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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu

la adunarea activului de partid din Capitală;

Sîmbătă și duminică au avut 
.loc adunări ‘județene- ale-acti
vului de partid în'cadrul căro
ra s-au dezbătuit' documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 22- 
25 aprilie 1968.

La. adunări au participat 
membri ai Prezidiului Perma
nent, .membri și membri su- 
pleanți ai. Comitetului Execu
tiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte : Ion Gheorghe 
Maurer — județul Cluj, Gheor
ghe Apostol — județul Brașov, 
Emil Bodnaraș— județul Ga
lați, Chivu Stoica — județul 
Buzău, Paul Niculescu-Mizil 
-- județul Timiș, Virgil Trofin 
— județele Satu Mare și 
Maramureș. " II ie Verdeț — 
județul Hunedoara, Maxim 
Berghianu — județul Alba, 
Florian Dănălache — ju
dețele Tulcea și Constan
ța. Ianoș Fazekaș — jude
țele Bistrița — Năsăud și Mu
reș, Gheorghe Radulescu — 
județul Iași, Leonte Răutu — 
județele Neamț și Bacău, Va- 
sile Vîlcu — județele Gorj si 
Mehedinți, Ștefan Voitec 
județul Dolj, Iosif Banc — ju
dețul Vaslui, Petre Blajovici 
județele Sălaj și Bihor, Dumi
tru Coliu — județul Teleor
man, Mihai Gere — județele 
Covasna și Harghita, Petre 
Lupu — județele Botoșani și 
Suceava, Manea Mănescu —

județul Ialomița, Gheorghe 
Stoica — județul Ilfov, Mihai 
Halea — județele Caraș-Seve
cin și Arad, Vasile Patilineț — 
Județele Olt și Vîlcea.

Cu acest prilej, prim-secre- 
tari și secretari ai comitetelor 
județene de partid au prezen
tat expuneri asupra desfășură
rii lucrărilor plenarei. La aces
te adunări au luat cuvîntul un 
mare număr de participant : 
membri ai organizațiilor de 
pari id din întreprinderi indus
triale, unități agricole socia
liste, . instituții științifice și 
culturale, activiști ai organe
lor locale de partid.și de stat, 
ai organizațiilor de masă și 
obștești.

în încheierea dezbaterilor 
au luat cuvîntul membri ai 
conducerii de partid care au 
luat parte la adunări.

în unanimitate, participant ii 
la adunări au adoptat hotărîri 
în care își exprimă adeziunea 
lor deplină la măsurile stabi
lite de plenară și asigură con
ducerea partidului că nu-și vor 
precupeți eforturile pentru în
făptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului 
și a statului nostru, pusă în 
slujba desăvîrșirii construcției 
socialismului în patria noastră, 
creșterii continue a bunăstării 
întregului popor.

(Agerpres)
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— Succesul reprezenta
tivei române de tineretj 
în întîlnirea cu Italia

— Partide spectaculoa
se în campionatul de ju
niori

• Finalele campionate, 
lor școlilor profesionale

• Știri, rezultate, cla
samente

Stimați tovarăși,

Dați-mi voie să încep prin a 
transmite activului de partid 
din Capitală, tuturor comuniș
tilor un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român ! 

JPlenara Comitetului Central 
al partidului a dezbătut timp 
d'e patru zile probleme de 
o mare însemnătate, care vor 
exercita o puternică influență 
pozitivă asupra dezvoltării so- 
cțF noastre socialiste. Ho
tă vjfrl.enarei au trezit un
put ecou și au fost pri
mite deosebită satisfacție 
de 1 membrii de partid, de 
întregul popor. Aceste hotărîri 
demonstrează încă o dată prin
cipialitatea și consecvența cu 
care Comitetul Central al 
partidului înfăptuiește neabă
tut linia politică și directivele 
trasate de Congresul al JX-lea 
pentru perfecționarea condu
cerii activității economico-soci- 
ale, dezvoltarea continuă a de
mocrației de partid și a demo
crației socialiste în țara noas
tră.

Doresc să subliniez în fața 
activului de partid al ’Capita
lei că lucrările plenarei s-au 

fășurat într-o atmosferă de 
ernic entuziasm și intr-un 

ș it de înaltă principiali- 
ț^.,. exigență și răspundere, 
ceea ce demonstrează că Co
mitetul nostru Central . înde
plinește . cu cinste sarcinile 
puse de Congres, îndreptățește 
îhcrederea pe care i-au acor
dat-o partidul și poporul.

După cum știți, la primul 
punct al ordinei de zi s-a dis
cutat problema învățămîntului 
de cultură generală, profesio-, 
n'al și tehnic și superior. In 
plenară au fost relevate marile 
realizări obținute în anii so
cialismului în dezvoltarea în
vățămîntului și în formarea 
de cadre de specialitate pentru 
toate sectoarele de activitate. 
O contribuție de seamă au adus 
îp această privință unitățile de 
învățămînt din București — 
cel mai puternic centru de în
vățămînt din România.

Totodată. în plenară s-au 
subliniat în mod justificat o 
serie de lipsuri ce s-au mani
festat în această perioadă în 
organizarea și desfășurarea 
procesului de învățămînt. Nu 
doresc să revin asupra celor 
spuse la plenară despre lipsu
rile existente în unele institu
ții de învățămînt superior din 
Capitală, deoarece am convin-

gerea că *crițicile 
aduse vor fi reți
nute de cadrele 
didactice și de 
studen-ți și că se 
vor lua toate mă
surile pentru îm
bunătățirea acti
vității, pentru ri
dicarea nivelului 
învățămîntului.

Trebuie să se 
acționeze cu toată 
fermitatea pentru 
înfăptuirea direc
tivelor Comitetu
lui Central pri
vind învățămîn- 
tul, deoarece rea
lizarea lor este in
dispensabilă pen
tru a asigura ca 
învățămîntul nos
tru să corespundă 
tot mai bine ce
rințelor mereu 
crescînde pe care 
societatea le pune 
în fața sa.

Desăvîrșirea so
cialismului și pro
cesul creării con
dițiilor pentru tre
cerea în viitor la 
comunism impun 
ca o necesitate o- 
biectivă, o dată cu 
dezvoltarea bazei 
materiale și per
fecționarea relați
ilor de producție, 
ridicarea nivelu
lui general de
cultură al întregului po
por, progresul rapid al ști
inței și învățămîntului. So
cialismul și comunismul sînt 
rezultatul a tot ceea ce a cre
at pînă acum omenirea mai 
bun, mai avansat în domeniul 
producției materiale și al cu
noașterii umane.

Prin această prismă privim 
sarcinile învățămîntului nostru, 
de toate gradele, și îndeosebi 
ale învățămîntului superior, 
care are un rol principal în 
educarea și formarea tinere
tului pentru muncă și viață, 
întreaga activitate a școlii și 
universității trebuie să înar
meze tineretul cu qele maî 
înaintate cunoștințe științifice, 
cu concepția despre lume și 
societate a proletariatului — 
materialismul dialectic și is
toric.

In această privință o mare 
răspundere revine corpului di
dactic. Comitetul Central a-

care le-o acordă 
partidul, statul, 
întregul popor.

învățămîntul su
perior trebuie să 
fie un centru pu
ternic pentru pro
movarea științei 
înaintate și a ide
ologiei noastre. 
Am subliniat la 
plenară anumite 
neajunsuri ce se 
manifestă în acest 
domeniu de activi
tate s'' în unele 
instituții de în
vățămînt, îndeo
sebi în universi
tate. Se impune, 
de aceea, cu mul
tă acuitate necesi
tatea sporirii com
bativității față de 
orice concepții i- 
dealiste, față de 
price confuzii ide
ologice, inclusiv 
unele idei retro
grade sau chiar 
reacționare, care, 
dirr păcate, își mai 
fac lo-c și față de 
care nu întotdea
una se ia poziție 
corespunzătoare.

Organizațiile de 
partid trebuie să 
fie în primele rîri- 
duri și să militeze 
mai energic pen
tru ’ îmbunătățirea 
activității în învă
țămîntul superior,

pentru creșterea combativității 
corpului didactic, a studenților 
față de' tot ceea ce este străin 
concepțiilor noastre, pentru ri
dicarea nivelului general știin
țific și ideologic al învățămîn
tului. Sarcini de răspundere 
revin, de asemenea, organiza
țiilor Uniunii Tineretului 
Comunist. Comuniștii, fie
care membru de partid 
trebuie să militeze neo
bosit pentru triumful mar- 
xism-leninismnlui, pentru 
victoria filozofiei noastre îm
potriva tuturor concepțiilor 
filozofice străine.

preciază, după cum știți, în 
mod deosebit activitatea ca
drelor didactice și în
deosebi din învățămîn
tul superior. îmi exprim 
convingerea că întregul corp 
didactic va milita cu toată 
hotărîrea pentru îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspundere 
ce-i revin, pentru■progresul și 
prosperitatea României socia
liste.

Avem un tineret studențesc 
care dovedește multă seriozi
tate în învățătură, în felul în 
care‘ se pregătește pentru a fi 
gata să-și aducă contribuția la 
dezvoltarea multilaterală a 
patriei. Sîntem convinși că 
studenții din Capitală, ca de 
altfel toți studenții din țară, 
întregul tineret din patria 
noastră, vor munci cu și mai 
mult elan pentru ridicarea ni
velului lor de cunoștințe, pen
tru a răspunde preocupării 
permanente și încrederii pe

Consider că este necesar să 
se acorde mai multă atenție 
întăririi organizațiilor de par
tid din universități și institu
tele de învățămînt superior, 
prin primirea unui număr mai 
mare de studenți în partid. 
Este o greșeală faptul că s-a 
neglijat și s-a subapreciat pri
mirea unui număr mai mare 
de studenți în partid, că s-a 
mers pe linia de a se aprecia 
că n-ar fi necesar să avem un

număr mai mare de studenți 
membri de partid, că vor avea 
timp să devină membri de 
partid cînd vor intra în pro
ducție. A

Trebuie să rezolvăm într-un w 
timp scurt, în mod pozitiv, 
această lipsă, să trecem la 
primirea unui număr mai 
mare de studenți în partid, să 
creăm în toate facultățile și @ 
în toți anii de studii organi
zații de partid studențești. A- _ 
ceasta este o cerință obliga
torie pentru a asigura buna 
desfășurare a activității edu- 
cative în rîndul studenților, 
buna funcționare a organi
zațiilor de tineret, succesul 
eforturilor noastre pentru for- 9 
marea intelectualilor de mîine 
ai patriei noastre.

Comitetul municipal de par- 9 
tid București trebuie să acorde 
mai multă atenție muncii de 
partid din învățămînt și în- w 
deosebi din învățămîntul su
perior. Aș dori să menționez 
în această ordine de idei ne- “ 
cesitatea ca comitetul muni
cipal să analizeze în cel mai a 
scurt timp activitatea comite- " 
tului de sector care se ocupă 
de învățămîntul superior, să-1 
ajute să-și îndeplinească așa “ 
cum trebuie datoria, sa ia mă
suri pentru întărirea lui cu ca- 
dre care să-i asigure o acti- 
vitate corespunzătoare sarcini
lor înalte ce-i revin. Subliniez, a 
tovarăși, că nu este vorba de ™ 
un oarecare comitet de sec
tor ; aici trebuie să avem oa- 
meni cu o bună pregătire ideo- 
logică, științifică, tovarăși care 
să aibă cunoștințele și price- V 
perea de a mobiliza cei 30 000 
de studenți, miile de profe- 
sori și de lucrători din corpul 
didactic, pentru a crea din a- gcx 
ceastă considerabilă forță in- 
telectuâlă un sprijin activ al 
întregii munci de formare a ® 
unui tineret intelectual nou, 
constructor al socialismului și 9 
comunismului.

Plenara a dezbătut modul a 

cum se realizează sarcinile tra- 
sate de Congresul al IX-lea cu 
privire la creșterea rîndurilor @ 
partidului. După cum știți, 
partidul numără astăzi peste 
1 760 000 de membri. Compo
ziția socială corespunde, în a 

general, structurii societății 
noastre. Muncitorii și țăranii 
reprezintă peste 70 la sută din 9

Festivalul folcloric studențesc

Muzeul satului
•scenă

(Continuare in pag. a 2-a)

ADEZIUNE UNANIMA FAȚA DE-
HOTARRULE PLENAREI C.C. AL PRJL

Largul răsunet pe care l-au 
avut lucrările plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—25 aprilie sub
liniază interesul și aprobarea 
oamenilor muncii din întreaga 
țară față de hotărîrile luate 
de conducerea partidului nos
tru. Principialitatea și spiritul 
de dreptate care caracterizea
ză politica partidului au ieșit 
în evidență prin analiza și cla
rificarea situației politice a 
unor activiști de partid ares
tați și condamnați cu ani în 
urmă. Dintr-o nobilă respon
sabilitate față de adevărul is
toric, față de legalitatea socia
listă, plenara a hotărît reabi
litarea unor vechi militanți ai 
mișcării revoluționare din țara 
noastră.

— „Am urmărit cu mare in
teres lucrările Plenarei — ng-a 
spus muncitorul MIHAI AN- 
GELESCU de la F.M.U.A.B.

ÎNALTA ras
PUNDERE 

FATĂ DE OM,
FATĂ DE 

CAUZA SO-
CIALISMULUI

Reabilitarea lui Lucrețiu Pă- 
trășcanu pe care mulți dintre 
noi l-am cunoicut și l-am res
pectat nu este numai un gest 
de necontestată dreptate dar și

o dovadă elocventă că Parti
dul nostru este în măsură să 
.stabilească just valoarea fiecă
rei etape din istoria țării noas
tre, să revizuiască greșelile fă
cute, aplicînd înaltul princi
piu al legalității socialiste. S-a 
accentuat în Plenară necesita
tea respectării normelor de 
partid și, mai ales, datoria 
fiecărui comunist de a se simți 
responsabil de faptele sale. 
Este un mare pas înainte acest 
act de dreptate prin care u- 
manismul partidului nostru, 
respectul față de valorile po
porului, față de.istorie au fost 
încă o dată verificate.

— Am citit cu mîndrie a- 
naliza serioasă și principială 
pe care Plenara a făcut-o si
tuației unor activiști de par
tid — a declarat MIHALA-

(Continuare în pag. a Ill-a)

SIMBOLUL DEMNITĂȚII
Întotdeauna erorile 

mi-au cutremurat fi
ința. In fața ipocri
ziei, plină de sfidare, 
care calcă în picioare 
cinstea și demnitatea, 
mi-am simțit oprită 
lumina ochilor și gla
sul mi s-a pietrificat. 
Cînd mi s-a arătat o 
crimă aveam un ho
hot de plîns interior 
și așteptam în tăcere 
pedeapsa. Orice cri
mă își are pedeapsa 
ei; asta am învățat-o 
de la oamenii cinstiți 
și demni, de la oa
meni umani. Căci sînt 
și oameni inumani, 
care săvîrșind o cri

mă se îndreaptă re
pede spre alta, sau o 
pregătesc mocnit și 
pe tăcute. Dintr-o 
crimă, ei nu înțeleg 
să intre-n pedeapsă, 
ci în altă crimă I Am 
adorat și ador frumu
sețea umană a celor 
mulți și cinstiți care 
duc pe umerii lor 
vitalitatea 
noastre; i-am privit 
și i-am ascultat în pă- 
mînt, la adîncimile 
carbonifere, i-am vă
zut stăpînind dimen
siunile de beton ale 
barajelor, i-am văzut 
pîrjohndu-și eforturi

epocii

le la furnale, sau a- 
dunînd în timpuri 
piramidele de grîuri. 
Eu mi-am încercat 
printre ei sunetele, și 
dacă nu le întemeiam 
cuceritor, le căutam 
în ei și-mi găseam iz
voarele. Ei erau și 
sînt membrii partidu
lui, erau și sînt mem
brii conștiinței 
muniste, se 
cau și se 
că la lumina

la rigorile demni
tății !
I. CR1NGULEANU 

(Continuare în 
pag. a IlI-a)

co- 
amplifi- 
amplifi- 

cinstei

aute ntică a
cîntecului și dansului

E un obicei străbun — păstrat 
pe toate meleagurile patriei noas
tre — ca bătrînii și tinerii deo
potrivă, să-și toarne visurile, 
speranțele, biruințele în formele 
trainice ale artei. Nn e vîrf de 
munte pe tot cuprinsul țării noas
tre, nu e sat ori plai care să nu-și 
aibă povestea și cîntecul său. Cîn- 
tecele, mai ales, sînt purtate de 
crainici vestiți, flăcăi și fete cu 
glasuri melodioase, pe la tradi
ționale festivaluri și serbări popu
lare. O asemenea serbare a întru
nit ieri în Capitală cîteva sute 
de studenți artiști amatori din 
toate centrele universitare ale 
țării.

...E liniște ca la țară. Și-n tă
cerea acestei dimineți de sfîrșit 
de aprilie, freamătul copacilor, 
adierea vîntului par glasuri ome
nești ce ne povestesc amintiri și 
întîmplări din vremuri de de
mult și din vremuri prezente. Su
nete de bucium vestesc în patru 
zări că liniștea se va sparge în 
curînd, că de pe strune își vor 
lua zborul cîntece vesele, că vom 
asculta glasuri melodioase, că 
vom vedea flăcăi și fete prinși în 
înfocate hore. In sfîrșit, că va

fi o nuntă — „O nuntă ca-n po
vești" ;
de vin, UUU U.1^- 'UCSlt> Utf 
alaiului, chemînd nuntașii la pe
trecere. " 
fapt, o .......
spectacol, un spectacol grandios, 
care marchează sfîrșitul unei mari 
serbări studențești: „Festivalul 
folcloric 1968". Muzeul satului 
din Capitală transformat ad-hoc 
într-o imensă scenă, a concentrat 
în această duminică de aprilie 
tot ce are mai valoros arta stu
dențească. Sosesc oaspeți' : tova
rășii DUMITRU POPA, membru 
supleant al Comitetului 'Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R, primar gene
ral al Capitalei, ION ILIES
CU, prim-secretar al Comi
tetului Central al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, acad. ȘTEFAN 
BĂLAN, ministrul învățămîntului, 
MIRCEA ANGELESCU, secre
tar al C.C. al U.T.C., președinte 
al U.Ă-S.R., activiști ai U.T.C. și 
ai U.A.S.R., profesori și studenți. 
Sînt prezenți printre invitați mem
brii delegației Uniunii Tineretu-

vornicei, purtînd ploști 
dau de veste de sosirea

Dar nunta nu este, de 
nuntă obișnuită, ci un

lui Comunist Leninist, care la 
invitația Uniunii Tineretului Co
munist din România fac o. vizită 
în țara noastră.

Alaiul „nuntașilor" străbate a- 
leile Muzeului Șutului. Parcă des- 
călecînd de pe bidivii legendari, 
flăcăii cu orațiile — „purtătorii 
de cuvîht" ai mirelui — vin să 
rostească cererea în căsătorie. 
„Soacra mare" și „soacra mică", 
lăcrimînd o boabă de rouă, merg 
vesele, cuprinzîndu-se prietenește 
de mijloc. în spatele lor, la cinci 
pași, gravi la vorbă și la port, 
calcă demni și cavalerește cei doi 
„socri". „Nuntașii" cîntă în cor: 
„l-ați mireasă ziua bună / De la 
tată, de la mumă / De la frați, 
de la surori / De la grădina cu 
flori". în fața caselor, reprezen- 
tînd diferite regiuni ale țării au 
loc spectacole folclorice studen
țești de o relevabilă ținută ar
tistică. „Mirele" e din Maramu
reș, „mireasa" de prin părțile 
Clujului. în dreptul caselor tine
rilor „soți" fete în cămăși albe și

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Alaiul sărbătorii
Foto : EM. COJOC ARD
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numărul total al membrilor de 
partid. Este îmbucurător că în 
rîndul partidului sînt aproape 
300 000 de intelectuali, o torță 
uriașă, care întrece cu mult 
numărul total al intelectua
lilor pe care-i avea întreaga 
Românie dinainte de război. 
Subliniez, de asemenea, că în 
unele domenii din totalul ca
tegoriei respective de intelec
tuali, aproape 40 la sută, și 
citeodată chiar mai mulți, sînt 
membri de partid. Putem fi 
mulțumiți de felul cum se des
fășoară activitatea partidului 
în rîndul intelectualilor și de 
contribuția lor la înfăptuirea 
politicii partidului.

Plenara a constatat că or
ganizațiile de partid, comuniș
tii își îndeplinesc cu cinste mi
siunea de organizatori și în
drumători ai întregii activități 
de dezvoltare a societății noas
tre, fiind urmați cu încredere 
de masele largi ale poporului, 
de toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate. 
Creșterea rîndurilor partidului 
constituie încă o dovadă a în
crederii de care el se bucură 
în rîndul maselor largi ale ce
lor ce muncesc.

Organizația din București 
este organizația cea mai pu
ternică numericește a partidu
lui și, totodată, cu activitatea 
cea mai complexă. Ea își în
deplinește în bune condiții 
marile sarcini ce-i stau în față. 
Comitetul Central dă o înaltă 
apreciere felului în care co
muniștii din București, activul 
comitetului municipal își des
fășoară munca politico-orga- 
nizatorică înfăptuind neabătut 
în toate domeniile linia gene
rală a partidului.

Preocupîndu-se necontenit 
de ridicarea bunăstării între
gului popor, partidul nostru 
are în centrul activității sale 
grija față de om, rezolvarea 
tuturor problemelor ridicate 
de cei ce muncesc.

O expresie a acestei preocu
pări este analiza făcută de ple
nara Comitetului Central cu 
privire la modul cum sînt so
luționate scrisorile și sesizările 
oamenilor muncii. Aș dori să 
arăt în primul rînd că însuși 
numărul mare de scrisori a- 
dresate Comitetului Central al 
partidului reflectă încrederea 
poporului nostru în partid și 
în Comitetul său Central, con
vingerea profundă a oameni
lor muncii câ, adresîndu-se 
partidului, conducerii sale, 
problemele pe care le ridică 
își vor găsi o rezolvare cores
punzătoare. Trebuie totodată 
să subliniem că prin aceste se
sizări și scrisori, dintre care 
cele mai multe sînt întemeiate, 
partidul, organele sale primesc 
un sprijin puternic în desco
perirea unor neajunsuri, în 
elaborarea măsurilor pentru 
îmbunătățirea activității în di
ferite domenii, pentru rezol
varea problemelor ce se ridică 
pe teren, în activitatea prac
tică

Comitetul Central a atras a- 
tenția activului de partid și de 
stat, tuturor funcționarilor din 
ministere și din consiliile 
populare, că trebuie să acorde 
mai multă atenție soluționării 
operative și în bune condiții a 
tuturor sesizărilor juste ale oa
menilor muncii. Cred că nu 
mai e nevoie să insist aici pen
tru a sublinia că aceasta este 
o îndatorire de onoare a fie
cărui activist de partid, a fie
cărui membru de partid, a fie
cărui funcționar al statului 
nostru, — o condiție spre a-și 
îndeplini așa cum se cuvine 
sarcinile și a răspunde încre
derii partidului și poporului.

Tovarăși,
Plenara Comitetului Cen

tral, analizînd starea pregătirii 
de luptă și politice a forțelor 
armate ale țării, a constatat cu 
deplină satisfacție că armata 
noastră se găsește la un bun 
nivel de instruire și că este 
oricînd gata să-și îndeplineas
că cu cinste misiunea sacră în
credințată de partid și guvern, 
ca apărătoare a pămîntului pa
triei, a cauzei păcii.

Statul nostru a făcut și face 
mari eforturi financiare și ma
teriale pentru înzestrarea for
țelor noastre armate cu tehni
ca modernă de luptă. Este de 
înțeles că, atîta vreme cit exis
tă imperialismul și, ca urmare, 
se menține pericolul de agre
siune și război, inclusiv peri
colul unui război mondial, 
este necesar să facem totul 
pentru a asigura întărirea con
tinuă a forțelor noastre arma
te, a capacității lor de luptă 
pentru apărarea patriei. După 
cum ați putut afla, plenara 
Comitetului Central a hotărît 
să fie luate noi măsuri pentru 
a asigura forțelor noastre ar
mate tehnica de luptă necesa
ră și modernă. In acest sens, 
au fost stabilite măsuri pentru 
a produce la noi în țară o par
te mai mare a mijloacelor de 
apărare, importînd în special 
acea tehnică de luptă a cărei 
producție în țară nu se justifi
că economic sau nu se poate 
realiza la un nivel satisfăcă
tor.

Urmărind cu consecvență să 
asigure armata noastră cu tot 

oe-1 este necesar pentru a-și 
putea îndeplini în orice mo
ment misiunea, Comitetul Cen
tral și-a exprimat și își expri
mă încrederea deplină că mi
litarii forțelor noastre armate 
vor depune eforturi neobosite 
spre a-și ridica în continuare 
nivelul pregătirii de luptă și 
politice, spre a învăța să folo
sească în orice condiții de lup
tă armamentul din dotare, a 
fi oricînd gata să-și îndepli
nească datoria față de patrie, 
față de cauza socialismului.

Tovarăși,

Plenara Comitetului Central, 
discutând problema reabilită
rii unor activiști de partid și 
de stat a trecut în revistă ac
tivitatea partidului și a condu
cerii sale de-a lungul unei în
tregi perioade istorice. Aceasta 
pentru, că nu putem analiza și 
stabili cauzele care au dus la 
o serie de abateri, fără a ține 
seama într-adevăr de întreaga 
perioadă și de tot ce s-a întâm
plat pe atunci.

Desigur s-ar putea pune în
trebarea dacă era necesar sau 
nu să analizăm acum aceste 
probleme, dacă nu era mai 
bine să considerăm că Ia noi 
nu avem nimic de reabilitat. 
S-ar putea ridica, de aseme
nea, și o altă întrebare : pu- 
nînd în discuție aceste pro
bleme nu se va umbri oare 
activitatea partidului din- 
tr-o perioadă de o deo
sebită importanță, eroică ? 
Cred că la aceste între
bări se poate răspunde, fără 
nici o ezitare : nu, nu umbrim 
în nici un fel activitatea eroi
că a partidului, pentru că noi 
nu confundăm activitatea uria
șă desfășurată <țe partid cu 
abuzurile șî nelegiuirile în
făptuite de oameni cărora le 
este străin spiritul de partid.

Prezidiul și Comitetul Exe
cutiv, Comitetul Central al par
tidului procedează foarte just 
și răspund unor înalte îndato
riri ce le revin în fața partidu
lui și a poporului — de a lă
muri lucrurile cu deplină o- 
biectivitate, de a preciza ade
vărul și a arăta dacă arestarea 
și reprimarea unor activiști de 
partid și de stat au fost sau 
nu întemeiate. Trebuie să fa
cem aceasta cu întreaga noas
tră conștiință de membri de 
partid.

Desigur, tovarăși, facem a- 
cest lucru stăpîniți de o mare 
amărăciune, deoarece vreme 
îndelungată ne-am obișnuit să 
gîndim si să declarăm public, 
cu multă satisfacție, că la noi 
nu avem nimic de reabilitat, 
că în România nu s-au petre
cut abuzuri și încălcări ale de
mocrației de partid și ale lega
lității socialiste. Mai mult, s-a 
spus că a fost o mare fericire 
pentru noi că am avut pe ci
neva care a apărat activul de 
partid și de stat. Și iată că 
deodată sîntem nevoiți să con
statăm că avem și noi obliga
ții de reabilitare — și, din pă
cate, că avem mulți activiști 
de partid de reabilitat. Unii 
post-mortem, alții care mai 
sînt în viață și au suferit dife
rite sancțiuni și represiuni. 
Avem, ca să mă exprim astfel, 
sentimentul că ne-am trezit 
brusc dintr-un vis frumos, și 
constatăm că realitatea este cu 
totul alta. La această concluzie 
s-a ajuns pe baza unei analize 
temeinice a faptelor care de
monstrează că în această pe
rioadă au fost comise multe a- 
buzuri, că cei care le-au orga
nizat și-au pătat mîinile cu 
sîngele lui Pătrășcanu și al al
tor activiști de partid și de 
stat.

Avem de aceea obligația mo
rală și politică să restabilim 
adevărul, așa cum este el. Nu
mai astfel ne îndeplinim dato
ria de comuniști pe care par
tidul și poporul i-au învestit 
cu o mare răspundere. Făcînd 
lumină deplină în aceste pro
bleme de mare însemnătate, ne 
exprimăm înaltul spirit de răs
pundere în fața partidului, a 
poporului, pentru cauza socia
lismului în România.

Dezvăluirea abuzurilor și ile
galităților comise în acea peri
oadă nu numai că nu va di
minua, ci, dimpotrivă va în
tări și mai mult autoritatea și 
prestigiul partidului nostru în 
fața poporului, care va vedea 
în el un partid ce știe în mod 
curajos să dezvăluie lipsurile, 
să lupte pentru înlăturarea lor. 
să restabilească adevărul și să 
asigure întărirea legalității so
cialiste în România.

în istoria zbuciumată a po
porului nostru s-au săvîrșit 
multe abuzuri și crime împo
triva poporului, dar clasele do
minante, partidele burghezo- 
moșierești au căutat întotdea

una să le justifice, să ascundă 
realitatea și adevărul. Istoria, 
timpul — supremul judecă
tor — au făcut însă întotdea
una dreptate și au condamnat 
pe făptașii nelegiuirilor. Noi 
sîntem comuniști și nu putem 
proceda în același fel, nu pu
tem lăsa ca istoria și timpul să 
aducă lumină. Noi sîntem a- 
ceia care avem datoria și sar
cina să facem dreptate — și 
s-o facem astăzi, cînd sînt în 
viață cei care cunosc realitățile 

și care știu cum s-au petrecut 
lucrurile. A lăsa aceasta pe 
seama istoriei și a timpului ar 
însemna a contribui poate Ja 
ascunderea adevărului și kt 
falsificarea lui. Pentru că dacă 
astăzi se găsesc oameni ca Dră
ghici, care încearcă să înșele 
partidul și poporul, să nege 
faptele chiar în fața celor care 
le-au cunoscut direct fiindcă 
s-au petrecut sub ochii lor, cu 
mult mai greu ar fi fost mai 
tîrziu de restabilit adevărul.

Partidul nostru comunist este 
puternic tocmai prin aceea că 
știe să analizeze critic și auto
critic propria sa activitate. 
Aceasta este o dovadă a forței 
și seriozității sale. în același 
timp, aceasta constituie și ga
ranția sigură că se vor lua mă
surile necesare pentru îndrep
tare, că se va face totul pen
tru ca în viitor să nu se mai 
poată produce asemenea fapte 
reprobabile.

Doresc să subliniez în fața 
activului de partid, seriozita
tea și înalta răspundere cu care 
Comitetul Central a analizat 
aceste probleme. Procedînd în 
acest fel, Comitetul Central își 
îndeplinește cu cinste misiunea 
încredințată de congres, de 
a asigura conducerea între 
congrese a întregii activi
tăți politico-sociale, sar
cina trasată de Congresul al 
IX-lea de a restabili normele 
leniniste în partidul nostru, 
democrația de partid, demo
crația socialistă, de a lichida o 
dată pentru totdeauna abuzu
rile și ilegalitățile și de a tra
ge la răspundere pe cei vino- 
vați.

Am ascultat raportul comi
siei de partid și relatările mul
tor tovarăși care au luat cu- 
vîntul în plenara Comitetului 
Central sau care au vorbit aici. 
Putem să tragem concluzia că 
în acea perioadă au fost co
mise multe abuzuri, au avut loc 
grave cazuri de reprimare a 
unor activiști de partid și de 
stat, dintre care cazul Pătrăș
canu este poate cel mai fla
grant și cel mai grăitor. Dar 
nu este singurul.

După cum s-a arătat în ple
nară, comisia de partid desem
nată de Comitetul Executiv, 
a studiat timp de doi ani și ju
mătate cu concursul unui nu
măr mare de activiști de par
tid, dosare însurnînd peste 
50 000 de file, strâduindu-se să 
descurce firele acelei înscenări 
monstruoase care a fost cazul 
Pătrășcanu. Comisia, formată 
din vechi membri de partid, a 
analizat actele, a discutat cu 
un mare număr de oameni, 
atît din cei implicați în pro 
ces, cit și cu cei care au între
prins ancheta, ajungînd la 
concluziile de care ați luat cu
noștință.

Pentru felul cum și-au înde
plinit sarcina încredințată, 
plenara Comitetului Centra] a 
exprimat mulțumiri tovarăși
lor din comisie, tuturor acti
viștilor care au lucrat pentru 
restabilirea adevărului. Acum 
este în afară de orice îndoială 
că arestarea și condamnarea 
lui Pătrășcanu nu au nici o jus
tificare, că a avut loc de fapt 
o înscenare odioasă, că Pătrăș
canu este victima unui asasinat 
mișelesc.

Merită de remarcat că aceas
ta s-a întîmplat în 1954, cînd 
în alte țări socialiste. în Uni
unea Sovietică începuse să se 
ia curs spre dezvăluirea unor 
astfel de ilegalități și spre 
reabilitarea victimelor acesto
ra. De aceea este și mai de ne
înțeles de ce tocmai atunci s-a 
ivit această grabă de a-1 ju
deca și a-1 executa după două' 
zile, în mod precipitat, prin 
împușcare pe la spate.

De asemenea, comisia, anali
zînd acuzațiile ce i se aduceau 
lui Foriș, că ar fi fost agent al 
dușmanului, a constatat că el 
este nevinovat, că a fost exe
cutat fără să existe temeiuri 
legale și chiar fără judecată — 
că, deci, și în acest caz a avut 
loc de fapt un asasinat.

Din studierea și a altor ca
zuri și procese, între care pro
cesul Luca, procesul de la Ca
nal și altele, se evidențiază, 
de asemenea. netemeinicia 
multor acuzații și mul
tor condamnări din acela 
vremuri. Toate acestea con
stituie acte pe care partidul 
nostru le reprobă șl le con
damnă cu toată hotărîrea. Ele 
sînt însă, totodată, acte de 
drastică acuzare și condam
nare la adresa acelora care 
le-au inițiat și înfăptuit. Ele îl 
acuză și îl condamnă pe Ale
xandru Drăghici, ca organiza
tor și înfăptuitor al acestor 
acțiuni, criminale împotriva ac
tivului de partid și de stat, îl 
acuză și-l condamnă pa 
Gheorghiu-Dej. care a inițiat 
și patronat aceste acțiuni.

Va trebui, de asemenea, să 
stabilim adevărul și în ce pri
vește sancționarea unor acti
viști de partid și de stat, care 
au avut de suferit în perioada 
respectivă.

în fata faptelor atît de evi
dente, subliniate și completate 
pe larg de membrii Comitetu
lui Central, poziția adoptată în 
plenară de Alexandru Dră
ghici apare cu totul de neîn
țeles. Logica, bunul simț îl 
obligau să vină în fața Comi

tetului Central și să arate des
chis cum s-au întîmplat toate 
acestea, să arate care este par
tea sa de răspundere, să ajute 
Comitetul Central și partidul 
să restabilească adevărul.

Or, în loc să facă acest lu
cru în mod cinstit, el s-a si
tuat pe poziția de a justifica 
totul, de-a încerca să de
monstreze ceea ce nu se poate 
demonstra. A încercat să sus
țină și acum în fața Comite
tului Central, în fața dovezi
lor evidente, că de fapt repri-., 
mările erau întemeiate. în loc 
să reprobe și să condamne a- 
buzurile, arestările și represiu
nile, să exprime regrete pen
tru cele săvîrșite, el a căutat 
să le justifice, deolarînd cinic 
că de fapt îi pare rău că n-a 
reușit să-și asigure dovezi sufi
ciente pentru a justifica cri
mele, că activitatea celor din 
subordinea lui a fost slabă și 
că de aceea comisia de partid 
a putut să demonstreze nete
meinicia acuzațiilor.

Realitatea este că cei care 
au săvîrșit aceste acte au ma
nifestat slăbiciuni tocmai 
pentru că nu au procedat cin
stit, pentru că s-au bazat pe 
minciuni și falsuri, iar minciu
nile și falsurile nu pot fi 
la nesfîrșit acoperite. Dră
ghici a venit și a declarat cu 
cinism în fața plenarei că în 
activitatea securității ar fi ad
mise, ca o practică, înscenările
— denumite de el „legende**
— că ar fi admise constrînge- 
rile morale, recurgerea la 
falsificări și provocări, afir- 
mînd că așa a procedat și 
siguranța burghezo-moșiereas- 
că cu comuniștii.

Aceasta este, tovarăși, o in
sultă la adresa organelor noas
tre de securitate, a orînduirii 
noastre socialiste. Nu este în 
etica comuniștilor, în etica so
cietății noastre socialiste re
curgerea la falsuri, la însce
nări, la mistificări. Este drept, 
acestea sînt metode care au 
existat în practica siguranței 
burghezo-moșierești, dar noi 
am luptat împotriva lor.

Organele noastre de secu
ritate și de justiție au fost 
create în societatea noastră în 
scopul apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului, al 
luptei împotriva dușmanilor 
socialismului, ca organe ce tre
buie să fie pătrunse de spiri
tul respectului față de lege; al 
respectului față de om, față de 
ideile socialismului. Se poate 
afirma că Drăghici prin com
parația ce a făcut-o cu orga
nele de represiune ale claselor 
exploatatoare a recunoscut un 
adevăr, deoarece el a procedat 
cu comuniștii așa cum proceda 
și siguranța burghezo-moșie- 
rească. Firește că un om cu 
asftel de concepții n-avea ce 
căuta în fruntea unui organ 
de o asemenea importanță, 
care cere multă integritate 
morală, multă cinste, mult spi
rit partinic și conștiință co
munistă — adică tocmai ceea 
ce el n-a avut niciodată.

Aș vrea să subliniez că în 
cuvântul său la plenară, 
Drăghici a căutat să se sustra
gă de la răspunderea ce-i re
venea pentru represaliile îm
potriva activiștilor de partid, 
pentru condamnarea și asasi
narea lui Pătrășcanu, referi n- 
du-se la lupta dusă de organe
le de securitate contra elemen
telor dușmănoase, contrarevo
luționare, care au fost lichida
te în acele vremuri. Este ade
vărat, tovarăși, că în primii ani 
ai construcției socialiste, clasa 
muncitoare, în alianță cu țără
nimea, cu intelectualitatea îna

intată și cu alte forțe popu
lare, sub conducerea partidului 
comunist a dus o luptă dîrză 
împotriva dușmanului, repur
tând victorii în toate domeniile 
de activitate. Au fost lichidate, 
pentru totdeauna, clasele ex
ploatatoare, forțele politice 
reacționare, s-au făurit noi re
lații de producție și, pe aceas
tă bază, s-a cimentat unitatea 
întregului popor în jurul par
tidului.

Lichidarea forțelor reacțio
nare este opera luptei unite a 
maselor populare, este rezulta
tul politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru. în decursul 
anilor s-a încercat să se acre
diteze la securitate ideea că 
aceasta a dus de fapt lupta cu 
dușmanul. încă în 1956 am 
criticat această concepție, sub
liniind că nu securitatea, ci 
partidul a fost organizatorul 
și conducătorul luptei împo
triva dușmanului, că nu 
activitatea represivă este 
hotărîtoare, întrucît nici o 
activitate de acest fel nu 
poate lichida burghezia, nu 
poate lichida moșierimea. Nu
mai activitatea revoluționară, 
de transformare a societății și 
de construcție socialistă poate 
asigura victoria în această lup
tă. Dar dacă noi am desființat 
clasele dominante, reacțiunea, 
aceasta se datorește nu măsu
rilor represive, ci tocmai vic
toriilor strălucite obținute de 
poporul nostru în construcția 
socialistă, muncii eroice a în
tregului popor sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Așa cum am mai spus nu o 
dată, organele securității sta
tului și alte organe de stat au 

avut și își au rolul lor în 
această luptă. Nu o dată Co
mitetul Central a dat o 
înaltă apreciere activității 
acestor organe, aportului 
lor la cauza generală, 
faptului că și-au îndeplinit 
cu cinste sarcinile încredințate 
de partid și guvern. La plena
ra din iulie anul trecut s-a 
vorbit pe larg despre aceste 
probleme și nu consider că tre
buie să ne mai oprim acuma a- 
supra lor. Azi noi nu discu
tăm despre munca organelor 
de securitate, ci analizăm a- 
buzurile și reprimările să
vîrșite împotriva unor acti
viști de partid și de stat.

Este, desigur, normal ca în 
acest cadru să analizăm mun
ca acelor tovarăși care au lu
crat la securitate, răspunderea 
lor față de ce s-a întîmplat. 
Nimeni nu se poate sustrage 
de la această răspundere, as- 
cunzîndu-se sub paravanul 
luptei împotriva dușmanu
lui. Activiștii de partid nu 
erau dușmani, ci dimpo
trivă, tovarăși de luptă con
tra dușmanului de clasă — 
unii dintre ei cu un trecut 
care reprezintă o mîndrie pen
tru partid și popor, cum a fost 
Lucrețiu Pătrășcanu. Dacă 
vorbim de lupta împotriva duș
manului, atunci normal era nu 
să se caute dușmani în partid, 
ci să se facă totul pentru uni
rea forțelor revoluționare ale 
poporului, pentru a asigura 
victoria în lupta cu dușmanul, 
pentru construcția socialismu
lui. Or, în Loc de atitudine to
vărășească, de grijă, de apă
rare a activului de partid, 
mulți activiști au suferit re
presiuni, aducîndu-se mari 
daune cauzei socialismului, 
partidului nostru, slăbindu-se 
tocmai frontul de luptă împo
triva dușmanilor construcției 
societății’ socialiste.

Vinovați de abuzurile săvîr
șite sînt numai și numai aceia 
care au patronat sau au avut 
direct răspunderi în această 
privință — între care un rol 
de frunte l-a îndeplinit Dră
ghici Alexandru.

Nu există domeniu de acti
vitate în care Drăghici să nu 
fi împins securitatea de a se e- 
rija în organ suprem de con
ducere, pe deasupra partidu
lui, a Comitetului Central, a 
comitetelor regionale, a mi
nisterelor. Aceste practici s-au 
răsfrînt și asupra a diferite 
domenii ale activității artisti
ce sau cercetării științifice 
— cu rezultate profund 
negative, determinînd crea
rea unei atmosfere de ne
încredere și suspiciune și con
tribuind la rămînerile în urmă 
ce se manifestă în Unele din 
aceste sectoare.

E adevărat, tovarăși, acestea 
aparțin unei perioade din tre
cut, dar e necesar să vorbim 
de ele acum, pentru că au a- 
dus grave daune și trebuie să 
ne asigurăm că asemenea 
fapte să nu se mai poată re
peta.

în plenară, Drăghici a făcut 
de asemenea declarații că n-ar 
fi dat personal ordine pentru 
maltratări și pentru falsuri.

Oare așa să fie, tovarăși ? 
Faptele, cei care le-au sim
țit, se poate spune pe pie
lea lor, dovedesc cu totul 
altceva. Realitatea este că 
în întreaga activitate, la 
Ministerul de Interne, Drăghici 
a încurajat abuzurile, le-a or
ganizat și a comis el însuși a- 
buzuri — și încă nu puține. 
El n-a fost numai un instru
ment, ci are răspunderea di
rectă pentru tot ce s-a întîm
plat la Ministerul Afacerilor 
Interne.

In cuvîntul său, Drăghici a 
făcut zeci de referiri la Gheor
ghiu-Dej, declarînd că acesta 
nu putea să-i însceneze acu
zații lui Pătrășcanu, și, ca a- 
tare, nici el n_ar fi putut face 
acest - lucru. Fără a dori să 
discutăm acum despre toate 
aspectele activității lui 
Gheorghiu-Dej, trebuie arătat 
ca un fapt că el a fost pornit 
împotriva lui Pătrășcanu, a în
drumat permanent anchetarea 
cazului. Acest lucru l-a dove
dit și comisia de partid, l-a 
declarat de altfel de nenumă
rate ori și Drăghici, care a 
arătat că Gheorghiu-Dej pri
mea toate declarațiile celor 
anchetați, le studia și făcea pe 
ele adnotări îndrumînd cum să 
se ducă în continuare anche
ta și ce răspunsuri să se ob
țină. Există documente, tova. 
răși — deși o parte dintre ele, 
conform declarațiilor lui Dră
ghici, au fost distruse în 1960 
din ordinul Iui Gheorghiu-Dej, 
— și aceste documente poartă 
pe ele asemenea adnotări și 
îndrumări. Distrugerea aceștor 
documente, ca și trimiterea în 
judecată a unora sau înlesni
rile de a părăsi țara, acordate 
altora dintre cei implicați în 
acest proces dovedește că s-a 
căutat în mod insistent și cu 
perseverență ștergerea urmelor 
rămase după această înscenare, 
în speranța că niciodată nu 
se va mai putea descoperi a- 
devărul.

Desigur, Gheorghiu-Dej are 
merite incontestabile, după 
cum a avut și serioase lipsuri 
și greșeli, dar la ordinea de 
zi a discuțiilor noastre nu 

este analiza activității Sale. 
Probabil, așa cum au cerut 
mulți membri ai Comitetului 
Central al Partidului, va tre
bui odată să facem, și o ade
menea analiză. Ceea ce se 
poate spune acum este însăl că 
nici un fel de merite ale lui 
Gheorghiu-Dej nu pot să-i 
scuze abuzurile și răspunderea 
sa în asasinarea lui Pătrășca
nu, ca și multe ileglități co
mise împotriva unor activiști 
de partid și de stat.

în aprecierea activității ori
cărui tovarăș, partidul nostru 
pornește de la analiza obiec
tivă și lucidă a faptelor, nu de 
la mituri. Noi nu avem nevoie 
de idoli. Noi nu avem nevoie 
să facem din oameni port
drapel. Marxism-leninismul 
respinge și a respins astfel de 
concepții ca străine ideologiei 
clasei muncitoare. Port-drape- 
lul nostru este marxism-leni
nismul, concepția despre lu
me și viață a proletariatului.

Sînt de acord cu acei tova
răși care au subliniat în adu
narea de azi gravele răspun
deri ce-i revin lui Chișinev- 
schi. Este adevărat că el a a- 
vut o activitate intensă și 
dăunătoare în domeniul ar
tei, culturii, învățămîntului, în 
domeniul ideologic, pe care 
le-a îndrumat mult timp, cu 
rezultate deosebit de negative 
pentru partidul nostru, pentru 
poporul nostru. Dar el a avut, 
de asemenea, o activitate sus
ținută și în alte domenii, a. 
vînd răspunderi directe, ne
mijlocite și din cele mai gra
ve pentru asasinarea lui Lu
crețiu Pătrășcanu, ca și pen
tru alte abuzuri judiciare și 
ilegalități săvîrșite în acea pe
rioadă.

Ancheta făcută și prezentată 
Biroului Politic de către A- 
lexandru Drăghici s-a bazat 
pe declarații false, obținute 
prin schingiuiri și presiuni 
morale, și cuprindea acuza
ții cu caracter absolut imagi
nar, fără nici un temei legal, 
urmărind în mod premeditat 
să conducă la executarea lui 
Pătrășcanu. în acest fel, 
Gheorghiu-Dej și Alexandru 
Drăghici, care, așa cum reiese 
din cercetările comisiei de par
tid, cunoșteau adevărul, au in
dus în eroare Biroul Politic.

Trebuie să subliniem că o 
mare răspundere poartă și 
membrii Biroului Politic de a- 
tunci, care s-au mulțumit cu 
concluziile prezentate, fără a 
cere dovezi certe, — așa cum 
impuneau atît răspunderile lor 
deosebite în partid, cît și gra
vitatea cazului care privea un 
militant de frunte al partidu
lui.

Despre munca lui Drăghici 
s-a discutat de mai multe ori 
iar în ședința Biroului Politic 
din aprilie 1956 s-a hotărît 
chiar schimbarea lui de la 
Ministerul Afacerilor Interne. 
A fost o hotărîre care preve
dea ca ministrul de afaceri 
interne să nu mai fie membru 
al Biroului Politic, ceea ce im. 
plica schimbarea imediată din 
funcție a lui Drăghici. Aceas
tă măsură n-a fost însă apli
cată datorită opoziției mani
festate de Gheorghiu-Dej și 
Alexandru Drăghici.

Tot la acea ședință a Bi
roului Politic, vorbind despre 
muncă M.A.I., am arătat : „în 
ce privește Ministerul Afaceri
lor Interne, spiritul de partid 
continuă să fie slab, după cum 
tot slab este controlul de par
tid. Tovarășul Drăghici cre
dea că poate face orice, pentru 
că are legături cu Gheorghiu- 
Dej și nu răspunde față de ni
meni altcineva. Manifestările 
nesănătoase de la Ministerul 
Afacerilor Interne se datoresc 
în bună parte influenței și 
atitudinii tovarășului Drăghici* 

, Tovarășul Drăghici nu mun
cește cu cadrele; el desconsi
deră oamenii, din aparatul de 
securitate sînt scoși sub pre
texte diferite un număr în
semnat de membri de partid. 
Numai în 1954 au fost scoși 
vreo 900 de membrj de partid. 
De trei ani, adică de cînd este 
Drăghici acolo, Ministerul A- 
facerilor Interne nu are un co
lectiv de conducere închegat. 
Aceasta este rezultatul poziți
ei lui Drăghici față de cadre, 
îi place să se înconjoare cu 
oameni lingușitori. îndrumea- 
ză slab munca de securitate**. 
Realitatea tovarăși este că o 
dată cu venirea lui Drăghici 
la Ministerul Afacerilor Inter
ne a început prigoana împotri
va comuniștilor vechi, ilega
liști, care lucrau în securitate, 
a început aruncarea lor afară 
din M.A.I.

în anii care au urmat s-a 
stabilit, e adevărat, să fie luate 
o serie de măsuri, s-a discutat 
și despre un șir de abuzuri, 
s-a preconizat întărirea contro
lului de partid la Securitate și 
la Ministerul de Interne. Pe 
parcurs, unele măsuri s-au a- 
plicat, dar în bună parte nu
mai jos, la regiuni, și deloc la 
Ministerul Afacerilor Interne, 
unde Drăghici nu accepta pre
zența partidului, unde e] se 
considera totul, pe deasupra 
partidului.

Cu atît mai absurdă, contra
venind flagrant adevărului, a- 
pare declarația făcută în ple
nară de Alexandru Drăghici, 
care spunea că el ar fi intro
dus linia partidului la M.A.I.' 
Ne putem întreba ; care linie ? 
Căci ceea ce s-a întîmplat în 
această perioadă la M.A.I., a- 
buzurile și ilegalitățile săvîr
șite nu reprezintă în nici un 
fel linia partidului nostru. O 
asemenea afirmație a lui Dră
ghici calomniază, partidul, po
litica sa profund umanistă, 
care pornește de la grija pen
tru om și care face totul pen
tru dezvoltarea personalității 
umane — și nu pentru abru
tizare, așa cum a * procedat 
Drăghici în activitatea lui.

Nu vreau să fac o analiză a 
activității lui Lucrețiu Pătrăș
canu. Calomniile exprimate de 
Drăghici în plenară despre Lu
crețiu Pătrășcanu constituie o 
revoltătoare insultă, nu numai 
la adresa acestui militant al 
partidului nostru, ci și la adre
sa întregului partid — pentru 
că Lucrețiu Pătrășcanu a fost 
unul din activiștii și conducă
torii de seamă ai partidului, ai 
poporului român. L-am cunos
cut puțin pe Pătrășcanu atît 
înainte de război cît și după 
acesta. Era un om de mare va
loare intelectuală — un om de 
vastă erudiție și cultură mar- 
xist-leninistă, un remarcabil 
conducător de partid. Desigur, 
avea și el lipsurile sale, dar nu 
știu dacă se găsește om pe 
lume care să poată susține că 
este perfect și nu are nici un 
fel de lipsuri. Partidul nostru, 
poporul român se pot mândri 
cu oameni ca Pătrășcanu. Noi 
dorim tovarăși, ca în rîndurile 
intelectualității de astăzi să a- 
vem cît mai mulți oameni ca 
Pătrășcanu, luptători hotărîți 
pentru cauza socialismului și 
comunismului, a umanismului 
socialist!

Lovindu-se în Pătrășcanu, 
s-a lovit în partid, în capaci
tatea sa de luptă, în forța sa 
ideologică.

Tovarăși,

Analizînd toate acestea, se 
pune pe drept cuvînt întreba
rea : cum s-au putut întîmpla 
asemenea fapte ?

S-a vorbit despre atmosfera 
generală de suspiciune și de 
neîncredere ce exista în aceas
tă perioadă față de cadrele de 
partid și de stat. Au fost fă
cute aici referiri la influentă 
proceselor și condamnărilor, 
care au avut loc în perioada a- 
celor ani într-o serie de țări 
socialiste. Toate acestea au 
contribuit fără îndoială — și 
ar fi greșit să nu recunoaș
tem — la crearea și la accen
tuarea unei atmosfere de neîn
credere și suspiciune.

Dar, după părerea mea, nu 
putem explica ceea ce s-a pe
trecut în România numai refe
ri ndu-me la ceea ce s-a petre
cut în alte țări. Pentru a în
țelege mai bine cum s-a ajuns 
la asemenea situaț’e, cred că 
este necesar să ne referim în 
primul rînd la unele stări de 
lucruri din partidul nostru, 
care a trecut printr-o grea 
luptă fracționistă. în realitate, 
urmările acesteia au continuat 
să se facă simțite și după ce, 
formal, ea a fost lichidată. A- 
ceastă situație s-a res>'mțit și 
în timpul războiului, cu adînci 
influențe negative asupra ca
pacității de luptă a partidului ; 
ea s-a reflectat și în anii de 
după reintrarea partidului în 
legalitate și chiar după cuceri
rea puterii de către clasa mun
citoare. Cauzele represiunilor 
trebuie căutate în situația care 
a domnit în partid, în faptul 
că după 23 August luptele frac- 
ționiste au continuat într-o 
formă sau alta în partid — iar 
Pătrășcanu a fost una din vic
timele acestor lupte și nu sin
gura. La toate acestea trebuie 
să adăugăm și unele trăsături 
de caracter personale ale lui 
Gheorghiu-Dej șî ale lui Dră
ghici.

Numai în acest context, ne 
putem referi și analiza con
dițiile în care s-au petre
cut abuzurile și încălcările de 
care s-a vorbit aici.

Aici s-a vorbit despre, cultul 
personalității. Unii obișnuiesc 
să pună totul pe seama acestui 
cult, pentru că se pare că e 
ma] ușor așa. Dar a proceda 
astfel nu înseamnă a face o a- 
naliză Justă, marxist-leninistă, 
pentru că practicele pe care le 
discutăm aici nu țin. de fapt, 
de cultul personalității. Aseme
nea practici izvorăsc din con
cepțiile burgheziei, ale reacțiu- 
nii; ele își au izvorul și sînt 
caracteristice stărilor de îna
poiere economică, socială, poli
tică, culturală a oamenilor, 
mentalității înapoiate a celor 
care au înfăptuit aceste abu
zuri ; izvorăsc, de fapt, din ig
norarea și încălcarea principii
lor de organizare și de muncă 
ale partidului nostru, din ne
socotirea normelor de bază ale 
societății socialiste. Ca ur
mare, trebuie să privim aceste 
abuzuri, aceste încălcări, aceste 
crime, nu ca un însoțitor ima
nent. al socialismului — cum 
încearcă să explice unii — ci 
ca fenomene care vin din a- 
fara socialismului și n-au ce 
căuta în socialism.

în analizarea cauzelor car® 
au dus la. aceste ilegalități tre
buie să privim lucrurile cu se
riozitate, cu răspundere și să 
știm să lăsăm la o parte pa
timile, să lăsăm la o parte a- 
mărăciunile, să judecăm lucru
rile cu oalm și să stabilim ceea 
ce este just, ceea ce este ne
cesar să facem.

în activitatea de conducere 
a destinelor țării trebuie să ți
nem seama și să ne călăuzim 
nu după sentimente, ci după 
ceea ce este în mod obiectiv ne
cesar și just, pentru a asigura 
dezvoltarea ascendentă a par
tidului și a societății noastre.

Analizînd ceea ce s-a întîm
plat în această perioadă în 
partidul nostru, cred că se im
pune să tragem toate învăță
mintele'și să luăm asemenea 
măsuri — organizatorice, poli
tice — încît niciodată să nu se 
mai poată întîmpla asemenea 
fapte.

în primul rînd trebuie să 
acționăm cu mai multă hotă
rîre pentru întărirea rolului 
conducător al partidului, să 
veghem ca în organele de secu
ritate. de justiție să domneas
că un puternic și sănătos spi
rit de partid. Partidul trebuie 
să exercite un control și o în
drumare permanentă asupra 
întregii activități din acest 
sector, acordînd mai multă a- 
tenție muncii de educare poli
tică a tuturor lucrătorilor din 
organele de securitate. Este 
necesar să dezvoltăm și mai 
mult democrația de partid, să 
creăm toate condițiile ca 
membrii de partid să-și poa
tă spune deschis părerea.

înfăptuirea principiilor de 
bază ale partidului presupune 
drepturi depline membrilor 
de partid de a-și spune păre
rea asupra oricărei probleme, 
de a avea păreri deosebite în
tr-o problemă sau alta.

Este adevărat — așa cum au 
remarcat unii tovarăși ân 
plenară — că, pentru a se ’ 1 
o hotărîre, nu este ne? b 
necesară realizarea unani â- 
ții. Statutul partidului ni tru 
prevede norme și situații opind 
hotărârile se pot lua cu majo
ritate sifnplă sau ou majori
tate de 2/3, în raport de im
portanța hotărârilor, a măsuri-» 
lor care urmează să fie adop
tate. Desigur, nu este rău dacă 
în discutarea problemelor se 
ajunge la unanimitate — dar 
acest lucru nu trebuie absolu
tizat, exprimarea unei păreri 
diferite nu trebuie privită ca 
o sursă de suspiciune, deoa
rece exprimarea părerii pro
prii este un drept elementar, 
categoric și inalienabil al ori
cărui membru de partid. Ceea 
ce este realmente obligatoriei 
este îndatorirea ca o dată • 
'tărîrile luate, ele să fie în^* 
tuite de toți membrii de paK.u, 
trebuie să se realizeze o strân
să unitate de acțiune pentru 
realizarea hotărârilor. Nu este! 
îngăduit nimănui să încalce 
sau să se abată de la o hotă
rîre adoptată pînă la o nouă 
rediscutare, și eventual pînă la 
luarea altei hotărîri.

Este necesar să crească șf 
mai mult rolul Comitetului 
Central în viața partidu
lui nostru. Este adevărat, 
acum în Comitetul Central 
se dezbat multe probleme, dar 
consider că aceasta nu este su
ficient ; trebuie ca membrii 
Comitetului Central să parti
cipe mai activ la procesul de 
elaborare a diferitelor hotărîri 
și materiale care urmează a fi 
transformate în lege, sau su
puse dezbaterii plenarei. Iar 
acesta este numai un aspect j 
este necesar să mergem mai 
departe, să facem ca fiecare 
membru al Comitetului Central 
să participe cît mai activ la 
aplicarea în viață a acestor 
hotărîri, la întreaga viață de 
partid. Aceasta este valabil și 
pentru membrii comitetelor ju
dețene și, în general, ai tutu
ror organelor noastre de partid, 
în acest fel răspunderea, și 
controlul, se vor întări, iar po
sibilitatea de a se comite abu
zuri sau de a se lua hotărîri 
fără o consultare colectivă, va 
fi tot mai limitată, va putea fi 
evitată.

Este necesar sa se aplice și 
să se respecte cu strictețe prin
cipiul muncii colective — prin
cipiul suprem al activității 
partidului. Toate hotărîrile tre
buie să fie rodul dezbaterii 
largi, principiale și temeinice 
în cadrul organelor de partid. 
Acestea poartă răspunderea 
pentru hotărîrile pe care le a- 
doptă, pentru activitatea lor 
colectivă, — după cum fiecare 
activist trebuie să răspundă 
personal atît pentru propria sa 
activitate cît și a organului de 
partid din care face parte, pen
tru hotărîrile pe care acesta le 
adoptă.

Trebuie să dezvoltăm și mai 
mult democrația noastră socia- 

, listă. Am făcut mulți pași îna
inte în acest sens — și mai a- 
vem încă de făcut. Trebuie să 
ajungem acolo ca omul să se

în pag. a 3~a)
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simtă pe deplin liber, stăpîn 
pe sine însuși, să faGem ca nici 
unui cetățean al acestei țări, 
fie el ministru, activist de par
tid sau simplu om al muncii, 
să nu-i mai fie teamă niciodată 
că plecînd la muncă s-or putea 
să nu se mai întoarcă acasă 
— așa cum se întîmpla în pe
rioada la care ne referim și 
pe care, din fericire, am depă
șit-o de mult.

Socialismul trebuie să reali
zeze asemenea condiții ca o- 
mul, stăpîn al mijloacelor de 
producție, făuritor al tuturor 
valorilor materiale și spiritu
ale să fie într-adevăr în cen
trul atenției, să aibă rolul 
principal în societate, să se bu
cure și să beneficieze nestîn- 
jenit de drepturile și libertă
țile adevăratei democrații so
cialiste — premisa fundamen
tală a înfloririi depline a per
sonalității umane. Aceasta în
seamnă în fond socialismul 
pentru care am luptat, pe ca
re îl făurim și-l desăvîrșim în 
România, Să întărim continuu 
legalitatea socialistă. Respec
tul legilor, trebuie să reprezinte 
o obligație'pentru toți activiștii 
de partid și de stat. Legea tre
buie să fie respectată în pri
mul rînd de aceia care sînt 
chemați să vegheze la aplica
rea ei.

Nu poate exista democrație 
socialistă, nu se poate vorbi 
de legalitate atunci cînd sînt 
nesocotite, cînd sînt încălcate 
legile. Legile sînt făcute de 
noi, de clasa muncitoare, țără
nime, intelectualitate, și dacă 
unele din ele mai au pe unde
va anumite lipsuri, carențe, să 
le modificăm, să le perfecțio
năm ; dar nu se poate admite 

/ hnănui să nesocotească aces-
*4egi, să le încalce.

'Este necesar să aplicăm, de 
asemenea, cu fermitate, hotă- 
rîr¥e Conferinței Naționale cu 
pr? tire la creșterea rolului gu
vernului și al Marii Adunări 
Naționale, organe care trebuie 
să-și exercite pe deplin atri
buțiile prevăzute de Constitu
ție ; ele au un rol de mare im
portanță în întărirea cespectu- 
lui față de lege, în asigurarea 
legalității și dezvoltarea de
mocrației socialiste în Româ
nia. Să asigurăm un asemenea 
cadru organizatoric și juridic 
încît să nu se mai poată în 
nici un fel lua măsuri peste 
capul organelor legale. Tre
buie să înțelegem că nici o ho- 
tăfîre, nici o dispoziție, nu 
P'>ate înlocui legea. Să punem 
•**> oăț. o dată pentru totdeauna, 
z ^hilor practici și încercări- 
iji’ de a înlocili hotărîrile de 
partid și legile pe linie de stat 
cu dispozițiuni sau indicații, 
care nu pot în nici un fel să 
țină loc de hotărîri de partid 
sau de legi ale statului. Firește, 
în cadrul procesului de apli
care a legilor și a hotărîrilor 
există muncă de îndrumare, 
de control, de ajutor, dar a- 
cestea trebuie să se facă în 
concordanță cu, normele par
tidului și cu legile de stat, să 
corespundă acestora, să se în
cadreze în legalitatea noastră 
socialistă.

Adoptarea măsurilor de rea
bilitare a lui Lucrețiu Pătrăș- 
canu și a celorlalți, hotărîrile 
luate de plenară vor avea o 
mare importanță pentru acti
vitatea partidului, pentru dez
voltarea democrației socialiste 
în patria noastră. Ele vor con
tribui la sporirea încrederii 
oamenilor muncii în partid, 
vor dovedi că partidul este 
ferm hotărît să pună cu de- 
săvîrșire capăt la tot ceea ce 
a fost negativ în trecut, că 
este capabil să ia toate măsu
rile pentru ca nimeni și nici
odată să nu mai poată fi a- 
restat și condamnat pe nedrept, 
pentru ca toți cetățenii țării 
noastre să se simtă cu adevă
rat membri ai unei societăți 
socialiste.

Stimați tovarăși,

în încheiere mă voi referi la 
unele probleme internaționale 
care au făcut obiectul discu
țiilor în plenara Comitetului 
Central al partidului.

Este cunoscută politica ex
ternă a țării noastre, în cen
trul, căreia se află câlaborarea 
multilaterală cu țările sistemu
lui mondial socialist. România 
dezvoltă legăturile sale de co
laborare cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor, acor
dă o atenție deosebită lărgirii 
relațiilor sale cu țările care 
luptă pentru consolidarea in
dependenței lor naționale, pen
tru progres economic și social. 
La baza relațiilor cu toate 
statele, țara noastră așează 
principiile egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, respectării suve. 
ranității naționale și a drep
tului fiecărui popor de a-și 
hotărî soarta. Aceste principii 
se afirmă tot mai mult ca ba
za sigură a colaborării trainice 
între toate popoarele, a păcii 
în lume.

Mă voi referi pe scurt la lu
crările Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, lucrări care au avut loc

în luna martie la Sofia. Sesi
unea a fost convocată la cere
rea României cu scopul de a 
se face un schimb de păreri 
în legătură cu tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare. 
Din partea altor state au fost 
propuse pe ordinea de zi și 
alte probleme.

La întîlnire s_a adoptat în 
unanimitate o declarație de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez.

în legătură cu aceasta do
resc să subliniez că țara noas
tră consideră că este necesar 
să înceteze bombardamentele 
și toate actele de război îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam. Statele Unite ale A- 
mericii să pună capăt tărăgă- 
nelilor și să vină în întîmpi- 
narea poziției adoptate de Re
publica Democrată Vietnam în 
scopul ajungerii la tratative.

In ce privește neproliferarea 
armelor nucleare, țările par
ticipante și-au expus pozițiile 
lor. Poziția țării noastre vă 
este cunoscută și nu mă voi 
mai referi la ea acum. Dele
gația țării noastre n-a avut 
împuternicirea să hotărască la 
Sofia aprobarea tratatului în 
forma actuală, aceasta urmînd 
să fie decisă de Comitetul Cen
tral și guvern la momentul cu
venit. în acest sens s-a și a- 
juns la încheierea lucrărilor 
Comitetului Politic Consulta
tiv. Seara, la sfîrșitul recep
ției, tovarășul Jivkov m-a in
format că unele delegații do. 
resc să semneze o declarație 
separată în care să afirme ho- 
tărîrea lor de a semna trata
tul de neproliferare. I-am 
spus că este dreptul fiecărui 
partid să procedeze cum- cre
de de cuviință, dar, după pă
rerea mea, nu este bine să se 
semneze la Sofia, o declarație 
separată. După cum cunoaș
teți, a doua zi, seara, a apărut 
o declarație separată a șase 
țări ce au participat la întâlni
rea Comitetului Politic Consul
tativ, care a avut loc la Sofia.

România s-a pronunțat și se 
pronunță pentru un tratat de 
neproliferare. Considerăm în
să că trebuie să se depună 
în continuare eforturi pentru 
a se obține îmbunătățirea a- 
cestui tratat, îndeosebi în ce 
privește angajamentul de a 
se întreprinde măsuri privind 
trecerea la dezarmarea nucle
ară, acordarea de garanții ță
rilor care renunță la arma nu
cleară că nu se va folosi îm
potriva lor această armă și 
nu vor fi supuse șantajului cu 
ea, asigurarea posibilității fo
losirii nelimitate, de către toa
te statele, a energiei nucleare 
în scopuri pașnice. Activitatea 
desfășurată timp de peste un 
an la Geneva în cadrul Comi
siei de dezarmare a dovedit 
că dacă se acționează în a- 
ceastă direcție se pot obține 
încă îmbunătățiri. Să facem 
în așa fel încît tratatul de ne
proliferare să corespundă în 
condiții cît mai bune intere
selor tuturor popoarelor, cau- 
uzei socialismului, securității 
și păcii în lume.

La întâlnirea de la Dresda 
țara noastră n-a fost invitată. 
Nu facem pentru aceasta nici 
un reproș nimănui. Ceea ce 
ne-a reținut însă atenția este 
faptul că la această întîlnire 
s-au pus în discuție probleme 
ale activității C.A.E.R.-ului și 
ale Comandamentului Forțelor 
Armate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia. Considerăm că discuta
rea unor asemenea probleme, 
care se referă la organisme in
ternaționale, la fondarea căro
ra România a luat parte, nu 
se poate face numai de către 
unele țări membre. Ne miră 
faptul că s-a discutat despre 
Comandamentul militar al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, deoarece la 
Sofia s-a hotărît de către toa
te delegațiile ca miniștrii for
țelor armate să elaboreze, în- 
tr-un termen de șase luni, pro
puneri pentru îmbunătățirea 
activității acestui comanda
ment. De asemenea, este de 
neînțeles de ce s-a pus în dis
cuție la Dresda - activitatea 
C.A.E.R.-ului, cînd organisme
le acestuia se întâlnesc cu o re
gularitate, s-ar putea spune 
matematică.

Așa cum a dovedit expe
riența de pînă acum, aseme
nea acțiuni și procedee nu sînt 
de natură să contribuie la în
tărirea acestor organisme, Ia 
sporirea încrederii, colaborării 
și unității țărilor socialiste.

După cum se știe, la Consfă
tuirea ținută la București în 
iulie 1966, toate statele s-au 
pronunțat pentru desființarea 
Pactului N.A.T.O., concomi
tent cu a Tratatului de la Var
șovia ; în același timp a fost 
afirmată hotărîrea tuturor sta
telor participante ca atâta timp 
cît va exista N.A.T.O. să fie 
menținut și Tratatul de la 
Varșovia. în spiritul acestei 
declarații comune a statelor 
participante la Consfătuirea de 
la București, țara noastră este 
hotărîtă să-și aducă contribu
ția sa nemijlocită la activita
tea Comitetului Politic Consul
tativ al Tratatului de la Var
șovia, inclusiv la activitatea 
Comandamentului militar . al 
statelor participante la acest 
tratat.

Ca țară socialistă, România A
— fie că Tratatul de la Var- 9 
șovia va exista, fie că nu
— va milita neabătut pen
tru întărirea colaborării cu 
țările socialiste în toate dome
niile, inclusiv în domeniul mi
litar De asemenea, țara noas
tră se pronunță pentru dezvol

_ Cunosc bine sensibilitatea ti- ________ .1 de tot ceea ce
este nou, aspirația sa spre per
fecțiune, setea de adevăr și pu- 

A ritate, nevoia de perspectivă lu- 
" cidă, realistă, idealul de a-și 

dezvolta multilateral personali- 
• tatea, ideal pe care societatea 

noastră socialistă, forța sa con
ducătoare, Partidul Comunist 
Român, îl transformă în real. 

x____I a umanismu
lui socialist, împlinirea și afir- 

fiecărui 
_ . noastre,

este un proces^ ce se desfășoară 
în spațiul tot mai larg al demo- 

A cratismului socialist și este con- 
diționat de adîncirea continuă a 
acestuia.

• îmbrățișate într-o privire de 
ansamblu și exprimate într-o 
judecată de valoare sintetică, 
documentele ultimei plenare a 9 Comitetului Central al P.C.R. 
relevă sensul politicii consec- 
vente a partidului de dezvolta- 9 re necontenită a democratismu
lui socialist, care derivă din în
săși esența orînduirii noastre

• economico-sociale și politice, de 
afirmare în practica vieții so
ciale a libertății creativității și 
demnității umane.9 Desigur că tineretului nostru, 
alături de celelalte probleme de 
deosebită însemnătate, îi atrage 
atenția dezbaterea amplă, multi
laterală și competentă desfășu- 

• rată la plenară în jurul proble
mei vitale a perfecționării învă- 

....... ..... țămîntului de toate gradele. în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 

directorii 
adoptate de plenară în sensul 
așezării întregului sistem de în- 

• vățămînt pe baze moderne, co
respunzătoare stadiului de dez
voltare și necesităților de pers- 
pectivă ale societății noastre, 9 tineretul vede clar modul în 
care își poate realiza sarcina
fundamentală : învățătura și

A împlinirea idealului dezvoltării 
“ personalității creatoare.

O coordonată esențială a în- 
• vățămîntului în condițiile socie

tății moderne, premiza formării 
unui larg orizont orientativ și 
interpretativ al evenimentelor QP sociale pe care le trăim, este 
fără îndoială, însușirea filozofiei 
materialist-dialectice și istori- 
ce. a bazelor științelor sociale. 
Perfecționarea predării filozo
fiei științelor sociale marxiste 
în școli și universități este de 

w natură să ofere tineretului mij
loace intelectuale adecvate ma- 

• turizării sale teoretice, ideolo
gice și politice, ceea ce condițio
nează, la rîndul ei, procesul ma
turizării personalității fiecărui 
tînăr, indiferent de profesia că
reia i se dedică. „înarmarea ele
vilor și studenților îndeosebi, cu 
temeinice cunoștințe filozofice și 
ideologice constituie una din 
cerințele fundamentale ale dez
voltării unui învățămînt mo
dern", accentua la plenară tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Fiind
că concepția despre lume și so
cietate care stă la temelia poli
ticii interne și externe a parti
dului nostru, materialismul dia
lectic și istoric, socialismul 
științific, economia politică, eti
ca, estetica marxistă sînt zestrea 
spirituală indispensabilă a tână
rului chemat să-și dinamizeze și 
să-și canalizeze energiile crea
toare în direcția edificării socie
tății socialiste și comuniste în 
România. Pe baza unei aseme
nea perspective teoretice și 
ideologice marxiste, tânărul va 
fi în stare să judece și să inter
preteze corect complexele eve
nimente sociale și politice, știin

tarea colaborării cu țările din Român, îl transfo: 
cadrul C.A.E.R. în spiritul Sta- w Pyte

xm, marea personalității 
V membru al societății

tutui ui și al principiilor fun
damentale adoptate de statele 
membre. în același timp, mi
lităm pentru dezvoltarea mul
tilaterală a colaborării econo
mice, științifice, cu toate țările 
sistemului mondial socialist, 
considerînd că în felul acesta 
ne îndeplinim îndatorirea atît 
fată de poporul nostru, cît și 
față de cauza socialismului in 
întreaga lume.

în ce privește Consfătuirea 
partidelor comuniste și munci
torești, nu o dată partidul nos
tru a afirmat cu claritate pozi
ția sa, arătând că se pronunță 
pentru dezvoltarea contactelor, 
a legăturilor bi și multilatera
le între partide, inclusiv pen
tru o consfătuire a partidelor 
comuniste și muncitorești, care A 
să ducă la întărirea unității w 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. 2..........
tea desfășurată în ultimii ani 
demonstrează pregnant consec- 
venta cu care partidul nostru A Ceaușescu, în liniile 
aplică această politică. W adoDtate de D,enară

în ce privește lucrările 
misiei pregătitoare, care au 
loc în aceste zile la Budapesta, 
trebuie să arătăm că ne-a fost 
trimisă din partea Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar o scrisoa
re prin care Partidul Comunist 
Român este invitat să trimită 
o delegație la lucrările acestei 
comisii. Comitetul Central a 
analizat această problemă și a 
ajuns la concluzia că pentru a 
putea lua în considerare parti
ciparea la consfătuire, la lu
crările con^isiei pregătitoare 
și, în general, la pregătirea 
Consfătuirii este necesar să se 
realizeze în prealabil un acord 
public, că atît la comisia pre
gătitoare, cît și la consfătuire 
nu vor fi atacate și criticate 
alte partide frățești, indiferent 
dacă acestea participă sau nu 
la lucrările comisiei sau la 
consfătuire. De ce punem în 
felul acesta problema, tova- Q 
răși ? Pentru că practica, ex
periența de pînă acum a de- 
monstrat că tocmai atacurile 
la adresa altor partide au con
tribuit într-o măsură însem- _ 
nată la înrăutățirea relațiilor, Q 
la adîncirea divergențelor, la 
starea de lucruri existentă as- 
tăzi în mișcarea comunistă și W 
muncitorească internațională. Ț 
Considerăm că și în viitor tre- a 
buie să stăm pe această pozi- W 
ție. pentru că ea corespunde 
cerințelor actuale din mișcarea 
comunistă, necesităților de"

țifice și artistice ce se derulea
ză rapid în fața ochilor săi, atît 
pe plan intern cît și internațio
nal. El va fi în stare să comba
tă influențele nocive ale ideolo
giei burgheze, ce pătrunde la 
noi pe căi subtile, va dispune 
de puternice argumente împotri
va concepțiilor retrograde, idea
liste, mistice, naționalist-șovine 
și cosmopolite. O experiență 
socială amplă a demonstrat con
vingător că integritatea profe
sională, morală și politică a fie

ternic al adevărului fapte pe
trecute în istoria relativ recen
tă, condamnînd public, cu ener
gie, crime, samavolnicii și ne
dreptăți comise împotriva unor 
activiști cinstiți, devotați cauzei 
revoluționare, poporului, . stabi
lind nominal răspunderile pen
tru aceste grave ilegalități stră
ine esenței democratice a socie
tății socialiste. Restabilirea ade
vărului istoric — preconizată 
încă la Congresul al IX-lea și 
în cuvîntarea tovarășului Nico

EXPRESIA FERMITĂȚII 
CU CARE MILITEAZĂ 

PARTIDUL PENTRU 
RESPECTAREA LEGALI

TĂȚII SOCIALISTE

co-

a relațiilor dintre 
întăririi* unității 
împotriva impe- 
Subliniind acest

normalizare 
partide, ale 
lor de luptă 
rialismului. 
deziderat nu ne gîndim în nici 
un fel să îngrădim dreptul altor 
partide de a-și expune părerile 
pe care le împărtășesc ; dar a- 
tunci cînd organizăm împreună 
o consfătuire internațională.

O

este absolut firesc că trebuie 
să ajungem în prealabil la o 
înțelegere, la un acord reci
proc acceptabil asupra carac
terului întâlnirii, asupra spiri
tului în care se vor pune și se 
vor dezbate problemele.

Partidul nostru este hotărît
să militeze neabătut și să ac
ționeze cu toată fermitatea 
pentru dezvoltarea legăturilor 
sale cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu mișcă
rile de eliberare naționale, cu 
toate forțele antiimperialiste. 
să acționeze pentru normali
zarea relațiilor dintre partide, 
pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești, 
fiind convins că în felul aces
ta își îndeplinește datoria sa 
de detașament activ al clasei " 
muncitoare internaționale.

Tovarăși,

După cum vedeți, plenara 
Comitetului Central a dezbă
tut probleme importante și a
luat hotărîri de mare însem
nătate pentru activitatea par
tidului și țării noastre. Merită 
subliniat faptul că în discuții
le care au avut loc aici s-a evi
dențiat unanimitatea cu care £ 
activul de partid din Capitala
patriei noastre sprijină întrea
ga politică internă și externă 
a României, a partidului nos
tru comunist.

îmi exprim convingerea că 
activul de partid, comuniști’, 
toți cetățenii Capitalei, la fel 
ca întregul partid și întregul 
popor, vor înfăptui cu toata 
hotărîrea linia generală a par
tidului stabilită la Congresul 
al IX-lea și la Conferința Na
țională. Sînt convins, de ase
menea, că organizația de par
tid a municipiului București 
va sta mereu în primele rîn- 
duri în lupta pentru obținerea 
de noi și noi victorii în desă- 
virșirea construcției socialis
te, în creșterea bunăstării po
porului, în ridicarea națiunii 
noastre socialiste pe culmile 
înalte ale societății comuniste.

căruia dintre noi este condițio
nată de integritatea, maturita
tea și personalitatea ideologică, 
filozofică marxistă, astfel cum 
sînt ele concepute și întruchi
pate în politica științifică și u- 
manistă a partidului nostru.

Adeziunea sinceră și deplină a 
întregului tineret față de poli
tica partidului își găsește expre
sia în aprobarea tuturor celor
lalte documente și măsuri adop
tate de plenara din aprilie a Co
mitetului Central. La un loc de 
frunte se află hotărîrea cu pri
vire la reabilitarea politică, ju
ridică și morală a unor activiști 
de partid, vechi militanți ai miș
cării noastre revoluționare cum 
au fost Lucrețiu Pătrășcanu și 
Ștefan Foriș. Textul hotărîrii 
este larg și bine cunoscut. El a 
produs o puternică emoție și 
constituie prilej pentru adîncă 
reflecție. Conducerea partidului 
nostru a pus sub reflectorul pu

lae Ceaușescu cu prilejul celei 
de a 45-a aniversări a P.C.R. — 
răspunde unor comandamente 
politice, etice și juridice ce de
curg din concepția clasei munci
toare, a partidului ei revoluțio
nar. Astfel, cum abuzul, inechi
tatea, ilegalitatea, produc indig
nare și atrag reprobarea, tot așa 
triumful adevărului produce sa
tisfacție, întărește moralitatea 
în viața publică, încurajează 
toate forțele sănătoase ale na
țiunii, descurajează și lichidea
ză elementele care prin menta
lități și practici provenite de la 
vechea orînduire exploatatoare 
au încălcat demnitatea umană, 
au lovit grav în spiritul de echi
tate și dreptate propriu politicii 
umaniste a partidului clasei 
muncitoare.

Sensul profund al hotărîrii 
plenarei privind reabilitarea 
unor activiști de seamă ai parti
dului, acțiunea de reabilitare a

tuturor celor ce au avut de su
ferit într-un fel sau altul, sanc
ționarea exemplară a fostului 
ministru de interne Al. Dră- 
ghici și tragerea la răspundere 
a tuturor celor ce au încălcat 
legalitatea și principiile demo
cratismului și umanismului so
cialist îl constituie prevenirea în 
viitor a oricăror acte de aseme
nea natură.

Hotărîrile plenarei au și un 
adînc sens educativ, ele fiind, 
prin întregul lor conținut, o a- 
devărată școală de apărare și 
promovare a principiilor eticii 
socialiste, etică a echității, drep
tății și adevărului, etică ce re
fuză privilegiul și infuzează la 
toate nivelele ideea responsabi
lității și devotamentului față de 
popor și cauza socialismului.

Mai trebuie adăugat că an
samblul lucrărilor plenarei și 
hotărîrilor adoptate — cea cu 
privire la compoziția partidului, 
la întărirea rîndurilor sale, la 
intensificarea muncii de educa
re ă comuniștilor, cea cu privi
re la examinarea și rezolvarea 
scrisorilor, sesizărilor și cereri
lor oamenilor muncii, precum și 
hotărîrile privind pregătirea de 
luptă și politică a forțelor ar
mate și unele probleme actuale 
ale activității internaționale a 
P.C.R. converg într-o direcție 
unică : consolidarea partidului, 
forța conducătoare a națiunii 
socialiste, întărirea statului și 
legalității, instrumente esenția
le în construcția noii orînduiri, 
lărgirea democratismului și prin 
aceasta mobilizarea tuturor ce
lor ce muncesc, indiferent de 
naționalitate, tineri și vîrstnici, 
la opera responsabilă de înflo
rire a patriei socialiste.

Pentru toți membrii conștienți 
ai societății noastre, adeziunea 
la hotărîrile plenarei reprezintă 
nu un simplu act declarativ sau 
sentimental, ci un act de lucidă, 
totală și efectivă — ANGAJA
RE — față de propria conștiin
ță. de comunist și cetățean pa
triot, față de politica internă și 
externă a partidului, față de so
cietatea socialistă românească 
în care trăiește și la a cărei 
perfecționare este chemat să-și 
aducă contribuția practică.

PETRU PÂNZARU 
conferențiar universitar 
la Academia de Științe 

Sociale „Ștefan Gheorghiu"

SIMBOLUL DEMNITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

Zilele acestea, pierdut printre 
milioanele de oameni ai țării, 
umblînd prin județul Buzăului și 
prin orașele și satele sale, am a- 
sistat la unul dintre cele mai pu
ternice spectacole ale conștiinței, 
ale înfierării marilor greșeli, ale 
dărîmării unor mituri false de că
tre colectivitatea noastră comu
nistă : toată lumea aceea ce cu
prindea generații vîrstnice ori 
proaspete, trăia fenomenul isto
ric al recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. care și-a încheiat de curînd 
lucrările. Eu am numit-o plenara 
demnității. Simțeam în jurul meu 
o febră acută a colectivității, mă 
electrizam de fiecare cuvînt și-mi 
zguduiam conștiința. Eu am nu
mit-o plenara demnității; plena
ra cinstei adevărate și sănătoase.

Am înțeles și de această dată că 
Partidul Comunist este cel care 
veghează la dreptatea noastră, la 
viața și destinul nostru ; am înțe
les că istoria nu poate fi mistifi
cată și mi-am auzit inima pltn- 
gînd. în umbra jertfelor pe 
nedrept făcute. Și-am înțeles că 
partidul este ocrotitorul luminii o- 
mului, este cel care-și apără 
membrii și condiția lor umană ; 
le dă puterea răspunderii și le 
prețuiește calitatea: „fiecare ac
tivist este răspunzător personal 
atît pentru propria sa activitate, 
cît și a organului de partid din 
care face parte". Legalitatea so
cialistă este respectată cu obliga
ție sacră și fără nici o abatere. 
„Fiecare membru de partid, fie
care cetățean poartă răspunderea 
pentru faptele sale și are obliga
ția să acționeze numai și numai

în conformitate cu legile tării". 
Tuturor organelor și membrilor 
de partid li se cere „să lupte cu 
toată energia ca niciodată să nu 
se mai repete abuzuri și acte, de 
samavolnicie . Atunci mă gin- 
dcam la toți acei oameni reabili
tați „post-mortemet de-a lungul 
istoriei, mă gîndeam și la cei pe 
care poporul i-a pierdut chiar în 
anii noștri, și peste ai căror ochi 
închiși se revarsă acum lumina 
adevărului, a cinstei șt prețuit ii. 
Istoria nu poate fi închisă și oa
menii nu pot fi înmormîntați de 
vii în noroaiele samavolniciei, ale 
veninului celor cu falsă mască de 
lumină Fenomenul ce s-a petre
cut recent în viața partidului și 
a poporului nostru, eu l-am nu
mit plenara demnității...

ION CRINGULEANU

ÎNALTA RĂS
PUNDERE 

FAȚĂ DE OM
(Urmare din pag. 1)

CHE MARIN — muncitor la 
Fabrica „Progresul". Spiritul 
de dreptate a stat la baza cer
cetărilor cît și a hotărîrilor 
luate cu privire la reabilita
rea activiștilor. Pentru noi, oa
menii muncii din întreaga țară 
care am urmărit dezbaterile, 
concluziile C.C. al P.C.R. sînt 
un prilej de mîndrie și de\ 
creștere a încrederii față de 
normele societății noastre so
cialiste. Aceste norme înseam
nă dreptate, principialitate și 
respect pentru adevăr. Verifi
carea unor greșeli comise față 
de Lucrețiu Pătrășcanu, Ște
fan Foriș și alți vechi militanți 
ai partidului a însemnat un 
prețios act de reconstituire 
a activității și luptei lor eroice, 
a sentimentelor de adevărați 
comuniști. îmi exprim deplina 
adeziune față de hotărîrile ple
narei și îmi alătur glasul to
varășilor mei care condamnă 
cu indignare samavolniciile și 
represiunile la care i-a su
pus pe comuniști, măsurile a- 
buzive ale lui Alexandru Dră-? 
ghici și ale altora de felul său. 
Sînt convins că prin această 
dovadă de dreptate și de spi
rit critic manifestat în hotă
rîrile luate de plenară vor fi 
prevenite pe viitor erorile atît 
în ce privește interpretarea 
istoriei, cît și eventualele în
cercări de încălcare a norme
lor de partid. Toate acestea 
nu fac decît să mărească în
crederea noastră în politica 
partidului, mîndria că sîntem 
cu adevărat comuniști și că 
întreaga noastră activitate se 
desfășoară sub semnul drep
tății și principialității socialiste.

'— Publicarea lucrărilor Ple
narei, a hotărîrilor cu privire 
la reabilitarea unor activiști 9 
de partid — a spus muncito
rul DUMITRU VOICU de la 
F.M.U.A.B. — reprezintă apli
carea practică ă principiului 
muncii colective. întreg po
porul a urmărit Plenara și a 
fost alături de cei care parti
cipau la dezbateri. Ne-am con- 
vins încă o dată că Partidul 
nostru apără democrația socia
listă, principiile socialiste. Ni 
s-a întărit sentimentul de în
credere în măsurile luate de 
conducerea noastră de partid. 
Fiecare, la locul nostru de 
muncă, vom simți și mai mult 
responsabilitatea care ne re
vine atît în activitatea noastră, 
cît și fată de respectarea unor 
norme de înaltă etică socialis
tă, de demnitate și mîndrie.

Muzeul satului — scenă 

autentică a cîntecului
și dansului

(Urmare din pag. I)

fote roșii își mișcă brațele în tac
tul dulce al doinei. Craiovenii 
au organizat un ospăț pe cinste, 
cu lăutari, cu bucate și băuturi 
alese; ieșenii, sucevenii și bă- 
căoanii și-au demonstrat virtuozi
tatea în mîndre jocuri. Asistăm 
la un spectacol de măști, iar în 
dreptul uneia dintre case prinde 
viață, într-o autentică dramati
zare, unul dintre episoadele sem
nificative ale „Amintirilor din 
copilărie". După suita de dan
suri populare prezentate de an
samblul coregrafic al Casei de

cultură al studenților din Bucu
rești, alaiul pornește, prin șoseaua 
Kiseleff, către Arcul de Triumf. 
Asistăm acum, de fapt, la un al 
doilea moment al spectacolului — 
PARADA CÎNTECULUI, DAN
SULUI ȘI PORTULUI POPU
LAR. Bucureștenii aflați pe tro
tuare fac o primire călduroasă 
studenților artiști amatori. In 
Piața Arcului de Triumf se des
face încet, într-o dulce legănare, 
strămoșeasca horă. Imensa piață 
a Arcului de Triumf, inundată 
de culorile primăverii și ale cos
tumelor populare, devine o scenă 
care însumează tot ce este mai 
reprezentativ în arta studențească. Foto: G. CONSTANTIN

MARELE PREMIU AL 
FESTIVALULUI — pentru 
autenticitate și cea mai bună 
formație inedită : ansamblu
rile centrelor universitare 
Baia Mare și Oradea.

PREMII PENTRU FORMA
ȚII INSTRUMENTALE DE 
MUZICĂ POPULARĂ : Pre
miul I — formației C.U. Cluj; 
Premiul II — formației C.U. 
Timișoara; Premiul III — 
formației C.U. București (Casa 
de cultură).

Mențiune — formației C.U. 
Iași.

PREMII PENTRU FOR
MAȚIILE DE DANSURI 
POPULARE : Premiul I — 
formației C. U. Timișoara ;

Premiul II — formațiilor C.U. 
Cluj și C.U. București; 
Premiul III — formației 
C.U. Brașov.

Mențiuni — formațiile 
C.U. Iași, Suceava și Cra
iova.

PREMIUL PENTRU VA
LORIFICAREA OBICEIU
RILOR POPULARE : Gru
pul de teatru popular din 
C.U. Iași.

PREMII PENTRU GRU
PURILE VOCALE DE MU
ZICĂ POPULARĂ: Premiul 
I — formației C.U. Timi
șoara ; Premiul II —■ forma
țiilor C.U. Tîrgu Mureș și 
C.U. Galați ; Premiul III — 
formației C.U. Brașov ;

PREMII PENTRU SO
LIȘTI INSTRUMENTIȘTI: 
Premiul I —- Aurel Cuiba- 
ru (taragot) — Timișoara ; 
Premiul II — Ion Mihăies- 
cu (clarinet) — București ; 
Adrian Malin (fluier) — 
Craiova ; Premiul III — Mi
hai Acatrinei (fluier) — 
Iași; Constantin Gherghina 
(trompetă) — București.

Mențiuni: Ilarion Todică 
(taragot) — Tg. Mureș ; Vir
gil Oprițoiu (flaut) — Bucu
rești ; Valeriu Costoleanu 
(acordeon) — Galați.

PREMII PENTRU SOLIȘ
TI VOCALI

FETE : Premiul I — Ma

ria Burian — Cluj ; Premiul 
II — Eugenia Olariu — Ti
mișoara ; Elena Marin — 
București ; Florica Bradu • 
Oradea ; Premiul III — An
gela Gltick — Tg. Mureș ; 
Florica Praja — Oradea; 
Rodica Zamfirescu — Gala
ți ; Doina Stan — Iași.

Mențiuni; Lenuța Mun- 
teanu — Oradea; Ildiko 
Nagy — Tg. Mureș ; Euge
nia Herlea — Timișoara; 
Stela Țone ‘— București; 
Aurica Domocoș — Cluj; 
Liliana Oneț — Cluj.

BĂIEȚI: Premiul I —> 
nu s-a acordat; Premiul II 
Cornel Dorobanțu — Bucu
rești ; Premiul III — Vasile

Predică — Craiova; Men
țiune — Mircea Mioc — Ti
mișoara.

PREMII PENTRU IN
STRUCTORI STUDENȚI — 
Negruț Vasile -—• Oradea; 
Munteanu Ion ^Brașov.

MENȚIUNI DE INTER- 
PRETARE-MONOLOG: Ra
du Suliman Brașov; Fio*: 
rin Boldiș — Baia Mare.

Mențiune pentru activi
tate îndelungată în mișca
rea artistică studențească: 
Dumitru Fărcaș — Cluj

Mențiune pentru rezultate 
deosebite în îndrumarea an
samblului folcloric: Lazăr 
Cnejeviei — Timișoara.



rAGlNA 4 SClNTEIA TINERETULUI

iviiimin
In continuarea vizitei pe care 

o face în țara noastră, delegația 
Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist (U.T.C.L.) condusă de Ta
mara Kuțenko, secretar al C.C. al 
U.T.C.L. a fost primită de Mi
ron Constantinescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Traian 
Pop, președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului învățămîn
tului, Nicolae Dragoș, redactoi 
șef al ziarului „Scînteia tineretu
lui". Delegația a vizitat Muzeul 
Satului și Casa de Cultură a stu
denților din București.

Sîmbătă după amiază delegația 
a fost primită la Comitetul Cen
tral al U.T.C. de Ion Popescu, 
secretar al C.C. al U.T.C. Discu
ția s-a desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, prietenească.

★
Duminică a părăsit Capitala 

delegația Comitetului de condu
cere al Partidului E.D.A. (Uniu
nea Democrată de Stînga) din 
Grecia pentru Europa Occidenta
lă. care, la invitația C.C. al 
P.C.R. a făcut o vizita în țara 
noastră.

Delegația a fost formată din 
Dimitri Despotidis și' Nicolas So- 
lomos, membri ai Comitetului di
rector al Partidului E.D.A.

★
La căminele culturale din co

munele Baru Mare și Pui, jude
țul Hunedoara, a avut loc dumi
nică simpozionul „Anul revolu
ționar 1848", în cadru! căruia au 
vorbit cadre didactice și activiști 
culturali. Expunerile au fost ur
mate de prezentarea unor diafil- 
me cu privire la activitatea revo
luționară a maselor populare și a 
unor conducători ai revoluției.

★
Ansamblul folcloric din Stoi- 

cănești, județul Olt, care a parti- • 
cipat la festivalul de dans popu
lar ..Europa dansează" din Olan
da a primit duminică vizita gru
pului de dansuri populare „De 
Schaarhoek" din satul Heino (O- 
landa). Grupul de dansuri din 
Heino, condus de domnul Jacob 
Besselsen. apreciat animator cul
tural în țara sa, a prezentat un 
spectacol în fața sătenilor din 
Stoicănești.

(Agerpres)

LUNI 29 APRILIE 1968

15,30 Tenis de cîmp: Româ
nia—Danemarca (Cupa Davis); 
] 7,30 Pentru noi, femeile ! ; 18,00 
Actualitatea industrială; 18,30
Curs de limba franceză (lecția a 
14-a) ; 19,00 Alma-Mater : Festi
valul primăverii ; 19,30 Telejur
nalul de seară ; 19,50 Buletinul 
meteorologic. Publicitate ; 20,00 
Trepte spre viitor ; 20,20 Film de 
aventuri: „O vecină ciudată" ; 
20,50 Seară de teatru : „Arborele 
?;enealogic" de Lucia Demetrius, 
n pauză: Filmul documentar 

„Olanda astăzi" ; 23,20 Telejur
nalul de noapte.

TEATRE
LUNI 29 APRILIE 1968

Opera Română LILIACUL ora
19.30.

Operetă CONTESA MARITZA 
ora 19,30.

Teatrul Mic în Sala Comedia 
a Teatrului Național TANGO 
ora 20.

Teatrul din Ploiești în sala Tea
trului Mic VIOARA TIMPULUI 
FUGAR ora 20.

Teatrul C. I. Nottara sala Ma- 
gheru O CASĂ ONORABILĂ 
ora 19,30 sala Studio CÎND LU
NA E ALBASTRĂ ora 20.

Teatrul Ciulești în sala Studio 
a Teatrului Național MARTORII 
SE SUPRIMĂ ora 19,30.

Teatrul Evreiesc de Stat TREI 
PIESE ÎNTR-UN ACT DE 
CEHOV ora 20.

Teatrul Ion Creangă ADRE- 
SANȚII NECUNOSCUȚI ora
9.30.

VEȘTI DIN ORGANIZAȚIILE U.T.C
Tineretului^ȘTAFETA CU LEGĂ

Stinteii

FESTIVALUL
PRIMĂVERII TORI LOR DE FOLCLOR

Au scris

Birladuie, araia-ți și fața 

cea frumoasa I

CRONICA CINEMATOGRAFICĂ

55 PRAȘTIA
în undele sale limpezi de sfîr- 

șit de aprilie, Oltul își poartă la 
vale cîntecele și istoria. 'Aici la 
Rm. Vîlcea, orașul și-a îmbrăcat 
haina sa festivă pe care nu o va 
părăsi încă multă vreme. Întîlni- 
rea cu primăvara a fost pregătită 
aici din zi în zi cu multă migală 
și imaginație. Și cum tinerii vîl- 
ceni știu să croiască primăverii 
orașului lor ținuta cea mai potri
vită, au împletit pentru început o 
ghirlandă de cîntece de muzică 
ușoară. Comitetul orășenesc al 
U.T.C. a invitat pe scenă pe cei 
mai buni soliști acompaniați de 
orchestre care și-au cîștigat o fru
moasă popularitate în oraș. Au 
fost aplaudați și rechemați la 
rampă de către colegii lor spec
tatori și judecători în același 
timp, tineri iubitori ai muzicii 
ușoare românești, interpreți de 
astă dată, aparținînd formațiilor 
artistice din întreprinderile și 
școlile profesionale vîlcene.

Acțiunea care înscrie în rîn- 
dul activităților incluse Festiva
lului mondial al tineretului și stu
denților ce va avea loc în vara a- 
cestui an la Sofia, s-a bucurat de 
un succes deosebit.

„Artiștii" de la „11 Iunie" 
(Vîlceana) au ținut să ofere suc
cesele lor muzicale tovarășilor de 
muncă ce s-au menținut fruntași 
în producție 5 ani de zile consecu
tiv. Alături de ei, întreeîndu-se în 
cîntec cu pasiunea cu care o fac 
și în întrecerea muncii, s-au 
produs și constructorii de pe șan
tierul I.S.C.M. Govora, tinerii 
Combinatului de industrializarea 
lemnului, elevii școlilor profesio
nale și tehnice din oraș. Juriul, 
format din oameni competenți, 
profesori de specialitate și tineri 
cunoscători ai genului, au desem
nat în final pe cîștigătorii acestui 
concurs care au dovedit alături 
de remarcabile calități vocale și

frumoase înclinații artistice, ofe
rind premii conStînd în discuri și 
cărți. Intenția organizatorilor e de 
a alcătui cu laureații acestui con
curs o formație de muzică ușoară 
a comitetului orășenesc* U.T.C. 
care va pregăti spectacole atît 
pentru ,/jrașul Rm. Vîlcea cît și 
pentru stațiunile de pe Valea 
Oltului și localitățile din județ.

De aici de pe malul Oltului, 
de la Rm. Vîlcea, tinerii harnici 
ai acestor meleaguri își trimit me
sajul lor pînă dincolo de ape la 
apropiata întîlnire cu luminosul 
început de mai.

VASILE RAVESCl'

Zilele trecute din 4 
comune ale județului 
Botoșani a pornit o 
interesantă ștafetă- 
concurs a tinerilor cu
legători de folclor, 
inițiată și organizată 
de Comitetul județean 
Botoșani al U.T.C. în 
colaborare cu casa 
creației populare. Șta
feta se desfășoară 
concomitent pe 4 iti- 
nerarii cuprinzînd 4 
zone folclorice. Com
ponența echipelor 
ștafetei vor înregis
tra cele mai semnifi-

cative obiceiuri și da
tini, strigături și cin 
tece, basme și pro
verbe. De la o loca
litate la alta, ștafeta 
va fi reprezentată și 
însoțită de un grup 
de tineri călăreți îm- 
brăcați în costume 
naționale. La sosire, 
comitetele organiza
țiilor U.T.C. în cola
borare cu căminele 
culturale vor organi
za spectacole artistice 
cu care prilejuri vor 
fi puse în . valoaie 
tradițiile artei popu-

lare existente -în Zoca- 
litățile respective. La 
încheierea ștafetei- 
concurs o comisie ju
dețeană va acorda, în 
funcție de valoarea 
artistică și autentici
tatea 
folclorice înregistrate, 
numeroase premii iar 
cele mai bune lucrări 
vor fi selecționate și 
tipărite într-o culege
re editată de casa ju
dețeană a creației 
populare Botoșani.

fenomenelor

I. BELDEANU

Pe șantierele muncii patriotice

• Ca și în alte localități din 
țară, luna aprilie a fost declarată, 
și în orașul nostru, luna muncii 
voluntar-patriotice pentru orga
nizațiile U.T.C. Zilnic peste 200 
de tineri din întreprinderile și 
școlile din oraș, sub faldurile 
drapelului tricolor, pornesc cu 
cin tecul pe buze, spre obiectivele 
ce și le-au propus: amenajarea 
parcului din fața Muzeului orășe
nesc, amenajarea unui complex 
sportiv în curtea liceului „Geor
ge Coșbuc", plantări de pomi or
namentali și garduri vii, colec
tări de metale vechi, maculatură 
etc.

Vă scriu aceste rînduri după 
puțin timp de cînd ne-am întors 
de la un obiectiv îndeplinit în

știri din preocupările tinerilor 
Năsăudului.

IULIU IONAȘCU 
secretarul Comitetului orășenesc

Năsăud al U.T.C.

nostru 
oraș, 
mîn- 
acolo

★

DE LA 1 MAI
La cinematograful Timpuri Noi din Capitală 

un nou program de scurt-metraje 
românești

PE URMELE mill FILM DISPĂRUT
Scenariul și regia: Ion Bostan 
Imaginea: L. Nițu, L. Georgescu

întregime ; plantarea unei supra
fețe de 4 ha cu pin într-o zona 
de deal din preajma orașului. 
Aici, în momentele de răgaz am 
admirat frumusețea meleagurilor 
năsăudene, lucirea bătrînului So
meș, panorama orașului 
drag. Cînd am cobori t în 
ne-am înălțat privirea cu 
drie spre dealul Lușca,
unde se va ridica o pădurice tî- 
nără, la care ne-am adus și noi 
contribuția.

Dar cel mai important obiec
tiv al nostru este amenajarea 
unui mare parc de odihnă și dis
tracție. Pînă în prezent s-au fă
cut gropi pentru plantatul arbo
rilor ornamentali, trasarea alei
lor. Activitatea continuă zilnic.

Dintr-un calcul făcut rezulta 
că tinerii din orașul nostru au 
efectuat în aceste zile de aprilie 
peste 8 000 ore, realizînd econo
mii în valoare de peste 20 000 
lei. S-au evidențiat organizațiile 
de tineret de la Liceul nr. 2, Li
ceul „George Coșbuc" coopera
tiva „Munca colectivă" și Gru
pul școlar forestier, spital.

Pe viitor vă promitem și alte

• La 15 aprilie s-a deschis la 
Iași un important șantier al mun
cii patriotice, în zona Ciricului 
cunoscut loc de agrement și 
odihnă. Aici a început construc
ția unei mari baze sportive și de 
agrement, cu bazine de înot, te
renuri de handbal, baschet, volei, 
camping, plajă etc. Tinerii au 
răspuns cu entuziasm chemării 
organizației U.T.C. Chiar din 
prima zi, 500 de studenți, alături 
de alți tineri din oraș, au luat 
„startul" în această acțiune. La 
deschiderea șantierului au parti
cipat tovarășii Miu Dobrescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Iași al P.C.R., conf. univ. 
Aurel Marchiș, prorector al Insti
tutului Politehnic, alți profesori.

Proiectul noii baze sportive, 
opera unor tineri arhitecți are o 
linie modernă și o notă de vădită 
originalitate.

M. FAIBIȘ
student

MICA PANTERA Șl PRIETENII El
Scenariul și regia: Ladislau Karda 

Imaginea: Francisc Patakfalvi

CĂRȚILE DE ÎNCEPUT
Scenariul și regia: Zoltan Terner 

Imaginea : Claudiu Soltescu

LUCIAN GRIGORESCU
Scenariul și regia: Nina Behar 

Imaginea: Doru Segal

CERTITUDINEA PROBAIfiLITĂTUOR
Scenariul: C-tin Budișteanu, Eug. Vasilescu 

Regia: Constantin Budișteanu 
Imaginea: D. Predeanu

LA TOATE LATITUDINILE
Scenariul și regia: Ion Bostan 

Imaginea: L. Nițu, L. Georgescu

Orizont științific nr. 3168

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Patria 
12,15; 14,30; 16,45;
Victoria (orele 9; 
16; 18,30; 20,45).

EA VA RIDE
rulează la Republica (orele 
8,45; 10,45; 12,45, 14,45; 16,45; 
19; 20,15), Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

EL DORADO
rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
Feroviar (orele 10; 12,45; 15,30; 
18,15; 21), Excelsior (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20), Bucu
rești (orele 8; 10,30; 13; 15,30; 
18,15; 21), Melodia (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

VIAȚA ÎN DOI
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

HAIDUCII și RĂPIREA FE
CIOARELOR

rulează la Lumina ( orele 9; 
12,30; 16; 18,30).

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina (orele 9;

(orele 10; 
19; 21,15),

11,15; 13,30;

18,15;

15,30:
15,30:

10,30; 12; 13,30; 16;
20,30).

SFÎNTUL LA P1NDĂ
rulează la Lira (orele
18; 20,30), Vitan (orele 
18; 20,30).

PENTRU ClȚIVA DOLARI IN 
PLUS

rulează la Giulești (orele 10; 
15; 17,45; 20,30), Arta (orele 9- 
14 în continuare. 17; 20,15).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

rulează la Dacia (orele 8,30— 
16,45 în continuare, 19; 21).

ÎMPUȘCĂTURI pe portativ 
rulează la Buzești (orele 15,30 
18; 20,30).

CĂUTAȚI IDOLUL 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MIHAI COMAN

NCHETA
IULIE

ROMAN POLIȚIST
REZUMAT

Tînărul tehnician Nelu Stoian a fost găsit mort In camera Iul. 
Pentru ipoteza sinuciderii pledează situația grea în care se aflau 
atît Nelu, cit și colegul său de serviciu Dan Viziru (dispărut 
fără urmă) din cauza fraudelor care fuseseră descoperite la 
cooperativa unde lucrau. Dar în noaptea morții, Nelu a fost vi
zitat de un anume Stănescu, cu care s-a certat. Cine e acest 
Stănescu ? Nu cumva ucigașul ? Maiorul Iordan Preda și loco
tenentul Pîrcălab încearcă să afle adevărul.

— Mă iertați că v-am deranjat la ora asta.
— Te-am iertat, gata !
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— Și vă rog aă nu pomeniți nimănui despre convorbirea 
noastră. Nici dumneavoastră, nici...

— Am înțeles. Se va executa.
— Bună seara.
— Să fii sănătos șl vino într-o zi să-ți arăt niște tablouri. 

Dar anuntă-mă dinainte, să nu te mai tin în vestiar.
— Mulțumesc pentru invitație.

13
A doua zi, la ora 8 dimineața, maiorul își aranja niște hîrtii 

pe birou, cînd i se anunță că locotenentul Pîrcălab are să-i 
facă o comunicare importantă. Iordan Preda se simțea rău. Nu 
reușise să adoarmă decît spre dimineață. Ceea ce se putea citi 
fără greutate pe fața lui, cu toate că se bărbierise cu deosebită 
grijă și luase și o pastilă întăritoare. Dar nu-i plăcea de loc 
să le dea colaboratorilor săi motive de compătimire, așa că-i 
fu recunoscător lui Pîrcălab că nu-i face vreo observație, de 
genul: „Ce obosit arătați; ar trebui să vă luați un scurt 
concediu". Nu, Pîrcălab nu-i spunea nimic de felul ăsta ; îl 
privea cu fața radioasă, abia așteptînd să i se dea cuvîntul, 
dar văzînd cu ochii fericiți ai imaginației cu totul altceva decît 
fata obosită a maiorului.

— Ce-i, Pîrcălab, te însori ?
Dar locotenentul nu-i făcu cinstea să răspundă
— Permiteți să raportez...
— Nu permit, mormăi maiorul. Intîi: răspunde 
Altădată, locotenentul s-ar fi supărat. Dar azi

geau toate din plin.
— Răspund. Nu mă însor. Permiteți să...
— Stai jos și spune.
Dar nici de data asta, locotenentul nu-1 ascultă. Avea ochii 

strălucitori, buzele umede, și maiorul se gîndi cu plăcere ce 
ttnăr e. „Ce boroboață o fi făcut, dom-le ?“ Dar bucuria se 
transmite ușor si maiorul se simți mai bine.

— Raportez — spuse, răminind în picioare — mi-ațl sugerat 
la un moment dat că Stănescu s-ar putea să fie unul care l-a 
împrumutat bani lui Nelu. Ați avut dreptate. Domnul Stănescu 
e aici. Așteaptă de o oră.

Maiorul lăsă capul in jos și privi coperta unui dosar : locote
nentul se bucura ca un copil care i-a făcut o șotie unui unchi, 
iar lui Preda îl venea să rîdă. Numai că nu se cuvenea : se
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la întrebare.

la întrebare, 
prea îi mer-

I

MARCEL MOVILEANU 
•— Bîrlad : Pentru ce cre
deți că am luat la rînd toate 
chioșcurile și librăriile din 
orașul nostru ? Pentru o 
simplă carte poștală ilustra
tă. La noi se găsesc, e drept, 
multe ilustrate dar toate re
prezintă unul și același lu
cru : două blocuri construite 
mai de mult și fotografiate 
în alb negru. Or, dacă vreau 
să trimit din cînd în cînd o 
vedere din orașul meu, mi-e 
teamă că amicul se va plic
tisi și de mine și de Bîrlad.

O casă din... sare

ION 
Mureș : 
sezonul 
în toi. 
lacului 
construiește o originală uni
tate de alimentație publică, 
pentru a cărei construcție se 
utilizează... blocuri de sare 1 
De asemenea, tot aici 
amenajează un camping 
se renovează cabana 
voii" Un han cu specific lo
cal denumit ..Terasa viilor" 
va fi deschis, în curînd, la 
Bălăușeri, pe valea Tîmavei 
Mici.

VULCAN — Tg.
Pregătirile pentru 

turistic estival sînt 
La Sovata, pe malul 
helioterm Ursu, se

Din nou despre transportul 

in comun

DE A U R“
încă o parodie cinematografică 

la adresa westernului: „Praștia 
de aur* (producția Bosnia-Film 
în regia lui Radivoje Djukic). Se 
pare că asistăm la o reîntoarcere 
triumfală a westernului pe ecra
nele lumii (după mulți se pare 
că nici nu a existat o plecare a 
acestuia din atenția autenticului 
cinefil). Unii îl continuă (ameri
canii) cu armele ecranului lat 
și culorii, alții, tot cu procedee 
moderne, îl imită cu destul suc
ces (vezi filmele italiene ale lui 
Sergio Leone) și, în sfirșit, alții 
îl parodiază. Specializarea în a- 
ceasta bonomă „batgiocoră**, o au 
cehoslovacii.

care actul justițiar este imediat 
și fără drept de apel. Fără le
genda aceasta a lui, westernul 
nu-i decît o savarină fără frișca.

„Praștia de aur** ca film este 
o mare indecizie, regizorul neș- 
tiind pentru care dîn „maniere** 
să opteze: pentru comicul de 
situații intr-un decor de ocazie ? 
pentru o narație oarecare dar pre
cis localizata ? A ales o cale 
mijloc, cam fără destinație, 
țtmor subțiat, și cum, necum 
dat gfita o peliculă în care 
prea se întîmplă nimic. In pe
rioada mare.i goane după aur de 
la sfîrșitul veacului trecut asis
tăm la ascensiunea unui emi
grant sîrh, Sibin, mucalit, pUn

de 
un

nu

W<'

ALEXANDRU DEȘLIU 
— Rm. Sărat: Am întrebat 
mai mulți cetățeni, ce părere 
au despre transportul în 
comun ? Iată păreri : „Ma
șinile de pe traseul 2 cir
culă în grupuri de parcă ar 
fi remorcate" (Joița Iorda- 
che) ; „Dacă-ți propui să 
mergi cu mijloacele oferite 
de transportul în comun, 
riști să întîrzii la serviciu 
sau să pierzi trenul" (Aure
lian Iliescu — se referă la 
unul dintre traseele spre 
Gară) ; „întreprinderea a 
avut ideea de a afișa un gra
fic de circulație dar mai rău 
a făcut. Luîndu-se după el, 
oamenii pot aștepta mult și 
bine în stații" (Teodor Oprea).

Cu mijloace proprii, eu ca 
cetățean, am chestionat 40 
de rîmniceni. Oare conducă
torii întreprinderii de trans
port în comun cîți or fi 
chestionat ?

Redactorul rubricii
I. BODEA

Cu foarte mulți ani în urmă, 
Jiri Trnka, maestrul filmului de 
păpuși, a parodiat cu un ine
galabil succes unul din marile 
filme ale lui John Ford: „Ata
cul diligenței“ sau „Diligența* 
după titlul cu care ne-a fost pre
zentat. Tot cineaștii cehoslovaci 
au continuat parodierea aventu
rilor din vestul sălbatic prin încă 
două filme : „Moartea în șa** și 
„Joe Limonada**, dintre care ul
timul poate fi considerat un mo
del al genului. Alte filme pe care 
le-am putea include în această 
categorie ar fi „Contele Bobby 
— spaima vestului sălbatic* și 
„Fernand Cow-boy**. Ele au fost 
submediocre și beneficiază de 
„dreptul** de a se fi făcut uimitor 
de repede uitate de public. Și 
asta numai pentru că au con
fundat decorul — clasicul oră
șel dintr-o provincie înconjurată 
de preerii, cu nelipsitul saloon 
unde se rezolvă marea scenă, 
strict obligatorie, a bătăii cu mulți 
figuranți — și costumația — mai 
e nevoie de detalii ? — cu le
genda acelei lumi în care se în
fruntă violent binele cu răul, în

EDDIE CHAPMAN — AGENT 
SECRET

rulează la Gloria (orele 9; 
11,45; 14,30; 18; 20,30), Miorița 
(orele 9; 11,45; 14,30;
20,30).

VALETUL DE PICĂ
rulează la Unirea (orele 
18; 20,30).

TOPKAPI
rulează la Tomis (orele 
în continuare, 18,30; 21), Auro
ra (orele 8,30; 11: 13,30; 16;
18,30; 21), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

O SUTĂ UNU DALMAȚIENI 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

HOCUS-POCUS
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,30).

INTOARCE-TE !
rulează la Munca (orele 16; 
18.15; 20,30).

APĂ CURATIVĂ
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

AM INTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI

rulează la Cosmos (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

LEUL AFRICAN
rulează la Volga (orele 10—14

15,30;

9—16

în continuare 16,15; 18,30;
20,45).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Floreasca (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,30).

TREI GRĂSUNI
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20), Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15).

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNA

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 19), înfrățirea (orele 10; 
16; 19,15).

CU TOATĂ VITEZA ÎNAINTE 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

FRAGII SĂLBATICI
rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

Acolo unde Carpații întîlnesc 
Dunărea — Prin muzeele Capi
talei, — Priveliști carpatine 
„Ursul** — La cel mai înalt ni
vel — Nuntă țărănească — Mir- 
ceștii în pastel

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

9;

de șansă și imbatabil în 
cu praștia.

în acest drum repede ț 
de la emigrant la șerif, 
frică la putere, doar doui 
bune. Le vom nota : vădii via 
blonde fecioare care-și 'schnn. 
într-o după-amiază winci-șas^ 
soți. Performanța e de un cor*! < 
irezistibil: fiecare soț e răpuJ^ . 
un alt pretendent din orășelul 
fără femei chiar la ieșirea de/ la 
ofițerul stării civile. De la tie- 
care răposat rămine tinerei jția 
cite un copil și o casă. Rămasă 
proprietară a aproape întregului 
orășel și cu o familie imensă 
ajunge să-și caute multa vreme 
un soț. Să-și caute pentru- că 
teama de moarte ii îndepărta 
orice candidat la grații și avere.

Ă doua glumă: Sibin, cu 
praștia lui „de aur**, răpune și 
pe bogătașul Sam, spaima locali
tății, găsește și zăcăminte de aur, 
se căsătorește cu Julia — văduva 
recordmen — și ajunge șerif, 
post către care l-au îndreptat 
toate aceste „calități*. Nu uită, 
odată cu funcția, să devină \n- 
tr-un final de film mult așteptEd, 
plin de o șmecheră aroganță^ "i- 
pică pentru un fondator dij 
prosperă dinastie a dolaru f 
Dinastie, pentru că tot filmul e 
comentat — cu foarte puțin haz, 
ce-i drept — de un contempo
ran de-al nostru, nepot sau stră
nepot al cuceritorului de acum 
aproape un secol.

Indecizia regizorului numește 
de fapt „spaima** de a încerca să 
facă un film din două gaguri, 
trei pistoale, o praștie și un 
comentariu, cum spuneam, 
foarte puțin tangent la umor. 
Poate să fi fost la mijloc exis
tența unui decor pe care s-au 
scos banii cu prilejul altui film 
și s-a încercat exploatarea Iul 
pentru o a doua și ultima dată 
cu o peliculă trasă la repezeală 
după un scenariu scris și el „a 
la minut**. Și atunci ai fi cazul 
să oftăm și noi pe textul unei 
sentințe critice de mult acredi
tată : ce gen ușor parodia...

Pînă una-alta, nu ne rămine 
decît nostalgia după un film ~ej> 
celent, ajuns și pe ecranul 
T.V. la emisiunea „cinematogra
ful de altădată** o parodie serioa
să în comicul și satiricul ei: „Ina
micul public nr. T*. A uitat-o 
cineva ? Și întrebarea își are ros
tul pentru că prea multe filme 
și-au găsit în ultimul timp 
această scuză: parodia.

TUDOR STĂNESCU

comportase într-adevăr excelent și nu l-ar fi iertat ușor, dacă 
l-ar fi văzut rîzînd.

— A venit singur ?
„Parcă eu nu-mi dau seama că n-a venit singur !**
Pîrcălab îl puse la curent cu cele întîmplate.
— Pictorul te-a scuzat ?
— Da.
— Atunci (și maiorul știa că trebuie să-1 felicite, s-ar fi cu

venit, dar cum să feliciți un copil ?), atunci voi lua măsuri să 
ți se facă o caricatură la gazeta de perete ; am și un titlu : „Lo
cotenentul în vestiar"...

Dar se vedea că e mulțumit și Pîrcălab nu se necăji.
— Pot să-1 aduc pe Stănescu ?
— Imediat. Cu tovarășul plutonier Radu e ceva nou ?
— Nu. Am întrebat adineauri. Nici urmă de Viziru.
— Crezi că Stănescu ăsta are vreun amestec în povestea cu 

Nelu?
— Sincer vorbind (și locotenentul deveni mai puțin vesel),

dacă toate legăturile lui cu Nelu erau, așa cum ați bănuit, le
gate de niște bani împrumutați — și așa e, că altfel nu l-aș 
fi găsit atît de ușor — de ce să-1 fi omorît ? E aproape sigur 
că Nelu n-avea un ban, așa că jaful e exclus. Din răzbunare ? 
Asta se întîmplă numai în filme. y .

— Da — și maiorul dădu aprobator din cap — s-ar putea ca 
misteriosul Stănescu să nu fie de loc misterios. în fond, nici 
măcar nu s-a ascuns de noi : probabil nu știa că-1 căutăm. Cînd 
l-ai invitat aici, a făcut greutăți ?

— De loc. A venit imediat. Numai că e plin de ifos și mă 
bate la cap cu slujba lui importantă, că-1 așteaptă pacienții, 
doctorul...

— Ce spuneai că învîrtește ?
— Tehnician dentar.
— Ei. fără îndoială, trase maiorul concluzia și oftă, e foarte 

bine că putem sta de vorbă cu el. Dar uite că Viziru tot nu 
apare : s-o fi deghizat, dracu’ știe... Că doar îl căutăm de-o săp
tămînă în toată țara.

— Credeți că Viziru e criminalul ?
— In cazul ăsta, nu sînt convins de nimic. De aproape nimic. 

S-ar putea să fie. Precis știu un singur lucru : că avem nevoie 
de el. Și repede !

în clipa aceea sună telefonul. Maiorul ridică receptorul, rosti 
cîteva cuvinte confuze, apoi ascultă multă vreme, cu sprânce
nele strînse, din ce în ce mai întunecat
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— Așa e spuse într-un tîrziu. Mare porcărie. O porcărie mare 
cît toate zilele.

Și avu o strîmbătură de dezgust.
— O porcărie și o ticăloșie.
Era negru la față. încheie :
— Sînt acolo într-o oră. Facem mai mult ? Nu ? Atunci In

tr-o oră.
Așeză receptorul în furcă.
— Ia măsuri ca Stănescu să nu plece, pînă nu revenim.

— Trebuie să dea un telefon la serviciu...
— N-are decît. Peste cinci minute ne vedem jos, la mașină. 
Și adaugă :
— Viziru e mort de vreo săptămînă. A fost ucis.

14
Era o gară mică, de cîmpie, la cîțiva zeci de kilometri de 

București. Avea un nume lung și foarte multe litere de lemn 
erau prinse sus, sub acoperișul clădirii cenușii de piatră. în 
golul literei O își făcuse cuib niște vrăbii, probabil vrăbii modes
te și obișnuite cu toate, vrăbii decolorate de C.F.R., indiferente 

la vuietul trenurilor rapide care treceau prin stație fără să se 
oprească.

în ciuda băncii de lemn „tip“ și a godinului ruginit,sala de 
așteptare nu avea un aspect neplăcut, și locotenentul înțelese 
repede de ce : cineva — „poate nevasta șefului de gară, trpbuie 
să existe neapărat o nevastă a șefului de gară !“ — dăduse pe 
geamuri cu spumă de bere și lumina se filtra cu discreție, 
familiară. Era chiar un fel de intimitate în încăperea scundă 
și răcoroasă, și glasul foarte calm al impegatului (om în virată, 
care, evident, făcuse războiul și văzuse multe), nu împrăștia, 
ci sporea impresia de intimitate. Omul locuia în sat și — la 
venirea celor doi — șeful gării trimisese un copil să-1 cheme : 
sosise repede și intrase aici, unde-1 așteptau ; rămăsese în picioa
re, în pantaloni cu manșetele prinse, cu ace de. siguranță, 
așa cum coborîse de pe bicicletă.

(VA URMA) Z
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Cu o floare nu se 
face nici chiar...

Jn con-
''i

curs de 

primăvară

I

Timp de două zile, atleții 
juniori din întreaga țară 
și-ai? dat întâlnire pe Stadio
nul ,23 August" din Capitală 
ev cazia desfășurării con- 

lui de primăvară. Încă 
\ e de darea startului în 

prima probă a concursului am 
și înregistrat un record, acela 
al numărului de participanți 
(peste 1300), record cu atât 
mai meritoriu cu cit partici
parea la acest concurs, a fost 
condiționată de îndeplinirea 
unor standarde în perioada 
anterioară întrecerii.

Dacă organizarea concursu
lui a fost la înălțime, în 
schimb popularizarea lui s-a 
situat la polul opus. După 
îndelungi investigații nu am 
reușit să descoperim nici un 
afiș care să anunțe disputa ce- ' 
lor mai tineri atleți. Nici mă
car la panoul I.E.B.S.. Oare 
nu și această lipsă de popu
larizare a concursurilor consti
tuie una din cauzele număru
lui destul de restrîns al ti
nerilor care practică atletis
mul ? Și, fără o bază de mas? 
atletismul nostru nu va pu
tea evada din zona mediocri
tății în care se zbate de atî- 
ția ani.

Trecînd la rezultatele obți
nute de tinerii atleți trebuie 
să menționăm la loc de cinste 
performanța elevei antreno- 
rului C. DUMITRESCU, 
VIRGINIA BONCI, care, tre- 
ctnd ștacheta înălțată la 1,77 
m, a reușit să stabilească un 
nou record de junioare și tot
odată cea mai bună perfor
manță a anului în aer liber. Ra- 
pidista, un exemplu în ce 
privește conștiinciozitatea și 
pasiunea cu care se pregă
tește (sîmbătă, după termi
narea concursului, a continuat 
să se antreneze intens mai 
bine de o oră), se anunță o 
demnă urmașă a IOLANDEI 
BALAȘ. In rest, am mai putea 
menționa rezultatele obținute 
de TAMAȘ SZABO (Lie. nr, 
2 Satu Mare) — 10,9 pe 100 
m — MARIANA GOTH (Me
talul București — 12,1 pe 100 
m CORNEL ANTON 
(C.S.S. București) — 4,00 m 
la prăjină, nou record de ju- . 
niori mici — în prima zi de 
concurs și ION VASILESCU 
(C.F.R. Timișoara) — 54,2 la 
suliță —, CORNEL IONES- 
CU (Dinamo București) — 
6,50 m la lungime LU
CIA JIRGA (Ș.S.E. — Plo
iești) — 5,21 m la lungime 
— în cea de a doua zi a 
concursului.

In ansamblu, rezultatele ob
ținute nu sînt însă satisfăcă
toare. In cele două zile de 
concurs am putut urmări foar
te mulți tineri înzestrați ci. 
deosebite calități native, alv 
căror rezultate au lăsat de do
rit. Adevărate diamante, în
velite însă într-o crustă (citiți 
tehnică rudimentară) care le 
răpește toată strălucirea. Spar- 
geți crusta, tovarăși antre
nori ! Exemplul colegului dv., 
C. Dumitrescu, este edificator.

DAN VLAD

JOCUL CU FLUIERUL
CONTINUA

Săptămînal, o echipă bucu- 
reșteană (în această etapă, 
Progresul) e obligată să-și dis
pute șansele, sîmbăta. Toate 
ziarele au scris împotriva a- 
cestei practici, dar federația 
nu vrea să renunțe la ideile 
sale — și asta, probabil, nu
mai ca să nu strice tradiția. 
Trebuie s-o spunem, negru pe 
alb, că sistemul acesta ar pu
tea favoriza combinațiile, sau 
mai pe șleau spus, aranjamen
tele. Pentru a risipi orice bă
nuială forul de specialitate e 
dator să ne introducă urgent 
cuplajele.

Progresul, în. schimbare la fa
ță, a întrecut pe Dinamo Bacău 
la două goluri diferență. Jo
cul n-a strălucit, (dar cine-i 
mai poate pretinde astăzi Pro
gresului spectacol ?) pefcloeuri 
a fost chiar greu de urmărit, 
datorită în special oaspeților 
care, în deplasare, uită subit 
că terenul are două porți. 
Bucureștenii, obsedați de miză, 
au muncit enorm și victoria 
nu putea să le scape...

Apoi a venit duminica, și 
diavolii vișinii din Giulești s-au 
repezit să spulbere visele e- 
chipei din Tîrgu Mureș. în 
primele minute, Ion Ionescu a 
centrat excelent și Dumitriu II 
a ratat de la 3 m, trimițînd 
balonul la patru stînjeni pes
te poartă. Și din clipa asta, pe 
teren s-a întins plictiseala. 
Rapidulețul. mai ales a început 
să se încurce în minge, cum 
rar ne-a fost dat să vedem. 
Toți jucătorii Rapidului, fără 
nici o excepție, păreau că chiar 
atunci se întorseseră de la o 
nuntă unde băuseră cu nașul, 
cu ginerica și cu cine se nime
rise pe lîngă lăutari. Tribune
le, în care respirau vreo șapte 
mii de oameni, au început să 
numere lufturile lui Greavu și

PE MICUL ECRAN

Aseară — într-o convorbire telefonică cu Studioul de tele
viziune — -am solicitat pentru cititorii noștri noi amănunte 
cu privire la transmiterea pe micul ecran a meciului amical 
de fotbal ROMANIA—AUSTRIA.

Așa cum se știe, televiziunea a întreprins măsurile cuvenite 
ca această partidă de debut a anului, programată miercuri 
1 Mai la Linz să fie transmisă în direct, în jurul orei 17.30.

Foto: VIOREL RABA

Finalele campionatelor școlilor profesionalo

IN UM
ANONIMATULUI

Numărul ieșenilor care știau ieri sau știu astăzi 
pînă la apariția acestor rînduri despre etapa fi
nală a campionatului școlar de handbal în z7 a 
școlilor profesionale din cadrul Ministerului Ener
giei Electrice, rămîne în mod paradoxal enorm 
de mic față de, să zicem, cel al mingilor care 
au atins plasa ca urmare a eforturilor disperate 
ale celei mai bune echipe. Competiția s-a des
fășurat, începînd cu acest aspect al populari
zării unei întreceri care putea fi înscrisă în rîn- 
dul evenimentelor, în umbra neiertătoare a ma
relui anonimat. Consemnînd impresiile noastre* și 
ale celor 14—15 suporteri care, răbdînd cu tena
citate, au urmărit competiția de la început pînă 
la sfîrșit putem conchide fără rezerve că din 
cauza organizării, mai mult decît defectuoase, 
competiția poate fi comparată cu o întîlnire a 
unpr amici pe un oarecare loc viran de la Cra
iova, Galați sau Luduș. Nimic din adevărata 
atmosferă caracteristică unor manifestări sportive 
de o asemenea amploare. Aveau oare de ascuns 
organizatorii vreun secret față de public ? Ori
cum acesta tot a ieșit la iveală. O înștiințare sur
priză a~ comisiei de organizare lansată cam odată 
cu... păcălelile de 1 aprilie a anunțat susținerea 
fazei finale a acestui campionat către sfîrșitul 
lunii mai. O alta, fulger, nu a întîrziat să o con
trazică : sfîrșitul lunii mai devenise sfîrșitul lunii 
aprilie. Febra pregătirilor a fost substituită de 
pregătiri în pripă și chiar în ultima oră, singura 
pregătire posibilă necesară unei deplasări nu poate 
fi alta decît aceea a procurării legitimațiilor de

călătorie. O astfel de pregătire s-a făcut. Ba unele 
echipe nu au avut noroc nici de aceea. Gălă- 
țenii, de exemplu, nu au putut decît să descindă 
direct din tren pe teren, susținînd după o noapte 
de nesomn un meci considerat cu anticipație di
ficil cu redutabila echipă din Craiova campioană 
a ediției de anul trecut. Scor: 11—31.

Băieții și-au salvat, prin urmare, totuși onoa
rea echipei: dar organizatorii ? Scorul de 35—7 
realizat de aceeași echipă după puțină odihnă în 
întrecere cu echipa din Brașov pledează tot pentru 
onoarea băieților și nicidecum a organizatorilor. 
Interesează în acest context rezultatele tehnice ?

Cu performanțe nu ne-am întîlnit. Singură 
echipa din Craiova poate rămîne o amintire fru
moasă prin omogenitate, pregătire tehnică și 
arareori sclipiri de tactică sau prin tenacitatea ju
cătorilor Ion Gheorghe, Constantin Durlan și Au
rică Nicolae. Despre echipa din București reți
nem viteza de joc care a caracterizat-o, ambiția, 
panica și deruta și îndeosebi 3 jucători : Iulian 
Bidea, Constantin Robaciu, Petrea Mîndruț care 
au știut să promită.

Echipa lașului, clasificată pe locul III, a res
pirat aproape numai printr-un singur jucător — 
Cornel Smerea, care a fost de altfel, selecționat 

-de antrenorul federal pentru lotul republican de 
juniori. Va mai avea oare cineva șansa aceasta 
dacă și viitoarele competiții vor fi organizate tot 
așa de mîntuială ? Sîntem siguri că nu.

ION CHIRIAC

FĂNUȘ NEAGU

Lupescu, pasele numai la ad
versar ale mijlocașilor, și mulți 
s-au jurat să se radă în cap 
cînd le-o mai veni ideea să 
dea fuga la un meci al Realu
lui. Și cînd era plictiseala în 
toi, Răducanu l-a împins pe 
Lupescu care vroia să degaje
ze o minge din colțul careului 
de 6 m și a trimis-o el, cu toa
tă puterea, exact în spatele 
lui Lupescu, iar de acolo, 
mingea a ricoșat la Mureșan 
și... 1—0 pentru A.S.A. In acel 
moment, toți suporterii Pro
gresului au simțit că se îneacă.

După pauză, cei mai înfipțî 
sînt tot mureșenii care atacă 
viguros pe extreme — fundașii 
laterali ai Rapidului fiind ca 
și inexistenți. Meciul se schim
bă apoi într-o cursă de rupe
rea oaselor și arbitrul Borș îl 
scapă dity mînă iar în minutul 
81 acordă penalti la un fault 
în careu, simulat perfect de 
tînărul Dumitru. După 1—1 
mureșenii au comis henț în 
careu și l-au făcut arșice pe 
Ion Ionescu la 2 m de poartă 
(la xîndul lor și rapidiștii l-au 
secerat pe Lucaci aflat în po
ziție de a înscrie), dar arbitrul 
n-a sancționat nimic. Dac-ar 
fi după mine, nu numai că nu 
i-aș acorda nici-o stea, dar aș 
pune să fie controlat prin bu
zunare și să i se confiște flu
ierul.

Cel mai frumos rezultat l-au 
obținut militarii. Redactorul 
nostru, Gh. Fecioru, prezent 
pe stadionul de la Craiova, ne 
anunță că oltenii au evoluat 
la nivelul unei formații sătești. 

Pilcă a respins extraordinar 
șuturi ce păreau imparabile, în 
schimb Oblemenco, Martino- 
viei și Popescu și-au făcut 
praf bocancii izbind în pămînt. 
Ajutată solid și de Farul, care 
a învins pe prunari cu 1—0, 
Steaua și-a mărit considerabil 
șansele de a cîștiga campiona
tul. mai cu seamă că și dina- 
moviștii bucureșteni, care tro
păiau zgomotos la doi pași în 
urmă, au fost siliți să încline 
steagul în orașul de naștere al 
lui Ion Pîrcălab.

Miercuri, prima echipă a 
.țării va înfrunta la Linz na
ționala Austriei. Ii dorim din 
toată inima succes — și a- 
ceeași urare o adresăm și re
prezentativei de tineret care 
pleacă în Polonia.

Drum bun, și vom fi lîngă 
voi cu toată dragostea.

Divizia națională A Divizia B
REZULTATE TEHNICE ETAPA VIITOARE

2-0
(5 mai) SERIA I

Progresul—Dinamo Bacău
„U“ Craiova—Steaua 0-1 F.C. Argeș—U.T.A. Ceahlăul Piatra Neamț-Por-
Rapid—A.S.A. Tg. Mureș 1-1 Steaua—Jiul
Farul—F.C. Argeș 1-0 Dinamo Bacău—Rapid tul Constanța 1—0 ; Poiana
U.T.A.—Dinamo București 1-0 A.S.A. Tg. Mureș—Petrolul 

Dinamo București—Farul Cîmpina-Chimia Suceava 0—0;
Jiul—„U Cluj 2-0 „U“ Cluj—Progresul Politehnica Galați-Politehniea
Petrolul—Steagul Roșu 3-1 Steagul Roșu—„U“ Craiova

Iași 2—0 ; C.F.R. Pașcani-Me-

CLASAM ENT talul București 0—0 ; Politeh

nica București-Chimia Rm.

Steaua 21 11 5 5 33—22 27 Vîlcea 4—2 ; Metrom Brașov-

F. C. Argeș 21 11 3 7 32—18 25 Victoria Roman 3—1 ; Flacăra

Jiul 21 10 3 8 30—24 23 Moreni-Electronica Obor 3—1.

Petrolul 21 11 1 9 24—20 23 SERIA II

Dinamo București 21 9 5 7 23—22 23 C.F.R. Cluj-Metalul Hune
Farul 21 9 4 8 31—23 22 doara 1—0 ; Minerul Baia
U.T.A. 21 9 3 9 19—17 21 Mare-C.S.M. Sibiu 0—2 ; Cri-
Rapid ’ 21 8 5 8 25—26 y 21 șul Oradea-C.F.R. Timișoara
„U* Cluj 21 8 4 9 23—29 20 1—0 ; Politehnica Timișoara-
Dinamo Bacău 21 10 0 11 25—33 20 C.F.R. I.R.T. Arad 0—1 ; In
„U“ Craiova 21 9 1 11 25—26 19 dustria Sîrmei-C. Turzii-A.S.
Progresul 21 5 8 8 20—24 18 Cugir 0—0 ; C.S.M. Reșița-Gaz
A.S.A. Tg. Mureș 21 5 7 9 21—34 17 Metan Mediaș 4—1 ; Vagonul
Steagul roșu 21 5 5 11 13—26 15 Arad-Olimpia Oradea 1—0.

R A

Păzit cu strășnicie Ionescu nu s-a putut descurca de data aceasta

In Cupa Europei la tineret

România - Italia 7-3
Spectatori mulți în potcova 

de pe Republicii... Spectatori 
care, după primele două me
ciuri, au început sâ ofteze și, 
apoi, să-și manifeste zgomotos 
nemulțumirea. Ce s-a întîm- 
plat ? IUGA, timorat, a fost 
depășit clar de tehnicul și te
nacele F. GRASSO. Apoi, a 
urcat treptele ringului GH. 
CALIN, care l-a întîlnit pe A. 
BENTINI. Italianul a condus 
lupta de la un cap la celălalt 
al meciului, iar directele sale 
de dreapta, la plex și figură, 
și-au greșit arareori ținta. 
Verdictul juriului : cîștigător 
Bentini și... 2—0 pentru ita
lieni.

Asta a fost la început...
Pe urmă ? Pe urmă, tinerii 

noștri boxeri ne-au oferit un 
adevărat festival pugilistic.

C. CUȚOV, după părerea 
noastră, a strălucit. Meciul său 
cu A. LAI a entuziasmat miile 
de spectatori. Cuțov a atacat 
din primul minut cu vigoare 
și ambiție. Directele sale de 
dreapta și de stînga, croșeu- 
rile și upercuturile, executate 
rapid și în forță, l-au „cumin
țit" pe italian care la începu-

tul reprizei a treia, contrat la 
bărbie, face cunoștință și cu 
podeaua. Normal, a cîștigat

Cupa Davis
ROMÂNIA—DANEMARCA 

2—0
MÎINE, PROBA DE DUBLU

Pe terenurile clubului Pro
gresul, în fața unui numeros 
public a început ieri meciul 
idintre echipele de tenis ale 
României și Danemarcei con- 
tînd pentru primul tur al 
Cupei Davis. După disputa
rea primelor două partide de 
simplu formația noastră con
duce cu 2-0 prin victoriile 
realizate de Ilie Năstase și 
Ion Țiriac în fața fraților Tor- 
ben și Jorgen Ulrich. Astăzi 
va avea Ioc partida de dublu 
în care e probabilă apariția 
Iui Jan Leschly tenismanul 
danez numărul 1, indisponibil 
în prima zi.

GH. ENE

Văzuți de
NEAGU RADULESCU

TIRUL CU

ARCUL- 

un sport cu tradiție 
pe care forurile noastre 

sportive îl ignorează
încă anul trecut, 

in numărul 5694 
din 12 septembrie, 
în articolul „Un 
sport renegat: tirul 
cu arcul", ziarul 
nostru semnala și 
lua atitudine fermă 
față de neglijența 
ce se manifestă față 
de acest sport. Dar, 
Federația Română 
de Tir, in virtutea 
nu știm căror legi 
nescrise ale acestui 
organism, a răspuns 
prin... tăcere. Ce 
spuneam în acel ar
ticol :

1) Că tirul cu 
arcul în ciuda 
tuturor opreliștilor, 
există și că, dacă 
supraviețuiește, asta 
se datorește unor 
oameni — ingineri, 
muncitori, medici, 
profesori, ofițeri, e- 
levi — dăruiți trup 
și suflet acestui fru
mos sport;

2) Că an de an, cu 
îndîrjire, acești oa
meni își organizează 
și dispută campio
natul lor (anul tre
cut s-a desfășurat e- 
diția jubiliară — a 
X-a — !); că și-au 
procurat — cu mij
loace proprii ! — 
arcuri și săgeți, țin
te etc.; că au con
fecționat cupe, pla
chete, diplome, (cu 
care și-au premiat 
cîștigătorii!), afișe 
de popularizare etc; 
că au tradus cărți 
de specialitate și re
gulamentele inter
naționale de con

curs în vigoare; că 
își cresc schimbul 
de miine — juniorii 
(la campionatul de 
anul trecut au par
ticipat 24 de ju
niori !) ;

3) Că de zece ani 
(acum sînt unspre
zece !) scriu memo
rii peste memorii 
cerind recunoaște
rea, oficializarea și 
încadrarea tirului 
cu arcul în progra
mul competițional 
intern al Federației 
române de tir ; că 
dacă acest sport va 
continua să fie ig
norat, el va sfîrși 
prin a dispare, (ceea 
ce, de altfel, se pare 
ca e aproape de 
realitate).

Ce propune ziarul 
nostru : 1) înființa
rea Federației Ro
mâne de Tir cu ar
cul (deoarece, după 
cum se vede, Fede
rația Română de Tir 
actualul părinte, 
continuă să fie un 
părinte vitreg !) și 
afilierea la Federa
ția Internațională 
de Tir cu arcul (din 
care, în prezent, 
fac parte 39 de țări 
și din care a făcut 
parte și România 
dar s-a retras din 
motive neprezenta
te public și, desigur, 
nejustificate !); 2)
Organizarea cam
pionatului național 
de tir cu arcul, in
cluderea sa în pro
gramul competițio
nal intern (lucru 
perfect realizabil a-

Dinamo București în finala
C. C. E.

în meci retur pentru semi
finalele Cupei campionilor eu
ropeni Ia volei (masculin), e- 
chipa Leggia Varșovia a între
cut cu scorul de 3—1 (15—10, 
10—15, 15—8, 15—4) formația 

• Cufov a strălucit. Ene, Dobrescu nu 

s-au lăsat mai prejos 9 Lista pentru 
Mexic rămine deschisă

detașat boxerul nostru care a 
furnizat cea mai spectaculoasă 
evoluție.

Meciuri la fel de disputate 
au oferit și celelalte tinere 
„vedete" : GH. ENE, P. DO
BRESCU (un mare talent), V. 
SILBERMAN, P. NEDELCEA. 
Ei se impun, pe zi ce trece, 
antrenorilor Iotului național 
care, deocamdată, îi... evită. 
Antrenorul emerit Ion Popa 
trebuie să aibă curaj : pe cei 
mai buni SA-I PROMOVEZE ’ 
Decît să mergem în Mexic cu

Partide spectaculoase 
în campionatul de juniori 

„Aveți juniori talentați cu un bagaj de cu
noștințe surprinzător de bogat — declară dl. 
H. R. Bancs, secretarul general al Federației 
Internaționale de Box (F.I.B.A.).

C. CUTOV

Juniorii mici au deziluzionat 
Meciurile lor s-au asemănat cu 
încăierările. Insuficient pregătiți 
tehnic — și asta se explică, deoa
rece sînt încă prea „cruzi" ! — 
ei au boxaț rudimentar și ine
ficace. Am remarcat doar trei 
dintre ei: C. IANCU (elev al 
antrenorului FIAT), C. LICĂ (un 
boxer „bătrîn", fin tehnician și 
posesorul unui derutant joc do 
picioare. Antrenorul PREDA, me
rită felicitări pentru „creația" 
sa) și E. GOREA (un „stilist", ca 
și fratele său, actualmente boxer 
la clubul Steaua).

Juniorii mari ne-au descrețit 
însă frunțile. Au boxat tehnic, 
folosind o gamă variată de lo
vituri. D. GIUGEA, ȘT. BOBOC, 
I. GYORFI, N. PARASCHIV 
(Rapidistul este o revelație. Ră
mîne ca antrenorul său, Luca 
Romano, să se ocupe cu aceeași 
atenție de el și, desigur, satisfac
țiile mai mari nu vor lipsi), N. 
PĂPĂLĂU și, în general, toți cei
lalți combatanți.

De altfel, cuvintele domnului 
BANCS (secretarul general al 
F.I.B.A.), care a asistat la finale, 
sînt măgulitoare : „Aveți juniori 
talentați. Cel mai mult mi-a plă
cut Gyorfi. Are calități deose
bite și crerf că va ajunge un 
bun boxer. Tinerii pe care i-am

vînd în vedere nu
mărul relativ mare 
al sportivilor, cit și 
faptul că ei provin 
din diferite colțuri 
ale țării) și organi
zarea unor întîlniri 
internaționale; 3)
înzestrarea asocia
țiilor sportive, care 
au secții de tir cu 
arcul (exemple de 
asemenea asociații 
pentru forurile in 
drept, care, mai 
mult ca sigur, nu 
le cu.nosc : „Mure
șul—Confecția" Tg. 
Mureș, A.S.A. Cluj, 
A. S. Ciocanul Tg. 
Mureș, „Olimpia" — 
Ministerul Invăță- 
mintului. București, 
etc.) cu materiale a- 
decvate de cea 
mai bună calitate 
(arcuri, săgeți, țin
te etc.).

Nu printre ulti
mele argumente ar 
fi și acela că tirul 
cu arcul este un 
sport care va figura 
printre probele O- 
limpiadei din 1972 
(și — de ce nu ! — 
s-ar putea să ne a- 
duca o medalie o- 
limpică deoarece 
beneficiem de tineri 
sportivi cu excep
ționale calități !) și, 
în sfîrșit, pentru că, 
nu se poate să fie 
abandonat —- un 
sport cu seculare 
tradiții — la dorin
ța expresă a douâ- 
trei persoane, că
rora le place doar... 
tirul cu arma !

S. SPIREA

la volei!
Dinamo București. învingători 
în primul joc cu 3—0 volei
baliștii români se califică în 
finală, urmînd să întîlnească 
echipa cehoslovacă Spartak 
Brno.

boxeri PLAFONAȚI și BLA
ZAȚI, mai bine să dăm gir a- 
cestor băieți minunați, cu fru
moase calități, care știu să 
lupte cu ardoare și ambiție. 
Rodarea lor în meciuri grele, 
cu adversari prestigioși, cre
dem noi, Ie va deschide per
spective largi, va contribui la 
ridicarea și afirmarea valorii 
boxului românesc.

Cîteva cuvinte despre boxe
rii italieni: tehnici, posesori ai 
unei bune condiții fizice ei 
sînt capabili să scoată un re
zultat favorabil în meciul re
tur. Nădăjduim însă ca tinerii 
noștri boxeri să nu se culce 
pe laurii victoriei obținute.în 
Italia îi așteaptă un meci greu!

văzut sînt bine căliți fizic și au 
un bagaj de cunoștințe tehnice 
surprinzător de bogat... îmi place 
să cred ca nu se vor înfumura și, 
în consecință, nu se vor rata. Ar 
fi păcat I".

T. POGOCEANU

CAMPIONII :
JUNIORI MICI :C. IANCU 

(Steaua); I. ADAM (Prog. 
Buc.); A. MORARU (Meta
lul Buc.); E. GOREA (Voința 
Reghin); C. HODUȚ (Olim
pia Buc.); C. LICĂ (Voința 
Buc.); I. VLAD (C.F.A. Bră
ila) ; F. COSTINESCU (Nico- 
lina Iași); I. MIHOC (Voin
ța Satu Mare); A. CORIANU 
(Voința Satu Mare) ; N. IAR- 
CA (I.M.U. Medgidia); A. 
GHEORGHIU (Semănătoa* 
rea Buc.);

JUNIORI MARI: D. GIU
GEA (Dinamo Buc.) • ST. 
BOBOC (Prog. Buc); V. 
IVAN (Municipiul Buc.) ; A. 
DUMITRESCU (Prog. Buc.); 
N. PĂPĂLĂU (Dinamo Buc.); 
N. PARASCHIV (Rapid Buc.); 
I. GYORFI (I.T.B.); D. MI- 
HALCEA (Dinamo Buc.) ; I. 
ION (Constructorul Buc.); M. 
FLOREA (Progresul Brăila).
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LA LIDO DI OSTIA

Amplu curent de opinie pentru îmbunătățirea
colaborării dintre statele continentului

La miezul nopții a început gre 
va. Personalul modernului hotel 
din Lido di Ostia ce găzduiește 
Conferința privind securitatea eu
ropeană organizată de Federația 
Tineretului Socialist din Italia, a 
deCis să înceteze lucrul pentru 24 
de ore. „Trebuie să ni se facă 
dreptate, afirma energic tînărul 
de la „recepție". Dreptatea de 
care el vorbea înflăcărat repre
zintă în esență cererea de revi
zuire a salariilor. Funcționarii 
care ne-au obișnuit cu zîmbetul 
lor neobosit, desprins parcă din- 
tr-o reclamă de cinematograf și 
cu cuvintele de amabilitate pe 
care le adresează în patru-cinci 
limbi, au devenit neînduplecați 
greviști. Hotelul pare acum pus
tiu. Doar într-una din sălile sale 
de la parter, conferința își con
tinuă lucrările. Sala a rămas așa 
precum au părăsit-o delegațiile 
în seara precedentă. De astă data 
nu s-a mai făcut curățenia mati
nală, scrumierele sînt încărcate 
cu mucuri de țigară, iar hîrtiile 
au rămas nemișcate pe mese. De
legații au primit însă cu aplauze 
vestea grevei.

Ziarele din c 
sînt citite cu atenție. Titluri uria
șe și fotografii ce acoperă primele 
pagini, relatează violentele inci-

de

gaja totuși unanim : atitudinea 
studențimii nu poate fi tratată 
cu ușurință.

Conferința organizată
F.G.S.I. a permis în continuare
confruntarea punctelor de vedere 
ale numeroaselor organizații pre
zente. Diversitatea părerilor, dez
baterile nete care există, scot în 
relief paloarea reală a dialogului 
angajat. Cei prezenți la Lido di 
Ostia, remarcă necesitatea ca or
ganizațiile de tineret, generația 
tînără a Europei, să înainteze pe 
drumul cunoașterii și apropierii. 
Există destule poziții asemănătoa
re care permit o acțiune comună 
în apărarea păcii în Europa, pen
tru ca începutul de destindere 
să se dezvolte pentru ca între

Prin telefon de la

trimisul nostru

caAtala italiană

dente care s-au produs sîmbătă 
între studenți și forțele poliție
nești. în cetatea universitară, fră- 
mmtările nu s-au stins. Nemulțu
mirile tineretului universitar, o 
generație combativă, animată de 
idei transformatoare, au creat o 
situație ce nu poate fi jeglemen- 
tată prin măsuri forte. Incidentele 
de stradă sînt doar latura exte
rioară a unui proces mai profund 
pe care interlocutorii noștri ita
lieni l-au denumit „criza univer
sitară". Opiniile studenților dife
ră după cum diferă și interpre
tarea pe care în aceste momente 
de tensiune electorală ziarele o 
dau evenimentelor. O idee se de-

statele de pe continent să se 
statornicească relații bazate pe 
stimă și încredere, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
decide în mod suveran destinele 
sale. Ascultîndu-i pe exponenții 
diferitelor organizații, verifici am
ploarea curentului de opinie pu
blică în favoarea îmbunătățirii 
colaborării dintre toate statele 
continentului, înțelegerea respon
sabilităților ce revin generației ti
nere. Pe bună dreptate un dele
gat britanic sublinia faptul că se 
manifestă tot mai pregnant ten
dința de stînga în rîndul tineri
lor din Europa și că luările de 
poziție ale multor organizații vă
desc orientări noi, constructive, 
alimentate de dorința adaptării la 
realități. Reprezentantul tineretu-

lui socialist belgian (flamand) a- 
rnintea demonstrațiile de la Bru
xelles împotriva N.A.T.O. Delega
ția tineretului S.F.I.O. din Fran
ța exprima ideea necesității recu
noașterii celor două state germa
ne. Reprezentantul iugoslav rele
va faptul că trebuie găsite moda
lități eficiente prin care tinerii 
pot să contribuie la securitatea 
europeană. Ideea colaborării, a 
dialogului am regăsit-o și în in
tervenția tineretului democrat 
creștin din Italia. Dezbaterea a 
depășit faza declarațiilor de ordin 
general și a abordat problemele 
într-o manieră mai concretă. De
sigur, sînt destule dificultăți ce 
trebuiesc depășite. Se mai aud 
reproșuri, chiar acuzații, unele in
tervenții sînt urmate de precizări 
și contra precizări, dar gazdele 
se străduiesc (și reușesc în cea 
mai mare măsură) să mențină un 
climat propice colaborării. Ne- 
concordanța de păreri, lesne pre
vizibilă, dat fiind larga varietate 
a forțelor reprezentate, nu alte
rează elementul esențial al dezba
terii : sincera dorință de a conti
nua începutul făcut la Lido di 
Ostia.

Inițiativa Uniunii Tineretului 
Comunist de a organiza în Româ
nia în 1969 o masă rotundă con
sacrată problemelor europene s-a 
bucurat de o primire călduroasă. 
Roberto Cassola, secretar al 
F.G.S.I. ne-a declarat : „Sîntem 
bucuroși că prietenii români au 
inițiat această acțiune care, fără 
îndoială, va permite extinderea 
contactelor între tinerii din Euro
pa. Apreciez spiritul constructiv 
al intervenției delegației U.T.C. 
și ani convingerea că organizații 
de tineret din cele mai diverse, 
vor găsi în România o atmosferă 
prielnică unei dezbateri sincere și 
eficaee“.

EUGENIU OBREA

omului

Conte

SUEDIA. Imagine din Stock
holm

rmfa 
drep

turilor

rea universală a drepturilor 
popoarelor la autodeterminare, 
măsurile pentru acordarea ra
pidă a independenței țărilor și 
popoarelor care se mai află 
sub jugul colonial, combaterea 
practicii sclavagiste și altor 
forme de colonialism, promo
varea drepturilor femeii în lu-_ 
mea modernă și alte măsuri.

Republica Socialistă Româ
nia și-a manifestat din plin, 
cu prilejul diferitelor dezba
teri de la Națiunile Unite, ade
ziunea sa la promovarea și 
asigurarea drepturilor omului. 
Activitatea desfășurată de Ro
mânia pe plan internațional în 
domeniul drepturilor 
decurge din politica promo-

- vată de țara noastră, 
de asigurare 
multilaterale 
țării, drepturi înscrise în con
stituția și legile țării .La Con
ferința internațională a drep
turilor omului de la Teheran, 
delegația română exprimînd 
tocmai aceste principii, se va 
strădui să contribuie Ia adop
tarea unor măsuri eficiente, 
destinate să întărească contri
buția internațională a O.N.U. 
privind asigurarea drepturilor 
omului.

quo era aproape unanim ac
ceptată, premierul canadian a 
anunțat că dizolvă parlamen
tul și fixează alegeri parla
mentare pentru 25 iunie a c.

I)e fapt, alegerile apăreau 
mai tuturor ca inevitabile. 
Căci, cum ar fi putut rezista 
pînă în 1970 un guvern mino
ritar (deținind doar 128 din 
cele 265 de mandate din parla
ment) ? Criza din februarie, 
care n-a dus Ia alegeri numai 
pentru că Pearson nu dorea să 
se retragă în condiții drama- 

partidul său, a 
avertis-

Roma, 28 aprilie

omului

politică 
a drepturilor 

ale cetățenilor

tice pentru 
constituit un sever 
ment. Rămînea de văzut doar 
cînd se va hotărî noul prim 
ministru să pășească în arenă. 
După cum s-a văzut, el s-a 
tărît Ia numai trei zile 
preluarea cîrmei.

Prin scrutinul de la 
nie. Trudeau speră să

de
bo

ia

iu-25 
obțină 

pentru liberali majoritatea ab
solută după care jinduiesc de 
atîta vreme. în cazul cînd a- 
ceastă ^jeranță se împlinește. 
Trudeau va fi confirmat și 
prin vox populi ca cel de-al 
15-lea prim-ministru al Cana, 
dei, obținînd un „mandat na
țional" pentru înfăptuirea pro
gramului său de guvernare.

Ziua României la

Tirgul de la Bruxelles
Cu ocazia zilei României la 

tîrgul internațional de la Bru
xelles, la 26 aprilie, Ion Oancea, 
ambasadorul României - la Bru
xelles, însoțit de Ștefan Niță, 
șeful reprezentanței comerciale, 
Mihai Popescu, directorul pavi
lionului românesc, au făcut o 
vizită oficială la tîrg, unde au 
fost primiți de L. Cooremans, 
primarul orașului Bruxelles și 
președinte al tîrgului, G. Chan- 
tren, directorul general al tîrgu
lui, membri ai Consiliului admi
nistrativ și alte persoane ofi
ciale. Cu 
Cooremans 
facția față 
nuă a 
belgo-române și a remarcat im
portanța participării României 
la tîrgurile de la Bruxelles în 
dezvoltarea acestor relații.

Persoanele oficiale belgiene 
au vizitat apoi pavilionul Româ
niei și au avut cuvinte de apre
ciere pentru mașiniie-unelte, mi
croscopul electric, mobila, pro
dusele de artizanat și alte măr
furi românești.

alte persoane 
această ocazie, dl. 

și-a exprimat satis- 
de dezvoltarea conti- 
relațiilor comerciale

Acord privind

tratativele dintre

Lagos și Biafra

în noaptea de sîmbătă spre 
duminică, autoritățile biafreze 
au acceptat să înceapă tratati
vele preliminare de pace cu 
guvernul federal al Nigeriei, 
cu condiția ca primul punct al 
ordinei de zi al tratativelor 
să-I constituie încetarea focu
lui.

Autoritățile biafreze au de
clarat că sint gata să trimită, 
în următoarele 48 de ore, o 
delegație în acest scop la Da
kar. Guvernul secesionist al 
Biafrei a respins Londra ca 
loc de desfășurare a tratative
lor, pe considerentul că brita
nicii ar fi acordat ajutor auto
rităților federale nigeriene.

Deși Arnold Smith, secreta
rul general al Commonwealth- 
ului a comunicat oficial accep
tarea de către guvernul nige
rian a condițiilor puse de Bia
fra pentru începerea tratative
lor, autoritățile biafreze au 
declarat că așteaptă ca indi
cațiile ce le-au fost furnizate 
de Smith să fie confirmate o- 
ficial Ia Lagos.

„Smith trintește

„Sfîrșitul oricăror 
perspective ale unui 
eventual acord între 
Rhodesia și 
Britanie pare 
inevitabil", se 
într-un articol 
lat „Smith trintește 
ușa : conducerea ma
jorității este exclusă", 
publicat de „Sunday

Marea 
acum 
spune 
intitu-

Telegraph". Săptămâ
nalul englez ajunge la 
această concluzie în 
urma unui interviu al 
premierului rasist rho- 
desian, Ian Smith, 
care a declarat că va 
respinge orice fel de 
tratative 
principiul 
majorității

bazate pe 
conducerii 

africane.

ușa"

în articol se mențio
nează că toate nego
cierile angajate, după 
declarația unilaterală 
Re independență din 
noiembrie 1965, au 
fost bazate pe presu
punerea Londrei că 
Rhodesia va accepta 
eventual o conducere 
a majorității africane.

pentru Europa

ce președinții social-creștin șl 
liberal acceptau să discute cu 
informatorul, Leo Collard, 
președintele Partidului socia
list, și-a exprimat dorința de 
a negocia direct cu „formato
rul" adică cu persoana însăr
cinată nu cu o misiune de in
formare, ci chiar cu formarea 
guvernului. Oarecum vexat, 
d Alcantara a depus armele 
iar regele a început consultări 
pentru a găsi, venind în întîm- 

lui Collard. 
La începutul 

fost 
Leo

pinarea dorinței 
un „formator1.
săptămînii trecute el a 
găsit: nimeni altul decît 
Collard însuși.

Primind această foarte 
ficilă misiune, liderul socia
list a renunțat imediat la o 
formulă tripartită, declarînd 
că va încerca să formeze gu
vernul doar împreună cu so- 
cial-creștinii. în cazul cînd 
încercarea reușește, Partidul 
socialist va reveni la putere 
după aproape doi ani de o- 
poziție. După cum se știe, el 
are in parlament 59 de locuri 
(față de 64 cit avea înainte de 
alegeri). Prezumtivii parte
neri, social-creștinii, dețin 69 
de locuri (în vechiul parla
ment aveau 77). împreună ar 
avea 129 de voturi, din totalul 
de 212, realizînd deci majori
tatea absolută.

Calculele sînt făcute pe to
tal. Se știe însă că în cadrul 
ambelor partide, dar mai ales 
la social-creștini, s-au produs 
dezbinări accentuate. Astăzi in 
Partidul social-creștin există 
aripa flamandă, aripa valonă 
și grupul bruxellez al fostului 
premier Boyenants. în aceste 
condiții președintele social- 
creștin, Robert Houbgn, tre
buie să trateze la rîndul său 
cu propriile-i fracțiuni pentru 
a putea da lui Collard un 
răspuns valabil. Pentru a nu 
se împiedica prea mult de a- 
semenea obstacole, socialiștii 
propun ca cele mai deli
cate probleme, și în primul 
rînd cele lingvistice, să fie — 
în măsura în care nu pu
tea fi reglementate -, 
durabil" — îneredinț 
comisii parlamentare 
le studieze în continuare .și să 
facă propuneri. înaintl de 
toate, socialiștii preconizează 
reglementarea problemelor e- 
conomice, sociale și adminis
trative.

Șansele de succes ale „for
matorului" sînt apreciate cu 
prudență de observatori. După 
părerea lui Le Figaro „dacă 
acest guvern de coaliție se for
mează, aceasta nu va fi nici 
mîine, nici în următoarele 
zile".

di-

Săptămâna trecută la Tehe
ran s-a deschis prima Confe
rință internațională a dreptu
rilor omului. Convocată sub 
egida O.N.U., conferința reu
nește peste 100 de delegații, 
cuprinzînd mai bine de 2 000 
de membri. Din partea Româ
niei participă o delegație con
dusă de Avram Bunaciă, pre
ședinte al Comisiei constituțio
nale a Marii Adunări Națio
nale. Timp de trei săptămini 

i vor 
dezbate multiplele aspecte ale 

Ș drepturilor omului în lumea 
i @ contemporană.

Iîn discursul rostit în cadrul 
-g. conferinței, secretarul general 
w al Națiunilor Unite, U Thant, 
a arătat că întrunirea de la 

• Teheran constituie una din 
principalele manifestări ale 
„Anului internațional al drep- 
turilor omului". Experiența ul- 
timilor 20 de ani — a spus el 
— a demonstrat că ordinea in- 

g&j ternațională este strîns legată 
de respectarea drepturilor tu
turor ființelor umane, pezvol- 

@ tarea economică reclamă în
făptuirea drepturilor econo- 
mice și sociale de bază — o 

9 alimentare adecvată, asistență 
medicală, dreptul Ia muncă, 
la cultură, asigurări sociale, și 
de aici Ia drepturi politice și 
libertăți fundamentale. Ea ne
cesită înțelegere reciprocă și 
cooperare între națiuni. Efor
turile O.N.U. în domeniul 
drepturilor omului și în special 
pregătirea acestei conferințe 
a arătat urgența luptei Națiu
nilor Unite pentru respectarea 
drepturilor, libertăților funda
mentale ale omului. U. Thant 
a arătat că reuniunea de la 
Teheran va trebui să găsească 
mijloace de a duce lupta pen
tru recunoașterea drepturilor 
omului, luptă strîns legată de 
pace, de prosperitate și 
obiective fundamentale 
O.N.U.

Conferința a primit cu 
sebit interes mesajul adresat 
de președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U., Corneliu Mă- 
nescu, ministrul de externe al 
Republicii Socialiste România. 
In acest mesaj, Corneliu Mă- 
nescu relevă ideea că identi
tatea reală a drepturilor omu
lui nu poate fi înfăptuită fără 
independență politică, fără 
afirmarea deplină a suverani
tății naționale, fără respecta
rea drepturilor fiecărui popor 
de a decide asupra soartei 
sale, deziderat suprem într-o 
lume care a ajuns la un stadiu 
avansat de civilizație, 
rința internațională a 
rilor omului, se spune 
saj, este chemată să 
un program care să 
respectarea pe viitor în întrea
ga lume a drepturilor și liber
tăților fundamentale ale omu
lui, fără deosebire de rasă, cu
loare, sex, limbă sau religie.

Printre problemele de care 
se va ocupa conferința o aten
ție specială va fi acordată 
studiului aspectelor referitoare 
la drepturile omului în țările 
în curs de dezvoltare. Delega
ții Ia conferință vor urmări 
elaborarea și punerea la punct 
a unui program care să fie în
scris în domeniul asigurării 
drepturilor omului după înche
ierea anului 1968. în această 
privință se vor bucura de 
prioritate măsurile privind asi
gurarea eliminării totale și ra
pide a tuturor formelor de 
discriminare rasială și a poli
ticii de apartheid, recunoaște-

Înale. Timp ae trei sapt< 
@ delegații și observatorii

Si dezbate multiplele aspect

Participanții la sesiunea Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa au luat în discu
ție Declarația de principiu a- 
supra luptei împotriva poluă
rii apelor. Delegata română, 
Iozefina Maurer, a sugerat ca 
noul organ creat în acest scop 
în cadrul Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Europa 
să-și dedice activitatea facili
tării cooperării internaționale 
în domeniul administrării re
surselor hidraulice de interes 
comun, ca și al asistenței teh
nice de specialitate. Acesta 
ar putea examina posibilitatea 
unui proiect de cooperare in- 
terguvemamentală între țări
le interesate în valorificarea 
cursurilor de ape și a lacurilor 
comune.

în discuția cu privire la 
dezvoltarea turismului, dele
gatul român Andrei Șerban a 
subliniat importanța perma
nentizării măsurilor adoptate 
în cadrul Anului internațional 
al turismului, îndeosebi în 
sensul aplicării principiului 
reciprocității în acordarea vi
zelor pentru turiștii străini.

alte 
ale

SĂPTAMÎNA
+
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Dizolva

reapar 
lamen-

• AGENȚIA C.T.K. a dat pu
blicității comunicatul comun cu 
privire la vizita în Cehoslovacia 
a delegației de partid și guver
namentale bulgare condusă de 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria. Con
vorbirile care au avut loc au 
cuprins un larg cerc de proble
me ale dezvoltării colaborării 
multilaterale dintre P.C. din 
Cehoslovacia și P.C. Bulgar, 
dintre R.S. Cehoslovacă și R.P. 
Bulgaria.

• CONSILIUL de Securitate 
a adoptat sîmbătă noaptea în 
unanimitate o rezoluție, prezen-

deo-

tul ui ca
nadian

tată de Pakistan, India și' Sene
gal, prin care se cere Izraelu
lui să contramandeze defilarea 
militară programată la 2 mai la 
Ierusalim.

• CONSILIUL de Miniștri iz- 
raelian a hotărît duminică să nu 
modifice programul organizării 
unei parăzi militare în ziua de 
2 mai la Ierusalim, cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări de la 
întemeierea Izraelului, în pofida 
rezoluției adoptate de Consiliul 
de Securitate.

• PREFECTUL Parisului, 
Maurice Doublet, a organizat un 
„referendum" pentru a stabili 
dacă parizienii doresc sau nu...

„încetați războiul"
Puternice demonstrații in Statele Unite

pentru pace în Vietnam

schimbarea culorii Turnului Eif
fel. *în prezent, acest monument 
metalic este curățit și acoperit 
cu o vopsea de fond, urmînd 
să recapete culoarea sa norma
lă, maro deschis. între Doublet 
și unele oficialități guvernamen
tale s-au ivit însă discuții în le
gătură cu posibilitatea de a se 
da turnului Eiffel, o nouă cu
loare gri-bleu sau altă nuanță, 
în lipsa unui acord, prefectul 
Parisului a cerut părerea pari
zienilor, prin intermediul zia
rului „France So,ir".

Confe- 
dreptu- 
în me- 
adopte 
asigure

în numeroase orașe ale Sta
telor Unite au avut loc sîm
bătă puternice demonstrații 
pentru pace în Vietnam, la 
care au participat peste 200 000 
de manifestanți. Cea mai mare 
demonstrație s-a desfășurat la 
New York, unde aproximativ 
100 000 de persoane s-au adu
nat în „Central Park" cerînd 
ca președintele Johnson să-și 
respecte angajamentul de a 
participa la tratative de pace 
cu reprezentanții R.D. Vietnam 
„Oricînd și oriunde". Deasupra 
mulțimii manifestanților se 
vedeau pancarte pe care era 
scris : „Puneți capăt nebuniei, 
încetați războiul!“, „încetați 
imediat și necondiționat toate 
bombardamentele americane în 
Vietnam !“, „Autodeterminare 
în Vietnam !“, „Aduceți toate 
trupele americane din Viet
nam acasă, chiar acum!“, 
„Transferați cele 30 miliarde 
de dolari destinați anual răz
boiului din Vietnam pentru 
a elimina opresiunea rasială 
și sărăcia în Statele Unite!“, 
„Opuneți-vă înrolărilor în ar
mată, nni plătiți impozitele de 
război !“.

în cadrul mitingului care a 
avut loc cu acest prilej a luat 
cuvîntul primarul . orașului 
New York, John Lindsay, care 
a declarat: „Am venit aici

pentru a reafirma opoziția 
mea față de războiul din Viet
nam, pentru a lansa un apel 
în favoarea unei reglementări 
negociate, prompte și echita
bile, pentru a aminti că Sta
tele Unite trebuie să înceteze 
chiar acum războiul și să re
stabilească pacea“. El a subli
niat că aprobă în întregime 
părerile lui Martin Luther 
King, care a spus că „nu poate 
fi obținută securitatea în ora
șele americane sau stabilitatea 
în Asia cu ajutorul puștilor și 
a tancurilor".

Puternice demonstrații de 
protest împotriva războiului, 
din Vietnam au avut loc, de 
asemenea, la Chicago, unde 
au participat 15 000 de mani- 
feștanți, Washington, San 
Francisco, Pittsburgh, Boston, 
Columbus, Atlanta, Cleveland. 
Indianapolis etc. La New 
Yprk, la Chicago și în alte lo
calități, între demonstranți și 
poliție s-au produs ciocniri, și 
160 de persoane au fost ares
tate.

Manifestațiile de masă ale 
pacifiștilor americani au des
chis o serie de demonstrații 
împotriva războiului dus în 
Vietnam care vor continua 
timp de zece zile pe întreg 
teritoriul Statelor Unite.

• MINISTRUL Uruguayan al 
muncii, Guzman Acosta y Lara, 
care și-a prezentat sîmbătă de
misia împreună cu ceilalți mem
bri ai cabinetului președintelui 
țării, Jorge Pacheco Areco, a 
anunțat că a provocat la duel 
pe senatorul opoziționist Wilson 
Ferreyra Aldunate.

Acesta l-a acuzat pe Acosta 
y Lara de a fi exercitat „șan
taje" și „presiuni" în scopul de 
a obține bani din partea unor 
mari industriași în schimbul u- 
nor anunțuri publicitare care 
nici măcar nu au fost publicate 
în ziarul „Primera Hora", al 
cărui proprietar este fostul mi
nistru. Senatorul Aldunate a 
declarat că va pune la dispoziția 
Senatului o serie de documente 
în legătură cu acuzațiile aduse 
lui Acosta y Lara cîrid sena
torii vor dezbate această 
blemă.

După graba cu care Pierre 
Elliot Trudeau, noul lider al 
Partidului liberal canadian, 
și-a luat în primire postul de 
prim-ministru al țării, toată lu
mea se aștepta ca imediat 
după depunerea jurămîntului 
el să anunțe dizolvarea parla
mentului și organizarea de noi 
alegeri. Trudeau însă a plecat 
liniștit de la ceremonie, lăsîn- 
du-i pe ziariști cît se poate de 
nedumeriți. Iar cînd, în după 
amiază aceleiași zile, miniștrii 
noului său cabinet i-au dat a 
înțelege că doresc să lămu
rească problema, premierul 
Ie-a replicat zîmbind că hotă- 
rîrea de a organiza noi alegeri 
aparține în întregime primu
lui ministru și că el nu are de 
gînd s-o transforme într-o pro
blemă colegială.

Timp de trei zile nu s-a mai 
întîmplat nimic de seamă așa 
că observatorii erau înclinați 
să creadă că noul venit va 
păstra, cel puțin pentru o bu
cată de vreme, vechiul parla
ment cu scopul de a-și conso
lida mai întîi poziția și a ac
ționa de-abia după aceea. Dar 
tocmai cînd ideea unui statu

Se știe că succesorul Iui Pear
son, caracterizat drept „o per
sonalitate dinamică, de stingă" 
(Le Figaro) sau drept „John 
Kennedy canadian*’, preconi
zează, printre altele, o nouă 
politică a federalismului, care 
să ducă Ia consolidarea uni
tății Canadei (deși canadian 
francez, originar din Montreal, 
el respinge tendințele separa
tiste manifestate în Quebec). 
Trudeau are în vedere totoda
tă, măsuri menite să dea un 
impuls economiei, reevaluarea 
politicii externe, inclusiv față 
de N.A.T.O., îmbunătățirea re. 
lațiilor cu Franța și alteie.

Aceste probleme și altele cum 
ar fi relațiile dintre cele două 
comunități lingvistice, relațiile 
guvernului federal cu guver
nele provinciale, atitudinea 
față de Statele Unite și 
N.A.T.O., vor forma obiectul 
disputelor campaniei electora
le deja în vigoare. în cadrul 
acesteia, conservatorii se anun
ță parteneri redutabili, de 
unde se deduce că înfruntarea 
va fi cit se poate de animată.

Tur dî j
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In cursul săptămînii trecute 
și alte evenimente au reținut 
atenția opiniei publice inter
naționale. După cum se știe, 
datorită tergiversărilor din par
tea Statelor Unite, nu s-a ajuns 
încă la o înțelegere privind a- 
legerea locului unde să se des
fășoare contactele preliminare 
cu reprezentanții R. D. Viet
nam. Această politică a tergi
versării a fost viu criticată 
chiar în cercurile conducătoare 
de la Washington. „A sosit 
timpul — a declarat Mike 
Mansfield, liderul majorității 
democrate în Senatul ameri
can — să fie rezolvată pro
blema locului contactelor, pen
tru a se putea găsi calea și 
mijloacele încetării conflictu
lui din Vietnam". într-un chip 
asemănător s-a pronunțat și 
senatorul Eugen McCarthy, 
condamnind atitudinea Was
hingtonului de a refuza capi
tala Poloniei ca loc de întîl- 
nire. în ultimele zile s-a ex
primat tot mai des părerea că 
Parisul ar putea în cele din 
urmă să fie acceptat de am
bele părți.

Miercurea trecută, la Pala
tul Națiunilor Unite din New- 
^ork, au fost reluate lucrările 
Sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. Deschizînd lucrările 
plenare, președintele Adună
rii Generale, Corneliu Mă- 
nescu. a amintit că în luna de
cembrie a anului trecut Adu
narea Generală a hotărît să 
rămînă în continuare în aten
ția sa următoarele trei puncte 
de pe ordinea de zi: punctul 
28 (neproliferarca armelor nu
cleare), punctul 64 (problema 
Africii de sud-vest) și punctul 
94 (situația din Orientul Apro
piat). Fiind întrunite condițiile 
necesare, Adunarea Generală 
și-a reluat dezbaterile pentru 
examinarea acestor puncte ră
mase in atenția ei. Dezbaterile 
propriu-zise deja au început, 
în Comitetul Politic se discută 
neproliferarea iar în plenara 
Adunării problema Africii 
sud-vest.

între timp, ancheta F.B.I. 
legătură cu asasinarea

JAPONIA. La centrala telefonică din Tokio

Contele d Alcantara, 
fusese însărcinat la 8 aprilie 
de regele Belgiei cu o misiune 
de informare in vederea alcă
tuirii unui nou guvern, și-a 
depus mandatul nu chiar așa 
de mulțumit de cele realizate. 
După cum se știe, el a urmă
rit o înțelegere în vederea for
mării unei coaliții între cele 
trei partide „tradiționale" : 
Partidul social-creștin, Parti
dul socialist și Partidul libe
ral. încheindu-și misiunea, sau 
mai bine zis întrerupîndu-și-o, 
coritele a ținut să remarce că 
discuțiile purtate au scos în 
evidență convingerea pre
ședinților partidelor respective 
asupra necesității unei soluții 
rapide a problemei comuni
tare. Orice formație guverna
mentală trebuie să pună pe 
prim plan tocmai această 
chestiune. Șefii celor trei par
tide s-au arătat dispuși să 
caute o formulă.

Asupra căutărilor, însă, pă
rerile au fost diferite. în timp
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Memphis a pastorului Martin 
Luther King a urmărit mai 
multe ,;piste“ dar n-a izbutit 
să dea de urma criminalului.
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