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II O I UH R I I
Plenarei C. C. al P. C. R. cu privire 

la unele probleme actuale 
ale activității internaționale 

a Partidului Comunist Român
Plenara Comitetului Central al Partidului Co

munist Român a examinat unele probleme ac
tuale ale activității internaționale a partidului.

1. Luind cunoștință de desfășurarea Consfă
tuirii de la Sofia, din zilele de 6—7 martie 1968, 
a Comitetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia de prie
tenie colaborare șl asistență mutuală, plenara 
și-a exprimat deplina adeziune față de poziția 
delegației române și a aprobat în unanimitate 
activitatea acesteia în cadrul consfătuirii.

In legătură cu Declarația adoptată la Consfă
tuire privind războiul din Vietnam, plenara a 
subliniat amenințarea gravă la adresa păcii pe 
care o creează extinderea agresiunii imperialiste 
americane, a relevat succesele obținute de po
porul vietnamez și a reafirmat solidaritatea 
Partidului Comunist Român cu cauza dreaptă a 
acestuia, hotărirea poporului român de a-1 acorda 
și în viilor întregul sprijin frățesc, internațio
nalist în lupta eroică pentru libertatea patriei 
sale. C.C. al P.C.R. consideră că S.U.A. trebuie 
să înceteze imediat, necondiționat și definitiv 
bombardamentele, ca și celelalte acte de război 
împotriva R. D. Vietnam, să renunțe la tergiver
sări și să treacă neîntîrztart la contactele preli
minare cu reprezentanții R. D. Vietnam. Numai 
în acest fel se vor crea condiții pentru începerea 
tratativelor spre a se face pași înainte spre re
glementarea pe cale pașnică a conflictului, co
respunzător intereselor păcii și voinței opiniei 
publice mondiale. Soluționarea pe baze trainice 
a problemei vietnameze impune încetarea agre
siunii americane, retragerea trupelor S.U.A. și 
ale aliaților lor din Vietnamul de sud, respec
tarea dreptului sacru al poporului vietnamez de 
a-și hotărî sinqur soarta, fără nici un amestec 
din afară.

In legătură cu problema neproliferării arme
lor nucleare, discutată de asemenea la Consfă
tuirea de la Sofia, plenara a reconfirmat pozi
ția partidului șl a guvernului român, care, mlll- 
tînd cu hotărîre pentru înfăptuirea dezarmării 
nucleare, pentru lichidarea armelor atomice, a 
stocurilor existente și încetarea producției unor 
asemenea arme — cale sigură de eliminare de
finitivă a primejdiilor grave ce planează asu
pra omenirii — se pronunță totodată pentru mă
suri cu caracter parțial, tranzitoriu, între care șl 
încheierea unui tratat de neproliferare.

Faptul pozitiv că proiectul de tratat supus dez
baterii conferinței de la Geneva a cunoscut îm
bunătățiri prin includerea unora dintre propune
rile prezentate de diferitele state participante, 
inclusiv Republica Socialistă România, demon
strează justețea și utilitatea eforturilor între
prinse pentru elaborarea unul tratat care să răs
pundă in cit mai mare măsură intereselor păcii 
și securității internaționale. Plenara consideră 
că este necesară îmbunătățirea în continuare a 
proiectului de tratat supus discuției Adunării Ge
nerale a O.N.U., îndeosebi pentru ca acesta să 
asigure pași concreți către dezarmarea nucleară, 
să coniere garanții de securitate statelor ce re
nunță la procurarea armei atomice, să nu îm
piedice sub nici o fțțțjnă desfășurarea nestînje- 
nită a cercetărilor științifice șl folosirea in sco

puri pașnice a energiei atomice de către toate ță
rile, în condițiile unui control echitabil.

Plenara îșl exprimă întregul său acord față 
de poziția delegației române, care a acționat po
trivit mandatului încredințat de Comitetul Cen
trat spre a se aduce îmbunătățirile necesare pro
iectului de tratat și, în consecință, nu s-a an
gajat în Comitetul Politic Consultativ la apro
barea proiectului în forma sa actuală, urmînd ca 
în această problemă să se ia botărîri, la momen
tul cuvenit, de către partidul șl guvernul țării.

C.C. al P.C.R. subliniază că România se pro
nunță pentru Tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare. In același timp, C.C. al P.C.R, con
sideră neapărat necesar să fie depuse în conti
nuare noi eforturi pentru îmbunătățirea acestui 
tratat, manifestîndu-se spirit de înțelegere reci
procă, receptivitate față de diversele propuneri 
șl observații, incit să se realizeze un tratat care 
să poată întruni o cît mai largă acceptare inter
națională, să devină un instrument cît mai efi
cient împotriva pericolului atomic, iar adoptarea 
sa să ducă la dezvoltarea încrederii și colaboră
rii între popoare.

2. Plenara C.C. al P.C.R. a luat cunoștință de 
faptul că la intilnirea de la Dresda, din 23 mar
tie, a reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești șl ai guvernelor dintr-un șir de țări 
membre ale C.A.E.R. șl ale Tratatului de la Var
șovia — întîlnire la care P.C.R. nu a fost Invi
tat să participe — au fost dezbătute probleme 
privind nemijlocit aceste organisme din care 
România face parte de la fondarea lor.

Recunoscînd dreptul firesc al oricăror partide 
frățești de a se întilni șl discuta între ele su
biecte care le interesează; plenara consideră că 
punerea în discuție a problemelor privind acti
vitatea C.A.E.R. șl a Tratatului de la Varșovia 
de către numai o parte a statelor membre șl în 
mod separat nu este de natură să contribuie la 
întărirea acestor organisme.

C.C. al P.C.R. subliniază necesitatea ca orice 
probleme care privesc activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și Organizația Trata
tului de Ia Varșovia să fie dezbătute cu parti
ciparea statelor membre, conform cerințelor ele
mentare de colaborare pe bazele eqalității șt 
încrederii reciproce.

3. Plenara C.C. al P.C.R. a luat cunoștință de 
invitația ce a fost adresată Partidului Comunist 
Român de a participa la lucrările comisiei con
vocate la Budapesta în vederea pregătirii unei 
consfătuiri internaționale a partidelor comuniste 
șl muncitorești.

Pronunțîndu-se în mod consecvent pentru o 
consfătuire internațională care să aducă o con
tribuție reală la normalizarea relațiilor și întă
rirea unității partidelor comuniste și muncito
rești, C.C. al P.C.R. consideră că pentru aceasta 
este de cea mal mare importanță ca în organi
zarea consfătuirii să se pornească de la respec
tarea principiilor de bază ale relațiilor dintre 
partide, principiile independenței, egalității și 
neamestecului in treburile interne ale altor parti
de, de la respectarea părerilor și dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine stătător po
litica internă șl externă.

Plenara reafirmă însemnătatea holăriloare a 
principiului de a nu se pune în discuție, sub 
nici o formă, activitatea sau linia politică in
ternă și internațională a vreunui partid frățesc, 
prezent ori nu la consfătuirea internațională sau 
la lucrările pregătitoare. Experiența, Inclusiv 
modul în care s-a desfășurat recenta intilnlre 
consultativă de la Budapesta au confirmat încă 
o dată că practica criticării, blamării sau eti
chetării partidelor în cadrul reuniunilor interna
ționale nu poate decît să împiedice desfășurarea 
unul schimb liber, democratic, de păreri 
între partide, să ducă ia înrăutățirea relațiilor 
dintre ele, să genereze noi surse de polemici 
ascuțite și să adauge noi elemente de suspiciune 
și încordare, contrar Intereselor cauzei unității.

Avînd in vedere aceste considerente și în le
gătură cu Invitația adresată P.C.R. de a-șl tri
mite reprezentanți la lucrările comisiei pregăti
toare, plenara apreciază că problema participă
rii ar putea fi luată in considerare numai in 
cazul unei înțelegeri prealabile sau al unui a- 
cord inițial, cu caracter public, al partidelor co
muniste și muncitorești că în cadrul comisiei pre
gătitoare, cît și la proiectata consfătuire inter
națională nu se va pune în discuție, sub nici o 
formă, politica Internă sau internațională a vre
unui partid, prezent ori nu la aceste întiinlri.

in acest deziderat — despre care Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
ce găzduiește lucrările comisiei pregătitoare a 
fost Informat la timpul respectiv — Partidul Co
munist Român vede o premisă esențială pentru 
crearea unul climat favorabil normalizării rela
țiilor dintre partidele comuniste, pentru înlătu
rarea rezervelor manifestate de diferite partide 
față de participarea la proiectata consfătuire in
ternațională.

Plenara exprimă voința P.C.R. care, pronunțin- 
du-se consecvent pentru acțiuni de întărire a 
colaborării și unității dintre partidele comuniste 
și muncitorești, se declară gata să discute, în ca
drul unor consultări bi sau multilaterale, cu ce
lelalte partide frățești, problemele legate de pre
gătirea unei consfătuiri internaționale care să 
servească intereselor unității sub steagul mar- 
xism-leninlsmului și al internaționalismului pro
letar.

In condițiile actuale ale luptei contra imperia
lismului este necesar să se facă totul pentru în
tărirea acestei unități, pentru restabilirea unui 
climat de încredere și respect reciproc între 
partide, pentru evitarea a orice ar putea duce 
la înăsprirea relațiilor dintre ele șl la agrava
rea divergențelor, pentru găsirea unul teren de 
acțiune comună, practică.

Plenara Comitetului Central exprimă încă o 
dată hotărîrea fermă a Partidului Comunist Ro
mân de a milita în continuare, stăruitor, pentru 
dezvoltarea unor raporturi frățești cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, pentru îm
bunătățirea atmosferei din mișcarea comunistă 
internațională, pentru întărirea unității acesteia 
și a tuturor forțelor care luptă împotriva Impe
rialismului, pentru cauza socialismului, păcii și 
progresului.

la termocen
trala Paroșenâ 

O NOUĂ 
STAȚIE 
DE GÂZE

La termocentrala Paroșeni a 
intrat în funcțiune, joi dupa- 
amiază, un nou obiectiv. Este 
vorba de noua stație de gaze 
dotată cu aparataj modern de 
reglare automată, dată în ex
ploatare de către sectorul din 
Hunedoara ai întreprinderii de 
conducte magistrale de gaz 
metan-Mediaș. Prin intrarea în 
funcțiune a noii stații, a cărei 
capacitate este de 60 mii me
tri cubi gaz/oră, se îmbunătă
țesc condițiile de livrare a 
gazului și crește simțitor si
guranța de exploatare a ter
mocentralei.

Nerespectarea în trecut a unor 
dispoziții legale cu privire la invio
labilitatea persoanei și a domiciliu
lui, a dreptului de apărare etc, a 
dus la apariția unor abuzuri și in
terpretări arbitrare 3 legii.

Proiectul Codului Penal al R.S.R. 
stabilește o serie de garanții temei
nice pentru ca activitatea judiciară 
să se desfășoare cu respectarea 
strictă a Constituției și a tuturor le
gilor. Legea penală apără persoana 
și drepturile acesteia în primul rînd 
prin aceea că numai aceasta preve
de ce fapte sînt infracțiuni și ce 
pedepse se pot aplica pentru ase
menea fapte. Caracterul legal al în
criminării este de natură să înlăture 
orice arbitrariu, prin aceea că pen
tru orice altă faptă de orice natură 
ce nu este prevăzută în legea pe
nală nu se poate angaja o răspun
dere penală.

Grija fată de om, preocuparea 
pentru reeducarea persoanelor caro 
au săvîrșit infracțiuni și pentru 
transformarea lor în cetățeni utili 
societății este una din principalele 
linii directoare ale proiectului Co
dului Penal al R.S.R.

Pe această linie se remarcă în 
primul rînd desființarea diferitelor 
grade de pedepse ca munca silnică 
pe viată, temnița grea și detențiu
nea riguroasă — șl instituirea unul 
singur fel de pedeapsă privativă de 
libertate: închisoarea, al cărui ter
men maxim este de 20 de ani. Nu
mai fată de infractorii deosebit de 
periculoși, recidiviști, se poate pro

Institutul de mine Petroșeni.
Foto : N. Moldoveana
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Comitetului Central
al Partidului Comunist Român 

cu privire la reabilitarea
unor

Ia cadrul preocupărilor sale generale pentru 
perfecționarea activității în toate domeniile con
strucției socialiste. Partidul Comunist Român a 
luat de-a lungul anilor o serie de măsuri menite 
să ducă la întărirea legalității, înlăturarea ele
mentelor de subiectivism și arbitrar, a oricăror 
abuzuri și denaturări în viața politică și social- 
econonrtcă a țării, să asigure dezvoltarea con
tinuă a democrației socialiste.

O deosebită importanță au avut în această 
privință măsurile luate pentru îmbunătățirea ac
tivității organelor de securitate, miliție, procura
tură și justiție. Ca urmare, s-au întărit contro
lul și îndrumarea de către partid a organelor 
de securitate, la toate nivelele, asigurindu-se 
astfel o condiție esențială pentru înfăptuirea și 
apărarea legalității socialiste. S-au adoptat mă
suri pentru garantarea deplină a drepturilor și 
libertăților cetățenești, astfel ca nici un cetățean 
să nu poată fi arestat dacă nu există un motiv

activiști de
întemeiat și dovedit. S-au luat măsuri pentru 
înlăturarea nedreptăților, pentru repunerea în 
drepturi a celor care au avut de suferit de pe 
urma lor, precum și pentru sancționarea conform 
legii a acelora care le-au săvîrșit.

Cu o deosebită fermitate a trasat Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român sarcina 
întăririi legalității socialiste, a respectării nor
melor de conviețuire socială stabilite în statul 
nostru — premisă de seamă pentru lărgirea con
tinuă a democrației socialiste.

Pe baza hotăririlor congresului s-au luat în 
ultimii ani noi și importante măsuri pentru în
tărirea rolului conducător al partidului in toate 
domeniile vieții sociale, pentru perfecționarea 
metodelor de conducere și îndrumare a întregii 
activități economice, politice, sociale, de stat și 
obștești, începînd de la Comitetul Central și 
pînă la organizațiile de bază ale partidului, pen
tru îmbunătățirea muncii tuturor organelor de

partid
stat, inclusiv a acelora chemate să vegheze ne
mijlocit la apărarea legalității socialiste.

Plenara din iunie 1967 a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, analizînd activi
tatea Ministerului Afacerilor Interne, a apreciat 
pozitiv contribuția organelor de securitate și a 
celorlalte unități din cadrul ministerului la lupta 
întregului popor sub conducerea partidului pen
tru apărarea cuceririlor revoluționare și dezvol
tarea marilor înfăptuiri obținute in construcția 
socialistă. Totodată, plenara a dezvăluit și cri
ticat o serie de neajunsuri și greșeli care s-au 
manifestat în trecut în munca acestor organe și 
a stabilit măsuri menite să ridice activitatea lor 
la nivelul cerințelor dezvoltării societății so
cialiste.

Pornind de la necesitatea de a se clarifica 
situația politică a unor activiști ai partidului, 
care, cu rnulți ani în urmă, au fost arestați sau

• • ■ (Continuare In pag. a 3-a)
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nunța un maxim de 25 ani. Pedeap
sa, în lumina proiectului Codului 
Penal al R.S.R., este o măsură de 
constrîngere și un mijloc de reedu
care a condamnatului iar „scopul 
pedepsei este prevenirea săvîrșirtl 
de noi infracțiuni". Se preconizea
ză ca „prin executarea pedepsei să 
se formeze atitudini corecte fată de 
muncă, fată de ordinea do drept și 
fată de regulile de conviețuire so
cială". In ceea ce privește modul de 
executare a pedepselor se stabilește 
că acesta „nu trebuie să cauzeze 
suferințe fizico și nici să înjosească 
persoana condamnatului".

Umanismul socialist caro caracte
rizează proiectul Codului Penal al 
R.S.R. se reflectă și în modul în 
care se preconizează a so aplica pe
deapsa capitală. Pe lînqă faptul că 
această pedeapsă este menținută în 
mod cu totul exceptional, ca nu 
poate fi aplicată, chiar daca pentru 
fapta comisă se prevede o aseme
nea pedeapsă, infractorilor care la 
data comiterii faptei nu aveau 18 
ani împliniți. femeilor qravide și 
celor care la data comiterii au co
pii pîna la 3 ani. In aceste cazuri 
pedeapsa cu moartea va fi înlocuită 
în cazul minorilor, cu pedeapsa în
chisorii de la 5 la 10 ani. în cazul fe
meilor qravide și a celor cu copii 
pînă la 3 ani, cu pedeapsa închiso
rii pînă la 25 ani. Cu aceeași pe-

Nelega HORTA 
procuror — Petroșeni

(Continuare In pag a 3-o)
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Pentru minerii dîljenî
Zilele acestea, constructorii lotului Dîlja, dm 

cadrul șantierului nr. 1 al T.C.M.M. Valea Jiu* 
Iul, vor preda un nou obiectiv: complexul so
cial de la mina Dîlja. O dată cu predarea noului 
obiectiv se vor da spre folosință minerilor dîl- 
jenl o baie dimensionată pentru 3 300 oameni 
și o Iămpărie modernă cu o capacitate de 3 200 
de lămpi

Expozifie de desene
Zn holul clubului sindicatelor din Lupeni s-a 

deschis joi expoziția de desene „Copiii desenea
ză". Sini prezentate 86 de lucrări in ulei și a- 
cuarelă a copiilor ce activează In cadrul cercu
lui de artă plastică de pe lingă clubul din loca
litate. Printre cei care expun se numără: Po
pescu Gabriela. Fissgus Ursula, Mărculescu Mir
cea, Cătălin Arislel, Bidea Ecaterina, Tod Adria
na, Tamas A., Pis Tlberlu, Matiko Gheorghe și 
alții.

Autobuze cu orar special 
de 1 și 2 Mai 
pentru locuitorii Hațegului

Pentru ca un număr cît mai mare de cetățeni 
din Hațeg să petreacă ore plăcute în mijlocul 
naturii, în zilele de 1 și 2 Mai, Autobaza din a- 
cest oraș a luat măsuri de a pune la dispoziția 
călătorilor o serie de autobuze care vor circula 
de la Hațeg la Cîlnic, de unde se poate ajunge 
la cabana Pietrele din munții Retezatului, pre
cum și de la Hațeg la Gura Apei.

De asemenea, în zilele menționate mai sus, vor 
circula din oră în oră autobuze de la Hațeg la 
bufetul „Zimbru" din apropierea acestui oraș.

Nicu 7.BUCHEA

VREMEA
Azi la oki 8 termometrul a înregistrat o tem

peratură de plus 10 grade atil la Petroșeni cit 
și Ai Paring. (In timpul nopții temperatura ae
rului a oscilat intre plus 9 grade la Petroșeni și 
plus 6 grade la Paring). Ieri maximele au lost 
de plus 25 grade și respectiv plus 18 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vreme 
instabilă. Cer variabil, mai mult noros. Precipi
tații slabe sub formă de averse.
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ITINERAR la sfîrșit de săptdmînâ
CULTURAL
• TEATRUL DE STAT

Azi și mîine la ora 19,30, un co
lectiv de actori ai Teatrului de stat 
„Valea Jiului" prezintă în locali
tate două spectacole cu piesa „Pro
fesiunea doamnei Warren" de G. B. 
Shaw.

O CASA DE CULTURA

In sala mică a Casei de cultură 
are loc mîine dimineață, Ia ora 10, 
un concurs „Cine știe turnătorie, 
cîștigă", organizat pentru tinerii de 
Ia U.R.U.M.P. La aceeași oră, sala 
mare găzduiește un concurs artistic 
al formațiilor liceelor, școlilor pro
fesionale și școlii comerciale din 
Valea Jiului. Tot ta ora 10, în sala 
bibliotecii va avea loc o dimineață 
de basme pentru copii, iar la ora 
11 aici se vor întilni filateliștii ama
tori în cadrul cercului ce funcțio
nează pe lingă Casa de cultură.

• SERBĂRI ȘCOLARE

Astăzi după-amiază au Ioc serbări 
școlare la școlile generale din Cîmpu 
iul Neaq și nr. 1 din Vulcan. O a- 
semenea serbare școlară va fi or- 
qanlzată miine dimineață la Școala 
generală nr. 2 din Lupeni.

SPORTIV
— Stadionul Jiul, ora 17 — etajjia 

a VHl-a a returului campionatului di
viziei A la fotbal programează me
ciul Jiul — „U" Cluj.

— Dimineață, la ora 11, echipa de 
handbal masculin Știința Petroșeni 
va întilni formația Gloria Arad. In 
deschidere, de Ia ora 10, vor juca 
echipele Utilajul Petroșeni — Sănă
tatea Pîcltsa în cadrul campionatu
lui județean.

— Sala de sport a I.M.P. găzdu
iește mîine, la ora 9, intilnirea de 
baschet dintre Ștliuța Petroșeni șl 
Medicina Timișoara.

— In cadrul competiției sportive 
dotată cu „Cupa Primăverii", rezer
vată echipelor de ruqbi din divizia 
B, Minerul Lupeni întilnește miine 
dimineață, pe stadionul din locali
tate, formația Electroputere Craiova.

— Etapa a Vl-a a returului cam
pionatului interjudețean de fotbal 
programează miine următoarele în- 
tîlnirl în Valea Jiului: Știința Pe
troșeni — Minerul Ghelar; Parîngul 
Lonea — Minerul Vulcan; Minerul 
Anlnoasa — Constructorul Hunedoa
ra; Minerul Urlcani — Abatorul Ha
țeg; Constructorul Lupeni — Prepa
ratorul Petrila. Toate intîlnirile în
cep la ora 11. In deschidere se în- 
tîlnesc echipele de juniori ale for* 
mațillor respective.

— Pe stadionul „Jiul" din Petro
șeni are Ioc miine dimineață un 
concurs de atletism rezervat elevi
lor din clasele I—IV ale școlilor 
generale.
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MRJU t Ipogjf tnitieAilului

Primele galerii (III)

Iegarea Văii Jiului de Tran
silvania, prin calea ferată 
ce s-a construit în anii 

1867—1870, a dat un nou impuls 
extracției cărbunelui din Valea 
Jiului. Posibiiilalea transportării 
cărbunelui și a desfacerii lui în 
condițiuni mult mai avantajoase a 
determinat proprietarii de mine 
să-și mărească producția și să des
chidă mereu noi si noi galerii.

j* nul 1867 marchează deschl-
/Jfc derea mai multor mine, 

precum și efectuarea unor 
lucrări pregătitoare pentru execu
tarea liniei ferate. Statul deschide 
acum la Petrila galeria Deac la 
cola 634,3 metri și tot acum, So
cietatea brașoveană de mine șl 
cuptoare, deschide la mina Est 
două qaleril la cota 621.7 metri, 
iar în 1869 o altă galerie la cota 
609 metri aparținînd minei Vest 
Petroșeni. In 1870 se deschid mal 
multe mine printre care I.onea, 
Petrila, Dîlja și Aninoasa. Ia în
ceput exploatarea s-a bazat exclu
siv pe muncă manuală care era 
foarte ieftină. Prima mașină cu a- 
buri este folosită în Valea Jiului 
abia în 1872 la ascensorul minei 
Deac. Pentru pomparea apelor din 
mină se aduc treptat mașini cu 
aburi, iar mai tîrzîii si motoare

Aspect inedit din timpul primelor lucrări de exploatare a căr
bunelui la mina Vulcan, efectuate în Valea Pleznitoare.

electrice. Baza extragerii cărbune
lui a rămas însă tot munca manu
ală, cu unelte primitive, pe care 
muncitorii erau obligați să le plă
tească.

Deschiderea de galerii presu
punea folosirea unor mun
citori calificați, fapt pentru 

care societățile particulare și sta
tul încep să aducă muncitori mi
neri din diferite părți ale Imperiu
lui austro-ungar. Aceasta a marcat 
de fapt și colonizarea Văii Jiului 
cu muncitori străini, aduși din di

ferite regiuni miniere ca: Boemia, 
Carintia, Stiria, Săcărîmb. Iaco- 
beni, Băița, fără însă ca numărul 
lor să depășească populația autoh
tonă.

Tot acum începe și construirea 
primelor colonii muncitorești care 
la început erau barăci de lemn, 
așezate în Jurul minelor unde e- 
rau cazați muncitorii șl în care 
lipseau cele mai elementare con
diții de confort. Treptat au fost 
construite locuințe muncitorești și 
s-au dezvoltat coloniile din care 
parte se mai păstrează și astăzi.

Producția minelor crește me
reu, iar numărul mun
citorilor de asemenea.

Dacă în 1868 producția era 
de numai 852 tone, iar numă
rul muncitorilor de 65,. în "872
producția atinge cifra de 83 117 
tone cu un număr de 440 munci
tori. pentru ca în 1880 să aiungă 
la 136 546 tone cu un număr de 
814 muncitori. Deci, în decurs de 
12 ani, producția minelor a cres
cut de 160 de ori. Pentru transpor
tul în condițiuni mai avantajoase 
a cărbunelui extras la Petrila, în 
1869 a fost construită și linia fe
rată îngustă înfre Pcfroseni șl Pe
trila.

Cărbunele din Valea Jiului 
începe să fie tot mai mult 
cunoscut în țară șl în stră

inătate fapl ce determină o serie 
de capitaliști străini să se intere
seze de el si să acapareze acțiuni 
ale societăților de aici. România 
era o mare consumatoare de căr
bune dar transportul Iul prin Bra
șov — Ploiești era destul de greu 
șl costa toarte mult. Pentru.o le
gătură mai ușoară cu România — 
a început în 1870 construirea șose
lei Petroșeni — Tq. Jiu dar lu
crările fiind mereu aminate șo
seaua a fost terminată abia tn 
1890.

Intensele legături care existau 
între Transilvania și România șl 
tn special înfre Valea Jiului șl

România au determinat construi
rea in comun a acestei șosele și 
lot atunci se preconiza șl con
struirea liniei ferate.

In 1874 statul austro-ungar 
interzice importul de vite 
și porci din România, fapt 

ce determină o creștere conside
rabilă a prețului cărnii. Cum sala
riile muncitorilor nu au crescut cu 
nimic, ei nu mai puteau face față 
scumpetei. Ca urmare, în anul 1874 
are loc prima grevă cunoscută în 
Valea Jiului. In urma acestei gre
ve, se înființează și primul post 
de jandarmi la Petroșeni, ca or
gan de represiune a! dualismului 
austro-ungar.

Cărbunele de aici era vindut 
atît în Anstro-Ungaria cît și peste 
hotarele fostului imperiu și în spe
cial în România. In 1888 aproape 
jumătate din cărbunele extras din 
minele Văii Jiului, a fost vindut 
României, fapt ce a dus la întări
rea relațiilor, la completarea eco
nomiei înlr-un tot unitar cu toată 
opreliștea monarhiei auslro-un- 
gare.

In același timp, populația loca
lă întreținea permanente contacte 
cu țăranii din România. Aceste re
lații erau atît economice cît șl 
culturale. Foarte mulți țărani din 
satele Olteniei veneau și se anga
jau la minele de cărbuni de aici, 
Iar alții tșl desfăceau produsele 
pe piețele din localitățile Văii 
Jiului. In același timp, la vestitele 
nedel din Valea Jiului luau parte 
în egală măsură țărani români si 
din șalele de peste Carpați. Ve
chile legături și contacte se păs
trau pentru că limba si obiceiurile 
erau aceleași.

prof. P. MUNTEANU
de Ia Arhivele statului Petroșeni

prof. I. POPOROGU
de la muzeul minoritului Petroșeni

ANECDOTE 
cu oameni celebri

V PE G1NDURI

/ \>Vă7Îndu-l pc Bernard Shaw cu- 
I fundat în qînduri un cunoscut edi
tor american s-a apropiat numaide- 
cît de dînsiil spunînd:

— Oier un dolar, mister Shaw ca 
să allu la ce va gîndifi acum.

— Vai, qindurile melc nu iac nici 
două parale.

— Și totuși la ce vă gîndifi ? in
sistă editorul.

— La dumneavoastră, îi răspunse
cu un zîmbet Shaw.

\J ÎNTREBARE Șl RĂSPUNS

I — Odată pe cind era redactor la 
\un ziar, Mark Twain a primit niște 
versuri proaste intitulate „De ce 
trăiesc"?

Cel mai
Cel mai 

se află în 
4 831 m.

Cd mai

bal dc bineiacere. La bal cunoscutul 
scriitor a dansat cu o doamnă care 
era nespus de fericită de onoarea 
de a avea un partener atît dc ilus
tru.

— Este extrem de amabil din 
partea dv. sa dansați cu o temele 
atît de insignifiantă ca mine — a 
spus doamna, cu multă cochetărie.

— Doar de aceea, doamnă, ne a- 
flăm la un bal de binefacere — l-o 
răspuns Shaw.

NOROCUL PRFCUPETEI

Regele Cyrus al Persiei a fost 
format o dată că o precupeață 
vorbit de rău.

— Să mulțumească cerului — 
spus regele — că n-are soldafl,

a

Restituind manuscrisul, Twain a 
răspuns scurt la Întrebarea autoru
lui : „Fiindcă ai trimis versurile prin 
poștă și nu te-ai prezentat la redac
ție în persoană"

PlA UN PRÎN7 SĂRĂCĂCIOS

Compozitorul italian Rossini a fost 
invitat o dată la masă de către un 
admirator al lui. Prîn7iil fiind cam 
sărăcăcios Rossini, a rămas ilămînd. 
La desert, amfitrionul i-a spus cele
brului său oaspete :

— Sper că o să-mi lacefi onoarea 
să mai luafi masa la mine cît dc au
rind.

altfel i-aș fi declarat proastei aces
teia război 1

SINGURUL E’ER ICI T

Marele compozitor și pianist 
Franz Liszt a acceptat o dată să a- 
companieze la un concert de bine
facere pe un violonist oarecare. 
Acesta din urma executa atît de 
prost piesG interpretată, incit Liszi 
căuta în fel și chip să acopere gre
șelile lui cu execufia sa magistrală.

— Ce lacefi maestre ? — i-a șop
tit la un moment dai violonistul, Ptfo

— Cu plăcere — răspunse Rossini. 
Dacă se poale, chiar imediat.

mu mai aud pe mine însumi 1
— O, atunci, dumneata ești sin

gurul am fericit la acest concert I — 
i-a răspuns tot în șoapta Liszt.

Culese de Nicti POPA

★
animal este leopar-
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\ Bernard Shaw a fost invitat la un

Arfa indienilor Mayao
Ciorapii

club sportiv a 
în anul 1554.

Fi elaborează un sistem 
și ajung să cunoască ca 
uimitoare evoluția astri

ani î.e.n. ca
din America

ușă șl s-au dus să-și primească 
peții. Dar în loc de prietenii aștep
tați, s-au pomenit nas tn nas cu 
trei urși polari

o perioadă de decădere • 
o nouă renaștere a culturii 
durat pînă tn secolul al 
cînd indienii Niaya au Jos4 
de indienii veniți din Me

rămî-ne în-

înalt sector de cale ferată 
Peru, la o altitudine de

mic
'^o copie după 

nardo da 
executată 
Francisco

Vine! 
de un 
pe un

★
tablou din lume este 
capodopera lui Leo- 
„Cina cea de tafnă", 

i miniaturist din San 
bob de orez.

rapidCel mai
dnl: el poate parcurge 120 km/h.

★
Cel mai lent animal este melcul! 

vii teza lui de deplasare nu este 
cit de 5,40 m/h.

Cel mai vechi 
reat în Europa 

un club al amatorilor de scrimă.

★
Cea mai mare pagubă de pe urma 

unui cutremur a fost pricinuită tn 
Japonia în anul 1923: au murit a- 
tanci 142 000 de oameni, iar la To
kio $1 Yokohama au fost distruse 
575 000 de case.

La vederea musafirilor nepoftiți, 
oamenii au rămas împietriți de spai
mă. Gurînd însă și-au venit în fire, 
s-au baricadat cum au putut și au 
fotografiat urșii. Apoi s-au așezat 
să-și bea berea, aștepttnd ca „vizi
tatorii", care erau foarte ocupați cu 
sfărtmatul schlurllor din fața pavi
lionului, să se hotărască să plece.

La muzeul Canlini din Marsilia 
deschis expoziția „Arta inriieni- 
Maya din Guatemala". Expozi- 
care cuprinde o perioadă isto- 

3 000 de ani, va fi prez.en- 
diferite orașe ale Franței și 
din urină și )a Paris.
100 de ani nu se știa nimic

In cele
Acum

despre această cultură care pierise 
înainte de venirea conchistadorilor 
spanioli. Și acum, in ciuda descope
ririlor fantastice, apariția șl dispa
riția acestei civilizații 
văluită In mister.

Veniți cu 2 000 de 
toți locuitorii Americil, 
<te nord prin strimtoarea Bering, in
dienii Maya ajung la un înalt nivel

de cultură, 
de scriere 
o precizie 
lor.

In secolele IX X dezvoltarea cul
turală se oprește însă brusc. Nimeni 
nu poate explica motivul acestei 
decăderi. Indienii maya și-au pfiift- 
sit orașele și s-au stabilit în Ynka- 
tan.

După 
început 
care a 
XV-Jea, 
nimiciți
xic. Acei care au reușit să scape de 
măcel s-au ascuns în păduri și s-au 
întors la viața primitiva .

de locuitori.

este soldat în 
din lume. Cînd- 
50 de oameni, 
ei se compune
Este vorba de

★
Cel mai sudic oraș din lume este 

Punta Arenas din Chile, situat pe 
coasta strîmtorii Magellan. El are o 
populație de 50 000

★
GERALD ATKINS 

rea mai mică armată 
va aceasta număra 
dar acum efectivul 
dintr-un singur om.
arm-ita particulară creată în secolul 
a' XVII-lea în nordul Irlandei de 
către marchizul Devonshire. Ultimul 
soldat al armatei salută tn fiecare 
duminică guvernul, sunînd din trîm- 
bită dintr-un anumit loc de lîngă 
Belfast, apoi mărșăluiește pînă la 

Aceasta este, de altfel, sin- 
obligație. Dar originala ce- 
atrage numeroși turiști.

Ciorapii erau cunoscuți 
3000 de ani înaintea erei noastre. 
Arheologii au descoperit ciorapi în 
cadrul diferitelor săpături.

In Grecia antică moda ciorapilor 
a venit din Germania, unde locuito
ri! își înfășurau picioarele cu fîșii 
late de blană sau de piele pentru 
a se apăra de șerpi. Blana proferată 
era cea de urs. Femeile romane au 
adoptat și ele această modă, ipol și 
bărbații. „Masa se apropia do sfîrșit 
— scrie Pliniu — deoarece bărbații 
își căutau îmbrăcămintea pentru pi
cioare lăsată la garderobă".

In epoca Renașterii, majoritatea 
trubadurilor purtau ciorapi din țesă
turi de lînă, foarte incomozi, din ca
uză că nu erau supli.

Oamenii 
dească cum
Aceasta s-a realizat o dată cu In
ventarea andrelelor. Se pare că ele 
au fost născocite la Veneția, d'’șl 
unii afirmă că inventatorul lor ar fi 
englezul William Reeder, care le 
confecționa (încă în anul 1564) din 
oțel, lemn și fildeș. Ciorapii împle-

și costau attt de scump. îneît 
nobilii nu-și puteau permite să 
comande. Ei purtau ciorapi din 
sau in. In 1547 curtea spaniolă Jocuri La înălțimi

(Criptografie 2,7,8,4)

an început să se gîn- 
să-i facă mai elastici.

clo-
ve-
era

fost
distractiv MUZH

Belfast, 
biserică, 
gura lui 
remonte

tiți cu andrele au încîntal lumea în
treagă.

In a doua jumătate a sec. XVI 
făcea furori o nouă modă — aceea 
a ciorapilor împletiți din mătase.
Aceștia au apărut pentru prima dată 
In Spania. Erau strîmți, lipiți de pi
cior 
nici 
și-i 
lină
a trimis în dar lui Henric al Vlll-lea 
al Angliei o pereche de ciorapi de 
mătase. Iar soția acestuia, Elisabeta, 
purta, chiar In locuri publice, 
răpi negri de mătase, care se 
deau, ceea ce pe vremea aceea 
un adevărat curaj.

Prima mașină de tricotat a
inventată la începutul secolului al 
XVII-lea de tînărul William Lee din 
Cambridge, raro a construit-o spre 
a-și ajuta iubita — o fată săracă 
care trăia din împletitul ciorapilor.

Cu timpul, toți oamenii au început 
să poarte ciorapi. Voltaire și-a tri
cotat singur multe perechi de cio
rapi cînd se plictisea la Potsdam la 
curtea lui Frederic cel Mare... n 
mare slăbiciune pentru ciorapi avea 
și Lady Hamilton.

La un atelier de 
Italia se păstrează 
de plată neachitate
se perechi de ciorapi comandate 
această ladv.

Mow vocalic a: I
Mihai CODREANU
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MODA
și anotimpurile

Intr-o revistă de specialita
te se scrie: „Moda sezonie
ră, ca și natura își schimbă 
cu îiecare anotimp aspectul 
vestimentar. Primăvara aduce 
naturii ghiocei, violete, brîn- 
dușe..." Altfel spus, natura 
se colorează propriu fiecărui 
anotimp, se transformă într-un 
tablou în care putem remarca 
puterea de impresionare pe 
care coloritul general ÎI e- 
xercită asupra privitorului, 
comunicîndu-i o stare sufle
tească de vioiciune, veselie 
sau tristețe ș.a.m.d.

Observația se aplică și 
la costum, care ne sesizează 
prin formă și culoare, Înainte 
de a recunoaște persoana, a- 
notimpul. Ansamblul de gus
turi, deprinderi, preferințe 
cu privire la ținută, îmbrăcă
minte, 
noi il
permanent prezent. Ea 
condiții: 1) să știi să 
deoarece de gustul șl price
perea fiecăruia depinde reu
șita îmbrăcăminții. 2) Fiți o- 
biectivi cu dumneavoastră, 
îmbrăcați-vă potrivit cu îm
prejurarea respectivă, țineți

comportare, pe care 
numim „moda" este 

pune 
alegi

cont de armonia He ansambli. 
șl totodată de vîrstă. F -are 
anotimp, pentru oricare din
tre noi, creează probleme 
vestimentare și de cele mai 
multe ori nu sînt cel mai bine 
rezolvate. Dacă pe timp căl
duros trebuie creată corpului 
posibilitatea respirației, deci 
o îmbrăcăminte lejeră și de 
culoare deschisă, pe timp re
ce se impune protejarea lui 
de îmbolnăvire, printr-o îm
brăcăminte călduroasă. Desi
gur, înaintea aprecierii celei 
mai potrivite lungimi a fus
tei, care să se armonizeze cu 
proporțiile și cu vîrsta, e mai 
util să ne gtndim dacă actua
lele soluții (ciorapi de nylon, 
pantofi cu talpă subțire etc) 
sînt cele mal potrivite la tem
peratura iernilor noastre. Cred 
ci aici ar fi bine de ascultat 
chiar părerile medicilor, ale 
creatorilor de modele, ale re
prezentanților industriei, edu
catorilor șl chiar ale „purtă
torilor de haine".

Aurel FLOREA 
scenograf la Teatrul 

„Valea Jiului"
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Război
în Tanzania

Guvernul Tanzaniei trebuie 
poarte în fiecare an război. Un răz
boi cu avioane, elicoptere, bombe, 
aruncătoare de flăcări și substanțe 
toxice. Arest război este purtat îm
potriva păsărilor-țesător. Cînd pe 
cîmpiilo Tanzaniei apar cîte 150 mi
lioane din aceste năsărele drăguțe, 
localnicii încetează să le mai ad
mire. căci ele reprezintă o calami
tate mai mare decît lăcustele. Lă
custele apar o dată la zece ani, pă- 
sările-tesător în fiecare an. Ele vin 
din Munții Kilimandjaro din Egipt, 
Sudan, Somalia, își clădesc aici cui
buri și scot pui. Cum cea mai mare 
parte a pămîntului din nordul Tan
zaniei este acoperită cu iarbă, la 
ceput păsărelele se mulțumesc 
semințe de iarbă. Dar de îndată 
se seamănă cereale, ele se reped 
cîmp și distrug jumătate din recol
tă. Guvernul cheltuiește sume uriașe 
pentru combaterea acestor dăună
tori, deocamdată insă fără ’■«•'Hltate 
concludente.

Lev rkn ă
3) Clei 

Nrvlrepți

tesut mătase din 
și acum note 
pentru numeroa-

1) Ascuns 
Haină — Te 
Ivi 4) Colea

ORIZONTAL i

VERTICAL :

două — Inamici 8) Ga la patru ori-

Omolog (de nume) — A arunce

1) Prelucrat — Artori muți 2) Ile
gal — ...eu liujiții 0) Indivizi mă
runți (două cuvinte) 4) Aici — Stîn- 
jenel 5) Dimpotrivă — Cuier! 6) 
Produs... — Mic pitic! 7) Doi sau

Inși — Bat toată viața 6) li ași — 
Miros 7) Spoit — Notă muzicală 8) 
Pasare — Rațiuni 9) Pitic — Trăz- 
nit 10) Superi — Nii e noapte.

Coperiâ literară
{3,7,4)

/ ! L. Sinea?ț

Musafiri
nepoftiți

în- 
cu 
ce 
pe

Trei norvegieni din c ‘remul de 
nord al țării își așteptau niște prie
teni într-un pavilion de vlnătoare. 
Deschiseseră tocmai cîteva sticle de 
bere, cînd au auzit că se umblă la

zonlal — Riu în R.F.G. 9) Părticele

o privire fugară — Loviți.

A. SAIMAC

Poșta rubricii
^9

E. S1O1CAN 
nem careul 
10 orizontal 
(ELO).

de 11/11
(ELEAT)

Petroșeni: Reți- 
eu rezerva... 
și 8 vertical

SÎMLON — I upeni:
INGINER Ml-

CETEAN
CUVINT ÎNAINTE,
N1ER și PESCUITORI DE PERLE sînt 
cunoscute. Biverbul PENINSULA A- 
LASKA este realizat greșit, deoa
rece ultimul A rămîne necombinat. 
Un alt gen de qreșeală prezintă bi
verbul CĂLĂTORII INTERPLANE
TARE și anume: cele două cuvinte 
nu au 
grafică 
defini, 
simplă
altfel, atît CĂLĂTORII cit și INTER
PLANETARE sînt două monoverbe 
de mult cunoscute. La monoverbul 
(5, 9) avem cîteva rezerve. Triver- 
bul (7,6,6) pe care l-am mai primit 
(tot de la dumneavoastră !) este 
corect construit, deci îl reținem. Pe 
viitor vă rugăm să nu trimiteți mai

muM de 5 probleme într-un plic.
NICU SBUCHEA — Hațeg: De 

data aceasta... nimic. ECLIPSA (ca 
și ELIPSA), SUPRAESTIMARE (ca și 
SUBESTIMARE), precum și ÎNTUNE
CARE sînt vechi și cunoscute, 
asemenea și cu SUSPENDATA i 
luat-o alții înainte, dar cu 
construcție... ceva mai reușită, 
teptăm de la dumneavoastră, ca 
de la toți colaboratorii, lucrări ine
dite.

De
v-au 
altă 
Aș- 

i Și

ÎL )

Aflați prin anagramare numeie 
unui scriitor ardelean și titlul uneia 
din operele lui cunoscute.

prof. E. STOICAN

IUGA IO AN — Petroșeni: Pentru 
a „scoate" cele 85 procente densi
tate tematică 1a careul E PRIMĂ
VARĂ IAR (13/13) dați definiții 
„trase de păr". De exemplu : „Pri
măveri se scurg, în tumultul anilor' 
(pentru a defini 
„Primăvara a 
naturii" (pentru 
MODELAT), sau 
a primăverii în
fini cuvîntul PLASTICA) etc. etc.

Renunțind Ia adăugirea forțată „de 
sezon", acceptăm rombul (9/9) și 
dreptunghiul magic mai ales pentru 
originalitatea ideii.

Bilele 
bnlanfa

Cile cbrtărhrf, ni ajutorul 
unei balanțe ».int necesare 
pentru qăslrea noei bile de 55 
de grame, amestecată printre 
alte 80 de bile de 50 grame 
fiecare ?

Dar pentru cazul cînd în 
loc de 81 bile sînt 3 la pute
rea „o" bile (,,n“ fiind un nu* 
mar întreg, de orice valoare)?

Dezlegarea 
jocurilor apărute

în rubrica din 
nr. 5751 (20 aprilie)

Monovocaiică: 0 (careu).
Orizon La] ; 1) Potop — Post 2) ©lt
— Otolog 8) Po — Odorob 4) OgOi
— P — Tom 5) R — Robot — ]o 
6) Pd — Glod — T 7) Drog — Opo- 
po 8) Ron — Zgomot 9) On — Ro
— Roro 10) Botros — Ltl ; Răsfățat 
(criptografie): Sînt singur la părinți, 
Aritmoqrif de la A te B : Lollobrd- 
gida.

ligamentație in construcția 
pe care o folosiți, spre a le 
Adică, biverbul nu este o 
alăturare de monoverbe. De

NEIA PAȚANCA — studentă: 
Logogrilele sînt slabe. Monoverbele 
INSENSIBILE și INVERSARE sînt 
publicate, iar ÎNDESTULATE și 1N- 
DESARE sînt simpliste. Criptografia 
(7,6,7,5) pe lîngă faptul că cele două 
cuvinte din mijloc nu au ligamen
tație, nu este Interesantă, 
monoverbele (7—11) și 
viitor, nu mai fiți atît 
la... hîrtie. Nu de alta, 
greu să îndosariem o
cîțiva... centimetrii pătrați.

Reținem 
(5-7). Pe 

de scumpă 
dar ne este 
„coală" de

cuvîntul TREC), sau 
dat forma cuvenită 
a defini cuvîntul 
„Expresivitate vie 

artă* (pentru a de-

CĂTÂNICIU FI ORICA — Ani
noasa : Lucrările dumneavoastră de 
compunere (cu siguranță — primele) 
nu tin seama de regulile pe oare 
mulți dezlegători te cunosc. Dacă 
doriți să compuneți probleme de 
enigmistică, vă recomandăm să con
sultați mai îniîi colecția revistei RE
BUS (în special numerele din primii 
ani de apariție unde găsiți „ABC"-ul 
rebusismului).

Colțul 
începătorului

MONOVERB CU INCAȘI kU.< 
Este toi un monoverb in car$' 
prin introducerea unui cuvint 
(sau a unei litere) in alt cu
vin! se obține un nou cuvint 
De exemplu, dacă se desenea
ză un banc de probă (un 
stand) pe care se găsește li
tera R. rezultă, conform cheii 
STRAND.

MONOVERB EPENTET1C 
Este un monoserb care constă 
din combinarea a două cuvin
te (unul îl desparte pe celă
lalt), rezultind un al treilea. 
De exemplu, dacă sub un clar 
de LUNA (XXXX) se găsește 
un CAR (OOO) iar desenul 
este însoțit de cheia 
(XXOOXX) rezultă LUCARNA.
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STEAGUL ROȘU

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român
cu privire la reabilitarea unor activiști de partid

(Urmare din pag. 1)

condamnați, Comitetul Executiv al Comitetului 
Central a holărit să se analizeze cazurile aces
tora. iar concluziile să fie supuse dezbaterii Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român. 
In acest scop a fost constituită o comisie de 
partid alcătuită din tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Vasile Patilineț, secretar al C.G. 
al P.C.R., Nicolae Guină șl Ion Popescu-Puțuri, 
membri ai C.C. ai P.C.R.

1. Ca urmare a acestei hotăriri, comisia a cer
cetat. incepind din luna noiembrie 1965, învi
nuirile pe baza cărora a fost condamnat și exe
cutat Lucrețiu Pătrășcanu. Raportul Întocmit de 
această comisie a fost examinat in Prezidiul Per
manent, in Comitetul Executiv și in actuala ple
nară a Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român.

Comisia a analizat toate materialele care au 
slat la baza procesului, a purtat discuții cu prin
cipalii anchetatori și procurori, cu membrii com
pletului de judecată, cu persoanele implicate In 
proces, ca inculpați sau martori, aflați în țară, 
precum șl cu unele persoane care aveau funcții 
de răspundere în acea vreme la Ministerul Afa
cerilor Interne și in aparatul de securitate (d 
stalului.

După cum se știe, Lucrețiu Pătrășcanii a fost 
unul dintre vechil milltanți ai mișcării noastfȘ 
revoluționare, intrat în mișcarea muncitorească 
In anul 1919 și devenit membru al P.C.R. la con- 
stltuirea sa în 1921. El a participat la majorita
tea congreselor partidului, a fost în mai multe 
rînduri membru al Comitetului Central, îndeplK 
nind funcții de răspundere. Pătrășcanii a partici
pat efectiv la pregătirea insurecției aripate din 
august 1944 și a îndeplinit în calitate de repre
zentant al P.C.R. funcția de ministru iără porto
foliu în guvernul instaurat la 23 august 1944, 
iar după remanierea guvernului, în noiembrie 
1944 funcția de ministru al justiției. Conferința 
Națională a P.C.R. din octombrie 1945 l-a ales 
membru al Comitetului Central, iar în 1946 a 
fost pentru scurt timp membru în Biroul Politia 
al C.C. al P.C.R. Ta Congresul de unificare din 
februarie 1948 nu a mai fost ales in Comitelui 
Central, iar în martie același an a îost destituit 
din funcția de ministru al justiției.

I ucrețiu Pătrășcanii s-a bucurat de stimă în 
cercuri largi ale poporului nostru, fiind apreciat 
ca unul dintre activiștii Oe seamă ai partidului 
comunist. El a comis și unele greșeli în acti
vitatea sa; comisia de partid n-.i a avut însă 
sarcina să analizeze întreaga sa activitate poli
tică, meritele șl limitele activității sale, ci nu
mai temeinicia învinuirilor grave ce i-au tost 
aduse cu prilejul procesului în care a fost ju
decat.

Comisia a constatat că Lucrețiu Pătrășcanii a 
fost acuzat de a fl comis următoarele laple pe
nale :

a) Crimă contra păcii; acuzat că ar fi fost a- 
qent al siguranței burghezo-moșierești și fasciste, 
ca șl al serviciului de spionaj englez, ar fi des- 
fășurat o activitate de destrămare din interior a 
partidului, de paralizare a acțiunilor Partidului 
Comunist Român in lupta contra fascismului și 
războiului imperialist, precum șl de sprijinire « 
Jul Antonescu și a războiului antisovietic;

b) Crimă de înaltă trădare; după 23 august 
1944 avînd calitatea de ministru al justiției, ar 
fi organizat un grup complotist antistatal care, 
cu ajutorul imperialiștilor amerlcano-englezi, prin 
serviciile lor de spionaj, ar ii desfășurat o ac
țiune de răsturnare prin violență a regimului 
democratic instaurat la 6 martie 1945;

c) Crimă de înaltă trădare; ar fl transmis ser
viciilor de spionaj american și englez, după 23 
august 1944, informații cu caracter secret pri
vind securitatea statului.

Analizind temeinic și veriiicind multilateral 
probele aduse în instanță, depozițiile martori
lor și ale celorlalte persoane implicate în pro
ces, comisia de partid a constatat că toate acu
zațiile aduse lui lucrețiu Pătrășcanii nu au fost 
întemeiate, ci au reprezentat plăsmuiri groso
lane. ticluite în cursul anchetelor. Declarațiile 
care au stat la baza învinuirilor conțin neade
văruri, nu se coroborează între ele, au fost obți
nute după multi ani de anchetă prin constrln- 
geri fizice și presiuni morale, prin înscenări și 
samavolnicii, falsuri și ilegalități, unele dintre 
aceste declarații fiind ulterior retractate de per
soanele anchetate. Comisia a ajuns la concluzia 
că sînt lipsite de orice temei învinuirile că Pă
trășcanu ar fi fost agent al siguranței, că ar fl 
activat în slujba serviciilor de spionaj străine 
în vederea destrămării din interior a partidului 
comunist, că ar îl organizat un grup complo
tist antistatal și că ar fi dus o acțiune de răs
turnare prin violență a regimului democratic, că 
ar fi uneltit împotriva independenței țării, pre
cum și celelalte învinuiri din actul de acuzare.

Plenara Comitetului Central, apreciind juste
țea și temeinicia concluziilor comisiei de partid, 
consideră că procesul intentat lui lucrețiu Pă- 
trășcanu a fost o înscenare, acesta fiind osindlt 
prin încălcarea celor mai elementare norme de 
legalitate și dreptate.

Lucrețiu Pătrășcanu a fost arestat în mod 
buziv în ziua de 28 aprilie 1948 și cercetat ini
țial de o comisie din care făceau parte tov. Teo- 
hari Georgescu, Iosif Rangheț și tov. Alexandru 
Drăghici. Deși aceste cercetări au durat 17 luni, 
ele nu au scos la Iveală fapte care să dovedeas
că vinovăția lui I.. Pătrășcanii. Cu toate acestea, 
el a fost predat organelor de stat și anchetat în 
continuare sub stare de arest, mai înlîi de ser
viciul secret de Informații și apoi de organe de 
securitate din Ministerul Afacerilor Interne.

In această perioadă, la 6 decembrie 1949, a 
fost dat publicității raportul prezentat de Gheor
ghe Gheorghlu-Dej la Consfătuirea Biroului In
formativ al Partidelor Comuniste, in care Lucre
țiu Pătrășcanu era stigmatizat, fără nici un fel 
de dovadă, ca agent al serviciilor de spionaj an- 
glo-americane. Cele afirmate în raport au orien
tat organele de anchetă spre fabricarea unor pro
be care să confirme, prin orice mijloace, aceste 
acuzații.

Comisia a constatat că, deși Lucrețiu Pătrăș
canu a fost supus cercetărilor pentru asemenea 
grave învinuiri, sub stare de arest timp de a- 
proape patru ani, totuși situația lui de partid nu 
a fost discutată în organele partidului, așa cum 
ee impunea conform prevederilor statutare.

Cu toate străduințele organelor de anchetă, în 
Întreg intervalul pînă tn vara anului 1952 nu 
8-au descoperit probe, nu s-au obținut mărturii 
rare să dovedească învinuirile aduse lui Lucre

țiu Pătrășcanu. La Plenara Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român din mai 1952, 
Ministerul Afacerilor Interne condus de Teoliari 
Georgescu a fost criticat de către Gh. Gheor- 
ghiti-Dej pentru că „nici după patru ani de zile 
nu a dns pînă la capăt ancheta cu privire _la 
activitatea contrarevoluționară și de spionaj a 
lui Pătrășcanu și Kofler".

După această plenară, ca ministru al afacerilor 
interne a fost numit tovarășul Alexandru Dră
ghici. Cu acest prilej s-a creat un colectiv spe
cial, pus sub conducerea nemijlocită a ministru
lui afacerilor interne, pentru anchetarea lui Lu
crețiu Pătrășcanu. Colectivul a primit însărcina
rea să obțină cu orice preț probe care să justi
fice afirmația că Lucrețiu Pătrășcanu ar fi fost 
agent al siguranței și spion anglo-american.

La 18 martie 1954, pe baza informării prezen
tate de tov. Alexandru Drăghici, Biroul Politic 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Român a hotărit „să se treacă la judecarea gru
pului de spioni în frunte cu Pătrășcann".

Procesul a avut loc în zilele de 6—13 aprilie 
1954, încălcindu-se pe parcursdl lui cele mal 
elementare garanții procesuale. La 14 aprilie s-a 
pronunțat sentința de condamnare la moarte, iar 
în noaptea de 18/17 aprilie 1954 Lucrețiu Păirăș- 
canu a fost executat la penitenciarul Jilava.

Atrage atenția că represiunea judiciară împo
triva lui Lucrețiu Pătrășcanu a avut loc tocmai 
într-o perioadă cînd, după moartea lui I. V. Sta
lin șl demascarea lui Beria, în U.R.S.S. și tn 
alte țări socialiste începea să se ia curs spre 
reabilitarea unor persoane condamnate pe ne
drept.

Analizind cauzeie care au îMcut posibile ma
surile represive împotriva iul L. Pătrășcanu și 
a altor activiști al partidului, plenara subliniază 
că pe atunci în Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Român, in organele sale de con
ducere nu se respectau normele democrației in
terne de partid, principiile conducerii și muncii 
colective. Măsuri de importanță deosebită pen
tru viața soclal-politică a țării erau luale fără o 
analiză temeinică și iară o dezbatere colectivă 
in organele de conducere ale partidului. Era în
treținută o stare de suspiciune și neîncredere 
față de membri ai Comitetului Central, față de 
cadre de conducere ale partidului si stalului. 
Aveau loc încălcări ale legalității, abuzuri împo
triva unor activiști de partid și de stat, arestări 
și procese fără vreo bază juridică.

Plenara consideră de o deosebită gravitate fap
tul că probleme cu caracter politic, divergențele 
de păreri asupra liniei politice sau activității 
partidului erau privite ca motiv pentru anche
tarea penală a cadrelor de partid — în loc să 
fie rezolvate prin metode politice, dezbătute și 
soluționate in cadrul organelor sau organizațiilor 
statutare ale partidului. Aceasta a provocat mart 
daune activității partidului, a dus Ia excluderea 
din partid și la condamnarea unor activiști care 
nu au săvirșit iapte penale.

Trebuie arătat că fenomenele negative care 
s-au manifestat in acea perioadă n-au fost su
puse unei analize temeinice in cadrul partidului 
nostru. Atit în plenarele Comitetului Central ctt 
șl in cuvîntărl publice s-a acreditat ideea, care 
se dovedește astăzi falsă, că în România nu ar 
fi existat abuzuri și încălcări grase ale legalită
ții socialiste șt că, în consecință, nu s-ar pune 
problema reabilitării post-mortem a nici unei 
persoane.

Comisia a constatat că Gheorghe GhaorgiAS7 
Dej — pe atunci prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Român, — tn 
contrazicere cu normele de partid, a intervenit 
în mersul anchetei, dind indicații privitoare la 
desfășurarea acesteia, făcind adnotări orientative 
pe procesele verbale de interogatoriu, stabilind 
ce mărturii să fie obținute de la unii din cei an
chetați și cine să mai fie arestat, îndrumind ne
mijlocit întreaga acțiune judiciară împotriva Iul 
Lucrețiu Pătrășcanu. El a exercitat în acest fel 
O influentă negativă asupra întregii cercetări șl 
apoi a procesului.

Din materialele procesului rezultă de aseme
nea rolul nefast șl răspunderea lui Iosif Chișl- 
nevschl, care s-a ocupat direct de pregătirea și 
desfășurarea procesului, recurgind la falsuri gro
solane și la încălcarea celor mai elementare nor
me de justiție.

O răspundere însemnata pentru hotărîrea 
luată de a se trece la judecarea lui Lucrețiu Pă
trășcanu fără să se 11 asigurat de temeinicia 
învinuirilor aduse de organele de anchetă, re
vine membrilor de atunci ai Biroului Politic al 
C.C. ai P.M.R. Aceasta arată lipsa de responsa
bilitate în luarea unei hotăriri de asemenea gra
vitate cum era trimiterea în instanța de judecată 
a unui militant de seamă al partidului.

Din acest caz, ca și din celelalte practici din 
activitatea organelor conducătoare ale partidu
lui in acea vreme, trebuie să se tragă învăță
mintele necesare pentru a se înlătura orice ele
mente de subiectivism și lipsă de răspundere în 
adoptarea hotăririlor. Munca colectivă implică o 
răspundere solidară a întregului colectiv de con
ducere pentru hotărîrile care se iau și, totodată, 
presupune răspunderea personală a fiecăruia pen
tru tot ceea ce se hotărăște.

Analizind materialele privind procesul lui Lu
crețiu Pătrășcanu, comisia de partid a constatat 
că ancheta desfășurată sub conducerea tovară
șului Alexandru Drăghici în loc să meargă pe 
linia stabilirii cu strictețe a adevărului, spre a 
constata in ce măsură acuzațiile invocate își 
aveau temei, s-a orientat către obținerea cu orice 
preț a unor dovezi de învinuire penală pentru 
a se putea ajunge la condamnarea și executarea 
Iul Pătrășcanu — recurgîndu-se in acest scop la 
metodele abuzive, samavolnice sus-arătate. Mi
nistrul afacerilor interne s-a incărcat de o gravă 
răspundere prezentînd Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. concluzii false — inducere în eroare care 
a stal la baza hotăririi de trimitere in judecată 
a lui Lucrețiu Pătrășcanu. I a aceasta a contri
buit faptul că Ministerul Afacerilor Interne era 
scos de sub îndrumarea organelor colective de 
conducere ale Comitetului Central, iar ministrul 
afacerilor interne se snstrăgea controlului aces
tor organe colective, neadmițînd subordonarea 
față de ele.

In ședința din aprilie 1956, Biroul Politic a! 
C.C. al P.M.R. a analizat activitatea Ministeru
lui Afacerilor Interne. Cu acest prilej s-au adus 
critici conducerii acestui minister pentru abuzu
rile săvlrșite de organele securității, pentru prac
ticile de încălcare a legilor, pentru sustragerea 
organelor M.A.I. de sub controlul de partid, pen
tru deficiențele in politica de cadre. Biroul Po
litic a considerat nesatisfăcătoare autocritica tă

cută atnnci de tovarășul Alexandru Drăghici, ca
re a minimalizat gravitatea lipsurilor și nu a 
Iras concluziile necesare din aceste critici.

In acea ședință s-au hotărît măsuri pentru 
îmbunătățirea activității securității, miliției și a 
celorlalte organe ale M.A.I. Astfel, s a stabilit 
ca organele de securitate să fie despărțite de 
celelalte instituții din cadrul M.A.Î. și să se 
creeze un Comitet al Securității de Stat al cărui 
conducător să nn mal fie membru al Biroului 
Pelitic al C.C. al P.M.R.; s-a hotărit ca organele 
de miliție să aibă o dublă subordonare, — la 
centru față de M.A.I., iar pe plan local față de 
sfaturile populare; de asemenea, s-au luat unele 
măsuri pentru întărirea controlului și îndrumării 
de partid asupra organelor Ministerului Aface
rilor Interne, precum șf măsuri pentru înlăturarea 
unor ilegalități. Asupra aplicării unora dintre a- 
ceste măsuri, cum a fost separarea securității 
de celelalte organe ale Ministerului Afacerilor 
Interne, s-a revenit ulterior, Iar altele, ca de 
pildă subordonarea organelor de miliție față de 
sfaturile populare, nu au fost aplicate de către 
conducerea ministerului.

Plenara C.C. al P.C.R. constată că după ana
liza întreprinsă în aprilie 1956 s-an luat măsuri 
pentrn întărirea controlului de partid asupra ac
tivității organelor de securitate, miliție, procu
ratură și justiție, pentru înlăturarea amestecu
lui acestora în activitatea organelor de partid, 
atit centrale cît și locale, pentru reabilitarea 
unor persoane condamnate pe nedrept, pentru 
întărirea legalității în viața social-politlcS b 
țării.

Dezbătind Raportul comisiei de partid consti
tuită pentru cercetarea învinuirilor ce au fost 
aduse lui Lucrețiu Pătrășcanu, a condițiilor de 
desfășurare a anchetei și a procesului prin care 
acesta a fost condamnat; constatînd lipsa de te
meinicie a acuzațiilor precum și gravele ilegali
tăți săvîrșite în anchetare și judecare, plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân hotărăște :

— reabilitarea politică post-mortem a lui Lu
crețiu Pătrășcanu;

— să se recomande organelor de justiție re
vizuirea, potrivit legii, a sentinței de condam
nare;

— în semn de prețuire a activității revoluțio
nare și pentru a se cinsti memoria lui Lucrețiu 
Pătrășcanu, osemintele sale vor fi strămutate la 
Monumentul eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism (în lieml- 
clclu);

— să se la masuri pentru reabilitarea politică 
și juridică a celorlalte persoane din procesul 
Pătrășcanu.

2. Plenara a analizat de asemenea raportul co
misiei de partid cu privire la înlăturarea din 
partid si suprimarea iul Ștefan Foriș.

Membru al Partidului (jornunist Român din 
anul 1921, Ștefan Foriș a îndeplinit diferite munct 
de răspundere, iar tn 1940 a tost numit secre
tar general ai C.C. al P.C.R. Pe baza unor ipo
teze provenite din examinarea — insuficient de 
documentată în condițiile ilegalității — a cauze
lor unor arestări efectuate de siguranță în rîn- 
durile comunalilor în perioada 1940—1944, Ște
fan Foriș a fost bănuit că ar desfășura o acti
vitate trădătoare, de aqent al siguranței burghe- 
zo-moșlerești.

Din cercetările Minuțioase făcute de comisia 
de partid, care a analizat documentele aflate în 
arhiva C.C. al P.C.R., lucrările de anchetă e- 
fectuate de Serviciul Secret de Informații și de 
organele siguranței, declarațiile foștilor polițiști 
care au acționat împotriva comuniștilor, cit șl 
din relatările făcute comisiei de către cei care 
au lucrat împreună cu Ștefan Foriș în anii răz
boiului, reiese că învinuirea adusă acestuia de 
agent informator al siguranței nu este înteme
iată. Cercetările au arătat că arestarea unor ac
tiviști ai Partidului Comunist Român in perioada 
dictaturii militaro-fascisie nu s-a datorat vreunul 
act de trădare din partea lui Șteîan Foriș, ci 
acțiunii unor elemente provocatoare strecurate 
în partid, precum și încălcării regulilor de con
spirativitate 1e către unele cadre de partid.

iu activitatea lui Foriș au existat lipsuri se
rioase și grave greșeli, datorate unor metode 
nepartinice in muncă și unor trăsături negative 
de caracter, care au dus ia fracționarea și dezor
ganizarea unor organizați; de partid. Ia încăl
carea unor reguli ale conspirativității. De aceea, 
plenara consideră că demiterea lui, la 4 aprilie 
1944, din funcția de secretar general al C.C, al 
P.C.R. a fost necesară pentru a asigura unita
tea de acțiune a partidului, rapacitatea sa com
bativă și mobilizatoare.

Plenara apreciază însă că lipsurile și greșelile 
Iui Șteîan Foriș nu puteau constitui un motiv 
politic sau juridic pentru aplicarea unor măsuri 
represive împotriva luî. După 23 august 1944 el 
a lost arestat în mod abuziv, iar în vara anuîni 
1946, fără a îi judecat șl condamnat, a fost ucis, 
pe baza unei hotăriri adoptate de Gheorghe 
Gheorghiu-Def, Teohari Georgescu, Ana Panker 
și Vasile Luca.

Apreciind temeinicia constaturilor făcute de 
comisia de partid cu privire la Ștefan Foriș, ple
nara C.C. al P.C.R. hotărăște:

— reabilitarea polity; post-mortem a lui Ște
fan Foriș;

— în semn de prețuire a activității revoluțio
nare și pentru cinstirea memorie; lui Ștefan Fo
riș, osemintele lui vor fi depuse la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism;

— să se recomande organelor de justiție re
examinarea proceselor intentate unor activiști 
care au lucrat cu Ștefan Foriș.

3. Pe baza m lerialelor de care dispune parti
dul nostrn. comisia de partid a stabilit că unii 
militant! ai mișcării muncitorești din România 
au ajuns în Uniunea Sovietică în timpul primu
lui război mondial și al Marii Revoluții Soria- 
liste din Octombrie, iar alții au fost trimiși cu 
sarcini Ia Internaționala Comunistă sau au e- 
migrat în U.R.S.S, în timpul regimului burgiiezo- 
moșieresc. Din datele cunoscute de partidul nos
tru, rezultă că unii dintre aceștia au fost jude
cați și condamnați în perioada 1936—1938. o 
parte dintre ei fiind ulterior reabilitați post-mor
tem prin hotăriri ale instanțelor judecătorești 
din U.R.S.S. In legătură cu aceasta Plenara Co
mitetului Central a hotărît reabilitarea politică 
post-mortem a următorilor activiști ai Partidului 
Comunist Român : Arbore Ecaterina, Aladar 
Imre, I. Dic-Dicescu, Diamandescu Tudor, Dobro- 
geanu Gheroa Alexandru, Filipovici Elena, Fabian 
Finkelstein David, Grofu Dumitru, Konitz Jac
ques, Koblos Elek, Lichtblau Leon, Leonin Mar

cel, Moscovici Gelber (Moscu Ghiță), Nicolan X- 
iexandru, Pauker Marco], Razvan Eugen, Zalic 
AHot, Zissu Poire, Tiniotei Marin.

4. Plenara C.C. hotărăște să se anuleze sanc
țiunile de partid și celelalte măsuri politice care 
au fost luate în trecut împotriva tovarășilor: 
Miron Constantinescu, Ion Craiu, Ioan Demeter, 
Constantin Doncea, Mihai Levente, Vasile Modo
ran, Dumitru Petrescu, Aurel Vi-joli.

5. Plenara Comitetului Central a dat mandat 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. să anali
zeze și celelalte razuri similare privind activiști 
ai partidului și statului nostru și să ia masurile 
corespunzătoare, informînd despre acestea Comi
tetul Central.

6. Avînd în vedere răspunderea deosebită, di
rectă, ce-i revine pentru anchetarea abuzivă și 
ilegală, cu metode nepermise a lui Lucrețiu 
Pătrășcanu, pentru inducerea în eroare a orga
nelor de conducere ale partidului în legătură 
cu învinuirile plăsmuite aduse acestuia, pentru 
abuzurile și măsurile represive nedrepte împo
triva altor activiști ai partidului, apreciind ca 
total nesatisfăcătoare poziția pe care a expus-o 
în Prezidiul Permanent, Comitetul Executiv și 
în Comitetul Central, plenara hotărăște scoate
rea tovarășului Alexandru Drăghici din Prezi
diul Permanent și din Comitetul Executiv, ex
cluderea lui din Comitetul Central al P.C.R., 
recomandă, de asemenea, revocarea sa din func
ția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Comitetul Executiv va analiza răspunderea 
politică a tuturor acelora care au participat la 
acțiuni represive cu caracter ilegal și va stabili 
măsurife de sancționare pe linie de partid a 
aoMtora.

A
Plenara Corni ie lut ui Central consrderă deose

bit de important ca organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, întregul nostru partid să țină 
seama în activitatea lor de toate învățămintele 
șl concluziile ce se desprind din cazurile anali
zate și din holăririle adoptate. Trebuie să se ac
ționeze cu hotărire și perseverență pentru în
tărirea rolului conducător al partrduiui in toate 
domeniile, incit fiecare sector ai vieții sociale 
să se afle permanent sub controlul și îndruma
rea partidului. Este necesar să crească si mal 
mult rolul Comitetului Central in viața partidu
lui ca membrii C.C., ai comitetelor județene, ai 
tuturor organelor de partid să participe mai activ 
la procesul de elaborare și la aplicarea hotărî- 
rilor de partid, Ia întreaga activitate politico-orga- 
nizalorică a partidului.

Plenara subliniază necesitatea ta organele de 
partid, incepind cu 'Comitetul Central și piuă la 
organizațiile de bază, să respecte cu strictețe 
principiul conducerii și muncii colective; toate 
hotărîrile să fie rodul dezbaterii largi, principiale 
șl temeinice in cadrul organelor de partid. Sub 
nici o formă nu trebuie admisă încălcjirea sau 
știrbirea acestui principiu suprem al conducerii 
de partid.

Plenara subliniază că organele de partid poartă 
răspunderea alît pentru hotărîrile pe care le a- 
doptfi, pentru activitatea lor colectivă, cit și a 
fiecărui activist în parte; iar fiecare activist este 
răspunzător personal atit pentru propria sa ac
tivitate, cit șt a organului de partid din caTC 
face parte.

Plenara subliniază necesitatea de a se urmări 
cu consecvență înfăptuirea măsurilor preconizate 
de Conferința Națională din decembrie 1967 z
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17,20 Fotbal: Cehoslovacia 
— Iugoslavia. Trans- 
me.iune de la Fraga. 
In pauză : Desene a- 
nimate.

18.15 Curs de limba spa
niolă (lecția a 13-a).

>9,45 Telejurnalul de seară. 
20,05 Buletinul meteorolo

gic. Publicitate.
20,3 5 Tele-enciclopedie.
21.15 biIUnlre cu._ Aslă- 

seară, Nicc'.ae Herlea.
2130 Film de aventuri: 

Răzbunătorii.
22,25 Cîntece pe toate stră

zile — muzică ușoară 
românească.

22,40 „Canzone mio" — po
vestea canțonetei na
politane.

23.39 Telejurnalul de noapte.
23.40 Telesport.
23,50 închiderea emisiunii.

GRIJA FAȚĂ DE OM 
una din principalele trasaturi 
ale proiectului Codului Penal

FILM
DUMINICA 28 APR11IE

PETROȘENI — 7 Noiem
brie : Innorare trecătoare; 
Republica : Moartea după 
cortină; PETR1LA: Recom
pensa; LONEA — Minerul : 
Singur pe lume; ANINOA- 
SA: Să-mi faceți una ca 
asta ?; VULCAN : Marele 
restaurant; PAROȘENI : De
nunțătorul; LUPEN1 Mun
citoresc : Contele Bobby, 
spaima vestului sălbatic; 
LUPBNI — Cultural: O lu
me nebună, nebună, nebu
na; URICANI: Robii.

(Urmare din pag. 1)

deapsă va fi înlocuită pedeapsa ca
pitală neexecutată în termen de 
doi ani pentru condamiudul prezent 
la proces și In 7 ani pentru cel ce 
a fost lipsă sau s-a sustras de la e- 
xecutare.

Regimul executării pedepselor este 
menit să asigure realizarea scopului 
propus și anume reeducarea și trans
formarea lui în element util al so
cietății.

Proiectul Codului Penal al R.S.R 
preconizează în legătură cu regimul 
qeneral al executării pedepsei cu 
închisoarea ,ca aceasta să „se în
temeieze pe obligația celor con
damnați de a presta o muncă utilă 
pe acțiunea educativă ce trebuie 
desfășurată fată de condamnați, 
respectarea de către aceștia a dis
ciplinei muncii și a ordinei interi
oare a incurilor de deținere, pre
cum si pe sliinularea și recompen 
sarea celor stăruitori în muncă, dis
ciplinați și care dau dovezi temei
nice de îndreptare". In legătură cu 
obligația de a păstra o muncă utilă 
se stabilește că această obligație 
incumbă numai celor apti nentru a- 
roasta iar dună împlinirea vîrstei 
de 60 de ani bărbații și 55 ani fe
meile, această obligație încetează, 
aceștia putînd fi admiși la muncă 
numai Ia cererea lor expresă.

A doua pedeapsă preconizată de 
oroiectul Codului Penal al R.SR. — 
amenda — are același caracter și 
scop, ea urmînd a fi «aplicată pen
tru fapte cu o periculozitate socială 
mai redusă. Important în legătură 
cu această p<>deapsă ț>e linia grijii 
fată de om. este faptul că ea nu 
mai poate fi transformată în închi
soare. Cuantumul amenzii se stabi
lește astfel îneît să nu pună infrac
torul în imposibilitatea de a-și în
deplini îndatoririle privitoare la în
treținerea, creșterea, învățătura și 
pregătirea profesională a persoane
lor fată de care are aceste obliga
ții legale.

Pe aceeași linie a grijii față de 
nevoile materiale ale infractorului 
și a membrilor familiei sale se în

P.C.R. privind creșterea rolului Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Miniștri — organe care 
au un mare rol în încefățenirea respectului față 
de lege, in asigurarea legalității, în dezvoltarea 
democrației și care trebuie să-și exercite pe de
plin atribuțiile prevăzute de Constituție.

Organele Ministerului de Interne și ale Con
siliului de Stat al Securității au obligația sacră 
de a respecta, fără nici o abatere, legalitatea 
socialistă; intreaga lor activitate trebuie să se 
desfășoare in strinsă și nemijlocită legătură cu 
organele de partid și sub conducerea lor. Tre
buie luate toate măsurile ca nici un cetățean să 
nu poată fi arestat iără un motiv întemeiat și 
dovedit, pentru ca nici un activist, și in general 
nici un membru de partid, să nu poată fi anche
tat sau arestat fără aprobarea organelor de 
partid. Nimeni nu are dreptul să se prevaleze, 
indiferent sub ce formă, de funcțiile deținute în 
partid sau In stat pentru a nesocoti legile sta
tului, a încălca normele democrației noastre so
cialiste. Nici o indicație sau dispoziție dată de 
vreo persoană, indiferent de funcția pe care o 
deține nu poate să înlocuiască legea. Fiecare 
membni de partid, fiecare cetățean poartă răs
punderea pentrn faptele sale și are obligația să 
arționeze numai și numai in tonformilate <u le
gile țării.

Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român decide ca raportul comisiei de 
partid cu privire la reabilitarea unor activiști 
ai P.C.R., precum și concluziile și hotărîrile ple
narei să fie prelucrate de către toate organele 
de partid, organele Ministerului Afacerilor In
terne, ale securității, procuraturii și justiției. 
Plenara C.C. al P.C.R. cere tuturor organelor de 
partid și de stat, tuturor membrilor de parlid să 
lupte cu toată energia ca niciodată să nu se mai 
repete abuzuri și acte samavolnice, să vegheze 
cu cea mai mare strictețe la respectarea neștir
bită a drepturilor și libertăților democratice ga
rantate cetățenilor prin Constituția țării.

Plenara C.C. al P.C.R. isi exprimă convingerea 
că masurile adoptate, care constituie o expresie 
a forței si vitalității partidului, a înaltei sale 
responsabilități față de popor și față de prin
cipiile socialismului, vor contribui la creșterea 
încrederii oamenilor muncii in partid, vor de
monstra hotărîrea cu care partidul luptă pentru 
a dezrădăcina și înlătura tot ce a fost negativ 
in activitatea din trecut, pentru a preveni și 
exclude orice asemenea manifestări în viitor.

Plenara exprimă voința fermă a Comitetului 
Central de a asigura dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste, întărirea neabătută a lega
lității și iniăptuirea perseverentă a principiilor 
justiției, respectul normplor de relații tovără
șești sl al demnității umane specifice societății 
noastre apărarea pe toate planurile a cuceririlor 
revoluționare ale poporului, întărirea rolului con
ducător ai partidului in toate domeniile vieții 
sociale — garanția înaintării neîntrerupte a Ro
mâniei pe calea socialismului și comunismuluL

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, tovarășul Alexandru Dră- 
ghici a fost revocat din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

scrie și prevederea că pedeapsa 
complimentară confiscării averii 
nu va afecta „bunurile necesare u- 
zuiui casnic sau de folosință per
sonală a condamnat uliii și familiei 
sale, precum și cele ce servesc la 
exercitarea profesiei condamnatului, 
ori < are sînt de strictă necesitat* 
pentru asigurarea traiuluf acestuia 
sau al familiei sale".

Proiectul Codului Penal ai R.S.R. 
preconizcaz». o diferențiere a trata
mentului penal al infractorilor pe
riculoși recidivist), fată de Irate- 
montul penal al infractorilor, care 
au comis fapta pentru prima da4ă, 
care dau reale dovezi de îndreptare 
si d*> regret cn privire la fapta co
misă. Fată de prima categorie — a- 
ceea a infractorilor periculoși, reci
divist! — trafonrentul penal esle 
mai aspru, m«r; riguros, oxislînd 
chiar posibiliial«ti aplicării inul 
spor de pedeapsă peste maximul 
sper iai prevăzut pentru acea faptă, 
snor ce poate ajunge pînă la 5 ani. 
In ceea ce privește a dhda cate
gorie se preconizează a se nrocixla 
cu o alentie deosebită. Pentru a- 
reste ronsidi'Tonle, și numai față 
acest gen d<- infractori, se preconi
zează a se aplica o serie de măsuri 
cu un caracter pronunțat democra
tic cum ar fi : liberarea •ondițfo- 
nată a infractorilor condamnat) co 
au dat reale dovezi de îndreptar* 
înainte de executarea în întregime 
a pedepsei și suspendarea condițio
nată a executării pedepsei, înloctP 
rea răspunderii penale.

Proiectul Codului Penal al R.S.‘R. 
creează reale garanții că n;mrni care 
n-a comis o faptă prevăzută de le
gea penală nu va putea fi tras la 
răspundere penală și că în același 
timp fată de cei care comit Infrac
țiuni se vor anl'ca nedepse just 
proporlionalizate. după natura fap
tei comise și persoana infractorului, 
pedepse ce-și vor atinge scopul pro
pus.

Arostc garanții subliniază încă ' O 
dată grija fată de om în societatea 
socialistă, pentru manifestarea tot 
mai largă a acestuia în întreaga 
viață socială.
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Cronică fotbalistica

Două trio-uri la
consumarea etapelor 
diviziei A de fotbal, 

tot mai pasionantă —

O dată cu 
campionatului 
lupta devine 
In fruntea clasamentului și la peri
feria sa. După un octet de victorii, 
echipa lui Bazil Marian își averti
zează serios partenerele din fată cu 
detronarea. Lupta pentru „șefie" se 
dă acum între F. C. Argeș, Steaua 
și Dinamo București, un trio verita
bil, din care nu se știe care va fi, 
In final, dirijorul. Pr'vind prin pris
ma ultimelor comportări și a eta- 

. pelor viitoare se pare că dinamo- 
viștii au mai multe șanse, 
joci cu fotbalul... Și mai 
fotbaliștii!...

Celălalt trio fotbalistic, 
opus primului, format din 
Steagul roșu, A.S.A. Tg. Mureș 
Progresul, se află în criză de punc
te și agonie privind comportarea. 
Echipa de la poalele Tîmpei. la con
ducerea căreia se află fostul jucă
tor al formației, Nicolae Proca, ca 
antrenor principal, și-a anuntat deja 
hotărît candidatura la baraj. Dintre 
celelalte două, A.S A. Tq. Mureș șl 
Progresul, mureșenii sînt mai aproa
pe do meoiuri’e de baraj docît „ban
carii”. Va întări afirmația etapa de 
tnîine. cînd băieții lui Bone vor fl 
victimele rapidiștilor bucureșteni la 
aceștia acasă în timp ce băcăuanii 
vor înclina steagul în fata Progre
sului în Capitală. Dar... te joci cu...

In partea de sus a piramidei cla- 
. samontulul lucrurile ar putea rărnî- 

ne neschimbate dacă avantajul 
renului nronriu va favoriza pe 
rul, ,,U" Craiova și, mai ales, 
U.T.A., care întîlnesc. în ordine, 
primele trei clasate : F. C.
Steaua si Dinamo București. O mi
siune mai ușoară pare să aibă Di
namo București Ia Arad, unde noa- 
te obține un punct, dacă nu chiar 
două. După acel 0—3 de la Bacău, 
argeșenii vor încerca totul pe malul 
mării. însă credem că lăncii et comp 
nu le vor lăsa nici o speranță. La 
fel se vor petrece lucrurile sperăm, 
Ia Craiova, unde „profesorul" Con
stantin si juniorul Tătaru nu

Dar... te 
ales cu...

la polul 
echipele 

și

te- 
Fa- 
pe 
pe

Argeș,

&S3S

Lucrările
Adunării Generase a G.N.ll

întîl-

pe 
Mu- 

după

jolly-joker-ii 
două formații nu 
în echipele care 
publice sportive, 
nostru Libardi și

apre- 
Florea 
Zoltan 
de a- 

tnai 
l-au 
Dar 
gol-

reuși neprevăzutul în fata buturilor 
lui Pilcă. Poate Oblernenco își va 
aminti că anul trecut a fost golge- 
ter, poate își vor aminti toii jucă
torii olteni că atunci amenințau 
titlul de campion. E clar că lauda 
de sine... Prin prezumtiva victorie de 
mîine asupra băcăuanilor, cota „ban
carilor” va crește în timp ce brașove
nii vor veni probabil de la Ploiești 
lot în ultimul vagon al clasamen
tului, cu condiția, ușor realizabilă, 
ca giuleștenii să-i convingă 
jucătorii de la A. S. A. Tg. 
reș că mai pot rămîne în A si 
susținerea meciului de baraj.

In sfîrșit, la Petroșeni se
nesc fotbaliștii de pe Jiu cu cel de 
pe Someș. In avancronica la acest 
meci din campionatul trecut 
ciam calitățile inginerului 
Martinovici și ale medicului 
Ivansuc. Acum 
tunci ai celor 
activează azi 
impus opiniei 
in ternationalul
qeternl de pînă acum al diviziei A 
Adam, ne vor oferi, sperăm, alături 
de coleqii lor de echipe, un meci 
frumos, dinamic și, evident, cu go
luri. Avem încredere în băieții noș
tri deși anul trecut clujenii ne-au 
luat ambele puncte la Petroșeni. A- 
cum, însă, e rîndul nostru la vic
torie, mai ales că, de data aceasta, 
universitarii clujeni nu mal sînt a- 
menintati cu repetentia. 
vedem un joc frumos, cu 
să incinte, așa cum ne-au 
tiștii miercuri, la meciul 
nament în familie. Impetuozitatea Iul 
Libardi, pătrunderile în viteză ale 
Iul Peronescu si Naidin. subtilitatea 
Ini Octavian Popescu, intervențiile 
prompte ale apărătorilor noștri, ton
te ne vor permite să plecăm dumi
nică mulțumiți de la stadion. Va 
contribui, poate' la satisfacția noas
tră șl jocul frumos al oaspeților, în 
rîndul cărora există cîteva talente 
de certă valoare: Cretu, Liră, Mol
dovan, Oprea.

Dorim să ? 
faze care < 

arătat jiu- 
de antre-

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite:

Adunarea Generală a O.N.U., în
trunită în ședință plenară, a înce
put vineri dimineața examinarea 
problemei Africii de Sud-Vest. A 
luat cuvîntul Mostafa Rateb Abdel- 
Wahab (R.A.U.), președintele pe lu
na în curs a Consiliului O.N.U. pen
tru Africa de Sud-Vest. Subliniind 
că un raport mult mai detaliat asu
pra activității Consiliului va fi pre
zentat mai tîrziu Adunării Generale, 
vorbitorul a arătat că membrii aces
tui organism nu au reușit să pătrun
dă în Africa de Sud-Vest din cauza 
piedicilor puse de autoritățile de la 
Pretoria. Abdol-Wahab a declarat că, 
prin atitudinea adoptată, guvernul 
Republicii Sud-Africane ,,a sfidat 
în mod flagrant" autoritatea O.N.U. 
El a informat Adunarea Generală 
că unele companii de transporturi 
aeriene care și-au exprimat dorința 
do a transporta pe membrii Consi
liului la Windhoek, capitala Africii 
de Sud-Vest, au fost avertizați de 
autoritățile sud-africane că avioa
nele lor nu vor avea permisiunea 
să aterizeze. EI a cerut Consiliului 
de Securitate să adopte măsuri îm- 
gotriva guvernului R.S.A., dacă a-

cesta nu va respecta hotărîrile a- 
doptate de O.N.U.

După această cuvîntare, președin
tele Adunării Generale, Corneliu Mă- 
nescu, a declarat ședința închisă. 
Viitoarea ședință consacrată exami
nării problemei Africii de Sud-Vest 
va avea loc luni dimineața.

Comentînd perspectivele existente 
pentru adoptarea, în cursul actua
lei sesiuni, a unei rezoluții eficien
te în problema Africii de Sud-Vest, 
observatorii politici de la O.N.U. sînt 
de părere că acestea sînt într-o oa
recare măsură mai promițătoare. 
Aici, la Palatul Națiunilor, nu nuai 
constituie un secret pentru nimeni 
faptul că statele africane au exerci
tat în ajunul descinderii sesiunii o 
serie de presiuni asupra unor mari 
puteri care sprijină direct sau Indi
rect pe rasiștii sud-africani prin re
lațiile economice și de altă natură 
pe care le întrețin cu aceștia. Nu 
este însă mai puțin adevărat că e- 
Iaborarea și ratificarea unui docu
ment eficace depinde în primul 
rînd de armonizarea deplină a punc
telor de vedere ale statelor africa
ne în legătură cu căile și metodele 
cele mal potrivite de acțiune.

ROMA. Corespondentul Ager- 
pres, N. Puiicea, transmite: La Lido 
di Ostia continuă lucrările Confe
rinței tineretului asupra securității 
europene. In ședințele plenare de 
joi după-amiază și de vineri au luat 
cuvîntul reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret din Belgia, Ceho
slovacia, Anglia, Suedia, Portugalia, 
Franța, Italia, Iugoslavia și a!tele.

In ședința de vineri după-amiază, 
a luat cuvîntul, între alții, Niculae 
Cnishache, membru al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist din Româ
nia.

Puternică cxolozlc nucleară
subterană în S. U. A.

Cum vede caricaturistul zia
rului „Indus! rialkurier" indus
tria americană.

0 Numeroase organizații au protestat împotriva acestei experiențe
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Se pot procura și cu plala în rate de Ia MAGAZINELE UNIVER
SALE ALE COOPERATIVELOR DE CONSUM.

T. A. P. L. Petroșeni
Organizează în ziua de 27 aprilie a.c. 

la restaurantul „Minerul" din Petroșeni,

O EXPOZIȚIE
CU PREPARATE 

DE ARTA CULINARA 
CU VÎNZARE

Vizitați expoziția noastră da preparate culinare care 
satisface toate exigențele.

unităților O. C. L. Alimentara 
în preajma zilei de 1 Mai

DUMINICA 28 APRILIE a. c.:
— Intre orele

zlaele.
LUNI 29 APRILIE

orele

7,00—11,00 vor îl deschise toate maga*

— Intre 
un schimb.

— Intre 
lapte, pline

ȘI MARȚI
7,00-13,00

30 
și

APRILIE a.
16,00—21,00

c.:
magazinele pe

orele 
și carne.

6,30—12,00 Și magazinele de

ORARUL
umfăfilor O. C. L Industrial 
în preajma zilei de 1 Mai

DUMINICA 28 APRILIE a. c.:

— Intre orele 8,00—12,00.

LUNI 29 APRILIE ȘI MARȚI 30 APRILIE a. c,:

— Intre orele 8,00—12,30 și 16,30—20,45.

Ancheta privind asasinarea 
lui Marfin Luther King 
bate pasul pe

NEW YORK. — Avînd ca 
al investigațiilor o singură persoa
nă despre care nici măcar nu se 
știe dacă are sau nu vreo legătură 
cu asasinarea pastorului Martin 
Luther King, ancheta desfășurată de 
F.B.I. acumulează, în loc de probe 
concrete, o serie întreagă de con
cluzii.

După cum se știe, James Ray, ca
re face acum obiectul cercetărilor 
F.B.I.-ului și ale politiei americane, 
a evadat în 1967 dintr-un peniten
ciar din Missouri. Acum s-a aflat 
însă că amprentele trimise de peni
tenciar, ca fiind ale lui Ray, erau de 
fapt false. Se pare că eroarea a fost 
curînd îndreptată, dar organele po
lițienești din Alabama și din Geor
gia, statele unde se presupune că 
s-ar fi ascuns Ray, au declarat că 
ele nu dispun decît de primele am
prente, deci de cele false. Urmări
rea deci continuă pe baza acestor 
amprente, nu pe cele valabile.

Pe de altă parte, cele mai diferite 
persoane care l-au cunoscut pe Ray 
nu-1 recunosc în persoana lui Galt. 
Potrivit mărturiilor celor care l-au 
văzut pe asasin fugind de la locul 
crimei în ziua asasinării lui King, 
acesta nu părea să aibă decît 25 de 
ani, pe cînd Ray are peste 40, iar 
omul care a lăsat automobilul „Mus
tang" la Atlanta avea în 
de ani. Un singur punct 
celor doi au remarcat 
care l-au cunoscut: nici 
ei nu fuma. Or, atît scrumiera din 
camera de la hotelul din Memphis, 
cit și covorul din automobilul „Mus
tang" erau pline de scrum și mucuri 
de țigări. In sfîrșit. potrivit modi-

Ioc

•—

obiect

jur de 30 
comun al 

persoanele 
unul din

Un nou sistem
de avertizare
a automobiliștilor

LONDRA’. — In Anglia se experi
mentează în prezent un nou sistem 
de avertizare a automobiliștilor cu 
ajutorul unor instalații acustice.

In puncte de circulație periculoa
se, în caz de ceată, polei, accidente 
etc. serviciul circulației va transmi
te de pe benzi de magnetofon prin 
niște emițătoare instalate în aceste 
zone avertizările respective.

Aparatele de radio din automobile 
sau alte aparate instalate special în 
automobile vor recepționa aceste 
mesaje.

Pe aceeași cale se pot transmite 
autoniobiliștilor și alte comunicări, 
cum ar fi: starea autostrăzii, viteza 
care trebuie respectată în zona 
pectivă etr*.

NIVKttlA

res-

Bombardarea 
unor localități 
biafreze

LAGOS. — Postul de radio Biafra 
a anunțat joi că în ultimele zile a- 
viatia nigeriană și-a intensificat 
bombardamentele asupra unora din
tre localitățile biafreze. Postul de 
radio precizează că au fost bombar
date în mai multe rînduri Port Har
court, cel mai important punct de 
rezistentă al forjelor biafreze, Aba, 
Bonny, Bori și Ogoni.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșeni str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (G.C.V.J.).

cilor psihiatri care l-au examinat pe 
Ray la 
evadatul 
violentă.
blșnuit.

penitenciarul din Missouri, 
nu părea să fie o persoană 
El nu era decît un hot o-

WASHINGTON. — In ciuda nu
meroaselor proteste din partea sa
vanelor șl organizațiilor pacifiste 
din S.U.A., Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. a procedat vineri, 
Ia poligonul pentru experiențe nu
cleare din Nevada, la cea mai puter
nică explozie nucleară subterană, în 
scopuri militare, ce a avut loc vreo
dată în Statele Unite. Cu acest pri
lej a fost detonată o bombă cu hi
drogen cu o forță de aproximativ 
o megatonă, de 50 de ori mai pu
ternică decît bomba atomică arun
cată asupra orașului Iîiroșima. Ex
plozia a avut loc Intr-un put forat 
la o adînciine de 1 140 metri sub 
muntele Pahute, în deșertul Nova- 
del.

Unda de șoc provocată de explo
zie a fost resimțită în orașul Las 
Vegas, situat Ia 160 km de punctul

Notă de protest 
adresată de Franța
guvernului 
Izraelului

S.U.A. 
expe- 

ameri-

experienței. Locuitori ai orașului au 
declarat că pamintul s-a cutremu
rat timp de aproape un minut. Spe
cialiștii apreciază că această undă 
de șoc va fi resimțită pe o rază de 
400 km de la locul exploziei.

Numeroase orqanizatii din 
au protestat împotriva acestei 
riențe. Federația savantilor
câni — care grupează 2 200 oameni 
de știință — a adresat un apel gu
vernului de la Washington în care 
a cerut suspendarea pe termen ne
limitat a tuturor experiențelor nu
cleare americane. Uniunea muncito
rilor din industria constructoare de 
automobile a cerut președintelui 
Johnson să nu procedeze Ia această 
explozie, la fel ca și o serie de cer
curi reprezentînd oamenii de afa
ceri care au interese în statul Ne
vada

PARIS. — Citind cercuri autori
zate pariziene, agenția France Pre>.e 
informează că guvernul france/, o j 

dresat guvernului Izraelului o n >< » 
de protftst în legătură cu un atac 
săvîrșit de forțele izraeliene asupra 
unui șantier iordanian la care lucrau 
specialiști aparținînd societății fi fr
eeze „Via-Asphalte". In notă se pie- 
cizează că în timp ce lucrau la as
faltarea unei șosele specialiștii fran
cezi au fost mitraliați dinii un a- 
vion.

ACTUALLTATEA PL GLOB

(RAN: Palatul Ali-Kapu din vechiul oraș Is
fahan, construit la începutul secolului al XVII- 
lea.

> BUDAPESTA. — Agenția M.T.I. transmite că

Copil cu două capete
ROMA. — O tînără italiană în vîrstă de 

27 de ani a dat naștere joi într-o clinică 
din Campobasso unui copil bicefal de sex 
feminin. Copilul, care cîntărea 5,300 kg 
șl avea două capete distincte și un torace 
mai mare decît de obicei, a decedat în
dată după naștere. Medicii clinicii se aș
teptau la nașterea unor gemeni.

Tînăra femeie este mama unui copil nor
mal de patru ani.

de factori cum ar ti nivelul de dezvoltare 
a rețelei rutiere, densitatea populației și 
caracteristicile demografice, 
rile se 
den tele 
rîndul 
pentru
mult mai numeroase în rîndul f 
și a persoanelor în vîrstă.

In toate pi- 
constată că mortalitatea prin a<ci- 
de automobil este mai ridicată in 

bărbaților decît a femeilor, și câ 
amîndouă sexele accidentele sînt 

■t n lui

„Cosmos—219

Cutremur de pămînt 
în California

Un cutremur de inten- 
medie a fost înregistrat joi la Santa 
în California, la circa 80 de kilo- 
de San Francisco. După cum preci- 
agentiile de presă, nu au fost inie-

NEW YORK.
sitate
Rosa, 
metri 
zează
gistrati răniți și nici pagube materiale im
portante.

Statistică a accidentelor
GENEVA. — Potrivit statisticilor Orga

nizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), ac
cidentele de automobil provoacă în fiecare 
an moartea a peste 100 000 de persoane. 
Se precizează, de asemenea, că la fie
care persoană decedată se adaugă 10—15 
grav răniți și 30—40 de accidente ușoare. 
Procentul mortalității variază considerabil 

’ de la o tară la alta în funcție de o serie

la 24 aprilie au în
ceput Ia Budapesta lucrările Comisiei de pregătire a Consfătuirii inter
naționale a partidelor comuniste și muncitorești.

Al patrulea inel la Saturn ?
NEW 

singura 
un sistem de trei inele, dispu
se concentric unul intr-altul. 
Potrivit lui A. Feibelmann, de 
la 'Observatorul Universității 
Pennsylvania din Pittsburgh 
(S.U.A.), Saturn ar avea și uri 
al patrulea inel de o foarte

YORK. — Saturn este 
planetă înconjurată de

slabă luminozitate și care este 
legat de inelul exterior. El 
este vizibil numai în perioada 
celei mai mare înclinații a ine
lului, £ăre are loc la fiecare 
15 ani. Oamenii de știință e- 
mit ipoteza că întregul sistem 
de inele reprezintă rămășițele 
unui lost satelit al lui Saturn.

Greva docherilor
MONTEVIDEO. — Docherii din 

portul Montevideo au declarat o 
grevă de 24 de ore în semn de pro
test împotriva măsurilor administra
tive luate împotriva unui grup de 
tovarăși de muncă. Ei au anunțat 
că daca aceste măsuri nu vor fi a- 
nulate, la 29 aprilie va fi declarată 
o grevă pe termen nelimitat.

In același timp, Convenția națio
nală a muncitorilor din 
care grupează 500 000 de 
muncii din întreaga tară, 
un apel membrilor săi de

Uruguay, 
oameni ai 
a adresat 
a boicota

din Montevideo

MOSCOVA. — La 26 aprilie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat satelitul a 
cial al Părnînlului „Cosmos-219". La 
dul satelitului sînt instalate aparate desti
nate continuării explorării spațiului cosi

rtifi-
bor-

.aiic.

Deficitul bugetului S.UA
WASHINGTON. — In anul fiscal 1967 - 

1968 deficitul bugetului federal al S.U.A. 
va atinge, după toate probabilitățile, 21,2 
miliarde dolari, scrie ziarul „Washington 
Post", citind declarația unei înalte oficia
lități guvernamentale americane. Aprecie
rea se bazează po informațiile comunicate 
în legătură cu situația bugetului in pri
mele opt luni ale anului fiscal, perioadă 
în care deficitul a depășit deja această 
cifră. In ultimele luni ale anului fiscal, 
care se încheie la 30 iunie, se înregis
trează însă o creștere a încasărilor, fiind 
perioada de plată a impozitelor 
timă instanță, deficitul urmează 
freze Ia aproximativ 24 miliarde

și, în ni
să se ci- 
dolari.

exporturile și de a se solidariza cu 
docherii.

> ALGER. — Comandantul jan
darmeriei naționale algeriene, colo
nelul Alimed Bencherif, 
vineri dimineața că cei 
cercat să-l asasineze pe 
Boumedienne „nu mai 
tă". Bencherif a vorbit 
mulțimi de aproximativ 
soane, adunate în fata
Apărării Naționale pentru a-și ex
prima protestul fată de atentatul îm
potriva lui Boumedienne.

a anunțat 
care au în- 
președintele 

sînt în via-
în fata unei 

1 000 de per- 
Minlsterului

Noul prim-ministru 
al statului Sierra Leone

FRBETOWN. 
meatului ales 
urma loviturii 
trecută, l-au

— Membri ai Parla- 
în 1967 întruniți în 
de stat de săptămîna 
desemnat în funcția

de prim-ministru al statului Sierra 
Leone pe Siaka Stevens, liderul Par-

Udului întregului popor.
Potrivit relatărilor postului de ra

dio din Sierra 
a declarat că 
avînd aceeași 
proiectat după

Leone, noul premie» 
va forma un guvern 

componentă cu cel 
alegerile din 1967.

Declarația guvernului 
federal nigerian

LAGOS. — intr-o declarație dată 
publicității vineri seara de către 
guvernul federal nigerian se arată că 
în cadrul viitoarelor tratative cu 
biafrezii trebuie să fie acceptat prin
cipiul conform căruia Nigeria consti
tuie o singură tară suverană formată 
din 12 state federale.

„Guvernul federal — se arată in

declarație — este gata să înceapă 
convorbiri fără condiții prealabile 
dacă biafrezii dau dovadă de o do
rință sinceră de a se ajunge la o 
reglementare a crizei, dar în nici un 
caz nu poate fi vorba de a se 
cuta despre existenta vreunui 
independent al tribului Ibo, așa 
pretinde în prezent Biafra".

dis- 
stat 
cum
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