
xistente și încetarea produc
ției unor asemenea arme — 
calea sigură de eliminare defi
nitivă a primejdiilor grave ce 
planează asupra omenirii — 
se pronunță, totodată, pentru 
măsuri cu caracter parțial, 
tranzitoriu, între care și în
cheierea unui tratat de nepro- 
liferare.

Faptul pozitiv că proiectul 
de tratat supus dezbaterii Con
ferinței de la Geneva a cunos
cut îmbunătățiri prin inclu
derea unora dintre propunerile 
prezentate de diferitele state 
participante, inclusiv Republi
ca Socialistă România, demon
strează justețea și utilitatea e- -
forturilor întreprinse penti*u (Continuare în pag. a III-a)

Călușari
Foto : EMIL COJOCARU

elaborarea unui tratat care să 
răspundă în cît mai mare mă
sură intereselor păcii și secu
rității internaționale. Plenara 
consideră că este necesară îm
bunătățirea în continuare a 
proiectului de tratat supus dis
cuției Adunării Generale a 
O.N.U., îndeosebi pentru ca a- ® 
cesta să asigure pași concreți 
către dezarmarea nucleară, să A 
confere garanții de securitate ® 
statelor ce renunță la procu
rarea armei • atomice, să nu 
împiedice sub nici o formă ® 
desfășurarea nestînjenită a 
cercetărilor științifice și folo- 
sirea în scopuri pașnice a e- " 
nergiei atomice de către toate 
țările, în condițiile unui con- a 
trol echitabil. "

OMAGIU GENIULUI
POPULAR

V

HOTARlREA

Zilele aceștea, din inițiativa U.A.S.R., a avut 
loc colocviul național de folclor cu participare 
studențească. Despre organizarea și principiile 
care au stat la baza colocviului, ne-a vorbit 
Eugen Marinescu, asistent universitar la catedra 
de folclor a Universității București.

„Este primul colocviu național al cercurilor 
științifice de folclor care a reunit peste 100 de 
participanți din centrele universitare. La baza 
discuțiilor colocviului au stat cele 20 de comu
nicări' științifice alcătuite din cercetările și ob
servațiile directe de pe teren. Se reia pe această

Comitetului Central al Partidului Comunist Român COLOCVIU NAȚIONAL

cu privire la reabilitarea unor activiști de partid
STUDENȚESC

DE FOLCLOR
în cadrul preocupărilor sale 

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

O deosebită importanță au 
avut în această privință măsu
rile luate pentru îmbunătăți
rea activității organelor de 
securitate, miliție, procuratu-

ră și justiție. Ca urmare, s-au 
întărit controlul și îndruma
rea de către partid a organe
lor de securitate la toate nive
lele, asigurîndu-se astfel o 
condiție esențială pentru în
făptuirea și apărarea legalității 
socialiste. S-au adoptat măsuri 
pentru garantarea deplină a 
drepturilor și libertăților ce
tățenești, astfel ca nici un ce
tățean să nu poată fi arestat 
dacă nu există un motiv înte
meiat și dovedit. S-au luat 
măsuri pentru înlăturarea ne
dreptăților, pentru repunerea 
în drepturi a celor care au 
avut de suferit de pe urma lor, 
precum și pentru sancționarea

conform legii, a acelora care 
le-au săvîrșit.

Cu o deosebită fermitate a 
trasat Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român 
sarcina întăririi legalității so
cialiste, a respectării norme
lor de conviețuire socială sta
bilite în statul nostru — pre
misă de seamă pentru lărgirea 
continuă a democrației socia
liste.

Pe baza hotărîrilor Congre
sului s-au luat în ultimii ani 
noi și importante măsuri pen
tru întărirea rolului conducă
tor al partidului în toate do
meniile vieții sociale, pentru 
perfecționarea metodelor de

conducere și îndrumare a în-’’ 
tregii activități economice, po
litice, sociale, de stat și ob
ștești, începînd de Ia Comitetul 
Central și pînă la organizațiile 
de bază ale partidului, pentru 
îmbunătățirea muncii tuturor 
organelor de stat, inclusiv a 
acelora chemate să vegheze 
nemijlocit la apărarea legali
tății socialiste.

Plenara din iunie 1967 a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, anali- 
zînd activitatea Ministerului 
Afacerilor Interne, a apreciat 
pozitiv contribuția organelor 
de securitate și a celorlalte u- 
nități din cadrul ministerului

Ia lupta întregului popor sub 
conducerea partidului pentru 
apărarea cuceririlor revoluțio
nare și dezvoltarea marilor în
făptuiri obținute în construc
ția socialistă. Totodată, plenara 
a dezvăluit și criticat o serie 
de neajunsuri și greșeli care 
s-au manifestat în trecut în 
munca acestor organe și a sta
bilit măsuri menite să ridice 
activitatea lor la nivelul ce
rințelor dezvoltării societății 
socialiste.

Pornind de la necesitatea de 
se clarifica situația politică 
unor activiști ai partidului

cale o mai veche tradiție a școlii folclorice ro-

•
 mânești, avînd ca reprezentanți, printre alții pe
Vîlsan, D. Guști. Ținuta științifică a colocviului 
a fost imprimată și de participarea directă, la 

• discuții a cadrelor universitare, de specialitate,
remareînd printre alții pe prof. dr. docent Mihai 
Pop, laureat al premiului Herder, (București), 
conf. univ. Dumitru Pop (Cluj), lector univ. 

® Traian Mîrza (Cluj), Vasile Adăscăliței (Iași),
prof. univ. Nicolae Ursu (Timișoara) ș.a. care 
au dat colocviului prin observațiile făcute un 

A caracter inedit. Inedite s-au dovedit și unele 
teme alese spre cercetare de studenți, precum 
și modalitatea de interpretare ; în afară de me- 

® toda tradiționalistă de cercetare a fenomenului 
folcloric, metodă științifică folosită îndeosebi de 
savanții secolului trecut, Hașdeu, Ov. Densu-

(Continuare în pag. a III-a)
I M.

(Continuare în pag. a V-a)
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SPECTACOLE RE
MARCABILE PRIN
MĂIESTRIE Șl AU

TENTICITATE
După colocviul na

țional de folclor, în 
centrul universitar din 
Capitala. a început 
partea a doua a aces
tei ample reuniuni 
științifice, Festivalul 
folcloric studențesc la 
care participă toate 
centrele universitare 
din țară. Din prima 
zi a concursului s-a 
remarcat, la toate

echipele, nota de 
autenticitate a piesei 
folclorice și faptul că 
aproape toate forma
țiile se prezintă cu 
piese culese direct de 
pe teren, cu ocazia 
cercetărilor proprii. în 
afară de ținuta artis-

(Continuare 
in pag. a V-a)
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EMINENT

SAVANT CETĂȚEAN
Om de știință, savant-cetă- 

tean. unul dintre pionierii fi
ziologie moderne, prof. Ion A- 
thanasiu, de la a cărei naștere 
se împlinesc, la 27 aprilie, 100 
de ani, este unul dintre cei mai 
străluciți reprezentanți ai știin
ței și culturii rorriânești.

Absolvind, in 1891, Școala su
perioară de medicină veterinară, 
Ion Athanasiu reușește să ob
țină o bursă de specializare în 
străinătate, unde lucrează in la
boratoarele unor mari fiziologi.

Curînd se face cunoscut în lu
mea oamenilor de știință ca 
unul dintre tinerii cercetători 
cu deosebite calități intelectu
ale, experimentator de o abili
tate și de o rigurozitate excep- 
țidnâlc.

Revenit în 1398 în tară, îl gă
sim ca șef de lucrări, apoi pro
fesor suplinitor de fiziologie și 
histologie la Școala superioară 
de medicină veterinară. Dar, 
lipsa mijloacelor de lucru îl 
face să plece din nou în Franța, 
unde lucrează, în institutul ma
relui fizltflog Mafey.

Calitățile excepționale de ex
perimentator ale lui Ion Atha
nasiu. duc lâ numirea sa ca 
subdirector al acestui institut 
internațional, iar Marey îi în
credințează rezolvarea primei 
sarcini a institutului. __
controlul fidelității cu care a- 
paratele utilizate în metoda , 
grafică urmăresc fenomenul fi
ziologic și îl reprezintă canti
tativ. Tot în acest institut. Ion 
Athanasiu reușește, printr-un 
procedeu propriu, să cinemato- 
grafiâze pentru prima oară miș
carea cililor vibratili.

Prestigiul cîștigat de prof. A- 
thanasiu în fiziologie pe scară 
internațională face ca, în 
să fie chemat în țară, în 
cial prin insistența prof. 
Marinescu.

înaltul său patriotism îl 
să părăsească postul de subdi
rector al unui mare institut in
ternațional și admirabilele con
diții de lucru și revine în 
țară.

Director al'școlii de medicină 
veterinară, apoi rector al Uni
versității din. București, Ion A- 
thanasiti a avut si aici o deo
sebită activitate de organizator.

Din nenorocire însă, condițiile 
de lucru erau departe de nece
sitățile unor cercetări științifi
ce serioase.

Descurajat, își ia concediu și 
pleacă în Franța la institutul 
Marey. unde face strălucite cer
cetări asupra influxului nervos. 
Cu astfel de cercetări șp ocupă 
apoi și în laboratorul jui Ein- 
thoven din Leyden.

între timp, institutul său de 
fiziologie din București este dă- 
rîmat pentru alinierea străzii, 
fără ca noul institut proiectat să

de prof. dr. 
C. C. Parhon

profesor de Fiziologie 
la facultatea de medicină 
veterinară — București

început. Aflînd despre a-fie _ ___ _____ __ _
ceasta, Ion Athanasiu își tri
mite demisia din învățămînt, ca 
protest contra indolenței și dis
prețului guvernului față de ști
ință și învățămînt.

Revine bolnav în țară, unde 
are de dus o luptă istovitoare 
pentru a obține începerea clă
dirii noului institut de fizio
logie proiectat de el. Dar nu îl 
poate inaugura, căci moartea îl 
răpune la 20 Iulie 1926, la virata 
de 58 ani.

Ar fi greu de analizat aci 
opera sa științifică, prin care 
prof. I. Athanasiu a adus o im
portantă contribuție la știința 
fiziologiei moderne El este u- 
nul dintre primii electrofizio- 
logi, unul dintre primii cerce-

100 de ani de la
anume

n a

prof.

face

ș t e r e a

Ion Athanasiu

tători al naturii energiei ner
voase.

Aproape ' nici un domeniu 
al fiziologiei nu a fost ignorat 
de el. !ntr-o serie de lucrări 
se ocupa de .fiziologia sînr 
gelui, studiind coagularea și 
mecanismul' acțiunii anticpagu- 
lante a unor substanțe, acțiunea 
temperaturilor înalte asupra 
organisrh’ului, schimburile res
piratorii în anumite condiții. »—

O serie de' lucrări le dedică, 
histologiei mușchiului- scheletic, ■ 
mușchiului neted și miocardu
lui. ’ .

A cercetat, de asemenea, baza 
metabolică a diferitelor procese, 
înțelegînd că fenomenul fizio
logic observat este rezultatul 
proceseloi metabolice ce se pe
trec în intimitatea organului, 
în strînsă legătură cu structura 
acestuia.

La astfel de legături se re
ferea și cînd vorbea în unele 
articole de posibilitatea influen
țării intelectului.

Aceste concepții ale lui au • 
fost imprimate adînc în • gindk- 
rea elevilor, care lo-ău aplicat

și le-au dezvoltat. Pe drept cu- 
vînt, profesorul Ion Athanasiu 
este considerat astăzi ca părin
tele fiziologiei românești.

El a fost și un organizator și 
animator al vieții științifice de 
la noi din țară. La inițiativa lui 
ia naștere, în 1907, „Reuniunea 
biologică", iar în 1911, împreună 
cu profesorii I. Cantacuzino, 
Paul Bujor și Franoisc Rainer 
întemeiază revista „Annales de 
Biologie1.

Un om care și-a dedicat 
viața descoperirii adevărului, 
care a înțeles că rezultatele cer
cetărilor lui trebuie dăruite oa
menilor, nu putea rămîne străin 
de frămîntările sociale și poli
tice care puneau in discuție 
viitorul poporului său.

Cu propriile lui mijloace ma
teriale, Ion Athanasiu publică 
la Iași, imediat după încheierea 
primului război mondial, revis
ta „Renașterea română".

înțelegînd ca nimeni altul ro
lul școlii în dezvoltarea civili
zației unui popor, el consacră 
numeroase articole analizei vie
ții școlare.

El susținea introducerea în- 
vățămîntului elementar obliga
toriu de 8. ani, iar pențru în- 
vățămîntiil' superior alcătuiește 
un vast program de organizare, 
în acest plan, găsim o magis
trală pledoarie pentru dezvol- 

■ tarea înVățămîntului tehnic în 
scopul -industrializării, tării. Ele 
arată această necesitate într-un 
.timp în care guvernanții sus
țineau că țara noastră este „e- 
minamenta agricolă'* și că. deci, 
nu se poate ocupa și cu indus
tria —' și spune Athanasiu în
tr-un articol al său : ... „acest ra
ționament s-a dovedit fals și 
dezastruos pentru noi“.

Preocupat de soarta învăță- 
mîntului, nu a neglijat nici 
lupta pentru crearea condițiilor 
Omenești de învățători pentru 
studenți.

Ca profesor, I.on Athanasiu a 
fost acela care a trecut de la 
predarea fiziologiei „numai cu 
erata sf cu buretele", cum spu
nea eîu'Ta demonstrații și lu- 

.'criîri practice.. „Cel care asista 
la demonstrațiile lui practice 
—‘ spune profesorul Radu Vlă- 
descu — putea înțelege ce în
seamnă dibăcia, ingeniozitatea, 
perseverența".

Iar profesorul Gh. Marinescu 
arată că „știința lui se confunda 
cu știința fiziologiei în general 
și de aceea 
o simplitate 
țătoare".

Profesorul 
fost nu numai un mare om de 
știință, der si un luptător inte
ligent și plin de euraj, știind 
că apără dreptatea și viitorul 
poporului său.

de RADU COSAȘU
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cegărie", „inepție", .^plidti- 
seală". oameni care-1 aștep
tau să-si dea sfîrșitul impu- 
tînd studioului importarea a- 
cestei povești mizerabil’ste si 
mizericordioase. suspină a- 
cum ca în fata mormintelor 
proaspete gi murmura : ..ne 
vei lipsi", „te vom iubi toată 
viață", j.nu te .vom uita !** 
S.a.m.d.. trecînd „Evadatul" 
în rîndurile sfinților, lîngă 
Templar și Baron. Pioasă 
psihologie dezvoltă serialu
rile. plinea noastră cea de
toate sîrhbete'le 4

Fiindcă am fost dintre acei 
puțin care îrt timpul Vieții nu 
l-am vorbit de rău pe dece
dat, ba chiar în urmă cu 
exact șase luni am încercat 
(făcîndu-mă de rîs în fața a- 
micilor) să demonstrez cali
tățile morale și profesionale 
ale acestei peltele (căci o 
peltea are și ea calități ca 
orice lucrare cinică, dură sau 
lucidă) — am dreptul, cred, 
să nu vărs nici o lacrimă a-

prelegerile erau de 
și o claritate înăl-

Ion Athanasiu a

17.30 — Pentru cei mici:
• Țara mea
• Filmul „Povestiri pe 

malul apei"
18,00 — Stadio.n
18,20 — Buletinul circula

ției rutiere
18.30 —■ Curs de limba ru

să : lecțja a 13.-a
19,00 — Antologie școlară .: 

C. Negruzzi
19.30 -r- Telejurnalul de 

seară
19.30 — Buletinul meteo

rologic
20,00 — Studioul muz.jcal
20.30 — Ecran literar .
20,50 — O ilustrată din Ol

tenița
21.00 — Reflector
21,15 -— Film artistica-La

Eseor.dicht ,
23.00 — Telejurnalul de 

noapte.

La Teatrul Tineretului din Piatra' Neamț, Carmen Gătift șl Elena 
Caragiu interpretează două roluri din piesa ;,Ziariștii“ dKIAl. MjțV-Z 

dan, in regia lui Ion Co jar.

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Patria (orele 8; 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19;- 21,15).

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

rulează la Festival (ore
le 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ;
20,45) ; Melodia (orele 9; 
12 ; 15j; 18 ; 20.45) ; Modern <o- 
rele 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18.1ă;

.21). v • ................
SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 

rulează -la Republica (orele
9.30 ; 11,45 • 14,15 ; 16 ; 18,45 ;
21). Capitol (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18.30 : 20,45).

EL DORADO
rulează la Luceafărul (orele 
8.30; 11,30; 14,30• 17,30: 20,30); 
București (orele 8 ; 10,30 ;
15.30 ; 18.15 ; 21).

BELLA
rulează la Lumina (orele
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ;. 20,15).

FRAGII SĂLBĂTICI
. rulează la Centra) (or$le
- 11,15 : 13,30-: 16 • 18.30 ; 21), 
¥OUL LOCATAR

rulează la Ufiiom (orele 15,30

Studenții de la fără Țreqv.ență 
se pot integra optim cerințelor 
studiilor în învațămîntul su
perior — prin raportare la 
aceleași programe și exigențe 
profesorale cu care„ se con
fruntă cei „de la zi“ ! — nu
mai prin randamentul superior 
al studierii personale a bibliogra
fiei. La oricare disciplină, în 
lista lucrărilor de specialitate, a 
căror studiere .este pretinsă, la 
examene, cursul, manualul uni
versitar ocupa locul cel mai- im
portant. însă, la multe discipline 
aceste îndrumătoare esențiale 
nu există încă «— nici tipărite, 
nici litografiate.

în asemenea cazuri — lipsind 
și prețiosul caiet de notițe — 
accesul, prin bibliotecile facul
tăților, la prelegerile dactilogra
fiate ale titularilor de discipline 
devine pentru studentul de la 
fără frecvență o necesitate acută. 
Soluția aceasta implică desigur 
un ajutOT substanțial' pentru stu
denți — în cazul îti care cadrele 
didactice și-au elaborat și depus 
fascicolele de curs la bibliotecă. 
Or. am constatat-o la Universi
tatea din București, la Institutul 
pedagogic de 3 ani din Constanța, 
sînt încă destule exemple de ne- 
îndeplinire a acestei obligații di
dactice, iar acțiuni de constrîn- 
gere administrativă la respecta
rea ei întîrzie să fie întreprinse 
de către rectorate, Ministerul în- 
vățămîntului. Pe de altă parte, 
este o soluție reală numai dacă

lor de învățământ superior să or
ganizeze pentru studenții de la 
fără frecventă servicii de împru
mut de carte prin corespondență 
— măcar manualele și cursurile 
de bază. în același timp, biblio
tecile școlare ar trebui înzestrate 
mai atent, și în funcție de inte
resele de studiu ale cadrelor di
dactice, nu numai ale elevilor

din București și-au mărturisit re
gretul pentru faptul, că n-au mai 
fost organizate, ca în anii ante
riori cursuri de sinteză susținute 
de profesorii examinatori — în 
raport de care au simțit nevoia 
să-și sistematizeze • mai bine cu
noștințele asimilate prin lectura 
bibliografiei. Numeroși studenți 
consideră necesar ,ca sesiunea să

ypr fi țhă.te măsuri organizatorice 
prin care sa se asigure biblioteci
lor suficiente exemplare — rid 
doar dbuă', trei, cum există îrt 
mod curent — astfel încît prele
gerile să poată fi citite lesne (nu 
așteptîndu-ți rîndul) în zilele se
siunii și, mai important, să poată 
fi împrumutate, la cerere; și 

FĂRĂ FRECrE^U 
Z/l/W/ti Șl F^ SPRIJIN

E nostim cum — deși a ră
mas în viată, fericit, sub pri
virile paterne ale polițaiului 
Gerard, la braț cu o femeie 
pe care însfîrsit o iubește — 
despre dr. Kimble, intrat

ELOGIU
MO ARTE A“

EVADATULUI
„pour toujours" în memoria 
noastră sub numele de „El 
fugitivo", se vorbește acum ca 
despre morti: adică numai 
cbe- bine. Oameni care l-au 
birfit. urîț toată Viața, făcîn- 
du-1 de ..melodramă", „dul-

acasă, chiar în timpul anului (numeroși absolvenți ai institute- 
universitâr. lor pedagogice'de 3 ani își con-

In altă ordine de idei,, pențru ,,ti«u£ studiile de specialitate în 
înlesnirea unei pregătiri continue, cadrul universităților), 
ritmice’.a studenților și.,în..pe-. — - -
rioadele dintre sesiuni, sînt nece
sare rezolvări în legătură cu ac-., 
cesul la cărțile și publicațiile de 
specialitate. Și din acest motiv, 
este justificată înființarea biblio
tecilor pedagogice județene — 
Biblioteca centrală pedagogică 
nu mai poate satisface la timp 
și integral numeroasele cereri de 
împrumut adresate din întreaga 
țară. Este nevoie, de asemenea, 
ca TOATE bibliotecile institute-

,, ,Qdată ' mai mult, în zilele 
sesiunii de examene s-a con
firmat concludent necesitatea oa 
facultățile să acorde studenților 
de la fără frecvență un sprijin 
mai substanțial, prin măsuri or
ganizatorice corespunzătoare, nu 
„de ochii lumii44. Deși studenții 
au simțit nevoia unor clarificări, 
precizări, la Facultatea de mate
matică din Constanța, n-au fost 
fixate ore de consultații. Nume
roși studenți de la Universitatea

nu înceapă o dată cu prima zi a 
vacanței de primăvară a elevilor, 
ci după două zile, pentru a li se 
asigura astfel răgazul necesar în 
rezolvarea problemelor de cazare, 
pentru procurarea unor caiete de 
notițe de la colegii de la cursurile 
de zi. S-a dovedit defectuos mo
dul în care se face repartizarea la 
cămine și cantine pentru studen
ții Universității din București, în- 
trucît implică multă risipă inutilă 
de timp — tocmai cînd fiecare 
clipă este deosebit de prețioasă 
— în așteptarea repartizării (une
ori două zile) sau cu drumuri 
foarte lungi între locul de cazare

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți seereți veniți tocmai de 
la București. Fărâ succes. Paralel cu toți aceștia — însă evi
dent cu alt scop — își continuă cercetările și reporterul pe care 
„Dimineața" l-a trimis pe urmele haiducului: N. D. Cocea.

Pe capul -lui Pantelimon au fost puse, la distanțe extrem 
de mici, trei premii :

5 august 1911 — 500 lei
20 august 1911 — 2000 lei
25 august 1911 — 3000 lei
Premiile acestea”) reflectă : „pulsul" operațiunilor de prin-
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dere, recunoașterea — implicită — a calităților (respectiv : va
lorii) celui urmărit, disperarea urmăritorilor care nu-și pot 
îndeplini misiunea37) — și nu numai fiindcă Pantelimon se 
pricepe să scape de cursele ce i se întind, ci și ca urmare a 
faptului, recunoscut, că masa de țărani își protejează omul 
și-1 sprijină”). Cînd judecătorul de instrucție Ion Lecca și 
substitutul Ștefănescu ajung — în ziua de 1 august — pe mun
tele Stănișoara, ei află că Pantelimon. fusese pe acolo, cu doar 
20 de minute înaintea lor, îndreptîndu-se către o stînă de prin 
părțile locului”). La stînă, cei doi urmăritori descoperă că 
urmăritul lăsase niște scrisori: una către administratorul 
moșiei Drăgășeni (prin care-1 soma : „să-mi trimiți imediat suma 
de 3 000 lei"), cealaltă pe numele unui anume Ilie Rusu, pe 
semne un prieten (prin care-1 vestea că „o duc bine"). Se dă 
alarma, jandarmii împînzesc muntele Stănișoara (avînd în 
frunte trei notabilități ale ținutului ♦•). Dar simultan alarmă 
și la Cotigași (50 km distanță) : Pantelimon — anunță pre
fectura locală — e prin pădurile dese din vecinătatea comunei 
lor. Alte „forțe militare" într-acolo ! Va fi prins ? Nu va fi 
prins41) ?

Știrile se succed rapid, contradictorii. Reporterii vînează orice 
cuvînt care are contingență cu Pantelimon, și fiecare om ține i 
să afirme că l-a înțîlnit sau l-a zărit, că știe , amănunte din 
copilăria lui, că-i cunoaște familia etc. Unii reporteri sînt mai 
„iuți de picior", alții — comozi sau înceți. Ziarele publică ase
menea scene :

în noaptea de vineri spre sîmbătă, un jandarm stă sub un 
pod de pe șoseaua de la Oglinzi. Pe la ora unu, jandarmul 
simte că-i pică pe mînă un muc de țigare aprinsă.

— Care ești ăla4 mă ? întreabă surprins jandarmul.
— Dar tu ? Care ești ? îi răspunde o voce puternică. Nu 

cumva ești vreun jandarm ? Ține atunci....
Și în aceeași clipă, un foc de revolver. Jandarmul îndreaptă 

atunci arma înspre partea din care auzise că vine detunătura 
și continuă să tragă. I se răspunde cu încă cinci focuri de re
volver.

Se dă alarma și ceilalți jandarmi; de la secția din apropiere, 
vin în goană. Jandarmul din post le povestește că, la lumina 
schimburilor de focuri l-a recunoscut pe Pantelimon, care 
după ce-a tras toate gloanțele de revolver, s-a îndreptat spre
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20.30 ; (Duminică matineu AM INTÎLNIT ȚIGANI FERI- A
la orele 10). CIȚI - "

TOM Șl JERRY ........ .. ‘
rulează la Doina ftrrele ■ 9'î **
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 Ttl5 :
20.30) . * 1

TOPKAPI
rulează la Feroviar (orele O;
11,30; 14- 17; 20,30). Excelsior 
(orele 9,30; 12,15; L5.00; ‘ 17T45; 1
20.30) , Glotia (orele 9; 11.45; 
14,30:17,30;20,15).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEIIUBIRI ; > ..
rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ■ 16 ; 18.15 ; 29,30)

CAUTATI IDOLUL
rulează la înfrățirea în.țre 
popoare (orele 10; 16; 18,15; )
20.30) .

(Balta Albă, de pildă) cantină 
(Drumul Taberei sau Grozăvești) 
și facultate. în viitor, cazarea, nu 
numai operativă, ci și în condiții 
corespunzătoare (cît mai aproape 
de facultate, de biblioteci ; prin 
repartizarea studenților dc la a- 
ceeași facultate, an de studiu in
tr-un singur cămin,- cameră, ast
fel încît colegii să-și poală nm- 

. prumuta reciproc cărți, notițe, să 
învețe și împreună, să discute 
problemele, capitolele mai difi
cile) presupune, obligatoriu, re
zolvări noi prin : cunoașterea de 
către serviciul „probleme sociale 
studențești'4 al Universității, din 
timp, exactă, pe facultăți, a nu
mărului de solicitări pentru că
min și cantină (deci, pe cererea 
de înscriere la examene înaintată 
cu o lună înainte de sesiune, 
studenții să fie obligați să facă și 
specificarea respectivă) ; alegerea, 
ca loc de cazare, a internatelor 
școlare cele mai apropiate de fa
cultăți ; posibilitatea ca studenții 
Universității să poată lua masa 
numai la cantine centrale, chiar 
ale altor institute de învățămînt 
superior.

Se cere acțiune grabnică, cu o 
permanentă viziune a perspecti
vei sesiunii din vară, a celor care 
vor urma, considerînd învățămîn- 
tul fără frecvență nu anexă, ci o 
parte componentă a activității 
universitare, de egală însemnă
tate cu cea de la cursurile de zi.

ION TRONAU

rulează lâ Buzești (orele 15,30 ; 
19)

SFÎNTUL LA PÎNDA
rulează la Dacia (orele 8,45 ; 
17 ; în continuare 19—21). Mun
ca (orele 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PENTRU CITI VA DOI. ARI IN 
PLUS

rulează la Eucegi (orele 
15 ; 18 ; 20,45) ; Miorița 
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17.45 •

MUZICANTUL
rulează la Lira (orele
18) CUM SA FURI W MI
LION (ora 20,30)........

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Drumul sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20) : Cotroceni (orele 
15 ; 17,45 ; 20,30),

fl: 12; 
(orele 
20,30).
15.30

la Ferentari (orele 
15,30; 18 ; 20,30) ; Viitorul (ore- 
le 15,30 ; 18 ; 20.30). ’ W

PRAȘTIA DE AUR 
rulează la Giulești (orele 15,30;
18 ; 20,30) ; Floreasca (orele 9 ;.®
11.15 : 13,30 : 16 ; 18.15 : 20.30); 
Flamura {orele 9; 11,15; 13,30;
16 ; 18,15 ; 20?30).

RĂPIREA FECIOARELOR W 
rulează lâ'Volga (orelâ 9,30; ' 
11,45 ; 14 ; 16.15 • 18,30 ; 20,45 ;) A 
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). "

APA CURATIVA
rulează Ia Aurora (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 : 15,45j 20.30). W

NOAPTEA NUNTII IN PLOAIE 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

SPARTACUS
rulează la Cosmos (orele 14,30; 
17,30 ; 20,30).

EU. EU. EU...ȘI CEILALȚI 
rulează la Tomis (orele 0— 
T5,45 în continuare. 18.15;
20,30).

HOCUS-POCUS
,, .rulează la Artă (orele 9 : 11,15;

13.30- ; 1M5 ; 18,3Ă : 20,45). -
LEUL AFRICAN

rulează la Vitan (orele 15.30 ; 
-18 ; 20,30)

CAPCANA
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30). Pacea (orele 
10: 15,30; 18: 20.30)

DOUA BILETE LA MATINEU £ 
rulează la Clubul, uzinelor 
„Republica".

NEAMUL ȘOIMĂREȘT1LOR 
rulează Ia Viitorul (orele 15.30 
-19).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, A 
NEBUNA “

rulează la Crîngași (orele
15.30— 19).

VINERI, 26 APRILIE . Magheru „Lovitura", 
19,30 • Sala Studio „Femei 
singure", . ora 20 • Teatrul 
Giulești, în sala Teatrului

• Opera română „Lucia r 
di Lamermoor", ora 19,30 • ___ __ _______ _______
Opereta „Sînge vienez", ora evreiesc de stat „Visul linei 
19,30 • Teatruj , Național, ‘ ' ..... - --- -
Sala Comedia „Regina de 
Navara", ora 19,30, • Sala 
Studio „O femeie cu băni", 
ora 19,30 • Teatrul de Co
medie „Opinia publică", ora 
20 • Teatrul „Lucia Sturdza 
Buiandra", Sala Schitu Mă 
gureanu „D-ale carnavalu
lui", ora 20 • Sala Studio 
„Candida", ora 20 • Teatrul 
Mic „Amintirea a două di
mineți de luni", ora 20 • 
Teatrul C. I. Nottara, Sala

pădure. Toate căutările sînt însă zadarnice. Noaptea e ‘ întu
necoasă și nu se.vede nici Ia cinci pași.

La ziuă, un pădurar de la un canton al pădurii Gruțnăzești, 
proprietatea principelui Caragea. primește vizita unui străin 
înarmat cu o pușcă și două revolvere. Omul e bine îmbrăcat 
șl arată foarte obosit. Spune că-i jandarm rural și că e în 
căutarea lui Pantelimon; Dup» ce-i cere pădurarului să-i arate 
drumurile, dispare. Pădurarul, care spune că l-a recunoscut pe 
Pantelimon, dă alarma și din Tg. Neamț pornesc imediat, spre 
pădurea Grumăzești, două potere alcătuite din jandarmi și 
agenți ai siguranței.

Unde se allâ Pantelimon ?

’•) Ca să nu mai vorbim de faptul că pînă și fratelui său Ne- 
culai (chemat la 22 august de autorități) 1 s-au oferit bani pen
tru a-1 găsi și preda pe Pantelimon. („Dimineața", 24 aug. 1911).

’7) Unii gazetari găsesc explicații care de care mai fanteziste. 
Sub titlul DOI PĂNTELIMONI (Al. Bălăcescu) se scrie : Sînt
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. nopți de iarnă",‘ ora 19,30 • 
Teatrul Barbu Delavrancea 
„Hoții”, ora 19,30 • Studioul 
I.A.T.C. „Viața e un vis", 
ora 20 • Șthdioul Conserva
torului . „Ciprian Parumbes- 
cu" „Recital vocal-instru
mental", ora 20 • Teatrul 
Ion Creangă „Naufragiații", 
ora 18 • Teatrul Țăndărică, 
sala din Calea Victoriei 
„Ileana Sînziana", ora 17 • 
Sala din strada Academiei 
„Tigrișorul Petre", ora 17.

cum cînd binele s-a dovedit 
măi puternic decît odiosul și 
stă aduc — cu suri sul amuzat 
care se cuvine, firește — un 
elogiu teleimaginației popu
lare. Singura învățătură de 
minte care se impune după 
acest serial sfîrsit lamenta
bil este aceeâ că noi. cei 
care privim, avem mai multă 
imaginație decît fabricanții 
dfr evadați, ciungi și suspans.

c Neplăcut', șîmbăță seara, nu a 
fost 'finalul cu happy-end, în 

‘ fond o poveste terminata bine 
sau rău tot prost se sfîrșește. 
Nici nu puteai avea pretenția 
întelectualîstă de a cere la 
acest nivel de artă oa scena
riștii să asculte de porunca 
înțeleaptă a lui Hemmifcg- 
way : „orice poveste frumoa
să se sfîrșește cu moarte...". 
Confratele Al. Popovici a- 
duce vorba — glumind, 
sper — de Simeon și Agatha 
Christie, care ar fi pl^natTU 
umbra lor asupra acestui/ii- 
nai în care, asasinul e chiar 
asasinul. Putea fi și influen
ta lui Shakespeare sau Darite
— poveștile din oraș, scor
nite de oameni, erau cu mult 
mai bune, mai dramatice și 
mai <date dracului. Neplăcut 
era decalajul dintre tonali-. 
tatea celor petrecute pe 
ecran $i aiurelile închipuite

noi în troleibuze, în bi- 
!rotiri, la scoală si la frize
rie. De vreo 6 luni știu că 
Gerard era asasinul. Gerard
— zicea lumea prin tram
vaie — o ucisese pe d-na 
Kimble executînd ordinul 
unei bande de naziști (al 
cărui șef era comandantul 
evadatului)' si care ăvea tot 
interesul să lichideze ultimul 
martor al fărădelegilor lor, 
nefericita doamnă. Ciungul
— zicea cineva la meci — era 
nevinovat. Iar în urmă cu 
două luni, în autobuzul 31 
am auzit ■ nici mai mult nFR 
mai puțin că „El fugitivo44 va 
muri călcat de o mașină. în 
episodul final. Mi s-a părut 
melodramatic și tras de păr
— dar fată de ce s-a întîm- 
plat șîmbătă seară pe micul 
ecran solțlția asta ar fi fost, 
îmi dau bine seama, voltai- 
riană. Dăr cum âu apărut a- 
ceste soluții ? De unde au 
venit, cum s-au născut, cum 
de au fost crezute,- tuturor 
părîndu-ni-se verosimile si 
simpatice ? Plăcerea oameni
lor de a-si imagina ..filmul" 
lor, paralel cu cel adevărat, 
mult mai nostim decît cel 
real — e tot ce rămîne mai 
consistent din ..Evadatul". 
Oamenii au oroare de banal. 
Ie displace tot ce-i neted si 
fără haz, fără enigmă ispiti
toare.‘-Au drfeptate. Oamenii 
noștri au multă imaginație si 
țin la. ea, $i iar au dreptate.

Firește studioul nostru 
n-are nici o vină în stupida 
încheiere a acestui serial. Dar 
concluziile de mai sus ar me
rita să fie reținute pentru a- 
tîtea alte emisiuni care-i a- 
Parțin și în care nu o dată 
imaginația e una din princi
palele victime. în acest sens, 
ideea de a plebiscita viitoa
rele seriale nu poate fi de
cît aplaudată —. deși rigorile 
•genului interzic dezvăluirea 
finalului si iarăși putem fi 
trași pe sfoară de calitățile 
care apar pe parcurs și-n fi
nal dispar...

informat în mod pozitiv că un fost tovarăș de-al lui Pantelimon, 
în înțelegere cu acesta, și-a lăsat barba și părul mare, la fel ca 
al(e) lui Pantelimon, umblă îmbrăcat tot la fel și lucrează izolat 
și prin alte puncte decît adevăratul Pantelimon — ca să deru
teze urmăririle jandarmilor. în cazul acesta, în adevăr că urmă
ririle se îngreunează mult. E posibil ca la Oglinzi și la Grumă
zești să fi fost falsul Pantelimon. Nu este exclusă posibilitatea 
ca banditul să fi trecut granița, iar falsul Pantelimon să caute 
să mai apară din cînd în cînd, pînă ce, cel dintîi se va afla în 
siguranță („Universul", 17 aug. 1911).

ss) „Simpatia țărănimii pentru el (Pantelimon — n.n.)_ e mare, 
toți numindu-1 om bun și milostiv față de cei săraci" („Dimi
neața", 10 august 1911).

”) Cum scapă el de poteră : „Acum cîtăva vreme, eră încolțit 
de poteră și cît p-aci să-1 prindă. Pe șoseaua dinspre satul Bo- 
zieni întîlnește un bătrîn cu un car cu boi. Jandarmii erau pe-a- 
proape. O clipă de gîndire și Pantelimon dădu un brînci bato
nului, îi luă din mînă hățul cu care mîna boii, îl potrivi, și 
porni agale cu carul înainte. Potera trecu în goana mare pe lîngă 
el. După ce jandarmii se depărtară, opri carul, așteptă pe bă
trîn, scoase douăzeci de lei, și îi dete moșului zicînd : „Tine, 
fiindcă cu ajutorul tău am scăpat de poteră".. {„Universul", 15 
august 1911).

4#) Printre care și căpitanul Sandu Chiriac, comandantul jan
darmeriei din acest oraș, destinatorul unei scrisori expediate de 
Pantelimon, prin care acesta îl poftea să „nu se mai deranjeze 
prea mult, căci va fi zadarnică orice sforțare". Scrisoarea se 
încheie astfel : „în caz cînd te vei încăpățîna să mă prinzi, 
atunci te avertizez că vei rămîne pe jos, iar eu voi face o vizită 
la Piatra, chiar cu automobilul d-tale“. Scrisoarea lui Panteli
mon nu e un simplu act de bravadă, ci replică la un fapt ab
solut real (dovadă în plus a uimitoarei sale capacități de infor
mare) : plecarea colonelului Berlescu — inspectorul general al 
jandarmeriei — către Tg. Neamț, în automobilul — și însoțit de 
acesta — căpitanului Chiriac.

41) Iată o întrebare pe care și-au pus-o foarte mulți, la care 
însă răspunsurile sînt împărțite. Unii susțin că da, alții negativ. 
S-au și făcut diferite prinsori asupra soartei faimosului haiduc 
căci după cum am mai spus, lumea se ocupă foarte mult de pe
ripețiile urmăririi lui Pantelimon". („Dimineața", 10 aug. 1911).

(VA URMA)
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HOTĂRÎREA
Plenarei C. C. al P. C. R. cu privire la unele
probleme actuale ale activității internaționale 

a Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)

Plenara își exprimă în
tregul său acord față de 
poziția delegației româno, 
care a acționat potrivit 
mandatului încredințat de 
Comitetul Central spre a se. 
aduce îmbunătățirile necesar? 
proiectului de tratat și, în 
consecință, nu s-a angajat în 
Comitetul Politic Consultativ
la aprobarea proiectului -în 
forma sa actuală, urmînd că 
în aceasta problemă să se ia 
hotărîri, la momentul cuvenit, 
de către partidul și guvernul, 
țării.

C.C. al P.C.R. subliniază că 
România se pronunță pentru 
Tratatul de nepr.oliferare a 
armelor nucleare. în același 
timp. C.C. al P.C.R. consideră 
neaparat necesar să fie depuse 
în continuare noi eforturi pen
tru îmbunătățirea acestui tra
tat, manifest în du-se spirit de 
înțelegere reciprocă, receptivi
tate față de diversele propu
neri și observații, încît să se 
realizeze .un tratat care să 
pcătă întrUni 8 cît mai largă 
acceptare internațională, să 
devină un instrument cît mai 
eficient ițnpotriva pericolului 
atomic, iar adoptarea sa să 

ducă la dezvoltarea încrederii 
și colaborării între popoare.

2. Plenara C.C. a P.C.R. a 
luat cunoștință de faptul că la 
întîlnirea de la Dresda, din . 23 
martie, a reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești și ai guvernelor din- 
tr-un șir de țări membre ale 
C.A.E.R. și ale Tratatului de 
la Varșovia — întâlnire la care 
P.C.R. nu a fost invitat să 
participe — au fost dezbătute 
probleme privind nemijlocit 
aceste organisme din care Ro
mânia face parte de la fonda
rea lor.

Recunoscînd dreptul firesc 

ăl oricăror partide frățești de 
a se întîlni și discuta între ele 
subiecte care le interesează, 
plenara consideră că punerea 
în.discuție a problemelor pri
vind activitatea C.A.E.R. și a 
Tratatului de la Varșovia de 
către numai o parte a statelor 
membre și în mod separat, nu 
este de natură să contribuie la 
întărirea acestor organisme.
. C.C. al P.C.R. subliniază ne
cesitatea ca orice probleme 
care privesc activitatea Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc și Organizația Tratatu
lui de la Varșovia să fie dez
bătute cu participarea statelor 

membre, conform cerințelor 
elementare de colaborare pe 
bazele egalității și încrederii 
reciproce.

3. Plenara C.C. al P.C.R. 8 
luat cunoștință de invitația ce 
a fost adresată Partidului Co
munist Român de a participa 
la lucrările comisiei convoca
tă la Budapesta în vederea 
pregătirii unei consfătuiri m- 
ternaționale a partidelor co
muniste și muncitorești.

Pronunțîndu-se în mod con
secvent pentru o consfătuire 
internațională care să aducă o 

contribuție reală la normali
zarea relațiilor și întărirea u- 
nității partidelor comuniste și 
muncitorești, C.C. al PțC.R. 
consideră că pentru aceasta 
este de cea mai mare impor
tanță ca în organizarea con
sfătuirii să se pornească de 
la respectarea principiilor de 
bază ale relațiilor dintre parti
de. principiile independenței, 
egalității și neamestecului in 
treburile interne ale altor 
partide, de la respectarea pă
rerilor și dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine 
stătător politica internă și 
externă.

Plenara reafirmă însemnă
tatea hotărîtoare a principiu
lui de a nu se pune în discu
ție, syb nici o formă, activita
tea sau linia politică internă și 
internațională a vreunui partid 
frățesc, prezent ori nu la con
sfătuirea internațională sau la 
lucrările pregătitoare. Experi
ența, inclusiv modul în care 
s-a desfășurat recenta întîlni
re consultativă de la Buda
pesta’ au confirmat încă o dată 
că practica criticării, blamării 
sau etichetării partidelor în 
cadrul reuniunilor internațio
nale nu poate aecît să împie
dice desfășurarea unui schimb 
liber, democratic de păreri în
tre partide, să ducă la înrău
tățirea relațiilor dintre ele, să 
genereze noi surse de polemici 
ascuțite și să adauge noi ele

mente de suspiciune și încor
dare. contrar intereselor cau
zei unității.

Avînd' în vedere aceste con
siderente și în legătură cu in
vitația adresată P.C.R. de a-și 
trimite reprezentanți la lucră
rile comisiei pregătitoare, ple
nara apreciază că problema 
participării ar putea fi luată în 
considerare numai în cazul u- 
nei înțelegeri prealabile sau al 
unui acord inițial, cu caracter 
public, al partidelor comuniste 
și muncitorești că în cadrul 
comisiei pregătitoare, cît și la 
proiectata consfătuire interna
țională nu se va pune în dis
cuție. sub nici o formă, politi
ca internă sau internațională 
a vreunui partid, prezent ori 
nu la aceste întîlniri.

în acest deziderat —"despre 
care Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar ce găzduiește lucră
rile comisiei pregătitoare, a 
fost informat la timpul res
pectiv — Partidul Comunist 
Român vede o premisă esen
țială pentru crearea unui cli
mat favorabil normalizării re
lațiilor dintre partidele comu
niste. pentru înlăturarea re
zervelor manifestate de dife
rite partide față de participa
rea la -proiectata consfătuire 
internațională.

Plenara exprimă voința 
P.C.R. care, pronunțîndu-se 

consecvent pentru acțiuni de 
întărire a colaborării și uni
tății dintre partidele comuniste 
și muncitorești, se declară gata 
să discute, în cadrul unor con
sultări bi sau multilaterale, cu 
celelalte partide frățești, pro
blemele legate de pregătirea 
unei consfătuiri internaționale 
care să servească intereselor 
unității sub steagul marxism- 
leninismului și al internaționa
lismului proletar.

în condițiile actuale ale 
luptei . contra imperialismului 
este necesar să se facă totul 
pentru întărirea acestei unități, 
pentru restabilirea unui climat 
de încredere și respect reciproc 
între partide, pentru evitarea 
a orice ar putea duce la înăs
prirea relațiilor dintre ele și 
la agravarea divergențelor, 
pentru găsirea unui teren de 
acțiune comună, practică.

Plenara Comitetului Central 
exprimă încă o dată hotărîrea 
fermă a Partidului Comunist 
Român de a milita în continu
are, stăruitor, pentru dezvol
tarea unor raporturi frățești 
cu toate partidele comuniste 

.și muncitorești, pentru îmbu
nătățirea atmosferei din miș
carea comunistă internațională, 
pentru întărirea unității aces
teia și a tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismu
lui. pentru cauza socialismului, 
păcii și progresului.

—“HOTĂRlREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român
cu privire la reabilitarea unor activiști de partid

(Urmare din pag. I)

care, c 1 mulți ani în urmă, 
au fost arestați sau condam
nați, Comitetul Executiv al 
Comitetului Central a hotărit. 
să se analizeze cazurile acesto
ra, iar concluziile să fie supu
se dezbaterii Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român. în acest scop a fost 
constituită o comisie de partid 
alcătuită din tovarășii Gheor- 
ghe Stoica, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Vasile Patili- 
neț, secretar al C.C. al P.C.R-, 
Nicolae Guină și Ion Popescu- 
Puțuri, membri ai C.C. " al 
P.C.R.

1. Ca urmare a acestei hotă
rîri, comisia a cercetat, înce- 
pînd din luna noiembrie 1965, 
învinuirile pe baza cărora a 
fost condamnat și executat 
Lucrețiu Pătrășcanu. Raportul 
întoo 'lit de această comisie a 
fost examinat în Prezidiul 
Permanent, în Comitetul Exe
cutiv și în actuala plenară a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Comisia a analizat toate ma
terialele care au stat la baza 
procesului, a purtat discuții 
cu principalii anchetatori și 
procurori, cu membrii comple
tului de judecată, cu persoa
nele implicate în proces, ca 
inculpați sau martori, aflați 
în țară, precum și cu Unele 
persoane care aveau funcții de 
răspundere în acea vreme la 
Ministerul Afacerilor Interne 
și în aparatul de securitate al 
statului.

După cum se știe. Lucrețiu 
Pătrășcanu a fost unul dintre 
vechii militanți ai mișcării 
noastre revoluționare, intrat în 
mișcarea muncitorească în a- 
nul 1919 și devenit membru al 
P.C.R. la constituirea sa în 
1921. El a participat la majori
tatea congreselor partidului, a 
fost în mai multe rînduri 
membru al Comitetului Cen
tral, îndeplinind funcții de 
răspundere. Pătrășcanu a par
ticipat efectiv la pregătirea 
insurecției armate din august 
.1944 și a'îndeplinit, în calitate 
de reprezentant al P.C.R.. 
funcția de ministru fără por
tofoliu în guvernul instaurat 
la 23 august 1944, iar după re
manierea guvernului, în no
iembrie 1944, funcția de mi
nistru al justiției. Conferința 
Națională a P.C.R. din octom
brie 1945 l-a ales membru al 
Comitetului Central, iar în 
1946 a fost, pentru scurt timp, 
membru în Biroul Politic al 
C.C. al ^.C.R. La Congresul 
de unificare din februarie 1948 
nu a mai fost ales în Comite
tul Central, iar în martie a- 
celași an a fost destituit din 
funcția de ministru al justiției.

Lucrețiu Pătrășcanu s-a 
bucurat de stimă în cercuri 
largi ale poporului* nostru, 
fiind apreciat ca unul dintre 
activiștii de seamă ai parti
dului comunist. El a comis și 
unele greșeli în activitatea sa ; 
comisia de partid nu a 
avut însă sarcina să ana- 
Fzeze întreaga sa activita
te politică, meritele și li
mitele activității sale, ci 
numai temeinicia învinuirilor 
grave ce i-au fost aduse cu 
prilejul procesului în care a 
fcst judecat.

Comisia a constatat că Lu
crețiu Pătrășcanu a fost acu
zat de a fi comis următoarele 
fapte penale :

a) Crimă contra păcii ; acu
zat că ar fi fost agent al si
guranței burghezo-moșierești 
și fasciste, ca și al serviciului 
de spionaj englez, ar fi desfă
șurat o activitate de destră

mare din interior a partidului, 
de paralizare a .acțiunilor 
Partidului Comunist Român în 
hîpta contra . . fascismului -și 
războiului imperialist, precum 
și .xte sprijinire a lui Antones
cu și a războiului antisovietic ;

b) Crimă de înaltă trădare ; 
după 23 august 1944, avînd 
calitatea de ministru al justi
ției. ar fi organizat un grup 
complotist antistatal care, cu 
ajutorul imperialiștilor ame
rican o-englezi, prin serviciile 
lor de spionaj, ar fi desfășu
rat o acțiune de răsturnare 
prin violență a regimului de
mocratic instaurat la 6 martie 
1915 ;

4^. Crimă de înaltă trădare 
aiMi transmis serviciilor de 
spionaj american și erigl£z, 
după 23 august 1944, informa
ții cu caracter secret privind 
securitatea, .st,at ului.

Analizînd temeinic și veri- 
ficînd multilateral probele 
aduse în instanță, depozițiile 
martorilor și ale celorlalte 
persoane implicate în proces, 
comisia de partid a constatat 
că toate acuzațiile aduse lui 
Lucrețiu Pătrășcanu nu au 
fost întemeiate, ci- au repre- 
zefîTât plăsmuiri grosolane, 
ticluite în . cursul anchetelor., 
Declara ții le., care. . au 
la baza invinuirilor 
țin neadevăruri, nu se co
roborează între ele, au fost 
obținute după mulțl ani de an
chetă, prin constrîngeri fizice 
și presiuni morale, prin însce
nări și samavolnicii, falsuri și 
ilegalități, unele dintre aceste 
declarații fiind ulterior retrac
tate de persoanele anchetate. 
Comisia a ajuns la' concluzia 
că ;șînt lipsite de orice temei 
învinuirile ca Pătrășcanu ar fi 
fost agent al siguranței, că-ar fi 
activat în slujba serviciilor de 
spionaj străine în vederea des
trămării din interior a partidu
lui comunist, că ar fi organi
zat un grup complotist antista
tal și că ar fi dus o acțiune de 
răsturnare prin violență a re
gimului democratic, că ar fi u- 
neltit împotriva independenței 
țării, precum și celelalte învi
nuiri din actul de acuzare.

Plenara Comitetului Central, 
apreciind justețea și temeini
cia concluziilor comisiei de 
partid, consideră că procesul 
intentat lui Lucrețiu Pătrășca
nu a fost o înscenare, acesta 
fiind osîndit prin încălcarea 
celor mai elementare norme de 
legalitate și dreptate.

Lucrețiu Pătrășcanu a fost 
arestat în mod abuziv în ziua 
de 23 aprilie 1948, și cercetat 
inițial de o comisie din care 
făceau parte tov. Teohari Geor
gescu, Iosif Rangheț și tov. 
Alexandru Drăghici. Deși aces
te cercetări au durat 17 luni, 
ele nu au scos la iveală fapte 
care să dovedească vinovăția 
lui L. Pătrășcanu. Cu toate 
acestea, el a fost predat orga
nelor de stat și anchetat în 
continuare sub stare de arest, 
mai întîi de serviciul secret de 
informații și apoi de organe 
de securitate din Ministerul 
Afacerilor Interne.

în această perioadă, la 6 de
cembrie 1949, a fost dat publi
cității raportul prezentat de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Consfătuirea Biroului Informa
tiv al Partidelor Comuniste, în 
care Lucrețiu Pătrășcanu era 
stigmatizat, fără nici un fel de 
dovadă, ca agent al serviciilor 
de spionaj anglo-americane. 
Cele afirmate în raport au 
orientat organele de anchetă 
spre fabricarea unor probe 
care să confirme, prin orice 
mijloace, aceste acuzații.

Comisia a constatat că, deși 
Lucrețiu Pătrășcanu a fost su

pus cercetărilor pentru ase
menea grave învinuiri, sub 
stare de arest timp de 

■ aproape patru ani, tptuși situ
ația lui. de partid, nu a fost 
discutată în organele partidu
lui, așa cum se impunea con
form prevederilor statutare.

Cu toate străduințele orga
nelor de anchetă, în întreg in
tervalul pînă în vara anului 
1952 nu s-au descoperit probe, 
nu s-au obținut mărturii care 
să dovedească învinuirile adu
se lui Lucrețiu Pătrășcanu. La 
Plenara Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mân din- mai 1952, Ministerul 
Afacerilor,..Interne condus de, 
Teohari Georgescu a fost cri
ticat dp către Gh, Gheorghiu- 
Dej pentru că „nici după patru 
ani de zile nu a dus pînă la 
capăt ancheta cu privire la 
activitatea contrarevoluționară 
și de spionaj a lui Pătrășcanu 
și Kofler“.

După această plenară, ca mi
nistru al Afacerilor Interne a 
fost numit tovarășul Alexan
dru Drăghici. Cu acest prilej 
s-a creat un colectiv specia), 
pus sub conducerea nemijlo
cită a ministrului Afacerilor 
Interne, pentru anchetarea lui

stat. . Lucrețiu Pătrășcanu. Colecti- 
con- • -vul a primit însărcinarea să 

obțină cu orice preț probe care 
să justifice afirmația că Lu
crețiu Pătrășcanu ar fi fost 
agent al siguranței și spion an- 
gio-american.

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

Procesul a avut loc în zilele 
de 6—13 aprilie 1954, încălcîn- 
du-se pe parcursul lui cele 
mai elementare garanții proce
suale. La 14 aprilie s-a pro
nunțat sentința de condam
nare la moarte, iar în noaptea 
de 16/17 aprilie 1954 Lucrețiu 
Pătrășcanu a fost executat la 
penitenciarul Jilava.

Atrage atenția că represiu
nea judiciară împotriva lui 
Lucrețiu Pătrășcanu a avut 
loc tocmai într-o perioadă 
cînd, după moartea lui I. V. 
Stalin și demascarea lui Be- 
ria, în U.R.S.S. și în alte țări 
socialiste începea să se ia curs 
spre reabilitarea unor persoa
ne condamnate pe nedrept.

Analizînd cauzele care au 
făcut posibile măsurile repre
sive împotriva lui L. Pătrăș
canu și a altor activiști ai 
partidului, plenara subliniază 
că pe atunci, în Comitetul 
Central al Partidului Muncito
resc Român, în organele sale 
de conducere nu se respectau, 
normele democrației interne de 
partid, principiile conducerii și 
muncii colective. Măsuri de 
importantă deosebită pentru 
viața social-politică a țării e- 
rau luate fără o analiză te
meinică și fără o dezbatere 
colectivă în organele de con
ducere ale partidului.4 Era în
treținută o stare de suspiciu
ne și neîncredere față de 
membri ai Comitetului Cen
tral, față de cadre de condu
cere al? partidului și statului. 
Aveau loc încălcări ale lega
lității, abuzuri împotriva unor 
activiști de partid și de stat, 
arestări și procesă fără vreo 
bază juridică.

Plenara consideră de o 
deosebită gravitate faptul că 
probleme cu caracter politic, 
divergentele de păreri asupra 
liniei politice sau activității 
partidului erau privite ca mo
tiv pentru anchetarea penală 

a cadrelor de partid — în loc 
să fie rezolvate prin metode 
politice, dezbătute și soluțio
nate în cadrul organelor sau 
organizațiilor statutare ale 
partidului. Aceasta a provo
cat mari daune activității 
partidului, a dus la exclude
rea din partid și la condam
narea unor activiști care nu au 
săvîrșit fapte penale.

Trebuie arătat că fenomene
le negative care s-au mani
festat în acea perioadă n-au 
fost supuse unei analize te
meinice in cadrul partidului 
nostru. Atît. în plenarele Co
mitetului Central cît și în cu- 
vintări ‘publice, s-a acredi
tat ideea, care se dovedește as
tăzi falsă, că în România nu 
ar fi existat abuzuri și încăl
cări grave ale legalității socia
liste și că, în consecință, nu 
s-ar pune problema reabilită
rii post-mortem â nici unei 
persoane.

Comisia a constatat că 
Gheorghe Gheorghiu Dej —pe 
atunci prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, — în con
trazicere cu normele de partid, 
a intervenit în mersul anchetei, 
dînd indicații privitoare la 
desfășurarea acesteia, făcînd 
adnotări orientative pe pro
cesele verbale de interogatoriu, 
stabilind ce mărturii să fie 
obținute de la unii din cei an
chetați și cine să mai fie a- 
restat. îndrumînd nemijlocit 
întreaga acțiune judiciară îm
potriva lui Lucrețiu Pătrăș
canu. El a exercitat în acest 
fel o influență negativă asupra 
întregii cercetări și apoi a pro
cesului.

Din materialele procesului 
rezultă de asemenea rolul ne
fast și răspunderea lui Iosif 
Chișinevschi, care s-a ocupat 
direct de pregătirea și desfă
șurarea procesului, recurgînd 
la falsuri grosolane și la încăl
carea celor mai elementare 
norme de justiție.

O răspundere însemnată 
pentru hotărîrea luată de a se 
trece la judecarea lui Lucrețiu 
Pătrășcanu, fără să se fi asi
gurat de temeinicia învinuiri
lor aduse de organele de an
chetă, revine membrilor de a- 
tunci ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. Aceasta arată 
lipsa de responsabilitate 
în luarea unei hotărîri de a- 
semenea gravitate cum- era tri
miterea în instanța de jude
cată a unui militant de seamă 
al partidului.

Din acest caz, ca și din ce
lelalte practici din activitatea 
organelor conducătoare ale 
partidului în acea vreme, tre
buie să se tragă învățămintele 
necesare pentru a se înlătura 
orice elemente de subiectivism 
și lipsă de răspundere în adop
tarea hotărîrilor. Munca co
lectivă implică o răspundere 
solidară a întregului colectiv 
de conducere pentru hotărîrile 
care se iau și, totodată, pre
supune răspunderea personală 
a fiecăruia pentru tot ceea ce 
se hotărăște.

Analizînd materialele pri
vind procesul lui Lucrețiu Pă
trășcanu, comisia de partid a 
constatat că ancheta desfășu
rată sub conducerea tovarășu
lui Alexandru Drăghici în loc 
să meargă pe linia stabilirii cu 
strictețe a adevărului, spre a 
constata în ce măsură acuza
țiile invocate își aveau temei, 
s-a orientat către obținerea cir 
orice preț a unor dovezi de în
vinuire penală pentru a se pu
tea ajunge la condamnarea și 
executarea lui Pătrășcanu — 
recurgîndu-se în acest scop la 
metodele abuzive, samavolnice 

sus-arătate. Ministrul Aface
rilor Interne s-a încărcat de o 
gravă răspundere prezentînd 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. concluzii false — indu
cere în eroare care a stat la 
baza hotărîrii de trimitere în 
judecată a lui rfucrețiu Pătrăș
canu. La aceasta a contribuit 
faptul că Ministerul Afacerilor 
Interne era scos de sub îndru
marea organelor colective de 
conducere ale Comitetului 
Central, iar ministrul Afaceri
lor Interne se sustrăgea con
trolului acestor organe colec
tive, neadmițînd subordona
rea față de ele.

în ședința din aprilie 1956, 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. 
a analizat activitatea Ministe
rului Afacerilor Interne. Cu 
acest prilej s-au adus critici 
conducerii acestui minister 
pentru abuzurile săvîrșite de 
organele securității, pentru 
practicile de încălcare a legilor, 
pentru sustragerea organelor 
M.A.I. de sub controlul de 
partid, pentru deficiențele în 
politica de cadre. Biroul Poli
tic a considerat nesatisfăcătoa
re autocritica făcută atunci de 
tovarășul Alexandru Drăghici, 
care a minimalizat gravitatea 
lipsurilor și nu a tras conclu
ziile necesare din aceste cri
tici./

în acea ședință s-au hotărît 
măsuri, pentru îmbunătățirea 
activității securității, miliției 
și a celorlalte organe ale 
M.A.I. Astfel, s-a stabilit ca 
organele de securitate să fie 
despărțite de celelalte insti
tuții din cadrul M.A.I. și să se 
creeze un Comitet al Securită
ții de Stat al cărui conducător 
să nu mai fie membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.R. ; s-a hotărît ca organe
le de miliție să aibă o dublă 
subordonare, — la centru față 
de M.A.I., iar pe plan local 
față de sfaturile populare ; de 
asemenea, s-au luat unele mă
suri pentru întărirea contro
lului și îndrumării de partid 
asupra organelor Ministerului 
Afacerilor Interne, precum și 
măsuri pentru înlăturarea unor 
ilegalități. Asupra ’ aplicării 
unora dintre aceste măsuri, 
cum a fost separarea securită
ții de celelalte organe ale Mi
nisterului Afacerilor Interne, 
s-a revenit ulterior, iar altele, 
ca de pildă subordonarea or
ganelor de miliție față de sfa
turile populare, nu au fost a- 
plicate de către conducerea 
ministerului.

Plenara C.C. al P.C.R. con
stată că după analiza între
prinsă în aprilie 1956 s-au luat 
măsuri pentru întărirea con
trolului de partid asupra acti
vității organelor de securita
te. miliție, procuratură și jus
tiție. pentru înlăturarea ames
tecului acestora în activitatea 
organelor de partid, atît cen
trale cît și locale, pentru re
abilitarea unor persoane con
damnate pe nedrept, pentru 
întărirea legalității în viața 
social-politică a țării.

Dezbătând Raportul comisiei 
de partid constituită pentru 
cercetarea învinuirilor ce au 
fost aduse Iui Lucrețiu Pă
trășcanu, a condițiilor de des
fășurare a anchetei și a pro
cesului prin care acesta a fost 
condamnat; constatând lipsa 
de temeinicie a acuzațiilor, 
precum și gravele ilegalități 
săvîrșite în anchetare și jude
care. plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român hotărăște :

— reabilitarea politică post
mortem a lui Lucrețiu Pătrăș
canu ;

— să se recomande organe
lor de justiție revizuirea 

potrivit legii, a sentinței de 
condamnare ;

— în semn de prețuire a ac
tivității revoluționare și pen
tru a se cinsti memoria lui Lu
crețiu Pătrășcanu. osemintele 
sale vor fi strămutate la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism (în he- 
miciclu) ;

— să se ia măsuri pentțu 
reabilitarea politică și juridică 
a celorlalte persoane din pro
cesul Pătrășcanu.

2. Plenara a analizat de a- 
semenea raportul comisiei de 
partid cu privire la înlătura
rea din partid și suprimarea 
lui Ștefan Foriș.

Membru al Partidului Co
munist Român din anul 1921, 

. Ștefan Foriș a îndeplinit di- 
. ferite munci, de răspundere, 
iâr în 1940 â fost numit se
cretar general al C.C. al P.C.R. 
Pe baza unor ipoteze prove
nite din examinarea — insu
ficient de documentată în con
dițiile ilegalității — a cauze
lor unor arestări efectuate de 
siguranță în rîndurile comu
niștilor în perioada 1940—
1944. Ștefan Foriș a fost bă
nuit că ar desfășura o activi
tate trădătoare ’de agent a! 
siguranței burghezo-moșie
rești.

Din cercetările minuțioase 
făcute de comisia de partid, 
care a analizat documentele 
aflate în arhiva C.C. al P.C.R., 
lucrările de anchetă efectuate 
de Serviciul Secret de Infor
mații și de organele siguran
ței, declarațiile foștilor poli
țiști care au acționat împotri
va comuniștilor, cît și din re
latările făcute comisiei de că
tre cei care au lucrat împreu
nă cu Ștefan Foriș în anii răz
boiului, reiese că învinuirea a- 
dusă acestuia, de agent infor
mator al siguranței, nu este 
întemeiată. Cercetările au a- 
rătat că arestarea unor acti
viști ai Partidului- Comunist- 
Român în perioada dictaturii I 
militaro-fasciste nu; s-a (lato- . 
rat vreunui act de trădare din 
partea lui Ștefan Foriș, ci' ac
țiunii unor elemente provoca
toare strecurate în partid, pre
cum și încălcării regulilor de 
conspirativitate de către unele 
cadre de partid.

în activitatea lui Foriș au 
existat lipsuri serioase și grave 
greșeli, datorate unor metode 
nepartinice în muncă și unor 
trăsături negative de caracter, 
care au dus la fracționarea și 
dezorganizarea unor organiza
ții de partid, la încălcarea u- 
nor reguli ale conspirativității. 
De aceea, plenara consideră că 
demiterea lui, la 4 aprilie 
1944, din funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R., a 
fost necesară pentru a asigura 
unitatea de acțiune a partidu
lui, capacitatea sa combativă 
și mobilizatoare.

Plenara apreciază însă că 
lipsurile și greșelile lui Ștefan 
Foriș nu puteau constitui un 
motiv politic sau juridic, pen
tru aplicarea unor măsuri re
presive împotriva lui. După 
23 august 1944 el a fost arestat 
în mod abuziv, iar în vara a- 
nului 1946. fără a fi judecat 
și condamnat, a fost ucis, pe 
baza unei hotărîri adoptate de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Teo
hari Georgescu, Ana Pauker 
și Vasile Luca.

Apreciind temeinicia consta
tărilor făcute de comisia de 
partid cu privire la Ștefan Fo
riș, plenara C.C. al P.C.R. ho
tărăște :

— reabilitarea politică post
mortem a lui Ștefan Foriș;

— în semn de prețuire a 
activității revoluționare și 
pentru cipstirea memoriei lui 
Ștefan Foriș, osemintele lui 
vor fi depuse la Monumentul 
eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pen
tru socialism ;

— să se recomande organe
lor de justiție reexaminarea 
proceselor intentate unor acti
viști care au lucrat cu Ștefan 
Foriș.

3. Pe baza materialelor de care 
dispune partidul nostru, co
misia de partid a stabilit că 
unii militanți ai mișcării mun
citorești din România au ajuns 
în Uniunea Sovietică în-timpul 
primului război mondial și al 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, iar alții au fost 

trimiși cu sarcini la Interna
ționala Comunistă sau au e- 
migrat în U.R.S.S. în timpul 
regimului burghezo-moșieresc./ 
Din datele cunoscute de parti
dul nostru, rezultă că unii din
tre aceștia au fost judecați și 
condamnați în perioada 1936— 
1938, o parte dintre ei fiind 
ulterior reabilitați post-mor
tem prin hotărîri ale instanțe
lor judecătorești din U.R.S.S. 
în legătură cu aceasta, Plena
ra Comitetului Central a hotă
rit reabilitarea politică post
mortem a următorilor activiști 
ai Partidului Comunist Ro
mân : Arbore Ecaterina, Ala- 
dar Imre, I. Dîc-Dicescu, Diâ- 
mandescu Tudor, Dobrogeanu 
Gherea Alexandru, Filipovici 
Elena, Fabian Finkelstein Da
vid, Grofii Dumitru, Konitz 
Jacques, Kbblos Elek, Licht- 
blau Leon, Leonin Marcel, 
Moscovici Gelber (Moscu Ghi- 
ță), Nicolau Alexandru, Pau
ker Marcel, Râzvan Eugen, 
Zalic Alter, Zissu Petre, Ti- 
motei Marin.

4. Plenara C.C. hotărăște să 
se anuleze sancțiunile de partid 
și celelalte măsuri politice 
care au fost luate în trecut îm
potriva tovarășilor: Miron 
Constantinescu. Ion Craiu 
loan • Demeter, Constantin 
Doncea, Mihai Levente, Vasile 
Modoran, Dumitru Petrescu, 
Aurel Vijoli.

5. Plenara Comitetului Cen. 
trai a dat mandat Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. să 
analizeze și celelalte cazuri 
similare privind activiști ai 
partidului și statului nostru și 
să ia măsurile corespunzătoare 
informînd despre acestea Co
mitetul Central.

6. Avînd în vedere răspun
derea deosebită, directă, ce-i 
revine pentru anchetarea abu
zivă și ilegală, cu metode ne- 
permise,a lui Lucrețiu Pătrăș
canu, pentru inducerea în 
eroare ă organelor de condu
cere ale partidului în legătură 
cu învinuirile plăsmuite aduse 
acestuia, pentru abuzurile și 
măsurile represive nedrepte 
împotriva altor activiști ai 
partidului, apreciind ca total 
nesatisfăcătoare poziția pe care 
a expus-o în Prezidiul Perma
nent, Comitetul Executiv și în 
Comitetul Central, Plenara 
hotărăște scoaterea tovarășului 
Alexandru Drăghici din Pre
zidiul Permanent și din Comi
tetul Executiv, excluderea lui 
din Comitetul Central al 
P.C.R., recomandă, de aseme
nea revocarea sa din funcția 
de vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Comitetul Executiv va a- 
naliza răspunderea politică a 
tuturor acelora care au parti
cipat la acțiuni represive cu 
caracter ilegal și va stabili 
măsurile de sancționare pe li
nie de partid a acestora.

★
Plenara Comitetului Central 

consideră deosebit de impor
tant ca organele și organiza
țiile de partid, comuniștii, în
tregul nostru partid să țină 
seama în activitatea lor de 
toate învățămintele și conclu
ziile ce se desprind din cazu
rile analizate și din hotărîrile 
adoptate. Trebuie să se acțio
neze cu hotărîre și perseveren
ță pentru întărirea rolului 
conducător al partidului în 
toate domeniile, încît fiecare 
sector al vieții sociale să se 
afle permanent sub controlul 
și îndrumarea partidului. Este 
necesar să'crească'și mai mult ’ 
rolul Comitetului Central în 
viața partidului, ca membrii 
C.C., ai comitetelor județene, 
ai tuturor organelor de partid 
să participe mai activ la pro
cesul de elaborare și la apli
carea hotărîrilor de partid, la 
întreaga activitate politico- 
organizatorică a partidului.

Plenara subliniază necesita
tea ca organele de partid, în- 
cepînd cu Comitetul Central 
și pînă la organizațiile de 
bază, să respecte cu strictețe 
principiul conducerii și mun
cii colective ; toate hotărîrile 
să fie rodul dezbaterii, largi, 
principiale și temeinice în ca
drul organelor de partid. Sub 
nici o formă nu trebuie ad
misă încălcarea sau știrbirea 
acestui principiu suprem al 
conducerii de partid.

Plenara subliniază că orga
nele de partid poartă răspun
derea atît pentru hotărîrile pe 
care le adoptă, pentru activi
tatea lor colectivă, cît și a 
fiecărui activist în parte ; iar 
fiecare activist este răspunză
tor personal atît pentru pro
pria sa activitate, cît și a or
ganului de partid din care face 
parte.

Plenara subliniază necesita
tea de a se urmări cu consec
vență înfăptuirea măsurilor 
preconizate de Conferința Na- 
îională din decembrie 1967 a 
P.C.R. privind creșterea rolului 
Marii Adunări Naționale, Con
siliului de Miniștri — organe 
care au un mare rol în înce- 
tățenirea respectului față de 
lege. în asigurarea legalității, 
în dezvoltarea democrației și 
care trebuie să-și exercite pe 
deplin atribuțiile prevăzute de 
Constituție.

Organele Ministerului de In
terne și ale Consiliului de Stat 
al Securității au obligația sa
cră de a respecta, fără nici o 
abatere, legalitatea socialistă ; 
întreaga lor activitate trebuie 
să se desfășoare în strînsă și 
nemijlocită legătură cu orga
nele de partid și sub condu
cerea lor. Trebuie luate toate 
măsurile ca nici un cetățean 
să nu poată fi arestat fără un 
motiv întemeiat și dovedit, 
pentru ca nici un activist și, 
în general, nici un membru de 
partid, să nu poată fi anche
tat sau arestat fără aprobarea 
organelor de partid. Nimeni nu 
are dreptul să se prevaleze, 
indiferent sub ce formă, de 
funcțiile deținute în partid sau 
în stat pentru a nesocoti le
gile statului, a încălca norme
le democrației noastre socia
liste. Nici o indicație sau dis
poziție dată de vreo persoană, 
indiferent de funcția pe care 
o deține, nu poate să înlo
cuiască legea. Fiecare membru 
de partid, fiecare cetățean 
poartă răspunderea pentru 
faptele sale și are obligația să 
acționeze numai și numai în 
conformitate cu legile țării.

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român decide ca raportul co
misiei de partid cu privire la 
reabilitarea unor activiști ai 
P.C.R.. precum și concluziile și 
hotărîrile plenarei să fie pre
lucrate de către toate organe
le de partid, organele Minis
terului Afacerilor Interne, ale 
securității, procuraturii și jus
tiției. Plenara C.C. al P.C.R. 
cere tuturor organelor de 
partid și de stat, tuturor mem
brilor de partid să lupte cu 
toată energia ca niciodată să 
nu se mai repete abuzuri și 
acte samavolnice, să vegheze 
cu cea mai mare strictețe la 
respectarea neștirbită a drep_ 
tarilor și libertăților democra
tice garantate cetățenilor prin 
Constituția țării.

Plenara C.C. al P.C.R. își, 
exprimă convingerea că mă
surile adoptate, care consti
tuie o expresie a forței și vi
talității partidului, a înaltei 
sale responsabilități față de 
popor și față de principiile so
cialismului, vor contribui la 
creșterea încrederii oamenilor 
muncii în partid, vor demons
tra hotărîrea cu care partidul 
luptă pentru a dezrădăcina și 
înlătura tot ce a fost negativ 
în activitatea din trecut, pen
tru a preveni și exclude orice 
asemenea manifestări în vii
tor.

Plenara exprimă voința fer
mă a Comitetului Central de 
a asigura dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste, întă
rirea neabătută a legalității și 
înfăptuirea perseverentă a 
principiilor justiției, respectul 
normelor de reiații tovărășești 
și al demnității umane speci
fice societății noastre, apăra
rea pe toate planurile a cuce
ririlor revoluționare ale po
porului, întărirea rolului con
ducător al partidului în toate 
domeniile vieții sociale — ga
ranția înaintării neîntrerupte a 
României pe calea socialismu
lui și comunismului.
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Scrisori către tinărul care-ți alege 
profesia (V)

Despre mașinii* electronice de calcul pe care le vom numi 
mai scurt calculatoare, se vorbește foarte mult iii ultima vreme. 
Am putea spune chiar că se vorbește prea mult bau cum vom 
corecta, că prea mult se vorbește.

Este incontestabil că ceea ce caracterizează revoluția tehnico- 
științifică despre care se filozofează mult in ultima vreme, și 
care e reală, e tocmai întrebuințarea pe o scară din ce în ce 
mai largă a calculatoarelor.

Vom arăta altă dată cum calculatoarele introduc o noțiune 
de caicul care e alta decît cea cu care sîntem învățați. în acest 
articol vrem să atragem atenția asupra faptului următor : ca 
orice unealtă, ca orice mașină, mașina de calcul nu lucrează 
singură. Dacă ciocanul, secera sau coasa prelungesc mina omu
lui, așa cum atît de frumos s-a spus, de foarte multe ori, dacă 
automobilul și vaporul prelungesc posibilitățile omului de a 
merge sau de a înota, dacă avionul creează o posibilitate pe 
care omul nu o avea înainte și anume aceea de a zbura, nici 
mașina de calcul nu e un robot autonom care să lucreze singur- 
și care eventual să se poată răscul-a în contra omului.

MAȘINILE DE CALCUL
Acad. Grigore C. Moisil

rară om ma»ina de calcul e o grămadă de fire, de tranzistor!, 
de capacități *i rezistente, de circuite imprimate, îmbrăcate 
într-o haină de tinichea și purtind deasupra o firmă cu un nume 
de neînțeles. Ceea ce face ca acest amestec de obiecte fizice 
disparate să devină o mașină care să lucreze nu e faptul că ea se 
leagă la rețeaua de alimentare, ci e faptul că i se introduce un 
program. O mașină de calcul nu lucrează decît urmînd ordinele 
pe care i le dă programatorul. Programatorul e un om. El în
tocmește programul care e opera minții omenești. Mașina de 
calcul prelungește această muncă a minții omenești, făcînd ca 
unele operații pe care omul le-ar face în cîteva mii de ani. ea să 
le facă ~în cîteva ore. Dar nu poate face acest lucru decît fiindcă 
ordinea in care trebuiesc făcute operațiile îi e întocmită de pro
gramator în ceea ce .se cheamă program în limbajul mașinei.

Acest program e opera minții omenești. Programatorul îl dă 
unei operatoare care îl bate la mașină și îl transformă într-o 
bandă de hîrtie perforată s-au într-o bandă de magnetofon sau 
într-o colecție de cartele perforate care sînt prezentate mașinii. 
Mașina le citește și execută ordinele primite. Bineînțeles, omul 
trebuie să-i transmită mașinii această ordine într-o limbă pe 
care mașina s-o priceapă. Această limbă poartă denumirea de 
limbaj-mașină. Opera aceasta de programare cere ca programa
torul să știe să alcătuiască programul. Numărul mașinilor de 
calcul de care va fi nevoie ân tara noastră peste uh timp nu 
prea lung, trebuie evaluat da cîteva mii. De aici se vede ușor că 
/om avea nevoie de programatori. Mulți. Pentru acest motiv 
s-au creat cursurile post liceale de la Liceul de pe B-dul Tei.

Vedere exterioară a Universi
tății din Timișoara

Informație

Delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist (U.T.C.L.) 
condusă de Tamara Kuțen- 
ko. secretar al C.C. al 
U.T.C.L., care, la invitația U- 
niunii Tineretului Comunist se 
află în țara noastră — zilele tre
cute a vizitat complexul de sere 
Tătărani, muzeele Doftana și 
Peleș din județul Prahova, Insti
tutul Politehnic și grupul școlar 
al uzinei de autocamioane din 
Brașov, combinatul chimic Bor- 
zești, Salina Tg. Ocna și stațiu
nea balneoclimaterică Slănic din 
județul Bacău, mausoleul de la 
Mărășești și I.A.S. Odobești din 
județul Vrancea, liceul nr. 7 din 
Galați- în timpul vizitei delega
ția a fost primită la Comitetul 
județean U.T.C. Brașov. Vizita 
continuă.

Zece mii 
de invitații

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru).

în municipiul Tg. Mureș 
există tradiția ca în fieca
re an să aibă loc concursul 
eultural-artistic al elevilor. 
10 000 de fluturași lansați 
din avion deasupra orașului 
erau tot atîtoa invitații care 
anunțau pentru duminică 
desfășurare* simultană a 
acestui concurs în 3 săli de 
spectacole. Au participat 
elevi din licee, școli profe
sionale și tehnice, în forma
ții corale, brigăzi de agita
ție. orchestre de muzică 
ușoară și populară, dansuri 
populare, moderne, formații 
de teatru și grupuri de re
citatori. Juriile compuse 
din oameni de specialitate 
au acordat diplome- For
mațiile clasate pe primele 
locuri vor alcătui un reper
toriu comun pentru a oferi 
un spectacol de gală la Pa
latul culturii.

Proiectul noului cod penel, 
care a fost supus desbatarii ma
selor largi de oameni ai muncii, 
reflectă transformările care s-au 
petrecut în țara noastră, pe plan 
economic, politic, social și cul
tural. Codul penal în vigoare, 
fiind elaborat în alte condiții 
istorice, decît cele pe care le 
trăim, nu mal corespunde con
cepțiilor actuale privitoare la a- 
(precierea caracterului infrac
țional al unor fapte, la mijloa
cele de. prevenire și combaterea 
acestora, la rolul pedepsei ca 
măsură de îndreptare a infrac
torilor etc.

Aceste împrejurări au impus 
cu necesitate înlocuirea actualu
lui cod penal cu altul nou, care 
să protejeze și să apere cuceri
rile revoluționare ale poporului. 
Proiectul noului cod penal sin- 
tețizînd legislația penală, știința 
dreptului penal și practica judi
ciară reprezintă un moment im
portant în perfecționarea drep
tului nostru eocielist. Astfel, u- 
nele fapte care nu mai prezintă 
pericol social al unor infracțiuni 
n-au mai fost prevăzute în pro
iectul noului cod penal ; au fost 
înlăturate numeroase paralelis
me, dispoziții contradictorii și 
neclarități rezultate din modul 
în care au fost redactate anu
mite norme penale. O dată cu 
îmbunătățirea privind structura 
proiectului noului cod penal au 
fost aduse îmbunătățiri și de 
conținut. Spre exemplu, în pro
iect se prevede o singură cate
gorie de fapte penale, infracțiu
ne, înlăturîndu-se împărțirea bi
partită : în crime și delicte. De 
asemenea, a fost definit conți
nutul infracțiunii ca fiind o 
faptă care prezintă pericol social 
săvîrșită cu vinovăție și prevă
zută de legea penală (art. 17). 
Totodată s-au prevăzut și for
mele vinovăției (intenția și culpa 
art. 19), un lucru foarte necesar, 
atît pentru a putea califica fapta 
drept infracțiune, cit și pentru 
a o încadra just în textele de

La îneeputul lunii mai va apărea în librării CHIMIE ȘI 
PROBLEMELE DE CHIMIE pentru concursul de admitere în 
invățămîntul superior de I. RIȘAVI, GH. DUMITRU, D. 

TOMESCU

Beneficiarii acestei lucrări 
sînt tinerii care se pregătesc 
pentru concursul de admitere 
în învățămîntul superior. Car
tea se adresează prin conținu
tul șău, candidaților pentru 
facultățile de chimie și fizică 
ale universităților precum și 
ale institutelor pedagogice de 
3 ani, la facultățile de chimie 
industrială — toate secțiile, 
institutele agronomice, de pe
trol, gaze și geologia, facultă
țile ae mxncteă umană — 
toate secțiile — farmacie, me

consacrată aniversării a 150 de ani
de la nașterea lui feri Marx

Cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui dascăl 
al clasei muncitoare, Karl Marx, 
la Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
au început joi dimineața lucrări
le sesiunii științifice cu tema 
„Marxismul și contemporaneita
tea". Sesiunea este organizată de 
Institutul de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lînga C.C. al 
P.C.R., Academia Republicii So
cialiste România și Academia de 
științe social-poliiice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R.

La lucrări participă academi
cieni, profesori universitari, cer
cetători științifici dm. unitățile in
stituțiilor organizatoare, din alte 
instituții de specialitate și uni
versități din țară.

Participă, de asemenea, repre
zentanți al unor institute științi
fice și școli superioare de partid 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
German^ Franța, Italia, Iugo
slavia, Mongolia, Ungaria și Uni
unea Sovietică.

în cuvîntul de deschidere, to
varășul Ion Popescu-Puțuri, direc
torul Institutului de studii isto

lege și a aplica o pedeapsă pro
porțională cu vinovăția să.

In domeniul apărării dreptului 
referitoare la întărirea și des- 
voitarea proprietății obștești și 
a raporturilor de familie s-a 
delimitat mai precis cîmpul de 
incidență și aplicarea normelor 
dreptului penal, ceea ce va avea 
un efect mai accentuat în pre

ON MOMENT IMPORTANT 
LN DE/VOII ARE V DREPTULUI 
NOSTRU PENAL SOCIALIST
venirea unor fapte socialmente 
periculoase în acest domeniu.

Reglementări noi deosebit de 
importante privesc și instituția 
pedepsei, care este concepută nu 
numai ca o măsură de constrân
gere, ci mai ales, ca un mijloc 
de reeducare a condamnatului. 
Prin executarea pedepsei se ur
mărește formarea unei atitudini 
corecte față de muncă, față de 
ordinea de drept și de regulile 
de conviețuire socială.

Venind să înlăture o lacună a 
actualului cod penal, în proiect 
s-a prevăzut și panificarea pe
depselor, o măsură cît se poate 
de justă, deoarece fapta tuturor 
participanților determină un re
zultat unic — infracțiune. In 
astfel de situație este just ca 
instanța de judecată să aplice 
tuturor participanților tratament 
egal, ținînd cont doar de cir
cumstanțele lor personale.

Pe de altă parte, proiectul 
noului cod penal reflectînd gri
ja pe oare o are statul nostru 
socialist pentru creșterea și e- 
duearea minorilor cuprinde noi

dicină veterinară, biologice 
— geografie — secțiile geo- 
chimie și geologice — facul
tățile de comerț — secția mer
ceologi® — facultățile de teh
nologia produselor alimentare 
și tehnica pescuitului.

Bogatul material pe care-1 
ouprinde este pus în concor
danță cu noua programă ana
litică a concursului la un 
nivel corespunzător exigențe
lor unui asemenea ooncws.

Lucrarea are 560 pag. și 
costă 15 lei. 

rice și social-poliiice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., a subliniat, prin
tre altele, că foița învățăturii 
marxiste — expresie a însăși logi
cii dezvoltării sociale și a celor 
mai adinei aspirații ale maselor 
muncitoare — a fost strălucit 
confirmată de liniile esențiale ale 
evoluției societății contempora
ne, de uriașele prefaceri înnoitoa
re ale epocii noastre — epoca tre
cerii omenirii de la capitalism la 
socialism. Nici o învățătură creată 
de-a lungul timpurilor n-a cu
noscut o atît de amplă rezonan
ță în conștiința omenirii și o atît 
de puternică forță de atracție. 
Expresie a caracterului și spiri
tului veșnic Viu, învățătura mar
xistă este îmbogățită necontenit 
de către partidele comuniste și 
muncitorești prin sintetizarea ex
perienței istorice și a rezultatelor 
dezvoltării sociale. Vorbitorul a 
subliniat că Partidul Comunist 
Român — aplicînd în mod crea
tor adevărurile generale ale mar- 
xism-leninismului la condițiile 
concrete, la particularitățile isto
rice și naționale ale României.

norme care concordă întrutotul 
cu scopul legii penale. Așa, de 
exemplu, pe baza rezultatelor 
obținute în aplicarea legii pe
nale s-a prevăzut eă în viitor 
minorii sînt responsabili din 
punct de vedere penal după îm
plinirea vîrstei de 14 ani, și nu 
ca în actualul cod cînd această 
responsabilitate antrenează de

V. I. Popescu
procuror în Procuratura 

Generală
la 12 ani. între 14 și 16 ani mi
norii răspund penal numai dacă 
se dovedește că au lucrat cu dis
cernământ cînd au săvîrșit in
fracțiunea, iar între 16 și 18 ani 
se prevede o responsabilitate re
dusă. Pedepsele ce se pot aplica 
minorilor sînt închisoarea sau 
amenda prevăzută de lege pen
tru infracțiunea săvîrșită, care 
în nici un caz nu trebuie să 
depășească 5 ani. Cînd legea 
prevede pentru infracțiunea să

Ld ferma Lunguieții, județul Dîmbovița se însămânțează cu 'porumb ultimele suprafețe

generalizînd experiența edificării 
noii societăți, studiind, totodată, 
experiența altor partide și țări 
socialiste — conduce cu ’ succes 
poporul în opera de construire și 
desăvîrșire a orînduirii socialiste 
în patria noastră.

După cuvîntul de deschidere, 
tovarășul Ion Popescu-Puțuri a 
prezentat comunicarea „Marxis
mul și contemporaneitatea".

In cursul primei zile a sesiu
nii au mai fost prezentate comu
nicările : „Conținutul și trăsătu
rile progresului economic-social 
în epoca contemporană" — prof. 
C. Borgeanu, de la Academia de 
științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., §i conf. dr. Gh. P. A- 
postol, de la Academia de știin
țe economice ; „Marxismul și ro
lul factorului conștient în. diri
jarea vieții sociale" — prof. Ion 
Ceterchi, șef de secție la Insti
tutul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., și conf. Marin Nedelea, 
de la Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Pro
bleme metodologice ale analizei 

vîrșită pedeapsa cu moartea se 
aplică minorului închisoare între 
5 și 20 de ani. în proiectul nou
lui cod penal s-a prevăzut și 
faptul că minorilor nu li se 
pot aplica pedepse complimen
tare, iar condamnările pronun
țate pentru faptele săvîrșite în 
timpul minorității nu atrag in
capacități sau decăderi (art. 109).

Ceea ce este foarte important, 
întrucît după ispășirea pedep
sei, minorii au posibilitatea să-și 
afirme aptitudinile lor și să 
beneficieze de toate drepturile 
cetățenești.

O prevedere foarte importantă 
în proiectul codului penal este 
și aceea că pedeapsa se aplică 
minorilor numai dacă instanța 
de judecată apreciază că luarea 
unei măsuri educative nu este 
suficientă pentru îndreptarea 
minorului (art. 100).

Demn de reținut este și faptul 
că minorilor condamnați la pe
deapsa închisorii sau care sînt 

marxiste a capitalismului contem
poran' — dr. Ion Sioiațl, recto-, 
ml ' Academiei de științe' șocial- 
politice „Ștefan Gheorghiu" de 

lîngă C.C> P.C.K.; ..«Me- 
toda Lui. Marx — pror. A. 1. 
Malîș, de la Institutul de mar
xism-leninism de pe lînga C.Q. 
al.P.C.U.S. . „Karl Marx ' și 
lupta românilor pentru emanci-, 
parea socială și eliberare națio
nală" — acad A. Oțetea, direc
torul Institutului de istorie „N.

* Iorga" al Academiei; „Marxis
mul și căile de trecere la so
cialism" — Victor Joannes, di-

* rectorul Institutului '„Maurice 
Thorez" — Franța ; „Sociologia 
gponomică marxistă și contribu
ția ei la practica construcției ^so
cialiste" — dr. M. Cernea, șef 
de sector la Institutul de filozo
fie al Academiei ; „Democrația 
și socialismul" — acad. Pavel 
Reiman, directorul Institutului 
de istorie a mișcării comuniste 
din R. S. Cehoslovacă ; „Uma
nismul și antropologia filozofică 
în concepția lui Karl Marx" — 
acad. C. I. Gulian, directorul In
stitutului de filozofie al Acade
miei ; „Marxismul și teoria cul
turii" — conf. dr. Alexandru Tă- 
nase, consilier la Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice; 
„Marxismul și unele probleme ale 
mișcării muncitorești contempo
rane" — dr. Stanislav Stojanovic, 
cercetător științific la Institutul de 
studiere a mișcării muncitorești 
din Belgrad ; „General și parti
cular în revoluția și construcția 
socialistă" — conf. Petre Pînzaru, 
de la Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Apli
carea în R. D. Germană a în
vățăturii lui Marx despre forma
țiunea social -economică* — prof, 
dr. Gertraud Teschner, șefa ca
tedrei de istorie a P.C.U.S. și a 
mișcării muncitorești de la Școa
la superioară de partid „Karl 
Marx" de . pe lîngă C.C. al 

P.S.U.G. ; „însemnări inedite ale 
lui Karl Marx despre locul Ro
mâniei în economia europeană în 
1865" — dr. Augustin Deâc, di

rector adjunct al Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Mar
xismul și mișcarea de eliberare 
națională" — cpnf. Gheorghe 
Radius și conf. dr. Constantin 
Florea, de la Academia de știin- 
țe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R.; 
„Karl Marx și xpetqdolpgia cer
cetării științifice" — acad. Atha- 
nâse Joja ; „Independența națio
nală de stat și colaborarea eco
nomică" — Gorgy Sass, șeful ca
tedrei de economie și industrie 
de la Școala superioară de partid 
de pe lîngă C.C. al P.M.S.U.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

internați într-un institut de re
educare li șe asigură posibilita
tea de a continua învățămîntul 
general obligatoriu și de a do- 
bîndi o pregătire profesională 
potrivit cu aptitudinile lor. (art. 
57). în același timp, se prevede 
posibilitatea pentru minorii con
damnați sau internați într-un 
institut de reeducare să fie eli
berați condiționat înainte de e- 
xecutarea pedepsei sau a mă
surii de reeducare dacă sînt stă.- 
ruitori în muncă, disciplinați și 
dau dovadă de temeinică în
dreptare (art. 59 și 106), preve
deri care lipsesc în actualul cod 
penal. De asemenea, în proiec
tul noului cod penal se prevede 
că minorii ajunși la 18 ani după 
executarea a 1/4 din durata în
chisorii care nu depășesc 10 ani 
sau 1/3 din pedeapsa mai mare 
de 10 ani pot fi eliberați con
diționat. Este o măsură rațio
nală, însă după părerea noaștră 
credem că textul este susceptibil 
de îmbunătățiri, în sensul ca să 
se extindă această posibilitate 
pentru toți minorii sub 18. ani, 
nu numai pentru cei care au 
împlinit această vîrstă.

Sîntem încredințați că pune
rea în aplicare a noului cod pe
nal va contribui cu și mai multă 
fermitate la apărarea acelor va
lori sociale scumpe, poporului 
nostru muncitor, la întărirea or- 
dinei de drept și la dezvoltarea 
conștiinței juridice socialiste a 
cetățenilor patriei noastre.

Meditație muzicală

De fapt discuția — la per
soana a tr&ia — a pornit în 
cțmp.

— Tovarășul inginer a spus 
să se ăiscuiască de două ori — 
de-a lungul și de-a latul.'Așa 
facem. Dumnealui știe foarte 
bine ce spune 1

— Dar era suficient și nu- 
'niai 'un discuit...

-— Așa spuneți dumnea
voastră, așa am spus și noi, 
dar inginerul ne-a dovedit că 
așcț e- bine, de două ori să dis- 
cuțm. El are o vorbă — și fir- 
ar să fie. că adevărată mai e ! 
— ..unde pămîntul nu-i scor
monit de zece ori pe an de 
mașină, n-ai ce căuta cu sa
cul cel ma.re<i.$Ne-a dovedit-o 
nu numai pe loturile de com
parație dar și peste tot. Eu îs 
de opt an brigadier la cimp, 
și pot afirma în cunoștință, 
pînă acum doi ani cînd a ve
nit tovarășul inginer o scal- 
dăW'ăU producțiile :/cînd cu 
o sută — două mai mult, cînd 
cu doua — trei mai puțin, tn 
’66 și an, însă am mers nu
mai in sus. Vă spun că le cu
nosc : nv.mai cu două sute sub 
trei mii a fost amil trecut 
producția medie de griu. la 
sfeclă am luat. în medie. 48000 
de kilograme, la porumb 
patru mit la neirigat și șapte 
și jumătate la irigat. Avem 
un agronom foarte harnic.

Cine ești tu, agronomute, 
cum ai muncit și ce-ai reali
zat aici, la Panduru de oame
nii te consideră în adevăratrll 
sens al cuvîntului, al lor ? Ce 
te preocupă? In mintea ta 
cum se conturează Pandurii 
viitorului ?

îl căutăm și-l întîlnim în 
cîmp strunind un cal murg 
înhămat la un docar. E slăbuț 
ca fizic, dar o privire
ageră si pătrunzătoare. 11 
cheamă GHEORGHE IONES- 
CU are 24 de ani și este 
din sațul vecin, de la Pelinu. 
De- doi xmi, să nu socotim și 
perioada de stagiu, lucrează 
printre țăranii din Panduru... 
Pornim împreună.

■— Ce păminț, dom’le. Are 
douăzeci și patru de carate. 
„Sclipește", insă de parcă ar 
avea numai șțLse! II aducem 
noi la valoarea lui. !

Și calul merge în trap pe 
un drum de tarla, neted ca-n 
palmă. Și inginerul își dea
pănă firul vorbelor :

— De patru zile n-am fost 
pe-acasă. Zău. mi-e greu să fac 
cei șapte kilometri. Am aici, 
în sat, o cameră. Dar merg 
numai noaptea, stau mai mult 
printre oameni. Trebuie îrț- 
vinse niște obiceiuri. Uite, 
chestiunea asta cu mecaniza
rea. Nu voiau oamenii să lase 
tractoarele decît la arat, la se
mănat ?i recoltatul cu com
bina. Ziceau că fac „economii^ 
folosind atelajele. Am căutat 
să le explic, la agrozootehnic 
(e vorba de invățămîntul de 
masă — n. a) le-am vorbit in 
toate lecțiile despre efectele 
mecanizării, nimic, convinge
rea era una. Atunci — eram 
in stagiu — am hotărît înfiin
țarea .unor loturi demonstra
tive cu tema : efectul mecani
zării. Le-am lucrat cu oame
nii din toate echipele. Recolta
tul ne-a atribuit în dispută: 
un plus de producție egal cu 
30-40 la sută. Acum, ne aflăm 
pe un drum bun. Oamenii au 
lăsat să curgă pe... apa Ialo- 
miței conservatorismul, falsul 
spirit de „economie" cînd e 
vorba de mecanizare. Tot așa 
și cu irigatul. Susțineau unii 
că „apa-i bună numai la roșii 
și la varză" cînd o duci la ce
lelalte plante muncești cam 
degeaba. Mai ales că în lunca 
aceasta a Ialomiței, de sapi, 
la doi metri mustește apa. Și 
iar dă-i cu lămuritul, cu de
monstratul practic. Cînd s-au 
dntărit 48 de tone sfeclă de 
zahăr și o jumătate vagon po
rumb boabe la hectar, s-a 
schimbat însă viziztnea satu
lui. Patru sute de hectare am 

amenajat numai într-o singură 
primăvară. De acum ne ex
tindem și. pe platou. 80 de hec
tare le-am și amenajat.

Dictomil „măsoară de zece 
ort și tăie o dată" se cere a fi 
deviza zilei. Eutnă străduiesc 
s-o am! Pentru că vreau ca 
pămîntul acesta de douăzeci 
și patru de carate sp *Aroducă 
de douăzeci și patru fie efl- 
rgte! Oamenii noștri asta 
vor. Să ajungem cel puțin in 
apropierea a ceea ce uorini 
este necesară o muncă tita
nica, nu numai fizica ci și una 
intelectuală, la acest sens, 
știu șț simț privirile lor că se 
îndreaptă spre nține, Ei a- 
probă cheltuirea a cinci sute 
de mii de lei pe îngrășămin- 
tele chimice; hotărăsc inves
tirea a încă o jumătate de mi
lion în utilajele de irigare, ac
ceptă ca cifră de plan reali
zarea a cinci hectare arătură 
normală pe fiecare hectar fi
zic, dar așteaptă de la agro
nom. de la mine, răspunsul 
practic, cel mai eficient răs
puns. Și-mi dau seama că nu 
intodeauna pot să-l dau. Căci 
nu se potrivește decît orienta
tiv ceea ce recomandă ceixeță- 
torii de la Fundulea cu Edi
țiile de la Panduru. Pentru 
aceasta trebuie cercetare lo
cală. Din primăvara aceasta 
am început un studiu asupra 
irigărij în condițiile solului de. 
luncă asupra sistemelor de 
irigare șt fertilizare a cerno
ziomului levigat; asupra căilor 
de folosire cit mai deplină și 
rentabilă a forței de muncă din 
C.A.P., precum și a fondurilor 
fixe. Mi-am format un colecții’ 
de treizeci de tineri țărani și 
mecanizatori cooperatori cu 
care lucrez. Prin ei formez un 
nucleu de agricultori moderni 
în cadrul cooperativei. E clar, 
satul viitorului, va fi oglindă 
fidelă a gîndirii economistițlui 
care, prin, tot ceea ce va ac
cepta. va polariza studiul și 
gîndirea specialiștilor de toate 
nuanțele : agronomi, medici 
geografi, sociologi, pedagogi...

— Dacă ar trebui să vă re
feriți la Panduri, ce-ați putea 
spune ?

— Ce-am mai și spus într-o. 
consfătuire a tinerilor din co
muna noastră. Pandurii, satul, 
se va concentra pe o întin
dere, jumătate din ceea ce este 
acum. Se va ușura astfel ca
nalizarea și se vor aduce în 
circuitul agricol cîteva sute de 
hectare, tot numai pămînt de 
luncă de o fertilitate exce
lentă, pretabil la irigare. Din 
Ialomița și din puțtțri forate, 
toată suprafața arabilă a co
munei va ji irigată ; extinde
rea și - diversificarea mecani
zării, dezvoltarea sectoarelor 
anexe, vor permite o activitate 
disciplinată, in timp, a săte
nilor, un ciștig ridicat pentru 
o muncă posibil de desfășu
rat tot timpul anului. In două 
sau trei decenii, eu nu văd 
cum în agricultură ar mai lu
cra cineva fără cel puțin o 
școală inferioară cu profil zo
otehnic, de agricultură gene
rală. de mecanizare, de viti- 
pomicultură, de legumicultură 
sau de deprinderi practice. 
Producțiile medii de 8000 kilo
grame la porumb și de 5 000 
kilograme la griu nu vor fi con
siderate nici ele... maxime.

O discuție cu. un agronom 
al cimpiei, cu un om a cărui 
viață, din multe puncte de ve
dere. se confundă cu munca, 
cu pasiunea pentru știință, cu 
preocuparea pentru prosperi
tatea satului. Are 24 de ani 
și este secretarul comițetului 
UTC de la cooperativa agri
colă din Panduru. Dincolo de 
producție, îl pasionează, auto
mobilismul, șahul și arta fo
tografică.

Inginerul Gheorghe Ionescu 
— o biografie din atitea al
tele...

GH. FECIOBU
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VEȘTI DIN ORGÂNI-
...Și iată că într-o noapte 

Timișul a venit cu ăp^lt mări, 
bolborosind cîntecg — des- 
cîntece, tulhurînd somnul și 
visele lungi de-o iarnă ale săl
ciilor de pe mqluri. Arborii 
mai hătrîni au căscat de le-au 
trosnit crăcite, iarba s-a săl
tat pe vtrfuri suT> dușul de 
rouă și pînă să se dumirească 
lumea ce se-ntimplă, văzdu
hul s-a umplut de muguri si 
de petale. Numai podul ae 
peste Timiș și-a păstrat în 
continuare ținuta sa sever ce
nușie de călugăr. Dar spre 
seară l-au năpădit fetele in 
strdie ușoare și podul s-a cu
tremurat Un, amintindu-și cine 
știe ce din tinerețile sale. Și 
s-a schimbat și el la față sub 
povara acestor flori umblă
toare, multicolore și gălă
gioase...

CARNAVAL

PE TIMIȘ
Sosea anotimpul tinereții și 

exuberanței, anotimpul iubirii 
și prieteniei. Și cum intre timp 
se lăsase întunericul și-a in
stalat pentru o noapte cartie
rul ț nârdl în somptuoasele 
saloane ,,Dncia“.

Aici își face apariția un fi
lai de fete, rriîndre Ane — 
Ltigojane, care declară des
chis Carnavalul tineretului. 
Sutele de tineri sînt invitați 
pe un tărîm al cînte-eului, 
dansului și veseliei. Soliștii și 
orchestra de muzica ușoară a 
Liceului nr. 1 urcă pe estra
dă. Publicul aplaudă* și bi
sează.

Dansatorii sint costumați pi
toresc și nu o dată ai senza
ția că te afli într-o sală unde 
și-au dat întîlnire tineri din 
diferite secole și din diferite 
ținuturi ale lumii.

Pe urmă dansul încetează, 
se aude un semnal și-n rit
mul unui marș cdmic-ttiurn- 
fal începe parada măștilor.

Și iarăși dans, muzică, ve
sel ....

intre timp a început să 
funcționeze un oficiu poștal 
al carnavalului, care mijlo
cește cu promptitudine și 
umor schimburi de ilustrate 
— surpriză între incitați. 
Foarte solicitată, Tombola 
distribuie noroc la pachet, no
roc la pachețel, după zodia 
fiecăruia...

Deodată un răpăit de tobe 
cere liniște, trompeții dau 
onorul și o voce emoționată 
anunță începerea concursului 
de frumusețe. Întreprinderea 
nu este de loc ușoară, pen
tru că în sală, ca de altfel in 
tot Lugojul, fetele sint una 
mai frumoasă ca alta. După 
lungi deliberări, mărul (o pă
pușă cu silabe în piept și cu 
clipici la ochi) este în sfîrșit 
oferit. Margareta Petri, elevă 
în clasa a Xl-a la Liceul nr. 
1 este declarată „Miss Lugoj".

Din nou muzică, dans, voie 
bună...

VASILE VĂDUVĂ

P.S. Aflăm cu tristă uimire 
că saloanele „Dacia" în care 
s-a desfășurat acest frumos 
Carnaval, saloane de o rară 
distincție și eleganță, găzdu
iesc buna dispoziție a tinerilor 
din oraș doar o dată, de două 
ori intr-un an. Nu-i păcat ?!

ZATIILE U.T.C.
9

Sala Ateneultii Român a găz
duit, 'miercuri seara, un concert 
entuziast și cel puțin, pînă acum, 
neobișnuit : orchestra de stu- 
denți a Conservatorului „Ciprian 
Porumbeșcu", dirijată de A- 
lexandru Șumski, a interpretat un 
simfonic, special dedicat studen
ților din centrul universitar Bu
curești.

Ascultînd aceasta mult aștep
tată orchestră (70 de tineri a că-

chestră de Brahms. Solistă Deni
se Baranga, un temperament vir
tuoz autentic, sensibil și capabil 
să ne suscite atenția pentru fie
care secundă din discursul său 
violonistic.

Poemul simfonic Preludiile de 
Liszt este o piesă căruia, această 
nouă orchestră (pe care ne bucu
răm s-o socotim de pe acum 
printre formațiile simfonice ale 
Bucureștiului și pe care nu vrem

Concert studențesc 

pentru studenți

tot pregătire interpretativă, de 
grad universitar, stă chezășie ori
cărei încrederi) am înțeles că 
studenții instrumentiști ai Con
servatorului din București au re
alizat sub conducerea inimosului 
lhr dirijor performanța de a ne 
dovedi că formația lor se impune 
și că poate deveni o prezență vie, 
permanentă, și în mod neîndoiel
nic, animatoare a vieții noastre 
de concert.

Prima piesă din program, A- 
murg de toamnă de Alfred Ales- 
sandrescu, a fost interpretată cu 
o adîncă înțelegere a atmosferei 
acestei lucrări.

Am ascultat, în continuare, 
Concertul pentru vioară și or-

s-o vedem dizlolvîndu-se în ano
nimat așa cum au dispărut și 
alte formații studențești asemănă
toare) i-a risipit cu generozitate 
multă vigoare, dar totul în sono
rități rotunde și puternice. Ero
ismul muzicii, frumusețea ei 
romantică, au găsit aci tălmăci
tori de real talent și sensibilitate.

Uvertura academică de Brahms 
cu al său „Gaudeamus Igitur", 
final care a încheiat acest concert 
a fost primit de publicul stu- 
tențesc al Ateneului ca un co
rolar âl acestei înfilniri artis
tice desfășurate sub semnul ti
nereții.

MIRCEA M. ȘTEFANESCU

LA MARAȘEȘTI

EVOCÎND 0 PAGINĂ 
DE EROISM

...îh acordurile grave ale fan
farei, două coloane de tineri au 
poposit duminică în fața mauso- : 
leului de la Mărășești — monu
ment ce tezaurizează o pagină ‘ 
de glorie din istoria neamului 
nostru. într-o tăcere plină de . 
reculegere, purtătorii torțelor ~ 
au aprins flacăra eternă de la 
mormîntul Eroului necunoscut, 
au presărat flori pe lespezile 
sub care-și dorm somnul de pes
te 50 de ani eroii, părinți ai pă
rinților lor.

Așa a început solemnitatea la 
cară au fost invitați peste 3 000 
de elevi din liceele șl școlile 
profesionale ale Județului Vran- 
cea. Luptele de la Mărășești au 
fost evocate pentru ei de vete
rani ai primului război mondial: 
general maior în rezervă Dan 
Ionescu, care în vara fierbinte „ 
a anului 1917 a primit botezul ■ 
focului pe liziera pădurii de la 
marginea orașului, locotenent 
colonel în rezervă Cezar Ghinea 
— atunci comandant de pluton 
precum și locotenent colonel 
Vasile Rumega. Ca răspuns 
parcă la cuvintele vibrlnd de 
aimțire patriotică ale invitaților 
militari, Mariana Roneti, elevă 
în clasa a Xl-a, a recitat versu-

rile-i închinate patriei. Și tot ca 
un răspuns âu sunat, angaja
mentele COlOr 30 de elevi care 
au fost primiți, în această at
mosferă, emoționantă, în rîndu- 
rile Uniunii Tineretului Conau- 
nisT~

Având drept decor zidurile 
mausoleului, drept 'scenă trepte
le sale, iar cp. spectatori colegi 
din toate școlile județului, ele
vii Liceului „Unirea“ din Foc
șani au prezentat spectacolul 
cu piesa „Ecaterina Teodoroiu“.

Ziua petrecută în aceste 
locuri memorabile s-a încheiat 
cu vizitarea mausoleului și a 
Muzeului de arme ; ghizii, care 
au dat toate lămuririle necesare, 
dovedind o profundă cunoaștere 
a evenimentelor și a semnifica
țiilor fiecărei exponat au fost 
elevi ai liceului din localitate.

înscrisă în complexul de ac
țiuni educative-inițiate de Co
mitetul județean, al U.T.C. — 
menite să facă cunoscute tine
rilor tradițiile istorice ale ținu
tului, duminica petrecută la 
Mărășești a prilejuit elevilor 
momente de înălțătoare trăire 
patriotică, le-a lăsat amintiri de 
neuitat.

M. V.

AM AFLAT DIN SCRI
SORILE TINERILOR

• Intrata în tradiția organi
zațiilor U.T.C. din Titulești, 
Crîmpoaia. Tufeni și Ghhn- 
pețeni, ultima îfitîlnire a ti
nerilor din cele patru lo
calități ale județului Olt a 
avut un program deosebit de 
bogat. La cabana Pădurarului 
din pădurea Ghimpețenilor, 
patru formații artistice au 
prezentat un singur spectacol, 
după care au avut loc între
ceri la handbal, volei, atletism 
și un concurs de orientare tu
ristică Finalul ? Ca de o- 
bicei, în pași de dans. (VASI
LE NEAȚU, activist U.T.C.).

• La chemarea comitetului 
U.T.C., tinerii siderurgiști din 
Hunedoara au amenajat în 
incinta combinatului spații 
verzi, de-a lungul aleilor au 
Sfjiit pomi ornamentali și 
i-au văruit cu grijă pe cei 
existenți. Acum, ne scrie co
respondentul nostru, „întrea
ga uzină e ca o grădina44. 
(RADU PASCARU)

• Sărbătoarea majoratului 
— primăvara ? Da, noi ne
am hotarît s-o facem de două 
ori pe an. Recent, din iniția
tiva comitetului U.T.C. al 
Liceului Nr. 1 din Caranse
beș, a fost sărbătorita prima 
promoție de cetățeni majori 
a acestui an : elevii claselor 
a unsprezecea. (CLAUDIU 
ADAM)

• Duminică. Dis-de-dimi- 
neață, în centrul comunei 
Breaza, județul Buzău, atela
jele celor două cooperative a- 
gricole, împodobite cu stea
guri și cîntece, pornesc la 
lucru. în numai două ore au 
fost colectate aproane 3.000 
de k’Jograme fier vechi. Pen
tru tinerii comunei a fost o 
duminică cu ade^ă^at ,-^li
nă". (MIHAIL ZIDĂRESCU, 
secretarul comitetului co
munal U.T.C.).

• Pe teren — peste 1.000 
de tineri și tinere d?n între
prinderile. școhle si șantierele 
orașului. întreceri : de atle
tism, handbal, ciclism, bas
chet. gimnastică, volei, șah, 
non'ce și — mai încape vor
bă ? — fotbal. Așa s-a des
chis, oficial, sezonul sportiv 
de vară în Pitești. Parteneri 
de întrecere : 500 de tineri 
bucureșteni. Pe bază de reci
procitate ? (ALEXANDRU 
DRAGOMIR, student).

A

COLOCVIU NAȚIONAL 

STUDENȚESC DE FOLCLOR
(Urmare din pag. I)

fianu, Bela Bartok, cercul știin
țific de la București a folosit 
noua metodă structuralistă. (A- 
naliza simultană a planului pa
radigmatic și sintagmatic). A 
fost cercetată în special zona 
folclorică în care este situat 
respectivul centru universitar 
Iași, „Teatrul folcloric, din ju
dețele Iași, Vaslui și Botoșani" ; 
„Poezia obiceiurilor de iarnă" 
(Timișoara), „Obiceiuri culese 
din așezările de pe cursul unei 
ape" (Mureșul) ; „Folclorul mu
zical de pe Valea Drăganului și 
din Bihor" (Oradea) ; „Reperto
riul unui rapsod din Vranc«a“ 
(Galați) ; „Vergelul — un obi
cei străvechi, de ritual din Bi
hor" descoperit într-un sat de 
studenții din Oradea ; „Un mod 
străvechi și original de a face 
curte" (Pitești) — comunicarea 
relevă prin documente folclori
ce, manierele „cavalerești" ale

flăcăilor din zona Rîmnicului și 
Țâra Lovlștei ; „O reinterpre- 
tare a motivului mioritic" (Bu
curești) etc. O notă originală a 
colocviului național de folclor 
a dat-o prezența pentru ilustra
rea teoriilor, a diverșilor inter
pret și rapsozi aduși din zo
nele cercetate. Un povestitor 
din Beiuș, un bătrîn cîntăreț 
de baladă din Teleorman, echi
pa de teatru de la „Vîrful cîm- 
pului" etc. Toți vorbitorii și re- 
ferenții, au subliniat faptul că 
mai sînt încă zone folclorice 
necercetate, neinvestigate pe 
baze științifice ; creația popu
lară efervescentă, veșnic vie, 
trebuie păstrată nealterată și 
transmisă mai departe așa cum 
se găsește ; diversele fenomene 
folclorice au demonstrat, ca și 
în alte domenii (filologia, arheo
logia, istoria), vigoarea, unita
tea spirituală a poporului nos
tru".

SPECTACOLE REMARCABILE
(Urmare din pag. I) 

tică deosebită, asistăm deci cu 
ocazia acestui festival, la o redes
coperire. și valorificare a unor 
piese originale din creația popu
lară. Am remarcat, printre 
altele, formația centrului u- 
niversitar Oradea, care s-a 
prezentat la concurs cu unul din
tre cele mai vechi obiceiuri exis
tente în depresiunea Crișurilor, 
„Vărgelul" astăzi pe cale de dis
pariție, remarcat de Iorga. men
ționat de Cantemir în „Descrie
rea Moldovei" ca existent în epo
ca medievala și în satele din 
Moldova, (astăzi pe aici dispă
rut), ritual care dovedește comu
nitatea spirituală cu a românilor 
de peste munți. Studenții l-au 
descoperit într-un sat, „Lugoșul 
de jos" din zona Zarandului. Ri

tualul se desfășoară în interiorul 
unei case. Remarcabil este mo
mentul apariției dubelor (tobe) 
care bat sincopat un ritm miste
rios, vechi, asemănător cu pregă
tirea de oaste a soldaților din 
legiunile romane, cantonate în 
cetățile dacice, după înfrîngerea 
lui Decebal. Este un ritual al fe
ciorilor care are la bază iniție
rea și trecerea acestora în rindul 
bărbaților luptători.

Cu piese tot așa de originale 
și valoroase din punct de vedere 
artistic și documentar — s-au 
prezentat studenții din centrul 
universitar Craiova. S-a remarcat, 
îndeosebi, suita de dansuri olte
nești, în coregrafia asistentului 
Ilie Bistrițeanu, oare, propriu-zis, 
a cules de prin sate, de la bă- 
trîni, diverse scheme de joc, pier
dute sau uitate; jocul „ca la bal
tă" (cules din comuna Rastu),

„Hora lui Firu", din comuna Ne
goi, județul Dolj, remarcabil prin 
suplețea mișcărilor, „Mîndrele" 
un prețios dans al fetelor, o suită 
de rusteme și aluneluri — pre
zente în această zonă folclorică 
prin 30—40 de variante (Ruste- 
mul, este consemnat înaintea în
ființării cetății Craiovei).

în continuare, s-a remar
cat o altă suită, de pe 
Bistrița, prezentată de centrul 
universitar Bacău, taraful Institu
tului agronomic „N. Bălcescu", 
dansurile ți piesele vocale din 
zona Sibiului și Țara Bîrsei pre
zentate de studenții din Brașov. 
In continuare, în lumina rampei 
vor evolua mîine, celelalte centre 
universitare.

L M.

Sugerăm;

0 întîlnire Juventus- 
„L" București

„Juventus" București și „Ri- 
pensia" Timișoara, echipe cu nu
me simbolice, reprezentînd elevii 
școlilor profesionale ale M.I.C.M. 
din orașele respective, au dis
putat, ieri dupa-amiază, pe sta
dionul „Republicii", în fața a 
aproximativ 7 000 de spectatori, 
finala trofeului Primăvara insti
tuit de revista „Magazin". Vic
toria a revenit echipei Juvemtus 
cu scorul de 4—0 (2—0), prin 
golurile marcate de Gherase (2) 
și Enache (2)i

O întîlnire- între Juventus și 
reprezentativa liceelor din Bucu
rești, recentă cîștigătoare a tro
feului pus în joc de ziarul „Spor
tul", ar constitui o etapă în plus 
în realizarea unui climat favora
bil revirimentului dorit în prac
ticarea fotbalului în școli. Pe cînd 
această întîlnire ? în ceea ce-1 
privește, ziarul nostru își pro
pune să sprijine o asemenea ini
țiativă.

Doriți să petreceți un concediu plăcut și instructiv ? 
Participați la excursiile organizate de

Oficiul Național 
de Turism

* VH .< 'J .r f- • .4* tffiî 1

in BULGARIA, 
CEHOSLOVACIA, 
REPUBLICA DEMOCRATA GERMANĂ 
IUGOSLAVIA, 
POLONIA,
UNGARIA,

U.R.S.S. și veți avea posibilitatea să vizitați cele mai atractive 
obiective turistice, muzee celebre, monumente renumite, cas
tele medievale, regiuni pitorești.

Ghizi de inaltă calificare vă stau la dispoziție pe toate iti- 
nerariile.

încă de astăzi vă puteți înscrie Ia oricare din excursiile 
care vor avea loc in cursul acestui an.

Informații și Înscrieri la toate agențiile șl filialele O.N.T. 
din Întreaga țară.

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

PENTRU ETAPELE VIITOARE -

TOT JUSTIFICĂRI?
- Duminică 21 aprilie trebuia 
să se încheie prima etapă a 
Crosului tineretului și în ju
dețul Suceava. Spunem trebu
ia, pentru că aici prima etapă 
n-a luat încă sfîrșit. Se speră 
ca în 2—3 zile să se poată face 
ceea ce nu s-a făcut la timpul 
potrivit.

Datele ce se cunosc la comi
tetul județean U.T.C. sînt a- 
proximative și insuficiente. 
De altfel, situația organizării 
si desfășurării CROSULUI TI
NEREȚI LUI n-a făcut obiec
tul unei preocupări serioase 
decît în ultimul moment. Șe
ful secției sport-turism DUMI
TRU CÎMPAN. nu ne-a putut 
preciza decît că prima etapă a 
avut loc în 80 de comune din 
cele 129 existente. Atît. Dar în 
întreprinderi, școli și institu
ții ? Nu se poate ști încă.

Deși destinat antrenării ma
selor largi de tineri. Crosul 
tineretului în județul Suceava 
n-a reușit să atragă decît gru
puri restrînse de băieți și fete. 
Cîteva exemple sînt edifica
toare. L-a Moldovița, centru 
muncitoresc forestier, s-ău 
prezentat la start doar 12 ti
neri din qomună. Ca să poată 
fi totuși organizat, crosul s-a 
desfășurat cu , participarea co
munei vecine. Argel, contrar 
regulamentului. La Stroiești, 
comună puternică, cu nume

roși tineri| prima etapă a cro
sului n-a putut atrage decît 5 
cooperatori care au alergat 
împreună cu cîțiva elevi. No
roc cu elevii. Aproape în ma
joritatea cazurilor activiștii 
U.T.C. au apelat la elevi. Ușor 
de mobilizat, ușor de organi
zat. Pe lingă ei au chemat cîți
va săteni și cu asta, formal, 
s-au achitat de o sarcină.

CROSUL 
TINERETULUI

Iată și justificările ce se 
aduc în legătură cu modul de
fectuos de organizare și des
fășurare a primei etape a 
CROSULUI TINERETULUI : 
„Tinerii nu prea vor să aler
ge" : „Crosul tineretului are 
loc pentru prima dată și nu 
ne putem aștepta la mai 
mult‘“ „N-a fost timp priel
nic; a fost' frig-‘. Răspunsurile 
aparțin tovarășilor din comisia 
sportivă â comitetului, jude
țean Suceava al U.T.C. Cert

este că stilul defectuos de 
muncă al acestei comisii pre
cum și superficialitatea cu 
care a fost privită această ti
nerească și antrenantă compe
tiție sportivă, n-au întîrziat 
să-și spună cuvîntul. Declan
șarea competiției s-a făcut cu 
întîrziere, popularizarea ei, de 
asemenea, a fost anemică și 
fără eficiență. Prea puțin s-au 
folosit formele stimulative (di
plome, premii) deși existau 
posibilități în acest sens. . Cei 
aproape 4 000 de tineri din co
munele județului, elevi în ma
rea majoritate, care au luat 
parte, așa cum au luat Ja etapa 
îr.tîi a crosului tineretului, nu 
dovedesc că această competiție 
a avut un caracter de masă, 
așa cum se impunea.

Comitetul județein Suceava 
al U.T.C. care, după cum afir
mă șeful secției sport-turism 
DUMITRI CÎMPAN, in
tenționează și speră ca 
tinerii crosiști suceveni 
să ocupe un loc fruntaș la 
faza pe țară a CROSULUI TI
NERETULUI, trebuie să ia ne- 
întirziat toate măsurile pen
tru ca etapele ce urmează să 
aibă loc să se desfășoare nu 
sub semnul improvizației ca 
pînă acum, ci al unor serioase 
și temeinice pregătiri.

ION BELDEANU

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU

MECIUL CU AUSTRIA
Ieri, la prînz, a avut loc la 

Casa ziariștilor din București o 
conferință de presă cu redacto- 
torii de sport ai presei din Ca
pitală. în cadrul acesteia s-a 
făcut un util schimb de păreri pe 
marginea informărilor făcute de 
tov.. ION ȘICLOVAN, secretarul 
general al Federației române de 
fotbal — despre unele, probleme 
privind activitatea Federației și 
munca unor organisme ce apar
țin acesteia, despre noul regula
ment de transferări și studiul pri
vind organizarea activității fotba
listice a copiilor și juniorilor — 
documente ce vor fi date pu
blicității într-un viitor apropiat 
și de tov. EMERIC VOGEL ca
re a prezentat cîteva date referi
toare la pregătirile lotului națio
nal, criteriile de selecție etc. și 
a comunicat, din partea colecti

vului de antrenori, echipa re
prezentativă pentru meciul cu 
naționala Austriei de miercuri, 
de la LinZ.

Iată „unsprezeceld" român : 
COMAN, IVĂNCESCU, BARBU, 
HĂLMAGEANU, DELEANU, 
DINU, (Dinamo), GROZEA, DO
BBIN, PÎRCALAB, IONESCU, 
KALLO.

Așa cum se știe, PîrCălab a 
fost ușor accidentat iar ieri Di
nu a suferit și-el-o entorsă. Nu 
este însă nimic grav. Medicii au 
promis că pînă miercuri cei 2 
fotbaliști vor fi valizi pentru joc. 
Pentru orice eventualitate, antre
norii i-au pregătit pe Sasu și 
Chergheli, care, în caz de nevoie 
vor ocupa posturile lui Pîrcalab 
și Dinu.

C. VASILE

PE SCURT
Astăzi după amiază, la 

ștrandul Tineretului din Capi
tală se va desfășura întîlnirea 
internațională amicală de polo 
pe apă dintre formația bucu- 
reșteană Steaua și echipa iu
goslavă Steaua Roșie Belgrad. 
Meciul va începe la oia 17,30.

★
Sala Floreasca din Capitală, 

va găzdui în ziua de 2 mai, cu 
începere de la ora 18, meciul 
internațional de volei dintre 
echipa Steaua București și 
selecționata Armatei franceze.

în aceeași zi, la ora 10,30, 
pe stadionul Republicii din 
Capitală, formația de rugbi 
Steaua București va primi re
plica selecționatei Armatei 
franceze.

★
Astăzi, în sala Floreasca 

din Capitală, se va desfășura 
un atractiv cuplaj baschetba- 
listic internațional. La ora 18, 
selecționata divizionară femi
nină a României va juca cu 
formația bulgară Lokomotiv 
Sofia, iar în continuare se va 
disputa întîlnirea masculină 
dintre echipa Politehnica și 
formația Dinamo Moscova.•••••• ® • • ••••••••

ALTITUDINI
INDUSTRIALE

(Urmare din pag. I)

drie a adăugat: „Avem telefon 
de cîteva zile". Mai tîrziu, la pa
latul telefoanelor, jos în orașul 
cel vechi, un inginer dîndu-mi 
unele lămuriri mi-a arătat lucră
rile de montaj ale unei noi cen
trale telefonice. O instalație „Beli 
telephone" — ultima noutate în 
materie — capabilă să deservea
scă cîteva mii de abonați. „Și 
nu putem rezolva decît o mică 
parte din cereri" — se plingea 
inginerul. „V-a trebui să schim
băm și cartea de telefon, nu mai 
corespunde de mult").

„La care combinat lucrează 
soțul dv. ?" — am întrebat-o pe 
stăpîna apartamentului nr. 25. 
„La chimic, bineînțeles". De fapt 
această precizare „bineînțeles" 
definește doar faptul că cel des
pre care vorbeam are profesia de 
chimist (unde vrei doar să lu
creze un ing. chimist 1?) fiindcă 
în ce privește locul de muncă în
trebarea era pusă corect. In oraș 
sînt mai multe combinate.

Privit de la înălțimea blocuri- 
lor-turn, aflate pe trepte, orașul 
se definește' încadrat de trei 
platforme industriale. In față, 
dincolo de apa Argeșului, noua 
fabrică de motoare electrice, care 
produce, iar în stingă uzina de 
piese de schimb, care de ase
menea produce, și șantierul uzinei 
de autoturisme. La sud-est: com
binatul chimic și rafinăria — ca 
să nu vorbim, decît de instalațiile 
principale. Iar la nord se țin 
lanț fabricile și combinatele in
dustriei ușoare, care deja produc 
sau vor produce curînd. Mișca
rea uriașă a acestor șantiere, miș
carea intimă a valorilor umane și 
materiale care nasc pe teren sterp 
cetăți modeme de producție, pot 
fi definite fără nici o metaforă 
ci doar în ajutorul cifrelor reci. 
Anul acesta valoarea totală a 
investițiilor din județul Argeș se 
cifrează la cîteva miliarde lei (su
ma, atinge aproape valoarea pro
ducției) și din acest efort de do
tare pe care-l oferă statul, cel mai 
mare beneficiar este Piteștiul cu 
platformele sale industriale. A- 
nul acesta constructorii vor pune

în funcțiune 19 capacități indus
triale. In primul rînd uzina de 
autoturisme. Pînă la sfîrșitul a- 
nului vor pleca pe ușa halei de 
montaj 2 000 de autoturisme — 
autoturisme românești fabricate 
după o licență de la binecunos
cuta firmă Renault. La cealaltă 
fabrică aflată pe același indicativ 
cardinal va intra în funcțiune 
hala de motoare electrice asin
crone în carcase de aluminiu. Pe 
platforma chimiei complexul de 
piroliză cu o capacitate de 400 000 
tone pe an va pulsa spre bene
ficiar primele tone de materie 
primă. In nord o filatură va intra 
în producție cu trei luni mai 
devreme iar o țesătorie cu 2 luni. 
Pe seama acestor devansări de la 
termen se va realiza o producție 
suplimentară de 30 000 000 lei. 
Și exemplele pot continua. Anul 
acesta constructorii vor atinge pe 
schelele lor cote care ne vor 
anunța producția în 1969 la ra
finărie, la fabrica de stofe „Ar- 
geșana", la Combinatul de arti
cole tehnice din cauciuc. Invă- 
țînd să rafineze țițeiul, piteștenii 
n-au uitat că știu să rafineze bău
tura ; tot în 1969 va produce și 
noua fabrică de bere. Noile in
dustrii vor trăi fără fum, fără 
mirosuri. Pentru travaliul coti
dian se va folosi energia elec
trică primită pe cabluri din vîr
ful muntelui, dincolo de Curtea 
de Argeș. Plusul trebuincios îl 
va avea de la cele două noi hi
drocentrale ce se vor construi în 
zona orașului.

Cineva poate va remarca că în 
acest tablou industrial al orașu
lui descrierea este realizată cu 
multe verbe la viitor: va intra 
în funcțiune, va produce, va fi 
construit... Nu există însă nici 
un scepticism în această direcție, 
spun piteștenii și au dreptate. Să 
nu uităm că ne aflăm pe melea
gurile unei celebre legende și do
vezile virtuților de „nouă meșteri 
mari, calfe și zidari" le-au dat 
argeșenii construind pînă acum. 
Au ridicat o hidrocentrală, unică 
și nu numai prin frumusețe, 
scot țițeiul, și-au reconstruit 
minele, fabrica de motoare 
electrice produce, mobila de

la C.I.L. Pitești se exportă. La 
noile obiective muncesc scurtlnd 
termene, doborînd recorduri. Iar 
cînd nu știu să facă ceva anume 
și multe din îndeletnicirile lor sînt 
poi, oamenii de pe meleagurile 
Argeșului învață. Pentru capacită
țile ce vor intra în funcțiune\inul 
acesta 78 la sută din numărul 
total de oameni au fost deja 
angajați. 900 dintre ei învață la 
fabrici și combinate similare din 
țară, alții în străinătate la firmele 
furnizoare ; am văzut însă și pe 
șantier participînd la montaj pe 
viitorii chimiști, sau constructori 
de autoturisme. Se învață mult 
și continuu.

...Sînt acum peste 17 000 de 
constructori în oraș. Cei mai 
mulți s-au stabilit aici, își vor 
însuși meseriile pentru care acum 
construiesc. O adevărată armată 
care schimbă cu fiecare zi înfăți
șarea orașului, a întregului județ. 
Planul acestei transformări există, 
l-a elaborat partidul. Un model 
al dezvoltării armonioase în care 
sînt utilizate forțele și resursele 
locale; un model al dezvoltării 
după regulile tehnicii de prim 
rang. Piteștiul INDUSTRIAL dar 
și MODERN. Cuvîntul modern 
are, de asemenea, caractere ma
juscule și se potrivește, perfect ce
luilalt substantiv. E destul să pri
vim în halele spațioase și viu lu
minate ale fabricii de motoare, să 
vedem oameni în halatele acelea 
strălucind de curățenie, să cerce
tăm aparatele cu care lu
crează cu unitățile cele mai mici 
de măsură. E destul să privim 
construcțiile uzinei de autotu
risme plantate într-un decor na
tural, înconjurate de liniștea și 
ozonul munților din apropiere; 
să vizităm hala din oțel și sticlă 
încăpătoare cît mai multe stadi
oane laolaltă; să cercetăm insta
lația de vopsit care va înnobila 
produsul cu culorile ce trăiesc în 
jur în toate anotimpurile anu
lui; să „ascultăm" mersul apara
telor electronice ce reprezintă 
automatizarea proceselor de fa
bricație.

Numai aceste cîteva imagini și 
chiar dacă metafora nu prinde 
viață putem vedea cu ochii minții 
industria de mîine a Piteștiului.
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Lldo di Ostia, pe malul 
mări dc un albastru di- 

plaja și-a întîmpinat 
vizitatori.

CERCETĂRILE F. B. I. ÎN IMPAS

La 
unei 
luat, _ _
generoasă primii 
Deși ziarele scriu despre ve
ritabile recorduri de căldu
ră în acest sfîrșit de aprilie, 
hotelurile nu sînt aglomera
te, iar stațiunea pare încă 
somnolentă. După ceasurile 
petrecute în Roma trepidan
tă, gălăgioasă. lado di Ostia 
îți sugerează o oază de liniș
te. Aici nu răzbat nici mă
car ecourile înfruntării elec
torale. Panourile publicitare, 
intr-un amestec de culori și 
linii, cuprind obișnuitele re
clame ale firmelor ce lansea
ză produse „en vogue**. Pes
trițele afișe care, la Roma, a- 
gâțate de ziduri seculare sau 
de trupurile firave ale copa
cilor de pe bulevarde în
deamnă pc alegători să vote
ze pentru o listă sau alta, 
nu le găsești în decorul aces-

Prin telefon de la trimisul nostru
4 ' _ • *. r - ■* •• *

tei așezări. Parcă nu te afli 
în Italia cuprinsă de febra 
electorală.

Un hotel elegant situat în 
vecinătatea mării cunoaște 
animația unei reuniuni tine
rești. La invitația Federaței 
Tineretului Socialist Italian, 
reprezentanți a circa 50 de 
organizații de tineret, din a- 
proape toate țările continen
tului nostru, printre care și 
delegația U.T.C. din România, 
conausă ele tovarășul Nico- 
lae Crisfaache,’ membru al 
C.C. âl U.T.C.' s-au întilhit 
U o conferință consacrată 
securității europene. De la 
tinerii social-deipocrați sue
dezi, la prietenii politici ai 
lui Rudi Dutschke, de la co
muniștii francezi la demo- 
crat-creștinii italieni, de la 

' liberalii britanici, la antifas- 
' cîștii portughezi, conferința 

organizată de F.G.S.I. adună 
la aceeași dezbatere o largă 
diversitate de tendințe din 
mișcarea europeană de tine
ret. Dialogul acestor forțe 
de orientări diferite defrișea
ză un drum ce nu a fost 
încă parcurs, deschide per
spective unei măi bune cu
noașteri reciproce și unei a- 
propieri treptate pe temeiul 
unor idealuri comune. Tine- 

> rii care s-au adunat la Lido 
di Ostia se deosebesc în mul
te privințe. E suficient să-i 
asculți vorbind pentru a-țl 
da,seama de aceasta. Unii au 
o ținută severă, prudentă, 
aș spune parlamentară, alții 
au franchețea oratorului o- 
bișnuit adunărilor populare. 
Nu lipsesc nici eei care prin 

Relațiile Turciei cu N.A.T.O. preocupă din ce în ce mai mult 
cercuri tot mai largi ale opiniei publice din această țară. In 
presa turca au apărut în ultimul timp numeroase articole în care 
sînt dezbătute o serie de aspecte legate de avantajele și dezavanta
jele Turciei în cazul cind ar părăsi N.A.T.O.

Recent, ziarul „Dunya" a pu
blicat un articol semnat de prof. 
‘Sukrii Esmer, în care autorul a- 
răta că ținîndu-se cont de noile 
schimbări pe arena internațională 
;,a scăzut și necesitatea N.A.T.O.

Referindu-se la poziția pe care 
o adoptă față de N.A.T.O. unele 
cercuri oficiale, care susțin nece
sitatea rămînerii pe mai departe 
a Turciei în N.A.T.O. pe moti
vul că aceasta „apără drepturile 
omului și libertatea", „Cumhuri
yet" relevă că acestea sînt „afir
mații de paradă, întrucât chiar la 
prima analiză constatăm că. din 
N.A.T.O» fac parte țări care au 
închis de mult în muzee atît 
drepturile opiului, cît și liberta
tea. In prezent scrie ziarul, 
N.A.T.O. a ajuns în situația de a 
fi un. instrument de apărare a 
punctului de. vedere al S.U.A. 

' Este o minciună că N.A.T.O. a 
fost creată pentru apărarea liber
tății". „De altfel, scrie ziarul, din 
N.A.T.O. fac parte țări ca Por
tugalia, care dispune de unul din 
cele mai reacționare regimuri. 
Dictatura lui Salazar nu se rezu
mă numai la asuprirea cruntă a 
propriului popor, ci exploatează 
in modul cel mai-crunt coloniile 
din Africa. Trebuie să se știe că 
Republica Turcia a existat < și 
înainte de N.A.T.O. și va exista $i 
după dispariția sa". Ziarul arată 
ca. în-prezent, poporul turc simte 
fată de S.U.A. „aceleași senti
mente pe care cîndva popoarele 
asuprite le simțeau fată de sta
lul otoman și față de reprezen
tanții săi. O dată cu retragerea 
americanilor din Turcia va fi 
posibilă stabilirea unor relații lip
site de orice pericol cu alte state. 
\ a fi' posibilă promovarea unei 
pol; ici naționale si reînvierea spi-„ 
ritului lui Ataturk. Ieșirea Tur- 
< >i din N.A.T.O. va duce la a- 
TiuLrea unei-politici’greșite, pro- 
ir.ovatA în anii '. 1950-—1960. va ; 
promova o mai mare încredere 
în forțele noastre proprii, va con
tribui la eliberarea noastră de 
pericolul unui război “pe care nu-1 
<’ im. ,

sărbăioarm mm
Astăzi este sărbătoarea națională a Tanzaniei. Cu patru ani în 

urmă, la 26 aprilie 1964, organele supreme din Tanganica și Zan
zibar au ratificat acordul privind unirea lor într-un singur stat, 
Tanzania. In scurta perioadă istorică care s-a Scurs de la apariția 
noului stat pe harta politică a Africii, în Tanzania s-au făcut pa$i 
însemnați pe calea dezvoltării economice, a consolidării indepen
denței. A fost elaborat un plan ale cărui obiective principale se 
referă la punerea bazelor unei industrii naționale, la dezvoltarea 
agriculturii, Culturii, la creșterea nivelului de trai al populației. 
Succes^ au fost obținute în dezvoltarea îhvățămîntului, a asigurării 

. asistenței medico-sanitare. In cursul anului trecut au,fost adoptate 
noi măsuri âe natură să faciliteze progteSul economic și social al 
țării. Printre acestea se înscrie naționalizarea instituțiilor financiare, 
a numeroase întreprinderi-de import-export precuih și a unor com
panii ‘ străine din industrie și agrrțșpltufă.

Pe plan extern Tanzania se pronunță pentru promovarea unei 
politici de colaborare cu toate .statele. Ea .sprijină eforturile țărilor 
africane care urmăresc consolidarea independenței economice și 
politice, militează pentru lichidarea, ultimilor posesiuni coloniale 
din Africa. n t

Cu prilejul aniversării zilei naționale a Republicii Unite tanza
nia. poporul român 
drumul progresului,

ținuta exterioară îi amintesc 
pe beatnici. Dar tuturor Ie e 
comună înțelegerea, necesi
tatea acțiunii unite pentru 
jCa Europa să fie ferită de ca
lamitățile unui nou război.

Mulți dintre cei care au 
vorbit în scurta dezbatere 
procedurală din cursul dimi
neții, făcind referiri la unele 
probleme de actualitate, au 
vădit un remarcabil simț al 
realității, iiustrînd conclu
dent fenomenul deplasărilor 
către stânga în mișcarea ge
nerației tinere de ne conti
nentul nostru.

E simptomatic pentru noul 
climat european, că expo
nent ai tineretului social de
mocrat suedez sau finlandez 
denunță politica americană 
în Vietnam ca și în Europa.

Desigur, ne aflăm abia la 
începutul dezbaterii. însă se 
constată un viu interes pen
tru a înlătura definitiv zidu-

' rile neîncrederii, a înmulți 
punctele de contact, pentru 
a opune primejdiei de răz
boi frontul unit al celor ho- 
tăriți să apere pacea.

Pier Lombardi Vigorelli, 
secretar al F.G.S.I. a deschis 
reuniunea, după care Rober
to Cassola, secretar al F.G.S.I. 
a expus punctul de vedere 
al tinerelului socialist italian 
în legătură cu securitatea 
europeană. Vorbitorul a tre
cut în revistă principalele 
prpbleme ale Europei t _rele- 
vind necesitatea de a se ține 
seama de realitate, de a se 
asigura continentului o dez
voltare pe care sa nu o peri
cliteze politica anacronică a 
blocurilor militare.

Subliniind faptul că tine
rei generații îi revine o 
mare răspundere față de 
soarta omenirii, a păcii, 
Roberto Cassola a relevat 
că actuala întîlnire își pro
pune întărirea atmosferei de 
încredere și cooperare gene
rală intereuropeană, deschi
derea definitivă și pentru 
totdeauna a căii spre o pace 
stabilă, stimularea factorilor 
pozitivi ce se afirmă tot mai 
activ în direcția realizării 
securității în Europa.

Prima ședință a avut drept 
epilog o întîlnire cu Brado- 
liîii, unul din conducătorii 
Partidului Socialist Unificat, 
care a reliefat responsabilită
țile ce revin generației tine
re pentru reușita strădanii
lor consacrate securității în 
Europa.

EUGENIU OBREA

U

urează poporului taiizanian noi succese pe 
prosperității și ‘ păcii.

1

TANZANIA. Imagine din Dar es Salaam

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii". Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“.

Aspect din timpul unei 
demonstrații a studenților 
din Berlinul Occidental în 
sprijinul revendicărilor lor.

La 22 aprilie, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a a- 
nunțat prin intermediul unui pur
tător de cuvînt, că va trimite un 
nou reprezentant în Orientul A- 
propiat care să cerceteze condi
țiile de viață ale populației ci
vile din teritoriile ocupate de 
Izrael. S-a precizat, transmite a- 
genția Reuter, că Izraelul, Ior
dania, Siria și R.A.U. au fost de 
acord cu această propunere a lui 
U Thant.

Pe de altă parte, cotidianul 
„Maariv" din Tel-Aviv a anunțat 
că Izraelul a retumat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
nota acestuia în legătură cu pa
rada militară proiectată de auto
ritățile izraeliene la Ierusalim în 
ziua de 2 mai, cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a statului 
Izrael. în notă se arată că orga
nizarea acestei parăzi constituie 
o violare a acordurilor de armis
tițiu din 1949 și a rezoluției Con
siliului de Securitate din iunie 
1967, privitoare la statutul Ieru
salimului. După cum anunță a- 
genția U.P.I., Ia 24 aprilie Ior
dania a transmis instrucțiuni de
legatului său lâ Națiunile Unite 
să ceară o întrunire de urgență 
a. Cppgiljulyi de Securitate pen
tru a împiedica organizarea pa- 
răzii amintite.

‘Cu o ’ii înainte, reprezentantul 
la O.N.U. al Izraelului a adre
sat o scrisoare președintelui Con
siliului de Securitate, în care sta
tele arabe sînt acuzate de conti
nuarea actelor agresive împotriva 
Izraelului.

*

PARIS 25 — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moaroăș trans
mite : Membrii delegației parla
mentare, în frunte cu acad. Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale au 
făcut joi dimineața o vizită la 
Centrul de cercetări al Societății 
Pechiney — Saint-Gobain. Direc
torul adjunct al Institutului, Ge
orges Clerc, a informat pe oas
peți despre preocupările actuale 
ale cercetătorilor ce deservesc 
cele 17 uzine și exploatările mi
niere aparținîhd societății. Au 
fost vizitate apoi unele labora
toare.

La amiază, Comisariatul pentru 
energia atomică al Franței a ofe
rit un dejun în cinstea delegației 
române la institutul de la Saclay, 
din apropierea Parisului. Au par
ticipat Jean Debiesse, directorul 
general al Institutului de cerce
tări nucleare de la Saclay, Jac
ques Vendroux, președintele Co-

Președintele Johnson reafirmă
renunțarea la un nou mandat
Luînd cuvîntul la o reuniune a 

membrilor Partidului democrat 
din Chicago, președintele John
son a reafirmat hotărîrea anun
țată recent de a nu mai candida 
la viitoarele alegeri pentru reîn
noirea mandatului său preziden
țial. Președintele S.U.A. a fost 
nevoit să recunoască faptul că 
sacrificiile făcute pentru războ
iul din Vietnam „se resimt în 
toâte sectoarele societății ameri
cane" și că „în numeroase fa
milii americane, atît părinții, cit 
și copiii disprețuiesc războiul".

In timp ce președintele John
son își rostea cuvîntarea, în fața 
hotelului unde a avut loc reuniu
nea, cîteva sute de demonstranți 
cereau încetarea războiului din 
Vietnam. Peste 1 200 de polițiști 
și pompieri au intrat în acțiune

Atentat asupra lui H. Boumedienne
ALGER 25 — Co

respondentul Ager- 
pres, C. Benga, trans
mite : Surse oficiale 
algeriene au confir
mat că joi la orele 14 
G.M.T., Houari Bo
umedienne, președin
tele Algeriei a fost 
ținta unui atentat. A- 
supra automobilului în 
care se afla președin-

tele au fost trase de 
persoane necunoscu
te, rafale de armă au
tomată. 'Președintele a 
fost rănit ușor de un 
geam al automobilu
lui care s-a spart, iar 
șoferul a fost rănit la 
umăr. Un buletin me
dical dat publicității 
la Alger arată că sta
rea sănătății lui Ho-

• *

• REPREZENTANȚI ai vieții 
științifice din Bulgaria, Cehos
lovacia, R. D. Germană, Iugos
lavia, Polonia, România, Unga
ria și Uniunea Sovietică discută 
în cadrul upei Conferințe știin
țifice internaționale problema 
„Securitatea europeană și rela
țiile dintre statele aparținînd 
celor două sisteme“.

Din România, la lucrările con
ferinței participă prof. dr. do
cent Mihail Ghelmegeanu, pre
ședintele secției de drept inter
național al Asociației de drept 
internațional și relații Interna
ționale din Republica Socialistă 
România, și economistul Tudor 
Valeriu.

Reprezentanții români au pre
zentat în cadrul conferinței co
municări privind „Aspecte ale 
problemei securității europene" 
și „Unele forme de cooperare e- ' 
conomică între statele europe- 

•. ÎN comunicatul. dat publi
cității după reuniunea Consiliu
lui ministerial C.E.N.T.O. S.U.A., 
Marea Britanie, Iranul. Pakista
nul și Turcia își reafirmă „ho- 
tărîrea lor de a accelera dez
voltarea economică- și socială". 
Participanții au acceptat propu
nerile privind planurile de dez

misiei afacerilor externe a Adu
nării Naționale Franceze, specia
liști ai institutului, deputați, pre
cum și D. Aninoiu, consilier al 
Ambasadei române, cercetători 
români aflați pentru speciali
zare la * Saclay.

în timpul dejunului a avut loc 
un larg schimb de vederi privind 
cercetarea științifică în domeniul 
fizicii nucleare în cele două țări, 
precum și posibilitățile de dez
voltare a colaborării româno- 
franceze în acest domeniu. Au 
luat cuvîntul directorul " general 
Jean Debiesse și acad Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, director adjunct al Institu
tului de fizică atomică. Au fost 
vizitate apoi secții ale importan
tului centru atomic francez.

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

cu cîteva ore înainte de sosirea 
președintelui Johnson pentru a 
înlătura pichetele instalate de 
manifestanți.

O delegație a organizației „Fe
mei — pentru pace“ a prezentat 
Comisiei pentru energia atomică 
a S.U.A. o petiție în care cere 
anularea experienței nucleare sub
terane anunțată pentru 26 aprilie 
la poligonul din statul Nevada. 
Petiția subliniază că „pentru asi
gurarea securității lor, S.U.A 
trebuie să găsească mijloacele 
cele mai potrivite în vederea re
glementării problemelor pe cale 
pașnică, pe baza dezarmării ge
nerale, sub un control interna
țional și nu prin efectuarea de 
experiențe nucleare".

uari Boumedienne 
este în afară de ori
ce pericol.

In jurul Palatului 
guvernamental au fost 
instalate unități ale 
forțelor securității na
ționale, iar poliția a 
lansat o amplă acțiu
ne pentru descoperi
rea autorilor atenta- 

voltare agricolă în Iran, Pakis
tan și Turcjă. Consiliul, se spu
ne în continuare în comunicat, 
a căzut de acord asupra măsuri
lor ce trebuie luate în vederea 
dezvoltării unei colaborări mai 
strînse îp£re membrii C.E.N.T.O. 
în domeniul economic. Comuni
catul menționează totodată că 
miniștrii prezenți la reuniune 
au.trecut în revistă situația in
ternațională și au luat cunoștin
ță de rapoartele Comitetului mi
litar.

Viitoarea reuniune a Consiliu
lui ministerial va avea loc în a- 
prilie 1969 la Teheran.

• LA Londra și Bagdad s-a 
anunțat în mod oficial reluarea 
relațiilor diplomatice dintre Irak 
și Marea Britanie. întrerupte în 
iunie 1967 din inițiativa guver- 

' nulul irakian în legătură cu 
conflictul din Orientul Apropiat. 
Surse londoneze subliniază că 
hotărîrea cu privire la reluarea 
relațiilor diplomatice a fost lua
tă 'în urma convorbiriloțr purtar 
te în ultimele zile de ambasa
dorul britanic la Cairo. Sir Ha
rold Beeley, cu reprezentanții 
guvernului irakian.

• DOUA avioaiie. încărcate 
cu mercenari care au participat

După cum s-a anunțat în Bu
letinul oficial al O.N.U., dezbate
rile din Adunarea Generală pe 
marginea problemei Africii de 
sud-vest vor începe în diminea
ța zilei de 26 aprilie, iar cele din 
Comitetul Politic consacrate exa
minării punctului „Neproliferarea 
armelor nucleare" în dupa-amia- 
za aceleiași zile.

în cursul după-amiezii de joi 
în fața clădirii Palatului Națiu
nilor Unite a avut loc ceremonia 
înălțării celui de-al 124-lea steag 
care a marcat admiterea statului 
Mauritius în rîndul membrilor 
Organizației Națiunilor Unite. La 
festivitate au participat președin
tele Adunării Generale, Comeliu 
Mănescu, secretarul general al 
O.N.U., U. Thant, și un mare nu
măr de diplomați.

Studenții Universității 
Columbia din New York au 
organizat miercuri o de
monstrație de protest îm
potriva construirii unor noi 
săli de cursuri într-un parc 
de distracții folosit de co
piii Harlemului. Studenții 
acuză forurile de conducere 
ale universității de rasism.

l jg ATUAproape 200 de persoane 
au fost deferite tribunalelor 
pentru a fi participat la 
manifestațiile studențești 
care au avut Ioc recent în 
diverse centre universitare 
din R.F.G. La Frankfurt pe 
Main, numărul studenților 
ce vor fi judecați este de 35. 
la Hanovra de 44, iar la 
Miinchen de 100.

. Începînd de marți, importante unități ale armatei și poliției 
dominicane au început să patruleze pe străzile capitalei Republicii 
Dominicane — Santo Domingo, transmit agențiile de presă. Auto
ritățile au interzis toate mitingurile și manifestațiile, inclusiv de
monstrația organizată de Partidul revoluționar dominican, care 
urma să aibă loc miercuri. Aceste măsuri „de securitate" au fost 
luate pentru a împiedica ori ce fel de manifestare care să mai- 
cheze împlinirea a. trei ani de la revolta populară dominicană de 
la 24 apiilie' 1965. *

După cum-se știe, revolta populară de la 24 aprilie a doborît 
dictatura militară, iar Statele Uîiite .au debarcat, pe Insula Hispa
niola (Republica Dominicană șr Haiti), împiedicînd crearea unui 
guvern provizoriu -și organizarea de alegeri libere. Odată cu de
barcarea trupelor americane in țară a început un val de teroare și 
de urmărire împotriva tuturor elementelor progresiste.

Protest cambodgian adresat S.U.A.
Guvernul cambodgian a 

dresat o notă de protest guver
nului S.U.A. în legătură cu 
noile acte agresive ale trupelor 
americano-saigoneze, împotrivă 
Cambodgiei. La 18 martie, se 
arată în nota de protest, un 
grup de militări4 americâh'i și 
saigonezi a pătruns pe terito
riul cambodgian în raionul 
postului de graniță Tinh, Bien 
și a deschis focul asupra popu
lației pașnice ucigînd un locui
tor. De asemenea în ziua de 
17 aprilie o patrulă cambod
giana a fost atacată de, mili
tari americani și saigonezi in 
provincia Svairieng. Doi 

anul trecut la rebeliunea împo
triva guvernului congolez și 
s-au aflat în detențiune în ulti
mele șase luni în Ruanda. au 
făcut miercuri seara escală în 
Malta. Unul dintre avioane s-a 
îndreptat apoi spre Italia, iar 
celălalt spre Belgia.

• DIRECTORUL programului 
..Apollo" gl. Samuel Phillips, a 
anunțat că viitoarea experiență 
spațială americană în cadrul a- 
cestui program va consta din 
lansarea cu ajutorul unei rache
te „Saturn" a unei cabine spa
țiale care, avînd la bord trei 
cosmonauți, va efectua un zbor 
orbital de mai multe zile. Gl. 
Phillips a declarat că există 
șanse serioase ca nrimii cosmo
naut! americani să ajungă pe 
Lună înainte de sfîrșitul anului 
1969.

• ADUNAREA Națională 
franceză a respins miercuri 
noaptea moțiunea de centura, a 
politicii guvernamentale 'în. do
meniul informației prezentată ' 
de Federația stîn'gii democrate și 
socialiste,. In favoarea moțiunii 
au votat 236 de deputați. Pentru 
a fi adoptată, ar fi fost necesare 
cel puțin 244 de voturi.

TEHERAN 25 — Corespon
dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite : In cea de a patra zi a 
lucrărilor sale, Conferința inter
națională a drepturilor omului a 
continuat examinarea progrese
lor realizate și principalelor ob
stacole existente încă pe plan in
ternațional .regional sau național 
în domeniul drepturilor omului. 
Un interes deosebit au suscitat 
luările de cuvînt în care s-au 
condamnat actele de război, asu
prirea, discriminarea rasială, ine
galitatea, din unele regiuni ale 
globului. Mulți vorbitori au re
marcat unitatea indisolubilă între 
pacea lumii și dreptul la liber
tate al popoarelor ca o condiție 
sine-qua-non a progresului eco
nomic și social, care poate asi
gura deplina afirmare și dezvol
tare a ființei umane în conformi
tate cu normele drepturilor omu
lui. Ei s-au referit la cazurile în 
care aceste condiții nu sînt crea
te, precum și la situațiile de vio
lare și denaturare a principiilor 
înscrise în Convenția privitoare 
la drepturile omului. Actele bar-

«WASHINGTON 25 (Agerpres). 
— Timp de 12 ore, în cursul 
zilei de joi, întreaga Americă 
aștepta un răspuns : a fost în- 
tr-aaevăr, prins asasinul lui 
Martin Luther King ? Agențiile 
și posturile americane de radio 
au anunțat că în localitatea me
xicană Caborca, din statul So
nora, poliția a arestat o persoană 
suspectă care seamănă cu James 

.Earl Ray. Dar, după interoga
torii și verificări, s-a constatat 
că arestatul este în realitate un 
locuitor al orașului Baltimore, 
David Kennedy, care nu are nici 
o legătură cu asasinatul de la 
Memphis. El a fost pus în liber
tate.

Astfel, uriașa „vînătoare" în
treprinsă de F.B.I. pentru prin
derea celui care l-a ucis pe 
Martin Luther King continuă să 
se afle în impas. Poliția continuă 

, să verifice informațiile comuni- 
■ cate de agenții săi speciali și de 
persoanele care, tentate de 
100 000 dolari oferiți pentru 

cei 
de

dați cambodgieni au fost uciși, 
iar altul rănit grav. Protestînd 
împotriva acestor noi acte pre
meditate de agresiune, guver
nul Cambodgiei cere guvernu
lui Statelor Unite „să înceteze 
actele ilegale împotriva Cam
bodgiei și să plătească despă
gubiri familiilor, celor uciși“..

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Cambodgiei a adresat 
o notă de protest și guvernului 
Tailandei în care se arată că 
militari tailandezi au pătruns 
în zilele de 31 martie și 2 a- 
prilie pe teritoriul cambodgian.

• CANONICUL Felix Kir, pri
marul orașului Dijon și remar
cabilă personalitate polițică din 
Franța a încetat joi din viață,, 
în vîrstă de 93 de ani. în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial el s-a opus cu curaj ocu
pației naziste. Arestat, condam
nat la moarte și apoi grațiat el 
a continuat să lupte organizînd 
evadarea prizonierilor. După eli
berarea Franței de sub ocupația 
germană el a fost ales deputat. 
Canonicul Kir a militat pentru 
destinderea relațiilor Est-Vest și 
pentru instaurarea unei păci du
rabile în Europa.
• CONVORBIRI de pace în 

Nigeria ar putea avea loc pînă 
la 1 mai sub auspiciile secreta
rului general al Commonweal- 
thului, Arnold Smith, a decla
rat la Londra Okoi Arikpo, mi
nistrul nigerian al afacerilor ex
terne.

Arikpo a reamintit că guver
nul federal este gata să trimită 
patru reprezentanți în vederea 
începerii fără condiții preala
bile, a tratativelor de pace cu 
reprezentanții Biafrei, 

bare ale intervențiomștilor împo
triva poporului vietnamez au fost 
citate în alocuțiunile delegaților 
Iugoslaviei, Bulgariei, Ungariei.

Inițierea unor măsuri concrete 
și urgente tinzînd să pună capăt 
discriminării rasiale <și aparthei
dului au constituit tema princi
pală a unor cuvîntări.

Alți reprezentanți — Dane
marca, Venezuela, Mexic — au 
subliniat necesitatea asigurării în 
lume a egalității în drepturi a fe
meii, lichidarea analfabetismului, 
a sclaviei.

După dezbateri ample, delega
ții au căzut de acord asupra nu
mărului membrilor Biroului con
ferinței. Din birou fac parte 18 
vicepreședinți desemnați pe zone 
geografice : Africa — 5 ; Asia — 
4 ; America Latină — 3 ; Europa 
de vest și alte state — 4‘; Europa 
de est — 2. S-a căzut de acord, 
de asemenea, asupra regulamen
tului interior al conferinței 
asupra constituirii comisiilor 
grupelor de lucru.

Lucrările conferinței vor fi 
luate sîmbăta dimineața.

nunțarea criminalului, furnizează 
tot felul de date. Eforturile po
liției și F.BJ.-ului s-au concen
trat, în ultimele zile, în jurul 
orașului New Orleans, unde șe 
pare că un industriaș ar fi fi
nanțat această crimă. Observato
rii subliniază că acest fapt mar
chează o coincidență stranie, de
oarece, tot la New Orleans ur
mează să se deschidă procesul 
intentat unui alt influent^ m de 
afaceri, Clay Shaw, actu^t de 
procurorul districtual Jim Gar
rison . de a fi fost implicat în a- 
tentatul împotriva președintelui 
Kennedy.

Preocupări

la Singapore
„Gibraltarul răsăritului", cum 

este denumită insula celor 2 mi
lioane de singaporeni, aflată Ia 
numai 130 km de Ecuator, întâm
pină astăzi numeroase dificul
tăți. Din totalul de aproximativ 
500 000 de oameni cît reprentată 
întreaga forță de muncă a ft pu- 
lei, aproape 100 000 sînt șomeri. 
Mulți dintre ei sînt absolvenți 
ai diferitelor școli sau institute 
de învățămînt superior. Societă
țile comerciale străine și locale 
au avut întotdeauna nevoie de 
mină de lucru calificată. Dar 
cum numărul absolvenților a 
crescut de la un an la altul, o 
marc parte din specialiști, mai 
ales tineri, rămîn fără lucru sau 
sînt nevoiți să ocupe servicii 
eare nu corespund calificării 
lor. „Singaporezii, scrie ziarul 
britanic „Financial Times", con
sideră că decît nimic, e bună și 
o muncă cu salariu mai mic".

Timp de peste un secol cît 
Singapore a fost colonie britani
că, englezii au tăcut totul pen
tru dezvoltarea și întărirea in
stalațiilor lor militare din insu
lă. pentru a obține venituri cît 
mai mari de pe urma traficului 
comercial maritim, dar n-au în
treprins aproape nimic pentru 
construirea unei industrii sau 
pentru dezvoltarea agriculturii 
din Singapore. Doar industria 
ușoară a înregistrat o oarecare 
dezvoltare : în ceea ce privește 
agricultura, deși beneficiază de 
condiții climaterice favorabile, 
ea contribuie numai cu 10 la 
sută la venitul național. O bună 
parte a populației se ocupă cu 
comercializarea diferitelor pro
duse industriale. Cu toate a- 
cestea în condițiile unui stat 
fără vamă cum este Singapore, 
invadarea pieței interne de 
mărfuri străine nu poate fi opri
tă, iar falimentele micilor co- 
mercianți îi aruncă pe cei mai 
multr dintre ei în rîndurile șo
merilor. Se consideră că pînă în 
1970 numărul șomerilor se va 
dubla ceea ce — după cum a- 
preciază presa străină — poale 
duce la o „situație 
in insulă.

Plasat în fața unei 
perspective, guvernul 
pore a întreprins în 
timp o serie de măsuri în ve
derea lărgirii portului și plani
ficării construcției unor indus
trii în insulă care nu numai că 
vor contribui la dezvoltarea e- 
conomiei, dar vor crea și un 
mare număr de locuri de mun
că. Acestea nu sint însă singu
rele măsuri ale guvernului. Scu
tirea de taxe a mărfurilor des
tinate exportului, dezvoltarea 
relațiilor economice cu țările so
cialiste, precum și declarația 
recentă a primului ministru al 
acestei țări că este gata să in
terzică pătrunderea pe piața in
ternă a unor produse care ton- 
curează pe cele indigene, sînt 
măsuri care converg spre ace
lași scop.
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