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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE

la întîlnirea cu
din regiunea iști

•2^

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe savantul 

Henri Coandă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu soția au primit, 
duminică la Snagov, pe savantul 
român Henri Coandă, care șe află 
în țară de mai multe zile.

Âu participat tovarășul Manea 
Mănescu cu soția.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția au reținut pe 
oaspeți la masă.

DRAGI TOVARĂȘI,

Ăm vizitat timp de două zile și 
jumătate o bună parte a regiunii 
București — una din cele mai mari 
regiuni ale patriei noastre.

în cursul vizitei ne-am întîlnit cu 
sute de mii de oameni ai muncii — 
țărani, muncitori, intelectuali — 
care ne-au întîmpinat cu calde ma
nifestări de dragoste și simpatie. în 
aceste manifestări noi vedem o ex
presie a încrederii locuitorilor re
giunii București, ca de altfel a în
tregului nostru popor, în politica 
marxist-leninistă a partidului nos
tru ce corespunde pe deplin intere
selor vitale ale poporului român. 
(Aplauze). în aceste entuziaste ma
nifestări s-a oglindit hotărîrea oa
menilor muncii din regiunea Bucu
rești de a înfăptui cu fermitate sar
cinile mărețe ce le revin din minu
natul program trasat de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Este greu de exprimat în cuvinte 
bogăția și intensitatea sentimentelor 
cu care încheiem această vizită. 
Ceea ce ne-a reținut în mod deo
sebit atenția în cursul vizitei în 
regiunea București,-ea de altfel și 
în celelalte regiuni ale țării, este 
unitatea întregului nostru popor, 
fără deosebire de naționalitate, in 
jurul partidului și guvernului, ela
nul și fermitatea cu care poporul 
sprijină și înfăptuiește politica in
ternă și externă a comuniștilor, ho
tărîrea de a asigura înaintarea pe 
drumul făurim depline a socialis
mului în România, al ridicării bu
năstării și fericirii tuturor celor ce 
muncesc. (Aplauze).

Regiunea dv. este în primul rind 
una dintre cele mai mari regiuni 
producătoare de cereale, s-ar pu
tea spune grînarul principal al ță
rii, oferind condiții deosebit de fa
vorabile pentru practicarea unei 
agriculturi intensive, de înalt ran
dament. Este știut, tovarăși, că 
preocupîndu-se de dezvoltarea in
dustriei, a cărei importanță deose
bită pentru progresul general al pa
triei este cunoscută, partidul acor
dă totodată o mare atenție agri
culturii, care reprezintă o ra
mură principală a economiei națio
nale. Considerăm că numai dezvol
tarea armonioasă și a industriei 
și a agriculturii poate asigura pro
gresul general al economiei Ro
mâniei, satisfacerea în tot mai mare 
măsură a cerințelor crescînde ale 
societății, făurirea socialismului și 
crearea condițiilor pentru trecerea 
treptată la construirea societății 
comuniste. (Aplauze)

Tocmai de aceea, orientînd în 
continuare eforturile poporului ro
mân spre industrializarea socialis
tă a țării, Congresul al IX-lea al 
partidului a adoptat un amplu 
program de modernizare și ridica
re a producției agricole la nivelul 
agriculturii țărilor avansate. în
cheierea cooperativizării agricultu
rii reprezintă, fără îndoială, o e- 
tapă importantă a înfăptuirii po
liticii agrare a partidului nostru. 
Aceasta constituie însă abia pre
misa ridicării acestei ramuri la 
nivelul nevoilor societății româ
nești în plin progres. De aceea, 
conducerea partidului a îndreptat 
eforturile în cei doi ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
spre asigurarea unui progres mai 
rapid decît în trecut al agricultu
rii' noastre. Cu toate că și în tre
cut noi ne-am ocupat de agricul
tură, trebuie să spunem totușh așa 
cum s-a mai arătat și altă dată, că 
nu am acordat acestei ramuri aten
ția necesară și că din această 
cauză ea a rămas într-o anumită 
măsură în urmă. în perioada care 
a trecut de la congres, au fost 
elaborate, după cum știți, o serie 
de măsuri îndreptate spre perfec
ționarea relațiilor de producție în 
agricultură, spre întărirea bazei 
sale tehnico-materiale. S-au adus 
perfecționări organizării și activi
tății Consiliului Superior al Agri
culturii și a organelor sale, astfel 
încît acestea să poată îndeplini cu 
mai multă eficiență sarcina de a 
asigura înfăptuirea politicii agrare 
a partidului, de a exercita mai 
competent și în mod unitar 
îndrumarea tehnică de specia
litate a întregii noastre agriculturi. 
Au luat ființă Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și uniunile cooperatiste re
gionale și raionale, care au creat un 
cadru larg, organizat, de partici
pare mai activă a maselor largi ale 
țărănimii la rezolvarea probleme
lor agriculturii,, precum și la în
treaga activitate de stat și obșteas
că din țara noastră. S-au luat mă-

suri de îmbunătățire a activității 
cooperativelor agricole de produc
ție, ceea ce a făcut să creas
că avîntul întregii țărănimi coo
peratiste în înfăptuirea politicii 
partidului și guvernului. în sfîrșit, 
recent au fost luate măsuri pentru 
perfecționarea organizării gospodă
riilor agricole de stat, pentru des
cătușarea inițiativei și capacității 
creatoare a specialiștilor, a cadre
lor de conducere, a tuturor oame
nilor muncii din aceste unități.

Paralel cu aceasta, importante 
fonduri sînt îndreptate spre extin
derea mecanizării muncii, spre 
diversificarea și modernizarea' par
cului de tractoare și mașini agri
cole, spre creșterea continuă a gra
dului de chimizare a agriculturii și 
dezvoltarea pe scară tot mai largă 
a sistemului de hidroameliorații.

Toate aceste măsuri au început 
să-și arate roadele. în 1966, pri
mul an al cincinalului, am avut ’• 
cea mai mare producție de ce
reale din istoria țării, cele mai 
ridicate producții de floarea-’ 
soarelui, sfeclă de zahăr, le
gume, cartofi. Prevederile cincina
lului pentru anul agricol 1966 au ■ 
fost depășite cu-peste 7 ia sută, iar 
anul acesta, deși prevederile au fost 
majorate, după felul în care se 
prezintă culturile pînă acum și 
după aprecierile făcute de specia
liști, se pare că ele vor fi nu numai 
îndeplinite, ci chiar depășite. Se 
poate, spune cu siguranță că pro
ducția de grîu va fj în orice caz 
mai mare' decît cea prevăzută în 
plan pentru anul acesta. (Aplauze).

Aceste realizări adeveresc ce e în 
stare să înfăptuiască țărănimea 
noastră cooperatistă în alianță cu 
clasa muncitoare și sub conducerea 
partidului comunist. Se adeverește 
superioritatea agriculturii noastre 
socialiste care, în ciuda greutăților 
și chiar a greșelilor pe care le-am 
săvîrșit nedîndu-i atenția necesară 
în decursul anilor, a reușit să asi
gure continuu aprovizionarea cu 
produse agroalimentare a popu
lației precum și unele disponibili
tăți de export, iar în prezent 
să ne răsplătească din ce în 
ce mai bine. Se. confirmă tot mai 
mult justețea politicii agrare a

partidului nostru, a îndrumării date 
de comuniști țărănimii muncitoare 
din patria noastră. Putem spune, 
tovarăși că rezultatele obținute de 
noi în agricultură, atît în ce privește 
cooperativizarea, cît și în creșterea 
producției agricole, sînt o contri
buție la sporirea influenței socialis
mului ; aceste rezultate demon
strează că dacă se duce o politică 
agrară' justă, drumul socialismului 
e singurul care poate asigura pro
gresul rapid al agriculturii. 
(Aplauze).

Ca urmare a creșterii producției 
agricole, a crescut continuu și bu
năstarea materială și culturală a 
țărănimii. Veniturile ei bănești rea
lizate din cooperativele agricole de 
producție au fost în anul 1966 cu 
peste 1 miliard lei mai mari decît 
în 1960. Ele vor crește în cursul 
anului 1967, numai ca urmare a 
acordării pensiilor, cu circa 600 
milioane lei. Datorită recoltelor 
bune ce se «anunță în acest an agri
col, posibilitățile de sporire a ve
niturilor țărănimii care au fost pre
văzute vor fi nu numai realizate, 
dar și'depășite. Veniturile-fhai rnaci-' 
au permis țărănimii să achizițio
neze un volum sporit și variat de 
mărfuri de consum. O expresie 
elocventă a creșterii nivelului de 
trai al țărănimii o constituie am
ploarea construcțiilor de locuințe. 
Nu există comună, nu există sat 
unde să nu se fi ridicat, în ultimii 
ani. zeci și sute de locuințe noi. 
în același timp se dezvoltă învăță- 
mîntul, cultura toate activitățile 
care fac ca viața țărănimii să de
vină lot mai civilizată. înflorirea 
continuă a satului impune aplica
rea, cu mai multă hotărîre a direc
tivelor trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului privind elabo
rarea măsurilor de sistematizare a 
satelor, de asigurare a unei mai 
judicioase amplasări a obiectivelor 
economice, a dotărilor social-cultu- 
rale și țehnico-edilitare — adică a 
tuturor elementelor care creează 
condiții pentru dispariția trep
tată a deosebirilor dintre oraș și 
sat, pentru apropierea nivelului de 
dezvoltare al satelor de cel al ora
șelor, pentru apropierea condițiilor

de viață ale țărănimii de cede ale 
clasei muncitoare, ale oamenilor 
muncii de la orașe. (Aplauze).

Rezultatele bune obținute în ul
timii ani în creșterea producției a- 
gricole demonstrează că agricultu
ra noastră socialistă are mari re
zerve și posibilități ; trebuie să 
acordăm mai multă atenție folosirii 
din plin a acestora. Știm, tovarăși, 
că ridicarea continuă a agriculturii 
cere o muncă intensă și o atitudine 
critică față de neajunsuri; de a- 
ceea, cu toate că avem rezultate 
bune, dezvăluim lipsurile, neajun
surile pentru că dorim să mobili
zăm eforturile tuturor celor care 

■ lucrează în agricultură ■ pentru un 
avînt și mai rapid al acestei im
portante ramuri economice. (A-. 
plauze). ț, . .

în cursul vizitei în regiunea dv. 
ne-am oprit în cîteva cooperative, 
iar în drum am 'vă'zut o mare 
parte ă ogoarelor ; ăm putut con
stata că țărănimea cooperatistă, 
lucrătorii din întreprinderile agri
cole de. stat au ; executat lucrările 
agricole în condiții' bune. Faptul că 
există perspectiva* îmbucurătoare a 

i uhei recolte-4nari -în,-regiunea dv. 
se dalorește, fără ihdoiala, muncii 
entuziaste a țărănimii cooperatiste, 
care*s-a străduit să smulgă pămîn- 
tului roade cit mai bogate. în toate 
părțile, cîmpiile mănoase ale Bără
ganului și Burnasului se aseamănă 
cu o mare nesfîrșită de grîne. Ogoa
rele cooperativelor și întreprinderi
lor agricole de stat par un covor 
minunat, țesut de mîinile de aur ale 
țărănimii noastre.

Regiunea București ocupă în a- 
gricultura țării un loc important, 
deținînd 16 Ia sută din suprafața 
arabilă totală, precum și unele din 
cele mai fertile terenuri ale Româ
niei. Ca rezultat al sprijinului a- 
cordat de stat, agricultura regiunii 
dispune și de o puternică bază ma
terială, superioară marii majorități 
a regiunilor din țara noastră. Da
torită mijloacelor materiale asi
gurate, cît și muncii țărăni
mii, precum și condițiilor naturale 
favorabile, producția agricolă a re
giunii a sporit, a crescut contri
buția ei la formarea fondului 
central de produse agricole.

Ponderea pe care o dețin unită
țile agricole din regiunea București 
în formarea fondului de cereale al 
statului este de 25—30 la sută la 
grîu, porumb și floarea-soarelui, 20 
la sută la legume, 10—15 la sută la 
carne și lapte, 56 la sută la orez. 
Este, desigur, o contribuție însem
nată, tovarăși, dar trebuie spus că 
ea nu este încă pe măsura posibi
lităților regiunii, ale cooperativelor 
și întreprinderilor agricole de stat. 
Sîntem convinși că țărănimea co
operatistă din regiunea București 
va depune eforturi și mai mari 
pentru îmbunătățirea activității co
operativelor agricole de producție, 
pentru obținerea unor recolte tot 
mai mari.

Am vizitat trei întreprinderi a- 
gricole de stat. La dv. gospodăriile 
agricole de stat ocupă un roi im
portant în agricultură. în cele trei 
întreprinderi am constatat că s-a 
început aplicarea cu succes a ho- 
tărîrilor Plenarei C.C. al partidului 
privind îmbunătățirea activității în 
agricultura noastră de stat. Dar 
n-am putea spune că felul în care 
au muncit pînă acum aceste uni
tăți eș.țe . pe deplin mulțumitor. 
Multe din ele lucrează cu pierderi, 
unele obțin producții mici, scumpe 
și asistăm de pe acum la situația că 
încep să fie depășite de coopera
tive agricole. Desigur, nu e nimic 
rău în faptul că cooperativele agri
cole, organizîndu-și bine munca, 
aplicînd cu pricepere învățămin
tele științei agricole, smulg pă
mântului recolte tot mai bogate. 
Ceea ce e rău este faptul că gos
podăriile de stat, unde avem con
diții superioare celor din coopera
tive din punct de vedere al dotării 
tehnice, al chimizării și al cadrelor 
de specialiști, încep să fie între
cute. De aceea considerăm că tre
buie acționat cu toată hotărîrea 
pentru a asigura îmbunătățirea ra
pidă a activității întreprinderilor 
agricole de stat, aplicarea în cel 
mai scurt timp a măsurilor indicate 
de Comitetul Central privind reor
ganizarea acestora, folosirea cu 
maximum de eficacitate a mijloa
celor de care dispun.

(Continuare în pag. a IlI-a)

La Brănești, la Încheierea vizitei, mii de locuitori au făcut conducătorilor-de partid și de stat o caldă și însuflețită manifestare de simpatie

(Agerpres)

Pe șantierul
9

„Rafinăriei
. II

Crisana
9

Sînt doar trei luni 
de cînd constructorii 
și-au instalat tabăra 
pe locul gol din 
marginea satului Su- 
placu de Barcău, 
deschizînd șantierul 
unui nou obiectiv in
dustrial al regiunii — 
Rafinăria Crișana. 
Dar roadele hărniciei 
și bunei organizări 
sînt vizibile : încep 
să prindă contur 
zeci de construcții, 
se amenajează dru
muri și se montează 
linii de cale ferată. 
Amănunte despre im
portanța acestui o- 
biectiv industrial și 
despre mersul lucră
rilor de construcție 
ne-au fost relatate de 
ing. VASILE GR1GO- 
RESCU, directorul ra
finăriei.

— Rafinăria Crișa
na va prelucra anual 
circa 300 000 tone ți
ței brut, din care se 
va extrage o întrea-

gă gamă de produ
se petroliere : benzi
nă, combustibili spe
ciali, bitum superior 
pentru protecția con
ductelor, bitum pen
tru asfaltarea șosele
lor etc. în urma pre
lucrării, valoarea u- 
nei tone de țiței va 
crește cu 150 la sută, 
în plan se prevede 
ca rafinăria să intre 
în producție în 1969, 
dar noi sperăm să nu 
depășim trimestrul IV 
al anului 1968. Din 
cele 112,5 milioane lei 
cît reprezintă valoa
rea totală a investi
țiilor, pentru acest an 
s-au planificat lucrări 
în valoare de 26,3 
milioane lei, din ca
re mai mult de jumă
tate pentru constiuc- 
ții-montaj.

în ansamblu, rafi
năria va cuprinde a- 
proximativ .zece o- 
biective mari : insta-

lății do distilare at
mosferică și în vid, 
Instalație de bitum, 
rampă de ambalare 
șl încărcare a bitu
mului, parc de re
zervoare pentru de
pozitarea și finisarea 
produselor, o termo
centrală șl altele. A? 
vrea să mai precizez 
un lucru. La construc
ția. acestei rafinării 
se va valorifica o 
mare parte din utila
jele și materialele 
disponibile la alte u- 
nități similare din ța
ră. Avem astfel avan
tajul că le vom primi 
la vreme și la un 
preț mai redus. A- 
mortizarea investiției 
se va putea face în 
decurs de un an și

loan PITICU 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)

Excelenței Sale 
domnului ABDIRASHID ALI SHERMARKE

Președintele Republicii Somalia '

MOGADISCIO
Cu prilejul preluării de către Excelența Voastră a. înaltei funcții 

de președinte al Republicii Somalia, vă adresez, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, calde felicitări împreună cu-cele mai sincere urări de sănătate, 
fericire personală șt succes deplin în activitatea de mare răspundere ce 
v-a fost încredințată. >

Urez, totodată, poporului somalez prieten prosperitate și progres, 
îmi exprim convingerea că relațiile prietenești statornicite între 

Republica Socialistă România și Republica Somalia se vor dezvolta con
tinuu în interesul celor două popoare și al păcii în lume.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Exprimînd Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri pentru ama

bilul mesaj de felicitare trimis cu ocazia alegerii mele în funcția de 
președinte al Republicii Somalia, mă folosesc de acest prilej pentru a 
adresa Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate personală, 
de bunăstare și prosperitate poporului dumneavoastră.

Primiți, vă rog, Excelență, înalta mea considerațiune.

ABDIRASHID ALI SHERMARKE 
președintele Republicii Somali^
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MÎM

din agricultură
hărnicia

Intrînd în comuna Plevna, ajun
gem pe meleagurile raionului Leh- 
liu. O originală poartă sprijinită 
pe mari „spice de grîu“ sim
bolizează rodnicia acestor locuri. 
Cuvinte de „bun sosit" sînt adre
sate conducătorilor de partid de to
varășii Haralambie Alexa, prim-se- 
cretar al Comitetului raional de 
partid Lehliu, și Ion Pătru, preșe
dintele sfatului popular raional.

Aceeași primire caldă și entuzias
tă o fac oaspeților locuitorii comu

Griul este frumos, dar cred că trebuie băgate urgent combinele la lucru...

Conducătorii de partid și de 
sînt salutați de Ștefan Zai- 
directorul întreprinderii, și de 

de aici. Oaspeților 
tânăra unitate de 
în luna aprilie a 
inginerul Zainea, 
convingător uti- 
stabilite de Ple-

specialiști

nelor Răsvani, Nucetu, Lupșanu, 
Radu Vodă.

Următorul popas are loc la în
treprinderea agricolă de stat Leh
liu. - -
stat 
nea, 
alți 
le este prezentată 
producție. Creată 
acestui an, spune 
ea demonstrează 
litatea măsurilor 
nara C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea conducerii, planifi
cării, finanțării* și organizării gos
podăriilor agricole de stat. Sîntem 
convinși că vom obține rezultate 
bune. La grîu se evaluează o pro
ducție de 4 000 kg la hectar; po
rumbul se prezintă. ..frumos, floa- 
rea-soarel.ui, de asemenea. Pe aces
te baze sînt previzibile beneficii 
de aproximativ 12 000 000 lei la fi
nele lui 1967, față de circa 8 000 000 
planificat.

— Cum stați au secerișul ?
— Am strîns recolta de pe jumă

tate din suprafața prevăzută. Pro
ducția medie este de 3 700 kg la 
hectar, la soiurile recoltate pînă a- 
cum. La alt soi, unde' abia am 
început, vom obține 4 000—5 000 de 
kg la hectar.

— Cum v-ați organizat munca ?, 
întreahă secretarul general al C.C. 
al P.C.R.

— Avem 12 ferme : 7 de produc
ție vegetală și 5 de creștere a ani
malelor. La . conducerea lor sînt 
numai ingineri cu experiență. Pen
tru anul viitor avem de rezolvat 
cîteva probleme în legătură cu 
proporția păioaselor și prășitoare- 
lor la fiecare unitate. Pe baza unei 
analize a posibilităților reale, am 
reașezat, imediat după înființare, 
sarcinile de plan ale fostelor gos
podării de stat din care s-a alcă
tuit întreprinderea, și am prevăzut 
să realizăm în plus aproximativ 
2 000 de tone de cereale și floa
rea-soarelui.

— Deci, dă rezultate bune noul 
sistem de organizare.

— Sîntem convinși. De altfel, 
este un vechi deziderat al nostru, 
al specialiștilor, de a avea condiții 
pentru a ne desfășura activitatea 
efectiv în producție.

— Și cum folosiți timpul de lu
cru ?

— De la înființare, am avut nu
mai trei ședințe ale consiliului de 
administrație, pe cînd înainte a- 
proape zilnic eram chemați la trust 

pentru diverse ședințe și cu dife
rite situații scriptice.

— In această privință mai este’ 
loo pentru îmbunătățiri.

— Vom pune în valoare toate 
posibilitățile.

— Dar șefii de fermă cum lu
crează ?

— Permanent în producție, di
rect la conceperea și realizarea 
planului, răspunde inginerul Arca- 
die Loghin, șeful fermei Dor Mă

de peste

runt. Avem o încărcătură bună pe 
tractor, avem și recolte bune. Vom 
încheia secerișul joia care vine și' 
sperăm o recoltă medie de 3 800— 
4 000 kg la hectar ; grîu de calitate. 
Analizele au arătat pînă acum o 
greutate hectolitrică de 84 kg și 
numai 1—2 la sută corpuri străine.

— Cu veniturile personale ale 
dumneavoastră, ale celorlalți lu
crători din fermă, cum o să fie ?, 
întreabă tovarășul Ceaușescu.

— După străduințele pe care le 
vom depune pentru obținerea unor 
beneficii cît mai mari. Ferma pe 
care o conduc cred că va încheia 
anul cu un beneficiu 
1 500 000 lei. Pe această bază crește 
și cola veniturilor noastre.

— Noi vă urăm succes și să ob
țineți beneficii cît mai mari, pen
tru ca să crească și veniturile sta
tului și veniturile dumneavoastră 
personale.

Pe drumul care întretaie cîmpiile, 
coloana de mașini oprește în drep
tul unor sole cultivate cu porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica și ceilalți conducători de 
partid și de stat intră în lanuri, a- 
preciază frumusețea culturilor, dis
cută cu inginerii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu remarcă : Grîul e foarte 
frumos, dar cred că trebuie băgate 
urgent combinele la lucru.

Lîngă Lehliu-sat, la marginea 
unei tarlale cu sfeclă de zahăr, 
cîțiva țărani cooperatori cosesc lu
cerna.

— Cum e recolta 7 — întreabă 
tovarășul Ceaușescu.

— E foarte bună, răspunde un 
țăran vîrstnic. Sîntem la a treia 
coasă și sperăm că vom scoate vreo 
cinci.

— Plouă mult pe aici, spune to
varășul Ceaușescu, arătând spre 
aspersoare.

— Da, cît timp vine apa pe țea- 
vă, avem ploaie și- e bine.

— Vă doresc multă sănătate și 
recolte bune.

— Să ne trăiți, tovarăși, și să 
mai poftiți pe lă noi.

Conducătorii de partid și de sta! 
se opresc apoi, pentru cîteva clipe, 
la „Hanul din salcîmi", aflat sub 
poală de pădure, evocator ca o pa
gină din cărțile lui Odobescu. Este 
locul pe care l-a cutreierat multe 
veri de-a rîndul marele prozator și 
care l-a inspirat în unele scrieri 
ale sale.

...La marginea Bărăganului se 
zăresc siluetele clădirilor Institu

tului de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea — 
important centru al științei noastre 
agricole.

în mijlocul loturilor experimen
tale, pe care le întretaie șoseaua, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt întâmpinați de directorul insti
tutului, ing. Tiberiu Mureșan, și 
de alți membri ai conducerii, de 
cercetători. Oaspeților le sînt pre
zentate preocupările actuale ale 
colectivului legate de crearea de 

soiuri și hibrizi cu însușiri valoroa
se la principalele plante agricole, 
de protecția culturilor de cîmp și 
dezvoltarea cercetărilor fundamen
tale, de experimentarea de noi sor
timente de îngrășăminte etc.

Conducătorii de partid și de stat 
discută cu specialiștii de la Fun
dulea cu privire la planul de per
spectivă al institutului, tematica de 
cercetare și felul cum este folosită 
tehnica modernă, de modul în care 
sînt rezolvate problemele legate de 
chimizarea și mecanizarea comple
xă a agriculturii, dirijarea factori
lor de vegetație prin folosirea celor 
mai eficace procedee de irigare a 
culturilor.

— Ce producție aveți la grîu ? în
treabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— 4 000 de kg la hectar, spune 
ing, Tiberiu Mureșan.

— Fiți atenți că vă întrec coope
rativele agricole de producție.

— Nu e rău 
institutului. a rentabilității în jurul
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socialiste.
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— Nu e rău pentru agricultură, 
dar pentru institut nu e bine, apre
ciază tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. împărtășește celor de față 
că în timpul vizitei la Roseți țăra
nii cooperatori l-au informat că 
semințele de roșii puse la dispozi
ție de către Institutul de cercetări 
hortiviticole au influențat negativ 
asupra calității culturilor.

Discuția continuă tot pe margi
nea eficacității muncii de cerceta
re. Ing. Tiberiu Mureșan arată că 
institutul de la Fundulea a pro
dus un hibrid de porumb care a 
dat 23 000 de kg la hectar, în cîm- 
puri experimentale.

— Experiențele sînt foarte bune, 
necesare,, dar dacă ele nu sînt ge
neralizate în practica producției a- 
gricole rămîn neîmplinite, sublinia
ză tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Urînd în încheiere succese oame
nilor de știință, secretarul general 
al Comitetului Central al partidu
lui arată că recoltele viitoare tre
buie să devină tot mai mult re
colte ale belșugului, și anume de 
peste 5 000 de kg de grîu la hectar, 
iar la porumb între 8 000 și 10 000 
de kg la hectar.

...Drumul continuă. Se trece prin 
sate și comune frumoase, care cu
nosc din plin înnoirile acestor ani. 
Semne ale bucuriei și ospitalității 
se întîlnesc pretutindeni, pînă la 
ieșirea din regiune, la Brănești. 
Aici au venit numeroși oameni ai 
muncii pentru a însoți la plecare pe 
conducătorii de partid și de stat, 
care timp de trei zile au fost oas
peții regiunii lor.

într-o atmosferă entuziastă, 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus:

„Tovarăși, vizita în regiunea dv. 
a fost foarte bună, 
cu sute de mii de 
tori, intelectuali, cu 
tineri, tinere, copii, 
pe totalitatea locuitorilor din raioa
nele prin care am trecut. Primi
rea entuziastă și manifestarea cal
dă de simpatie cu care am fost în
tâmpinați peste tot sînt o ex
presie a încrederii pe care locuito
rii regiunii București, ca întregul 
nostru popor, o au în partidul nos
tru, în Comitetul său Central, care 
călăuzesc poporul nostru spre o 
viață mai bună, mai fericită. (În
delungi aplauze și urale).

Aș dori, încă o dată, acum cînd 
ieșim din regiune, să urez tuturor 
locuitorilor regiunii București 
succese tot mai mari în activitatea 
lor închinată fericirii patriei noas
tre socialiste. Multă sănătate și fe
ricire la toată lumea !“.

Ne-am întîlnit 
țărani, rnunci- 
bărbați, femei, 
deci cu aproa-

Tov. Gheorghe Necula, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
București al P.C.R., exprimă, în 
numele locuitorilor regiunii, bucu
ria de a-i fi avut ca oaspeți dragi 
în mijlocul lor pe conducătorii de 
partid și de stat.

Răsună urale, cîntece închinate 
partidului și patriei socialiste.

Conducătorii de partid și de stat 
string cu căldură mîinile celor ve- 
niți să-i conducă, își iau rămas bun 
de la populația regiunii București, 
în ovațiile și uralele miilor de ce
tățeni prezenți.

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat a constituit o emoționan
tă expresie a unității' indisolubile 
a muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor în jurul partidului și gu
vernului, a hotărîrii lor de a-și con
sacra toate forțele, întreaga putere 
creatoare 
României

artid
cu activul

sarcini 
IX-lea

ale po- 
o stră-

In încheierea vizitei
giunea București, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Iosif Banc, Manea Mănescu 
s-au întîlnit sîmbătă la amiază — 
la Snagov — cu activul de partid 
din regiune și au luat parte la o 
masă oferită cu acest prilej.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Necula, prim-secretar al 
Comitetului regional București al 
P.C.R., a subliniat prețioasele în
vățăminte ale vizitei conducători
lor de partid și de stat în această 
regiune, arătând că recomandările 
și indicațiile date vor stimula și 
mai mult eforturile depuse de toți 
cei ce muncesc în vederea traduce
rii în viață a mărețelor 
stabilite de Congresul al 
al partidului.

Aspirațiile multiseculare 
porului român și-au găsit 
lucită împlinire în anii noștri — 
a spus vorbitorul. Alături de ves
tigiile trecutului măreț, în cuprin
sul regiunii București se înalță 
astăzi tot mai sus edificiul trainic 
al socialismului, ridicat cu entu
ziasm și dragoste de către oamenii 
muncii, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului.

în cadrul dezvoltării armonioase 
a tuturor regiunilor țării, regiunea 
București a cunoscut din plin rit
mul trepidant al prefacerilor înnoi
toare. în anul 1966 valoarea pro
ducției globale industriale a fost 
de 9 ori mai mare decît în 1950. 
Astăzi se realizează în mai puțin 
de 4 săptămîni întreaga producție 
industrială a anului 1948. Pentru 
perioada 1966—1970 regiunii Bucu
rești i s-au alocat fonduri de in
vestiții însumînd peste 20 miliarde 
lei.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că în primele 6 luni ale anului 
1967, deși valoarea producției glo
bale obținute în regiune este cu 
316 milioane lei mai mare decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, rezultatele nu sînt pe mă
sura posibilităților existente. Ast
fel, în timp ce marea majoritate 
a întreprinderilor au depășit sarci
nile de plan obținînd în plus o 
producție globală de 63 milioane 
lei, altele sînt rămase în urmă 
în ceea ce privește îndeplinirea 
planului.

La Consfătuirea pe țară a lucră
torilor din industria chimică — a 
spus vorbitorul — tovarășul Nico
lae Ceaușescu a făcut recomandări 
deosebit de prețioase care privesc 
și combinatele chimice din regi
unea noastră.

Am ascultat cu deosebit interes 
observațiile critice pe care dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, le-ați făcut în cuvîntarea 
rostită la mitingul oamenilor mun
cii din Călărași. Vom întreprinde 
de urgență măsuri care să ducă 
la redresarea situației de la Com
binatul de celuloză și hîrtie, la în
lăturarea neajunsurilor existente, 
astfel încît acesta să lucreze în cel 
mai scurt timp cu întreaga sa ca
pacitate, să fie asigurate fonduri
lor investite de stat o eficiență 
maximă.

Comitetul regional de partid con
tinuă cu intensitate acțiunea ini
țiată de conducerea partidului pen
tru perfecționarea 
muncii în unitățile 
dierea aprofundată 
turi ale proceselor 
dus la descoperirea 
te rezerve de creștere a producției 
și productivității muncii, de spo- 

condițiile 

producției și a 
industriale. Stu- 
a diferitelor Ia
de producție a 
unor imporlan-

ridicării continue a Galității produ
selor.

Ocupîndu-se pe larg de proble
mele dezvoltării agriculturii în re
giune, vorbitorul a spus : Expe
riența anilor precedenți demon
strează că, deși au fost dobîndite 
rezultate în direcția creșterii pro
ducției globale agricole în G.A.S., 
care în 1966 a fost cu 32 la sută 
mai mare decît în 1965, mai sînt 
încă rezerve ce nu au fost puse în 
valoare. Constituirea întreprinde
rilor și fermelor agricole de stat o- 
feră noi posibilități pentru folosi
rea mai largă, gu randament spo
rit a rezervelor existente.

Cele peste 500 de cooperative a- 
gricole din regiune au realizat în 
1966 circa 69 la sută din producția 
totală de cereale a regiunii. în pre
zent se desfășoară din plin campa
nia de recoltare a păioaselor. Vă 
putem informa că pînă acum s-a 
strîns grîul de pe circa 36 la sută 
din suprafața cultivată. Cantitățile 
obținute anunță o recoltă bună. 
Astfel, în unele unități producția 
medie este estimată la circa 
3 000—3 500 kilograme grîu la hec
tar. Concomitent cu recoltarea pă
ioaselor sînt efectuate lucrările de 
întreținere la. celelalte culturi, la 
care se prevăd de asemenea pro
ducții importante.

în această atmosferă de activitate 
creatoare se dezvoltă continuu de
mocrația cooperatistă, mijloc prin
cipal de atragere a membrilor coo
peratori Ia rezolvarea problemelor 
specifice fiecărei unități în parte. 
Ne revine în continuare datoria de 
a urmări cu toată exigența respec
tarea acestei democrații,, fiecare 
organizație de partid,, fiecare co
munist fiind chemat să manifeste 
combativitate, intransigență față de 
orice abatere, față de orice încăl
care a statutului cooperativelor a- 
gricole, să antreneze masele la a- 
părarea și dezvoltarea permanentă 
a averii obștești.

Sarcinile atit de complexe pe 
care Ie au de îndeplinit în etapa 
actuală oamenii muncii din toate 
domeniile de activitate fac nece
sară întărirea neîntreruptă a rolu
lui conducător al organelor și or
ganizațiilor de partid.

Acum, cînd vizita dumneavoas
tră în regiunea București se în
cheie, dorim, iubiți conducători, să 
vă mulțumim din inimă pentru re
comandările făcute în vederea per
fecționării continue a activității 
noastre, pentru atenția acordată 
problemelor ridicate de construcția 
socialistă în orașele și satele din 
Cîmpia Dunării. Vă încredințăm 
că, strîns uniți în jurul partidului, 
al Comitetului său Central, însu
flețiți de perspectivele luminoase 
ce le stau în față, comuniștii, toți 
oamenii muncii din regiunea Bucu
rești vor munci fără preget, adu- 
cîndu-și contribuția la ridicarea 
scumpei noastre patrii pe noi culmi 
ale progresului și civilizației.

în cuvîntul său, tov. Nichifor 
Stere, membru de partid din ile
galitate, și-a exprimat recunoștin
ța pentru înalta prețuire acordată 
de partid miilor de activiști care 
și-au adus contribuția în anii grei 
ai luptei pentru răsturnarea vechii 
orînduiri, iar apoi în opera de 
construire a socialismului. Vorbi
torul a subliniat că toate marile 
înfăptuiri ale României socialiste, 
suverane și independente, se da
torează partidului nostru iubit, 
care de-a lungul anilor de luptă 
și izbînzj și-a cîștigat 
fierbinte și încrederea 
popor. Strîns uniți
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tetului Central, a spus în încheiere 
vorbitorul, însuflețiți de succesele 
de pînă acum și de perspectivele 
care ne stau în față, noi toți, ti
neri și vîrstnici, vom lupta întot
deauna cu același devotament pen
tru fericirea celor mulți, pentru 
înflorirea patriei socialiste.

Aduc aici, la această întâlnire, 
cuvîntul de cald salut și exprim 
marea bucurie a țăranilor coope
ratori din toate satele regiunii care 
în timpul vizitei dumneavoastră 
v-au înconjurat cu dragoste, întîm- 
pinîndu-vă pretutindeni cu ospita
litate — a spus în cuvîntul său 
Dumitru Popa, președintele coope
rativei agricole de producție din 
comuna Dor Mărunt, raionul Leh- 
liu. Ne îndreptăm cu recunoștință 
gîndurile către partidul comuniști
lor care ne-a făcut să înțelegem 
care este calea belșugului, îndem- 
nîndu-ne să întemeiem și să pu
nem baze trainice cooperativelor 
agricole. Priceperii noastre moște
nite de la părinți i s-au adăugat 
mașinile agricole pe care ni le-a 
pus la îndemînă statul, îngrășă- 
mintele chimice, știința agrotehni
că, învățătura miilor de specialiști 
care lucrează acum pe ogoare. 
Toate acestea laolaltă ne-au înles
nit să facem pămîntul mai roditor, 
să dobîndim recolte din ce în ce 
mai mari, să ridicăm puterea eco
nomică a cooperativelor agricole. 
Astfel, pe suprafața recoltată pînă 
acum, am strîns peste 3 200 kg grîu 
la hectar. Dar mai avem multe re
zerve pe care trebuie să le folo
sim din plin. în frunte cu comu
niștii, vă asigurăm, iubiți conducă
tori de partid și de stat, că noi, 
țăranii cooperatori din regiunea 
București, vom răspunde cu cinste 
îndemnului partidului, făcînd să 
crească bunăstarea întregului po
por.

Pîinea proaspătă de pe masă, 
vinul dulce din pahare le însoțim 
cu urările noastre de sănătate 
pentru dumneavoastră, iubite to
varășe Ceaușescu, pentru toți cei 
prezenți, pentru toți cei ce mun
cesc în fabrici și pe ogoare în 
strînsă înfrățire, sub steagul parti
dului. Să trăiți ani mulți și fericiți!

în numele celor 160 000 de ute- 
ciști a vorbit Ilie Lepădat, prim- 
secretar al Comitetului regional 
București al U.T.C. în inimile tutu
ror tinerilor din orașele și satele 
regiunii București—a spus el—vi
brează puternic bucuria prilejuită 
de vizita conducătorilor de partid 
și de stat. Pe aceste frumoase și 
rodnice meleaguri din Cîmpia Du
nării trăiește și se dezvoltă un ti
neret minunat, educat în spiritul 
idealurilor comuniste, cu dragoste 
de viață, harnic și însetat de cul
tură, hotărît să-și pună întreaga 
energie creatoare în slujba înfăp
tuirii mărețelor sarcini ale desă- 
vîrșirii construcției socialiste în 
scumpa noastră patrie.

Organizația noastră regională 
s-a străduit să sădească în rîndu- 
rije tineretului pasiunea pentru în
vățătură, pentru desăvîrșirea profe
sională, dragostea pentru tehnica 
înaintată. Tinerii participă cu en
tuziasm în număr mare la acțiuni 
obștești de muncă patriotică, me
nite să ducă la înfrumusețarea ora
șelor și satelor. Noi sîntem con- 
știenți că mai avem multe de făcut.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizi
tei în regiunea noastră, o atenție 
deosebită va trebui să acordăm 
ridicării continue a calificării pro
fesionale a tinerilor. Trebuie să 
întărim, totodată, disciplina în 
muncă, să dezvoltăm continuu edu
cația lor comunistă. în această di
recție organizația regională U.T.C. 
își va îndrepta și în viitor efortu
rile, desfășurînd o largă muncă 
educativă.

Minunatele condiții create de 
partid — a spus Tiberiu Mureșan, 
directorial I.C.C.P.T.-Fundulea — 
permit intelectualilor din regiune 
să-și pună toate cunoștințele, în
treaga capacitate în slujba înflo
ririi patriei socialiste.

Din rîndurile acestei intelectua
lități facem parte și noi, cercetă
torii de la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
din Fundulea. Urmînd indicațiile 
partidului, desfășurăm o activitate 
susținută pentru a adapta la con
dițiile noastre metodele agroteh
nice moderne,' prin a căror genera
lizare în producție să se realizeze 
obiectivele stabilite în planul de 
stat pentru agricultură.

în încheierea cuvîntului său, vor
bitorul a încredințat conducerea 
partidului și statului că miile de 
ingineri, medici, profesori, cercetă
tori din regiune vor contribui cti 
toate puterile la rezolvarea proble
melor complexe economice și so- 
cial-culturale stabilite în Directi
vele Congresului al IX-lea al par
tidului.

Primit cu puternice ovații, a luat 
cuvîntul secretarul general al C.C. 
al P.C.R., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU (textul cuvîntării în 
paginile I și III),
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la intilnirea cu activul de partid din regiunea București
(Urmare din pag. I)

Nu aș putea să nu mă refer aici 
— deși în parte lucrurile au în
ceput să fie remediate — la con
strucțiile costisitoare care se fac în 
agricultură, mai ales în sectorul de 
stat, la întîrzferile în darea în func
țiune a acestora care duc la 
scumpirea obiectivelor, lipsind tot
odată statul de produsele agricole 
pe perioade îndelungate. Am în 
vedere construcțiile de porcine, 
de bovine, de păsări și chiar Și alte 
lucrări care ocupă suprafețe mari, 
au un caracte- „monumental" și, 
deși ne costă 'oarte scump, își a- 
rată rezultatele cu foarte mare 
greutate.

Comitetul Central al partidului, 
guvernul au indicat măsuri pentru 
lichidarea acestei stări de lucruri și 
ele au început să se aplice. Cred 
însă că trebuie depuse în continua
re eforturi pentru reducerea costu
rilor unor asemenea construcții, 
pentru diminuarea suprafețelor de 
teren pe care se ridică ; în 
mod deosebit consider că este 
necesar să asigurăm executarea 
în cel mai scurt termen a lucrărilor 
din sectorul agricol de stat. Este 
inadmisibil, tovarăși, ca pentru 
construcția unei îngrășătorii de 
porci, de bovine sau a unei crescă
torii de păsări să pierdem 3—4 ani 
de zile, cînd avem pretenția ca o 
uzină chimică să fie realizată în- 
tr-un an și jumătate. Sigur că aici 
de vină sînt și proiectanții, și con
structorii, dar e vinovat și acela 
căruia beneficiarul, adică poporul, 
i-a încredințat realizarea acestei 
sarcini — Consiliul Superior al 
Agriculturii, departamentul care 
conduce aceste întreprinderi de stat, 
tovarășii care răspund nemijlocit 
de această activitate. Poporul le-a 
încredințat mijloace financiare și 
materiale pentru ca să aibă bene
ficii de pe urma lor. Trebuie ve
gheat ca cei care au primit acest 
mandat din partea beneficiarului 
să lucreze cum trebuie. Pe cei care 
nu-și fac datoria, să-i înlocuim cu 
oameni care au simțul răspunderii 
și sînt hotărîți să-și îndeplinească 
îndatorirea față de popor. (Aplauze). 
Este necesar, tovarăși, să arăt că 
o anumită vină au și comitetul re
gional de partid, comitetele raio
nale, activul nostru de partid și de 
stat din regiune. Doar dv. sînteți 
aceia care pînă la urmă trebuia să 
vegheați ca lucrurile să meargă 
cum trebuie, chiar dacă undeva, la 
un minister sau altul, la un de
partament sau altul, mai există fe
nomene de birocratism. Noi con
siderăm că în agricultură de 
regulă nu trebuie admis ca rea
lizarea unei construcții să depășeas
că un an de zile. Dacă nu sîntem 
în stare să o executăm în acest 
termen în totalitate, să terminăm 
mai repede o parte care să înceapă 
să producă. Nu trebuie să stăm 
patru ani cu mijloacele financiare 
și bănești imobilizate așteptînd să 
înceapă să producă o dată o ca
pacitate de 100 000 de porci. Nici 
un bun gospodar nu poate admite 
un asemenea stil de muncă. Cînd se 
apucă de o construcție mare, aces
ta realizează întîi acea parte care 
poate avea imediat eficiență eco
nomică și, pe măsură ce are be
neficii de aici, dezvoltă mai depar
te întreprinderea. De ce oare la noi 
există lipsă de răspundere și spi
rit gospodăresc din partea tovară
șilor puși să lucreze în acest sec
tor de activitate? Considerăm că 
atît tovarășii din agricultură, cît și 
organele noastre de partid trebuie 
să acționeze cu hotărîre pentru a 
lichida asemenea stări de lucruri 
negative.

în regiunea dv. am vizitat un 
S.M.T. și în drum am văzut pe o- 
goare sute de tractoare și mașini 
agricole executînd lucrări de bună 
calitate. în S.M.T.-ul unde am fost 
am văzut lucruri foarte frumoase, — 
e un S.M.T. fruntaș pe regiu
ne. Totuși, tovarăși, S.M.T.-uri- 
le regiunii dv. — și situația a- 
ceasta este și în alte regiuni — lu
crează cu pierderi. Chiar cele care 
au așa-zise beneficii, folosesa parcul 
de mașini fără a plăti amortizarea. 
Dacă le-am cere acestor S.M.T.-uri 
să trăiască din veniturile lor, cum- 
părînd ele însele tractoarele și ma
șinile, n-ar fi în stare să-și desfă
șoare activitatea. Este o situație 
căreia, de asemenea, trebuie să-l 
punem.’ capăt. Mașinile și lucrăto
rii din S.M.T. trebuie să lucreze în 
tot cursul anului, nu doar cîteva 
luni pe an, punînd din plin în va
loare toate mijloacele cu care sînt 
înzestrate. Numai astfel se vor 
crea condiții pentru a lucra cu 
beneficii, pentru a ieși din situa
ția în care se găsesc. Comitetul re
gional de partid, activul de partid 
trebuie să ne ajute pentru a găsi 
soluțiile cele mai corespunzătoare 
pentru a îmbunătăți activitatea în 
acest important sector al agricul
turii.

O altă problemă în agricultura 
dv. o constituie irigațiile. Aveți 
conditiuni bune de dezvoltare a iri
gațiilor. Ati obținut și rezultate 
bune atît în ce privește irigațiile 
amenajate cu mijloacele statului, 
deși ele sînt încă foarte scumpe, cît 
și în realizarea unei suprafețe mari 
irigate de către cooperative cu mij
loace proprii și cu credite de la 
stat. Avem toate condițiunile, tova
răși, ca în regiunea dv. să realizăm 
planul prevăzut pînă în 1970 atît 
în sectorul de stat, cît și în cel co
operatist. Pe baza analizei posibi
lităților existente și ținînd seama 
de necesitatea unui progres mai ra
pid al agriculturii, Comitetul Cen
tral a stabilit un_ program mai 
mare de irigații față de cel elaborat 
de Congresul al IX-lea, — în loc 
de 400 000 de ha, circa 700 000 sau 

800 000 de ha. Din acestea, re
giunii București îi revine o parte 
destul de însemnată. Sîntem con
vinși că și în acest domeniu orga
nele și organizațiile de partid, toți 
oamenii muncii, se vor strădui să-și 
îmbunătățească activitatea, să li
chideze neajunsurile, asigurînd 
realizarea întregii suprafețe irigate 
planificate, precum și folosirea ei 
integrală. Din păcate unele supra
fețe pe care am executat lucrări de 
irigații nu sînt bine folosite, iar 
aceasta înseamnă imobilizarea unor 
mijloace financiare și bănești fără 
rezultat.

Se ridică, de asemenea, la dv. 
unele probleme în legătură cu folo
sirea mai economicoasă a suprafe
ței agricole. Depunem eforturi mari 
și ne costă circa 20 000 lei pentru 
a reda un hectar producției agri
cole, dar în același timp risipim 
sute și sute de hectare cu construc
ții agricole, cu drumuri, cu fîșii ne
lucrate ș.a.m.d. Deși aveți pămînt 
mult, trebuie să acordați mai multă 
atenție folosirii acestuia, astfel ca 
de pe fiecare metru pătrat de pă
mînt să obținem o producție cît 
mai mare. Atunci se va putea spu
ne că lucrăm în spirit gospodăresc.

Sînt rezultate bune în aplicarea 
cuceririlor științei în agricultură. 
Producțiile pe care le-ați obținut, 
felul cum arată astăzi ogoarele din 
regiunea dv. demonstrează că spe
cialiștii, inginerii își îndeplinesc în 
condițiuni din ce în ce mai bune 
misiunea încredințată, ajută coope
rativele agricole de producție și 
unitățile agricole de stat să apli
ce știința și să smulgă roade tot 
mai bogate ogoarelor. Avem aici un 
institut de cercetări care obține re
zultate bune, ca și celelalte sta
țiuni din regiune. însă n-am putea 
spune că nu s-ar putea face mai 
mult și în acest domeniu. Știința 
agricolă are în țara noastră posi
bilități largi de a contribui la spo
rirea mai rapidă a producției agri
cole, la creșterea avuției materiale 
a poporului nostru. Sîntem încre
dințați că oamenii de știință vor 
depune eforturi și mai mari pentru 
a-și aduce contribuția la înfăptui
rea programului elaborat de partid 
în agricultură. Avem convingerea 
că țăranii cooperatori, toți lucră
torii din agricultura regiunii Bucu
rești vor înțelege just critica ne
ajunsurilor din domeniul agri
culturii de stat și al celei coope
ratiste, faptul că ea e făcută din 
dorința de a mobiliza toate forțele, 
de a lichida cît mai grabnic lip
surile, de a asigura progresul tot 
mai rapid al agriculturii. Sîntem 
încredințați că toți oamenii muncii 
din regiune, în frunte cu organi
zațiile de partid, se vor strădui să 
obțină rezultate cît mai bune. Le 
dorim deplin succes. (Aplauze).

TOVARĂȘI,
Am lăsat industria mai tîrziu în 

expunerea mea, nu pentru că ea 
ar fi pe planul al doilea, ci pentru 
că am vrut, în mod deosebit, să 
subliniez rolul important pe care 
îl are agricultura în regiunea Bucu
rești, și în întreaga dezvoltare eco
nomică a țării noastre. După cum 
știți, în industrie rezultatele sînt 
bune și nu doresc să mă ocup de 
ele. Regiunea dv. a obținut și ea 
oarecari succese în dezvoltarea in
dustriei. în șesenal a început con
strucția cîtorva întreprinderi și 
combinate noi, dintre care unele 
sînt în funcțiune. Actualul cincinal 
a prevăzut pentru industrializarea 
regiunii importante fonduri de in
vestiții. Este planificată construcția 
a peste 20 de noi obiective indus
triale. Aveți resurse mari de țiței, 
gaz metan. De altfel regiunea dv. 
a devenit deja un important cen
tru petrolier care dă peste o trei
me din întreaga producție de țiței 
a României.

Am putea spune că, prin înfăp
tuirea prevederilor planului cinci
nal, marea majoritate a raioanelor 
dv. vor deveni și centre industriale. 
Aceasta este o ilustrare a faptului 
că partidul nostru, în cadrul poli
ticii de industrializare socialistă, se 
preocupă de repartizarea armo
nioasă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării. Fără în
doială, tovarăși, crearea noilor 
întreprinderi industriale va avea 
un efect deosebit de pozitiv asupra 
raioanelor care pînă acum au fost 
exclusiv agricole, va contribui 
la ridicarea generală a nivelu
lui de viață, material și cul
tural, al populației din regiune, 
în vizita noastră am fost în 
cîteva din combinatele noi. Nu 
aș dori să mai revin asupra celor 
spuse în întîlnirile cu oamenii 
muncii de acolo. Sînt și rezultate 
bune, dar sînt și neajunsuri. Ce ațn 
putea spune despre faptul că în 
timp ce pe țară planul producției 
globale industriale pe primul se
mestru al anului a fost realizat în 
proporție de 102,2 la sută, la dv. 
el se găsește sub 100 ? Este a- 
devărat că nerealizarea se locali
zează îndeosebi la două combi
nate chimice. Este adevărat că 
aveți și întreprinderi cu rezultate 
foarte bune, așa cum e șantierul 
naval Oltenița care nu numai că a 
realizat, dar a depășit cu citeva 
procente planul pe primele șase 
luni și mai sînt și alte întreprinderi 
în această situație. Dar în total, to
varăși, bilanțul nu-i pozitiv și de 
aceea este necesar să se analizeze 
situația și să se stabilească măsuri 
ca întreprinderile care au rămî- 
neri în urmă să-și poată îndeplini 
în condiții mai bune sarcinile ce
le revin.

Cu toate că nu ați reali
zat planul, doresc totuși să subli
niez că rezultatele bune ale petro
liștilor, constructorilor navali și 

celorlalți muncitori din regiune nu 
pot fi umbrite de chimiști și ca 
atare să adresez felicitări muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor 
care lucrează bine. (Aplauze).

îmi exprim convingerea că și 
chimiștii se vor mobiliza, vor fi 
ajutați mai mult de comitetul 
regional de partid, de organizațiile 
de partid orășenești și din între
prinderi, pentru ca pînă la sfîrșit 
— mă gîndesc la sfîrșitul acestui 
an — să obțină succese, să nu mai 
tragă înapoi întreaga regiune. 
(Aplauze).

Aveți sarcini mari în ce privește 
realizarea planului de investiții. Și 
aici, alături de succese, sînt rămî- 
neri în urmă și e necesar ca organi
zațiile de partid, comitetul regional 
să se preocupe mai mult de înde
plinirea integrală a planului de 
investiții. Nu e nevoie să mai sub
liniez ce importanță are aceasta 
nu numai pentru regiunea dv., dar 
pentru economia întregii noastre 
țări. Trebuie acordată mai multă 
atenție întăririi disciplinei și ordi
nii în producție, creșterii producti
vității muncii, îmbunătățirii calită
ții produselor, reducerii prețului 
de cost, organizării superioare a 
muncii și a producției. Toate aces
tea au un rol însemnat în îndepli
nirea sarcinilor pe care le avem în 
industrie.

Sînt în regiunea dv. rezultate 
bune în dezvoltarea învățămîntu- 
lui, culturii. Am putut, pe parcurs, 
să admirăm minunata artă popu
lară, întruchipată atît în muzica și 
dansurile populare conservate în 
fiecare sat și comună, în orașe cît 
și în cusăturile și țesăturile care 
oglindesc măiestria, priceperea fe
meilor de la sate. Toate acestea ex
primă cu putere dragostea de fru
mos a poporului nostru, faptul că 
el știe să păstreze și să dezvolte 
minunat bogăția artei populare ro
mânești. Aceasta, s-ar putea spune, 
constituie un îndemn pentru oame
nii noștri de artă, pentru creatori 
de a întări și mai mult legătura cu 
arta populară românească, de a 
învăța de la ea, dar și de a contri
bui la dezvoltarea acestei minu
nate comori. Putem spune că țara 
noastră este printre puținele țări 
care se pot mîndri cu asemenea re
zultate în păstrarea artei populare. 
(Aplauze).

TOVARĂȘI,
Am început vizita în regiunea 

dv. cu Argedava. A vrut tovarășul 
Necula să ne demonstreze că nu 
numai cei din Hunedoara sînt ur
mașii lui Decebal, ci și cei din 
regiunea București, și poate chiar 
mai mult, pentru că aici a fost, se 
pare — mai sint încă discuții în 
această privință între oamenii de 
știință — capitala permanentă a 
Daciei încă de pe timpul lui Bue- 
rebista. De altfel în cursul vizitei 
am putut vedea că, alături de 
activitatea de construcție socialistă, 
oamenii se preocupă și de cunoaș
terea și păstrarea vestigiilor trecu
tului îndepărtat, care vorbesc des
pre civilizația care a existat pe 
aceste meleaguri, despre lupta dusă 
de strămoșii noștri, despre felul în 
care s-a plămădit poporul român, 
cum a luptat el în decursul veacu
rilor pentru a-și apăra ființa, drep
tul Ia viață, pentru a se forma ca 
națiune independentă. Am asistat 
la scene emoționante de reînviere 
a trecutului în fața cetății de la 
Turnu-Măgurele a lui Mircea cel 
Bătrîn, la evocarea luptei de la Că- 
lugăreni, unde Mihai Viteazul, cu 
un număr mai mic de ostași, a reu
șit să obțină o victorie strălucită 
împotriva armatelor otomane care a 
avut o influență deosebită asupra 
dezvoltării ulterioare a Țării Româ
nești cît și asupra realizării pentru 
prima dată a statului centralizat 
român prin unirea Transilvaniei, 
Țării Românești și Moldovei. Am 
retrăit pe Cîmpia Islazului un 
moment al revoluției din 1848, 
care, de asemenea, a avut o im
portanță deosebită în lupta de 
eliberare națională și socială a 
poporului român. Ne-am întîlnit 
cu veterani de la 1907 care ne-au 
evocat faptul că pe aceste melea
guri au fost puternice mișcări so
ciale țărănești ce au culminat cu 
răscoala din 1907 împotriva moșie
rilor, pentru o viață mai bună. S-ar 
putea vorbi mult despre aceste mo
mente importante din trecutul 
glorios al poporului nostru, ale că
ror mărturii se găsesc în regiunea 
dv., ca de altfel pe întregul cu
prins al României. Am ținut ca, vi- 
zitînd regiunea București, să adu
cem un omagiu acelora care de-a 
lungul veacurilor au dat jertfe 
pentru înfăptuirea aspirațiilor na
ționale ale poporului nostru, pen
tru făurirea unității sale, pentru 
progres social, pentru formarea și 
dezvoltarea culturii românești. Fără 
îndoială, tovarăși, că cinstirea îna
intașilor este un semn de civiliza
ție și cultură pentru un popor. Este 
de asemenea un semn că partidul 
comunist, care are menirea istorică 
de a conduce astăzi poporul român 
pe calea făuririi socialismului și 
comunismului, este continuatorul 
celor mai bune tradiții de luptă 
pentru eliberarea națională și so
cială. Evocînd aceste momente, a- 
ducînd omagiul nostru acelora’ care 
au contribuit, prin lupta și jertfa 
lor, la formarea și dezvoltarea na
țiunii române, noi ne îndeplinim o 
îndatorire de cinste nu numai față 
de trecut, ci și față de prezent și 
față de viitor. (Aplauze puternice).

în regiunea dv. sînt mărturii ale 
existenței mișcării muncitorești și 
socialiste încă din secolul trecut, 
ale existenței unor organizații ale 
partidului comunist care, în cursul 
anilor ilegalității, au desfășurat o 

activitate intensă pentru înfăptui
rea programului partidului nostru 
de răsturnare a domniei claselor 
exploatatoare și de trecere la fău
rirea socialismului. Organizațiile 
de partid, organizațiile progresiste 
din regiunea dv. și-au adus, de ase
menea, contribuția la înfăptuirea 
actului istoric de la 23 August, la . 
eliberarea patriei de sub jugul fas
cist, la lupta pentru zdrobirea Ger
maniei hitleriste. (Aplauze).

Iată deci că în regiunea dv. se 
îmbină minunat trecutul îndepăr
tat, care pornește încă de la Buere- 
bista — cu trecutul mai apropiat 
și cu prezentul în care oamenii 
muncii, stăpîni pe soarta lor, își 
făuresc o viață nouă, fericită, așa 
cum o doresc. (Aplauze).

TOVARĂȘI,
Avem în regiunea București o 

organizație de partid puternică, un 
detașament de seamă al partidului, 
care numără aproape 132 000 de 
membri și care desfășoară o acti
vitate rodnică pentru înfăptuirea 
politicii partidului nostru în toate 
domeniile. Trebuie să spun că 
Comitetul nostru Central aprecia
ză munca desfășurată de organi
zația dv. de partid, de acti
vul de partid, de comitetul re
gional, și consideră că felul în care 
membrii de partid, activul de 
partid își îndeplinesc îndatoririle 
constituie o dovadă a nivelului 
înalt de conștiință pe care îl au toți 
comuniștii din regiune. (Aplauze 
puternice).

în toate realizările obținute în 
regiune este încorporată munca 
comuniștilor, a activului de partid 
și de stat, care au știut și știu să 
unească eforturile oamenilor mun
cii pentru a asigura traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al partidului. Noi 
sîntem convinși că organizația re
gională de partid va ști să mobili
zeze cu și mai mult succes toate 
forțele regiunii pentru a lichida 
neajunsurile care mai sînt, a asi
gura realizarea în bune condiții a 
sarcinilor ce le revin. Vă dorim 
succes deplin în activitatea dv. de 
viitor. (Aplauze).

Doresc să menționez, de aseme
nea, activitatea susținută pe care 
o desfășoară sfaturile populare din 
regiunea București ; am putut ve
dea cu bucurie rezultatele acestei 
activități în felul cum sînt gospo
dărite orașele și satele din regiune. 
Desigur și aici mai este destul de 
făcut, ca în toate domeniile, și.eu 
sînt convins că și tovarășii de la 
sfat, sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, vor munci 
cu și mai mult elan pentru întări
rea activității edilitare și gospodă
rești.

Nu pot, tovarăși, să nu subliniez 
impresia deosebită cu care am 
rămas despre entuziasmul tinere
tului, al copiilor. Se adeverește cu 
putere că patria noastră are un ti
neret minunat, hotărît să urmeze 
neabătut îndemnul partidului de 
a-și însuși cunoștințele cele mai 
înalte, de a învăța, de a se pre
găti pentru a fi bun construc
tor al societății socialiste și co
muniste. Aceasta ilustrează în a- 
celași timp rodnicia muncii orga
nizației de tineret și a muncii 
partidului cu tineretul. Felul în 
care tineretul și-a manifestat ela
nul său în cursul acestor zile, ca 
și cu prilejul vizitelor în alte 
regiuni este o dovadă a faptului 
că tineretul nostru crește în mod 
sănătos și că — alături de partid și 
organizația de tineret — corpul di
dactic, profesorii și învățătorii își 
îndeplinesc cu prisosință datoria de 
a forma tînăra generație a con
structorilor de mîine ai socialismu
lui și comunismului. Doresc să fe
licit corpul didactic, organizația de 
tineret, întreaga generație tînără 
din regiunea dv. (Aplauze). Am lă
sat la sfîrșit femeile nu pentru că 
despre munca lor ar fi mai puț’n 
de spus, ci dimpotrivă. In pri
mul rînd femeile reprezintă peste 
50 la sută din populația țării ; 
am văzut și în fabrici, și mai cu 
seamă pe ogoare, numeroase femei 
la muncă. Și apoi nu pot să nu re
marc felul în care femeile ne-au 
întîmpinat peste tot, manifestările 
lor calde la adresa conducerii 
partidului, a politicii sale. Aceasta 
este de înțeles, pentru că nu
mai în socialism femeia a deve
nit cu adevărat liberă, egală în 
drepturi cu bărbatul, își poate ma
nifesta pe deplin în viața socială 
calitățile și aptitudinile. (Aplauze). 
Și de asemenea, trebuie să remarc 
grija, atenția pe care o acordă 
femeile copiilor, îngrijirii, crește
rii lor. Iată de ce aș dori ca la 
ședința cu activul de partid să 
aduc în mod deosebit mulțumiri 
femeilor din regiunea București 
pentru felul în care își desfășoară 
activitatea. Le felicit din toată 
inima și le doresc succes în viața 
și munca lor. (Aplauze).

TOVARĂȘI,
Succesele noastre pe tărîm eco

nomic, social, cultural, înflorirea 
societății socialiste în România au, 
desigur, o importanță vitală pentru 
viața poporului român, pentru vii
torul său.;In'același timp ele cores
pund intereselor generale ale so
cialismului, contribuie la sporirea 
forței sistemului socialist mondial, 
la creșterea prestigiului, său în 
lume, la întărirea forțelor antiim- 
perialiste de pretutindeni.

Credincios îndatoririlor ce-i revin 
în lupta pentru înfăptuirea aspira
țiilor progresiste ale omenirii, parti
dul comunist și guvernul României 
desfășoară o intensă activitate in
ternațională, își adua contribuția 

activă la lupta pentru pace și 
progres social în întreaga lume. 
Dezvoltăm legăturile de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
fiind convinși că aceasta corespun
de intereselor întăririi continue a 
sistemului socialist mondial, spori
rii influenței sale în lume. Ne preo
cupăm de dezvoltarea colaborării cu 
toate țările, fără deosebire de orîn- 
duirea socială, considerînd că extin
derea relațiilor economice, diplo
matice, științifice și culturale cu 
toate țările, pe baza egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne, a independenței și 
suveranității naționale, contribuie 
la cauza generală a păcii, la întări
rea securității și creează tuturor 
popoarelor largi posibilități de a 
folosi resursele materiale și umane 
în scopul progresului economic și 
social.

Partidul nostru se preocupă de 
întărirea continuă a unității tu
turor forțelor antiimperialiște, con
siderînd că numai pe această cale 
este posibil să se asigure pacea în 
întreaga lume. Căci nu putem să nu 
ținem seama de faptul că existența 
imperialismului creează permanent 
pericolul amestecului în treburile 
interne ale altor popoare, men
ține primejdia agresiunii, a izbuc
nirii unor noi războaie, inclusiv a 
unui nou război mondial. De aceea 
considerăm că principala îndatorire 
a forțelor antiimperialiște este în
tărirea vigilenței față de mane
vrele cercurilor imperialiste, întă
rirea unității lor de acțiune, des
fășurarea unei lupte ferme, energi
ce, pentru a împiedica orice unel
tire a cercurilor agresive imperia
liste. Țara noastră sprijină po
poarele care se ridică împotriva a- 
supririi coloniale, pentru scuturarea 
jugului străin, pentru independență 
națională. Considerăm că în condi
țiile de astăzi, egalitatea în drep
turi, participarea tuturor statelor, 
mari sau mici, Ia rezolvarea proble
melor internaționale, este o condiție 
esențială pentru a asigura pacea în 
întreaga lume. Ținînd seama de 
realitățile vieții internaționale, noi 
acordăm atenția cuvenită . întăririi 
continue a capacității de apărare a 
României, conștienți că trebuie să 
avem o armată puternică, bine 
echipată, gata oricînd să-și facă 
datoria față de patrie, față de po
por. (Aplauze). Armata noastră, 
poporul nostru, trebuie să fie pre
gătite să participe, dacă va fi ne
voie, cu întreaga lor forță militară 
și economică la înfrîngerea agre
sorului imperialist, împreună cu 
țările socialiste. De aceea milităm 
activ pentru întărirea unității tutu
ror țărilor socialiste. Trebuie să în
țelegem că sistemul mondial socia
list nu se poate diviza, că el este 
unitar și trebuie să acționeze uni
tar. Mai presus de orice, este dato
ria fiecărei țări socialiste, a fiecărui 
partid comunist aflat la putere de 
a face totul pentru asigurarea uni
tății tuturor țărilor socialiste. 
(Aplauze).

Cunoașteți evenimentele din O- 
rientul Apropiat; ele au reprezen
tat și mai reprezintă, de fapt, un 
pericol pentru pace nu numai în 
această parte a lumii, dar și 
pe plan mondial. Războiul s-a 
soldat cu mari pagube mate
riale și sacrificii de vieți ome
nești, a înveninat și mai mult rela
țiile dintre popoarele din această 
parte a lumii. Partidul nostru a 
arătat de la început, că întotdeauna 
reacțiunea imperialistă, pentru a-și 
asigura dominația asupra altor po
poare, a căutat să le dezbine, să le 
învrăjbească, să ascută ura dintre 
ele, și că din lupta între țările ara
be și Izrael nu vor avea de cîștigat 
decît cercurile imperialiste, reacțiu
nea. Din păcate faptele au dat 
dreptate aprecierii partidului și 
guvernului nostru. Este clar, tova
răși, că din războiul între țările 

Mitingul din orașul Călărași

arabe șl Izrael, indiferent cine 
obține victoria militară, nu are 
de cîștigat pînă la urmă nici 
unul din popoarele respective, 
ci numai imperialiștii. Depar
te de a rezolva problemele di
vergente, acest război a ridicat 
obstacole și mai mari în calea so
luționării neînțelegerilor dintre 
statele din această zonă a lumii. 
Desfășurarea evenimentelor din 
Orientul Apropiat constituie o ilus
trare grăitoare a ceea ce poate în
semna înlocuirea în relațiile dintre 
țări a limbajului rațiunii cu lim
bajul armelor. România, ca și în
treaga lume iubitoare de pace, este 
profund preocupată de găsirea mo
dalităților pentru lichidarea conse
cințelor războiului din Orientul 
Apropiat, pentru înlăturarea peri
colului reluării conflictului armat 
dintre statele arabe și Izrael. Este 
regretabil că O.N.U. nu a reușit să 
găsească o cale care să asigure so
luționarea problemelor Orientului 
Apropiat. Fără îndoială, dacă A- 
dunarea Generală a O.N.U. nu 
va reuși să găsească soluții care 
să creeze condiții pentru rezolvarea 
problemelor pe calea tratativelor 
cu participarea părților interesate, 
se va crea o situație grea în viața 
internațională și nu se poate spune 
că prestigiul și autoritatea O.N.U. 
vor avea de cîștigat din aceasta, 
dimpotrivă vor avea numai de 
suferit. De aceea noi considerăm că 
este necesar să se depună eforturi 
de către toate statele membre ale 
O.N.U. pentru a se ajunge la so
luții care să asigure condiții de 
rezolvare a problemelor din Orien
tul Apropiat. Viața arată că pen
tru reglementarea problemelor din 
Orientul Mijlociu, în momentul de 
față este absolut necesară retra
gerea trupelor izraelierie din te
ritoriile ocupate, renunțarea de 
către Izrael la intenția de a 
obține avantaje teritoriale de pe 
urma acțiunilor militare. 'Numai 
pe calea discuțiilor, a tratativelor 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor, inclusiv a refugiaților arabi, 
se poate ajunge la o soluție echi
tabilă care să corespundă atît in
tereselor popoarelor arabe cît și 
ale Izraelului, să asigure respecta
rea dreptului inalienabil al fiecărui 
popor la existență independentă, 
la înfăptuirea aspirațiilor sale de 
progres social și național.

După am șe știe, unul din cele 
mai grave izvoare de. neliniște și 
amenințare la adresa păcii mon
diale îl constituie intensificarea 
agresiunii imperialismului împo
triva Vietnamului. Dislocînd la 
distanță de mii de kilometri o ar
mată de circa o jumătate de milion 
de oameni, utilată cu armamentul 
cel mai modern, Statele Unite duc 
un război de exterminare împo
triva populației din Vietnamul de 
sud și bombardează în mod bar
bar Republica Democrată Vietnam, 
— țară socialistă, liberă și inde
pendentă.

Alături de poporul vietnamez se 
află întreaga omenire progresistă. 
România își manifestă solidarita
tea frățească cu poporul vietna
mez, acordîndu-i întregul său spri
jin material, politic și moral, pînă 
la victoria definitivă împotriva a- 
gresorilor. (Aplauze puternice). 
După părerea partidului și guver
nului nostru, există condiții și po
sibilități pentru intensificarea ac
tivității forțelor antiimperialiște și 
popoarelor din întreaga lume în 
sprijinul poporului vietnamez, îm
potriva agresorilor imperialiști, 
pentru desfășurarea mai energică 
și mai fermă a acțiunilor menite să 
determine S.U.A. să înceteze necon
diționat bombardamentele, să re
nunțe la agresiune, să lase poporul 
vietnamez să-și rezolve problemele 
vieții sale interne fără amestec din 
afară.

Evenimentele recente din Congo 

sînt o nouă expresie a activității 
agresive a cercurilor imperialiste, 
a încercării lor de a înăbuși voința 
popoarelor recent eliberate de a 
se dezvolta de sine stătător din 
punct de vedere economic și social, 
a sprijinului pe care imperialismul 
îl acordă forțelor celor mai reac
ționare de pretutindeni. Iată de 
ce este necesar ca popoarele să-și 
întărească continuu vigilența, să 
asigure unirea tuturor forțelor na
ționale patriotice din interiorul fie
cărei țări, să întărească solidarita
tea internațională a frontului 
antiimperialist.

Un rol esențial în lupta forțelor 
antiimperialiște pentru înfrîngerea 
planurilor agresive ale reacțiunii 
mondiale îl are mișcarea comunis
tă și muncitorească internațio
nală. Unitatea și coeziunea ei are 
o importanță hotărîtoare pentru 
sporirea capacității de luptă a fron
tului mondial antiimperialist. De 
aceea, Partidul Comunist Român 
consideră de datoria sa să depună 
și în viitor eforturi neslăbite, să 
facă totul pentru 'triumful cauzei 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești, pentru întărirea so
lidarității internaționale a tuturor 
forțelor antiimperialiște. (Aplauze).

TOVARĂȘI,

încheind bilanțul întîlnirilor cu 
oamenii muncii, cu comuniștii, cu 
activul de partid și de stat din 
regiunea dv. putem aprecia că ele 
au fost deosebit de fructuoase. 
Am putut, împreună, să examinăm 
o serie de probleme legate de per
fecționarea continuă a activității 
în vederea înfăptuirii în condiții 
tot mai bune a obiectivelor trasate 
de Congresul al IX-lea al parti
dului nostru. Este, de altfel u 
practică a partidului nostru de a 
se consulta în cele mai importante 
probleme ale politicii sale interne V 
și externe cu masele largi, cu 
poporul, aceasta devenind o tră
sătură esențială a democrației 
noastre socialiste care se dezvol
tă continuu. (Aplauze).

Doresc să subliniez faptul că în
tîlnirile cu oamenii muncii din 
regiunea București, ca și cu cei 
din celelalte regiuni, întăresc și 
mai mult unitatea' de nezdruncinat 
dintre partid și întregul nostru 
popor. Ele ne demonstrează cît 
de hotărît este poporul nostru să 
nu precupețească nici un efort 
pentru înfăptuirea sarcinilor mă
rețe de desăvîrșire a construcției 
socialismului în România. Ele ne 
dau nouă și mai multă încredere 
în justețea politicii noastre toc
mai prin faptul că întregul popor 
își manifestă atașamentul și ho- 
tărîrea de a înfăptui această po
litică, ne îndeamnă pe noi, cei 
cărora partidul și poporul ne-au 
încredințat sarcini de răspundere 
pentru viitorul poporului nostru, 
să muncim cu și mai multă ho
tărîre, să servim cu și mai multă 
credință poporul român, națiunea 
noastră socialistă. (Aplauze îndelun
gate).

Pentru fiecare activist de partid 
și de stat, indiferent în ce sector 
de activitate lucrează, nu există 
o îndatorire mai înaltă decît aceea 
de a servi poporul, patria, de a 
munci în așa fel îneît să merite 
prețuirea și stima oamenilor mun
cii. (Aplauze).

Dați-mi voie să vă urez încă 
o dată din toată inima, dv. și prin 
dv. tuturor comuniștilor și locui
torilor regiunii, noi și noi succese 
în munca pentru înfăptuirea sar
cinilor ce vă revin din programul 
adoptat de Congresul al IX-lea, 
pentru înflorirea regiunii dv. și 
dezvoltarea întregii noastre patrii. 
Vă doresc multă sănătate, putere 
de muncă, fericire personală. în 
sănătatea dv. a tuturor I (Aplauze 
puternice, prelungite, urale).
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Strîngătorii 
de praf dulce

Ascultam și nu ne venea să cre
dem : cuiva i-a venit în gînd că la 
toate unitățile alimentației publice, 
care folosesc pachețele preambala- 
te cu zahăr cubic (cafâ-uri, restau
rante, cofetării etc.) trebuie să se 
țină nu numai evidența zahărului 
consumat, ci și a prafului de zahăr 
rezultat. I-am văzut pe acei lucră
tori din magazine care adună, la 
cîteva zile odată, valoroasa pulbere 
dulce ce le face viața atît de a- 
mară, cum o cîntăresc, o înregis
trează, îi țin evidența și transmit si
tuații — așa cum le cere o indica
ție recentă a Ministerului Comer
țului Interior. Aceasta înseamnă, după 
cum spunea cineva mai în glumă, 
mai în serios, „a sufla științific în 
iaurt". Ferice de cei ce pot pătrunde 
cauzele ascunse ale lucrurilor — a- 
firma Virgiliu. Dar e foarte greu să 
pătrunzi aceste cauze atunci cînd 
ele rezidă în arbitrariu, în elemente 
de ordin subiectiv, generate de în
gustimea de vederi, de inerție 
Gospodărirea chibzuită, zgîrcită 
chiar a tuturor fondurilor ma
teriale, lupta împotriva oricărei 
risipe sînt imperative ale etapei ac
tuale. Dar a închide ochii în fața 
unor mari și evidente surse de ri
sipă — care, din păcate, sînt încă 
destul de numeroase în comerț — 
și a legifera, zice-se pentru econo
mii, existența unor „căutători ai 
prafului de zahăr" înseamnă a face 
o diversiune, a îngreuna și mai mult 
activitatea.

Vom continua să analizăm în ar
ticolul de față alte fenomene de 
inutilitate și birocratism sesizate în 
organizarea comerțului local - din 
Cluj.

CÎȚI JIN EVIDENTA, 
CONTROLEAZĂ, 
Îndrumă, dar 
nu fac comerț

După părerea multor specialiști, 
una din principalele anomalii orga
nizatorice ale comerțului local con-

stă în existența paralelă a diferite 
organisme. Astfel, la centrul regio
nal există o direcție comercială. A- 
ceasta este constituită pe principii 
economice și se ocupă, cum este și 
firesc, în primul rînd de buna or
ganizare și funcționare a magazine
lor din Cluj, de soluționarea cît 
mai operativă a tuturor probleme
lor legate de aprovizionarea orașu
lui. Cu toate acestea, la Sfatul popu
lar Cluj mai funcționează și o secție 
comercială orășenească. La Turda 
— la fel : avem o secție comercia
lă orășenească, dar și una raiona
lă, întrucît în fiecare din cele 9 
raioane ale regiunii există o ase-

ganizarea muncii a acestui I.C.S. 
sînt necesari 11 salariați, iar la ser
viciul financiar și contabilita
te — 48 de contabili, în afara altor 
16 revizori și contabili, care lucrează 
în biroul de contabilitate gestionară. 
Același volum ridicat al muncii biro
cratice explică — după cum ni s-a 
spus — și amenajarea unor birouri 
pe lîngă toate magazinele, pentru 
că responsabilii au fost transformați, 
înainte de toate, în scriptologi; 
după cum se explică însăși existența 
unui aparat funcționăresc de apro
ximativ 830 de salariați în aparatul 
de resort al sfaturilor populare și 
al celorlalte verigi ale comerțului 
de stat din regiune. „Desigur că

DESPRE UNELE ANACRONISME 
ÎN COMERȚUL LOCAL

menea secție. In afara paralelismu
lui între aceste organisme, mai 
sare în ochi și altă anomalie : în 
timp ce, așa cum arătam, direcția 
comercială regională e organizată pe 
principiul de unitate economică, 
secțiile raionale și orășenești sînt 
unități administrative. In aceste 
condiții, nu există raporturi de sub
ordonare între ele, ci de colaborare 
prin intermediar, cu alte cuvinte 
prin comitetul executiv raional sau, 
respectiv, orășenesc.

Se spune că funcția creează orga
nul. Dar se întîmplă uneori și in
vers : existența unor organisme inu
tile creează funcții inutile, duc la 
umflarea aparatului funcționăresc, 
cum se întîmplă și în comerț. în 
toate verigile comerciale amintite 
(de la sfaturile populare), ca și în 
altele, pînă jos, la magazine, există 
nenumărați oameni care fac soco
teli, țin evidențe, transmit situații, 
inspectează — dar nu fac comerț. 
Ne-am interesat, de exemplu, de ce 
la I.C.S. Alimentara-Cluj este ne
voie de 178 de salariați, din care 46 
ingineri și tehnicieni și 115 func
ționari. „Din cauza dificultăților de 
a răzbate prin legislație și evidență" 
— ni s-a răspuns. Acesta este mo
tivul pentru care la serviciul or-

cinema
• ZODIA FECIOAREI — cine
mascop : PATRIA — 10: 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21, GRADINA 
DOINA — 20,30, GRADINA 
FESTIVAL (completare Omagiu 
teatrului românesc la 150 de ani 
de la primul spectacol în limba 
română) — 20,30.
• COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop : RE
PUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15; 
19,15; 21,30, FESTIVAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18; 21, FEROVIAR
— 8,45; 11,15; 13.45; 16,15; 18,45;
21.15, EXCELSIOR — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20,15, MODERN — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15 (la toate 
completarea Omagiu teatrului 
românesc la 150 de ani de la 
primul spectacol în limba româ
nă), STADIONUL DINAMO — 
20,30, STADIONUL REPUBLI
CII — 20,30, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : LU
CEAFĂRUL — 10; 12,15; 15,45; 
18; 20,15, BUCUREȘTI — 9;11,15; 
13,30; 16,45; 19; 21,15, GLORIA 
(completare Omagiu teatrului 
românesc la 150 de ani de Ia 
primul spectacol în limba româ
nă) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, MELODIA (completare Tra
diții) — 9; 11,15; 13,30; 16,15;
18,45; 21, FLAMURA (completa
re Dacă treci podul Ponoarelor)
— 9; 11,30; 15.30; 18; 20,30.
• CENUȘĂ — cinemascop (am
bele serii) - 9,30, OMUL DIN 
FOTOGRAFIE — 15, LADY
MACBETH DIN SIBERIA — 
cinemaiscop — 18; 21 : CEN- 
TRAL
• PRINTRE VULTURI — cine
mascop — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN — cinemascop 
(completare Orizont științific 
nr. 5/1967) — 18,45; 21 : VICTO
RIA.
• GIBRALTAR : CINEMATECA
— 10; 16.
O ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : LUMINA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, UNI
REA — 16; 18,15; la grădină —
20.30, PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,15 (la ultimele două comple
tarea Școala mamei).
• UN SURÎS IN PLINA 
VARA: UNION — 15,30; 18;
20.30.
• IERBURI AMARE : DOINA
(completare Chemarea vulcani
lor) — 11,30; 13.45; 16; 18,30;
20,45, MIORIȚA (completare 
Oaspeți de iarnă) — 16; 18,15;
20.30.
e VIAȚA LA CASTEL : GIU- 
LEȘTI (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Ploiești) — 15; 17,45;
20.30. VOLGA (completare Șo-
pîrla) — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 21,
• MOMENTUL ADEVĂRULUI
— cinemascop : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 16; 18,15;
20.30.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop: DACIA (comple
tare Jucării) — 7,45—21 în con
tinuare.
• PE GHEATA SUBȚIRE - 
cinemascop (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15,30; la grădină —
20.15.
• FRENCH-CANCAN : CRÎN-
GAȘI (completare Fabrica de 
împachetat fum) — 15; 17,30; 20, 
ARTA (completare Istoria unui 
manuscris) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20.45; la grădină — 
20,15.
• DRAGOSTEA MEA : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 
nr. 1957 — ora 19), GRIVIȚA 
(completare Tradiții) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, TOMIS 
(completare Dacă treci podul 
Ponoarelor) — 9; 11,30; 14; 16,30;

19; la grădină — 20,30, GRĂDI- ! 
NĂ CAPITOL (completare Tre- S 
zirea) — 20,45.
0 PRINTRE VULTURI — cine
mascop : BUCEGI (completare 
Dacă treci podul Ponoarelor) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină — 20,30.
© APE LIMPEZI — cinema
scop : MUNCA (completare 
Doușca) — 15; 17; 19; 21.
© MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop : AURORA (comple
tare Uneltele gîndirii) — 9; 11; 
13,15; 15,45; 18; la grădină - 
20,30.
• RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : 
COSMOS (completare Tensiune 
înaltă la Bechet) — 15.30; 18; 
20,30.
e BANDA DE LAȘI : VIITO
RUL (completare Atentatul) — 
15,30; 18; 20,30.
© PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : FLO- 
REASCA (completare Gimnas
tul) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21.
0 JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop : DRU
MUL SĂRII (completare Jude- 
oata lui Paris) — 15,30; 17,45; 20.
0 DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop : FERENTARI (com
pletare O uzină de lapte) — 
15,30; 18; 20.30.
0 SPIONUL — cinemascop : 
PACEA (completare Trezirea) — 
15,45; 18; 20,15.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN : GRĂDINA EXPOZIȚIA 
(completare Mama lui Adrian)
— 20,30.
0 RIO CONCHOS — cinema
scop : GRĂDINA VITAN (com
pletare Păsările dragostei) — 20.
o FANFAN LA TULIPE : 
GRĂDINA PROGRESUL PARC
— (completare în tainițele 
muzeului) — 20,30.

principala soluție pentru raționali
zarea aparatului și a muncii este 
mecanizarea evidențelor contabile, 
spunea tov. loan Bodocan, director 
adjunct al Direcției comerciale re
gionale. Dar pînă atunci, noi înșine 
am putea simplifica lucrurile în loc 
să le complicăm, cum obișnuim să 
facem deseori".

într-adevăr, se poate aprecia les
ne că, dacă munca ar fi mai bine 
organizată, dacă însăși concepția 
organelor de resort cu privire la 
acest sector s-ar modifica întrucît- 
va, dacă s-ar moderniza sistemul de 
evidență și control, s-ar simplifica 
și aparatul, s-ar reduce și mane
vrarea hîrtiilor, iar eforturile prin
cipale ar putea fi îndreptate real
mente spre mai buna aproviziona
re cu mărfuri, spre ridicarea nive
lului de deservire. Sînt afirmații 
pe care faptele le dovedesc cu pri
sosință.

ÎȘI JUSTIFICĂ 
EXISTENTA SECȚIILE 
COMERCIALE RAIONALE 
Șl ORĂȘENEȘTI?

Iată-ne, bunăoară, la Dej. Cu a- 
jutorul tovarășilor L. Szekely, loc
țiitorul șefului secției comerciale, și 
Filip Ștefan, merceolog, încercăm să 
stabilim cît mai clar sarcinile fiecă
ruia. închegăm astfel tabloul între
gii activități a secției comerciale ra
ionale, pe care o putem rezuma ast
fel : ținerea gestiunii biletelor de 
taxă forfetară pentru comerțul în 
piețe ; participarea la recepționarea 
tuturor mărfurilor la care se ivesc 
divergențe între beneficiari și furni
zori. Apoi vin situațiile • în fiecare 
13 și 29 ale lunii se transmite o si
tuație privind aprovizionarea cu 
legume-fructe ; marți și vineri se 
culeg prețurile practicate pe piața 
neorganizată și se transmit oficiu
lui de prețuri regional (de notat că 
aceleași date le culege și le trans
mite și Inspectoratul statistic raio
nal) ; se primesc apoi, telefonic, de 
la același oficiu de prețuri, prețu
rile la zi ale diferitelor sortimente 
de legume și fructe, care se trans
mit, tot telefonic, celor 16 sfaturi 
populare și la 7 întreprinderi : 
O.R.V.L.F., U.R.C.A.P., G.A.S.,
D.R.E.F. etc. Apoi, aceeași situație 
se face și în scris (de la începutul 
anului — 116 liste). Continuă un șir 
de informări, situații, tabele.

Lăsînd la o parte faptul că însăși 
necesitatea tuturor acestor situații 
este discutabilă, mai ales că multe 
din ele se fac în paralel cu alte or
ganisme, după părerea noastră, a- 
naliza mai atentă a conținutului ac
tivității secțiilor comerciale raiona
le permite să se pună în discuție 
însăși rațiunea existenței lor.

De la data cînd au fost create, cu 
mulți ani în urmă — reprodu- 
cîndu-se, în mic, schemele organiza
torice de la centrul regiunii — si
tuația s-a schimbat, a evoluat, s-au 
creat noi organisme care le-au pre
luat, în bună măsură, funcțiile de 
bază, ele rămînînd, în fapt, un fel 
de apendice, care-și continuă tra

iul în virtutea inerției. Spuneam, 
bunăoară, că merceologul sec
ției comerciale raionale partici
pă la recepționarea mărfurilor pri
mite de organizațiile comerciale lo
cale, contrasemnînd procesul verbal 
in cazul ivirii unor divergențe cu 
producătorul, ceea ce-i ocupă o 
mare parte din timp. Dar, în fapt, 
litigiul nu se soluționează decît prin 
trimiterea unui delegat al fabricii la 
fața locului, care vine să vadă 
marfa cu pricina. Este vorba, deci, 
de o realitate care se poate consta
ta, de o realitate palpabilă. Atunci, 
ce valoare în plus conferă prezen
ța și semnătura reprezentantului 
secției comerciale ? Aminteam de 
situațiile privind legumele și fruc
tele, care cad, de asemenea, în atri
buțiile secției comerciale. Dar 
O.R.V.L.F.-urile, Departamentul le
gumelor și fructelor, nu țin o evi
dență precisă a tot ceea ce s-s 
produs și livrat ? Cît privește func
ția de inspecție și control ce revi
ne secției, ea se suprapune — după 
înseși spusele tovarășilor din Dej — 
cu cea exercitată de Inspecția co
mercială de stat.

în încheierea investigațiilor noas
tre — care au scos la iveală inu
tilități și verigi intermediare de 
prisos în comerțul local — am avut 
o convorbire cu tov. Clement Rusu, 
președintele Sfatului popular regio
nal Cluj. Apreciind ca op’ortună o 
dezbatere pe o asemenea temă și 
ducînd chiar mai departe ideea de 
a se revedea utilitatea unor organis
me, dînsul susținea că, în ipote
za constituirii în regiuni a unor în
treprinderi economice puternice, de 
sine stătătoare,— de exemplu în in
dustria locală, în construcții etc. 
care, de fapt, există într-o formă — 
aparatul administrativ al sfaturilor 
populare ce se ocupă de aceste pro
bleme, ca și aparatul de îndrumare 
și control, ar putea fi simțitor des
congestionate.

Revenind la comerț, se poate spu
ne că M.C.I. a solicitat tuturor re
giunilor propuneri privind revizui
rea unor acte normative depășite, 
ca și descentralizarea sau simpli
ficarea unor activități. Este mai 
mult decît o necesitate ca asemenea 
propuneri să fie formulate și, ceea 
ce este esențial, ele să se soldeze, 
în cel, mai scurt timp, fără tergiver
sări, cu măsuri în sensul propus, 
întrucît aici nu este vorba numai 
de reducerea unui aparat greoi, 
costisitor, ci în primul rînd de o 
altă orientare ce trebuie dată co
merțului — mai puțin scriptologică, 
cu mai puțini factori și verigi in
termediare inutile — astfel încît a- 
cest important sector al deservirii 
publice să fie operativ, să se bazeze 
pe o cunoaștere temeinică a realită
ților.

Maria BABOIAN

Pe scena

de la Herăstrău

Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra"
prezintă piesa

„K E A N“
în zilele de 10, 11, 12, 13, 15 

și 16 iulie a.c. Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" prezintă 
piesa „Kean' de Jean Paul 
Sartre, după Alexandre Du
mas. Este evocarea dramati
că, plină de patos și dina
mism, a existenței tumultuoase 
a unui mare actor englez de 
acum un veac și jumătate. In 
rolul principal : Septimiu Se
ver, artist emerit. Regia : Dinu 
Negreanu, laureat al Premiu
lui de Stat. Decoruri și costu
me : Mircea Marosin.

Spectacolele au loc pe sce
na Teatrului de vară Herăs
trău, la ora 20.

La Grădinile

„Festival11 și „Doina"

ZODIA FECIOAREI
Un film scris de Mihnea 

Gheorghiu, în regia lui Mano- 
le Marcus. In distribuție • Gil- 
da Marinescu, Cristea Avram, 
Ioana Bulcă, Ana Szdles, Mir
cea Bașta, Sorin Posteînicu, 
Mania Antonova, Petter Paul- 
hoffer, Jorj Voicu Imaginea : 
S. întorsureanu. Muzica ; T. 
Olah. Decoruri : S. Oroveanu.

teatre

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (la Teatrul de vară He
răstrău) : KEAN — 20.
9 Teatrul satiric-muzioal „C. 
Tănase” (grădina Boema) : 
SCANDAL LA BOEMA — 20.

note de lector

Mesajul istoric 
al unui mare patriot

Amplul efort de valorificare, în 
lumina științei marxist-leniniste, a 
moștenirii cultural-științifice și ideo
logice românești a fost îndru
mat de către partid, în anii puterii 
populare, în chip precumpănitor că
tre acele personalități marcante din 
trecutul nostru istoric care au ilus
trat, prin întreaga lor operă, lupta e- 
roică a poporului român pentru liber
tate socială și națională, înrîurind 
dezvoltarea României pe calea pro
gresului, Șirului studiilor și monogra
fiilor, de restrînsă sau mai largă res
pirație științifică, consacrate în anii 
din urmă unor figuri proeminente ca: 
N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, V. A- 
lecsandri, Al. Russo, Gh. Asachi 
ș. a., i s-a adăugat o nouă lu
crare închinată lui George Barițiu *) 
— una din cele mai reprezentative 
personalități ale secolului al XiX-lea.

Ziarist, economist, istoriograf, pe
dagog, animator al vieții culturale și, 
de-a lungul întregii sale vieți, mili
tant pentru drepturile sociale și na
ționale ale românilor transilvăneni — 
George Barițiu a ilustrat strălucit toa
te aceste domenii de activitate, pu- 
nîndu-și talentul și energia în slujba 
idealului nobil al înălțării patriei în 
rîndul țărilor libere, înfloritoare ale 
lumii.

Monografia la care ne referim ne 
oferă un tablou unitar al între
gii vieți și activități social-poli- 
tice și culturale a ilustrului căr
turar și militant social. Accentul 
cade pe analiza științifică a materia
lului faptic dens, cules cu minu
țiozitate de către autor. Îmbinînd 
criteriul cronologic de investi
gare cu cel tematic, el reușește, trep
tat, să-l apropie pe complexul și mul
tilateralul Barițiu, înțelegerii, puterii 
de gîndire și discernămînt ale citito
rului contemporan. Și aceasta dato
rită permanentei osmoze pe care o 
realizează între diferitele ipostaze ale 
activității lui Barițiu și viața social- 
politică și culturală a populației ro
mânești din Transilvania, ale cărei 
drepturi sfinte la libertate și o viață 
demnă el le-a apărat cu pricepere, 
bărbăție și mai presus de toate cu 
fierbinte patriotism. în acest sens, lu
crarea contribuie la cunoașterea vieții 
poporului nostru în veacul al XIX-lea,

*) George Barițiu — Viața și opera 
sa, de Vasile Netea, Editura Științifi
că, București 1966.

Tntr-una din sălile Muzeului de artă din Craiova F0to : Agerpres

a luptei sale pentru progres și 
dreptate socială.

Aportul original al autorului mono
grafiei se reliefează, cu deosebită 
pregnanță în abordarea lui Barițiu 
ca ziarist. Se cunoaște că domeniul 
căruia cărturarul transilvănean i-a în
chinat cea mai însemnată parte a 
vieții sale a fost gazetăria, numele lui 
rămînînd înscris pentru totdeauna pe 
frontispiciul presei românești din 
Transilvania, el însuși fiind cel mai 
fecund publicist român din secolul 
trecut. Investigînd coordonatele mun
cii de gazetar și publicist a lui Bari
țiu, autorul izbutește să dea la iveală 
aspecte inedite, interesante ale acti
vității acestui animator al vieții so- 
cial-politice transilvănene care a reu
șit să mobilizeze în jurul publicațiilor 
sale de la Brașov — „Foaia literară", 
devenită în scurt timp „Foaie pentru 
minte, inimă și literatură", „Gazeta 
de Transilvania" ș.a. — condeiele in
telectualilor patrioți dintr-o parte și 
din cealaltă a Carpaților, printre care: 
Timotei Cipariu, Andrei și Iacob Mu- 
reșan, Mihail Kogălniceanu, Nicolae 
Bălcescu, Ion Maiorescu, Ion Ghica, 
August Treboniu-Laurian, Ion Iones- 
cu de la Brad, Grigore Alcxandrescu, 
Gheorghe Asachi, C. Negruzzi, Vasile 
Alecsandri ș.a. Acest fapt a jucat un 
rol esențial în pregătirea ideologică 
a revoluției de la 1848, în consolida
rea unității lingvistice și culturale a 
poporului român, tn dezvoltarea lup
tei pentru înfăptuirea unității politice 
a românilor din toate provinciile 
vechii Dacii.

Ideile economice, politice și so
ciale, concepția și activitatea didac
tică, culturală, istoriografică a lui 
George Barițiu, sînt tratate riguros, 
complex, nuanțat în lucrare, reliefîn- 
du-se atît meritele incontestabile, cît 
și limitele.

Monografia evidențiază mesajul 
istoric al operei și activității lui 
Barițiu, străbătut de un fierbinte 
patriotism, de idealurile prieteniei și 
colaborării fructuoase între națiuni 
ale păcii și progresului. „Barițiu — 
subliniază autorul — s-a inspirat din- 
tr-un puternic sentiment patriotic, re
vărsat asupra tuturor provinciilor ro
mânești și asupra tuturor ramurilor 
poporului român, avînd o largă și con
secventă orientare antifeudală și anti- 
șovinistă, fiind preocupat intens de 
progresul social și de lupta pentru li
bertate, independență și unitate a po
porului român".

Meritul monografiei de față rezidă 
și în contribuția pe care o aduce la 
educarea patriotică a tinerelor gene
rații care pot avea în Barițiu un e- 
xemplu înălțător de om luminat, legat 
intim de poporul în mijlocul căruia 
a crescut și s-a înălțat.

Valoarea lucrării ar fi fost întregită, 
desigur, dacă autorul ar fi condus 
mai în adîncime firul investigării va
loroaselor idei ale lui Barițiu privind, 
de pildă, combaterea sistemului co
lonialist de oprimare a popoarelor, 
explicarea neînțelegerilor și a urii 
dintre națiuni, provocate — după 
cum sublinia el în repetate rînduri — 
de interesele și instigațiile claselor 
dominante. Autorul ar fi putut, de 
asemenea, să reliefeze mai bine în- 
rîurirea sensibilă a lui Barițiu asupra 
urmașilor săi întru ale publicisticii 
transilvănene — Ion Slavici, Iosif 
Vulcan, Aurel Mureșan — ca și asu
pra reprezentanților științei istorice.

Bogăția informației — adesea ine
dită — ținuta științifică, puterea de 
a evoca viu, dinamic complexa perso
nalitate a lui George Barițiu sînt, 
după părerea noastră, calitățile esen
țiale ale acestei monografii istorice.

Gh. ZAMFiR

PROGRAMUL I: La micro
fon, melodia preferată (8,25) ; 
Sfatul medicului: Recoman
dări pentru bolnavii de ini
mă în timpul verii (9,25) ;

„De la munte, la mare" — program muzical (9,30) ; Cro
nica economică (11,03) ; întîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat (13,30) ; Afiș radiofonic. Emisiunile 
culturale ale săptămînii (15,05) ; Antena tineretului (17,10) ; 
Tangoul veșnic tînăr (17,50) ; Orizont științific (18,05) ; 
„Variațiuni pe aceeași temă" — muzică ușoară (18,20) ; In
cursiune în cotidian (18,40) ; Teatru radiofonic. Premiera 
— „Care din doi ?“. Scenariu radiofonic de Radu Stănescu 
(20,45) ; „Sonet pentru dragostea noastră" — muzică ușoară 
(22,15) ; Moment poetic : „Grîu" (22,45). PROGRAMUL II: 
Melodii populare interpretate la diferite instrumente 
(7,00) ; „Republică, izvor de frumuseți" — program de cîn
tece (8,20) ; Cărți noi pentru micii cititori (9,30) ; Soliști și 
formații artistice de amatori (10,45) , Melodii lansate pe 
ecran (12,45) ; Coruri din opere (15,50) ; Muzică ușoară ro
mânească (16,30) ; Recunoașteți interpreții ? — muzică 
ușoară (17,10) ; Cronica literară de Victor Crăciun (17,40) ; 
Melodii din fonoteca noastră de folclor (18,25).

marți
PROGRAMUL I: Sfatul me
dicului : Concediul pre și 
postnatal (9,25); Radio-Pri- 
chindel (emisiune pentru cei 
mici) (9,55) ; Imagini ale pa

triei în muzica simfonică (10,30) ; Cronica economică (11,03); 
Pe scenele cluburilor: Activitatea cultural-educativă în 
sprijinul producției (12,15) ; întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat (13,30) ; Meridiane (15,05) ; Re
cital de operă — Arta Florescu (16,15); Șirag de cîntece 
(16,30) ; Tribuna radio (18,05) ; Odă limbii române (18,30) ; 
Fonoteca de aur : Nicolae Bălțățeanu. Prezintă Petre 
Dineu (21,05) , Melodii-magazin (21,20) ; Moment poetic. 
Oraș străvechi în nouă tinerețe : Iași (22,45). PROGRAMUL 
II: Estrada dimineții (8,00) ; Ochiul magic (emisiune de 
știință și tehnică pentru școlari) (9,30) ; Antologie de lite
ratură universală : Pagini din nuvelistica lui E. He
mingway (10,30) ; Cîntece de dragoste și jocuri populare 
(12,06) ; Concert de prînz (14,08) ; Cîntece mongole (15,30) ; 
Actualitatea muzicală : Retrospectiva stagiunii 
1966—1967 (16,30) ; „în jurul lumii" — muzică 
(17,55) ; Potpuriuri de muzică ușoară (19,30).

muzicale 
ușoară

PROGRAMUL I: 
medicului: Igiena 
mecanizatorilor agricoli (9,25); 
Cronica economică (11,03) ; 
Coordonate culturale : Ce e 

nou în mișcarea artistică de amatori din regiunile Suceava 
și Hunedoara (12,15) ; Selecțiuni din opereta „Silvia" de

miercuri
Sfatul 

muncii

Kalman (12,25) ; De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune 
pentru școlarii din clasele I—IV) (14,15) ; Melodii mai pu
țin cunoscute (14,30) ; Actualitatea literară (15,05) ; Por
trete muzicale — muzică ușoară (15,20) ; Antena tineretu
lui : „Vă interesează noul ?“ (radio-anchetă) (18,40) ; Va
rietăți muzicale (19,40) ; Atențiune, părinți ! (21,05). PRO
GRAMUL II: Roza vînturilor (emisiune pentru școlari) 
(9,30) ; Bibliotecă de literatură română : Stefan Potică — 
dramaturg (10,30) ; Album folcloric (13,00) ; Interpreți ai

Ritmuri contemporane (22,45). PROGRAMUL II: „în va
canță" — muzică ușoară (8,00) ; Cîntece patriotice (8,20) ; 
Fluieraș de fag (emisiune de folclor pentru școlari) (9,30) ; 
Piese instrumentale (11,45) ; Album folcloric (13,00) ; Mio
rița : „Făt-Frumos și Ileana Cosînzeana" (15,30) ; Sfatul 
medicului: îmbrăcămintea copiilor vara (16,15) ; Jocuri 
populare (16,20) ; Concert din opere (17,10) ; De la duet la 
octet — muzică ușoară (18,00) ; în jurul globului (19,45) ; 
Pagini din muzica ușoară (21,05).

riștii pe litoralul românesc al Mării Negre (19,40) ; Carnet 
plastic (22,15) ; Melodii lirice (0,10).

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
RADIOFONICE de la 10 la 16 Iulie 1067

RKEHÎS

muzicii preclasice : orchestra de cameră „Jean Marie Le- 
clair" (16,30) ; Scriitori ai secolului XX : George Bacovia 
(17,40) ; Actualitatea cinematografică (18,25) ; „Doina cînd 
aud cîntînd" — doine și jocuri populare (20,00) ; Țeatru 
radiofonic : „Căsătorie prin concurs" — comedie de Carlo 
Goldoni (21,30) ; Pe străzile orașelor — muzică ușoară 
(22,33).

vineri
români (14,30) ; Cărți care

JOS
PROGRAMUL I: Actualita
tea agrară. Din cuprins : 
Transportul și înmagazinarea 
recoltei în pas cu secerișul 
(5,35) ; La microfon, melodia

preferată (8,25) ; Radiomagazinul ascultătoarelor (9,30) ; 
Pagini din operete (10,00) ; „Poștașul inimii" — muzică 
ușoară (12.00) ; Din însemnările instructorului artistic.
Emulație sau egalizare artistică ? (12,15) ; Muzee și expo
ziții : Muzeul de artă din Galați (15,05) , „Ascultați și re
cunoașteți" — program de muzică simfonică (17,30) ; Radio- 
simpozion. Direcții de cercetare în psihologia socială 
(18,05) ; Incursiune în cotidian. Dialog : locatari—proiec- 
tanți (18,40) ; Antena tineretului (21,05); Moment poetic.

PROGRAMUL I: Parada so
liștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară (11,18) ; Succe
se ale muzicii ușoare (13,13) ; 
Melodii pe versurile poeților 

vă așteaptă (15,05) ; în slujba
patriei (17,10) ; Concert-ghicitoare — muzică de operă 
(17,40) ; Jurnal agrar (18,05) ; O tînără interpretă a muzi
cii populare : Angela Buciu (20,50) ; Pagini de mare popu
laritate din creația clasicilor noștri: „Pasteluri de vară" 
de George Coșbuc (21,05) ; Moment poetic (22,45) ; Caruse
lul melodiilor — muzică ușoară (22,50). PROGRAMUL II: 
Melodii populare interpretate la diferite instrumente (7,00); 
Din însemnările instructorului artistic (8,25) ; Start spre 
extraordinar (emisiune pentru tineret) (9,30) ; Teatru ra
diofonic : „Vreau să fiu nevasta ta". Comedie de Czima- 
cek, Semsey, Nadasi și Csanak (10,15) ; Muzică din operete 
(12,31) ; Revista revistelor științifice (13,30) ; Program de 
muzică franceză (16,00) ; Cadran cultural. Congrese de 
lingvistică. Vorbește acad. prof. Al. Graur (18,25) ; Itinerar 
turistic românesc. Din cuprins : Trecutul și prezentul bă- 
trînului Tomis. Pagini de reportaj de Dionisie Șincan ; Tu-

PROGRAMUL I : Revista re- 
cîjfVS viatelor economice (11,03);a# b a a t-ca Am ales pentru dumneavoas-

, .. Succese ale muzicii ușoare 
(13,13) . Întîlnire cu melodia populară și interpretul pre
ferat (13,30) ; Revista literată radio (14,10) ; Memoria pă- 
mintului romanesc. Din cuprins : Mărășești. Prezintă prof, 
univ. Constantin C Giurescu ; Călători străini despre Ță
rile Române (17,10) : în jurul globului (18,05) ; Știință, 
tehnica, fantezie (18,40) ; O melodie pe adresa dumnea
voastră (20,30) ; înregistrări de la recitalul cu public „De 
la bnakespeare la Arghezi" — poezie universală de dra
goste (-1,05) ; Moment poetic. Parodii și epigrame (22,45) ; 
Muzică de dans (0,05). PROGRAMUL II : „La cabană" — 
rnu^F®/r,'i?,?arl< (7>.45* i înșir-te mărgărite (emisiune pentru copii) (9,20) ; Mari cupluri ale iubirii : „Romeo și Julietta". 
Prezentare de Romulus Vulpescu (10,30) ; „Cine-a zis do
rului dor" — emisiune de folclor muzical (11,00) ; Călăto
rie *n istoria. civilizației (emisiune pentru tineret) (11,15); 
Melodii-magazin (12,06) ; Mituri și legende : Gruia lui 
Novac. Prezintă Violeta Zamfirescu (15,30) ; „Ascultătorii 
ne cer-." muzică de operă (17,10) ; Dinu Lipatti interpre
tează Concertul în Ia minor pentru pian și orchestră de 
Gneg (18,21); Melodii interpretate Ia havaiană (19,03) ; 
Scriitori la microfon : Vasile Rebreaiîu (19,45) ; Seară de 
operetă: „Liliacul" de Johann Strauss — fragmente 
(20,00) ; Melodii românești (23,07) : Seară de dans (1,00).(23,07) : Seară de dans (1,00).

PROGRAMUL I : Teatru ra
diofonic pentru copii : ..Sub
terana secretă". Scenariu de 
Victor Popa (8,00) ; „Trans- 

... . . •__ mitem pentru sate" (9,15);
Itinerar folcloric (10.30) ; „De toate pentru toți" (12,00) • 
Programul orchestrei de muzică populară a Radiotelevi- 
ziunn (14,15) ; întîlnire cu melodia populară și interpretul 
preferat (15,30) ; Concert simfonic popular (17,30) ; Teatru 
scurt: „Bunicul nostru drag" de G. Laughton (20,30) ; Mu
zica de dans pentru tineri și vîrstnici (21,15) ; Muzică de 
dans (23,00) ; Melodiile nopții (0,05). PROGRAMUL II : 
Miniaturi distractive (6,45) ; Arii din operete românești 
(7,20) ; Caleidoscop muzical (8,00) ; Actualitatea cinemato
grafică. Premierele cinematografice ale săptămînii (10,45) ; 
Concert folcloric (11,50) ; Concert de prînz (13,18) ; Piese 
pentru vioară de Paganini (15,00) ; Concurs cu public 
(15,10) ; Pagini celebre din opere (15,40) ; „Melodii de pre
tutindeni" — muzică ușoară (16,05) ; Cîntece de Elly Ro
man (19,05) ; Din cele mai frumoase cîntece... cele mai fni» 
moașe (20,15) ; Muzică de dans (0,01).

duminică
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CICLISM PE VELODROM

Două noi victorii românești 
în „Cupa Bucureștiului11

Una dintre cele mai 
dificile și mai specta
culoase probe de ve
lodrom, cursa cu adi- 
țiune de puncte — cu 
care s-a încheiat ieri 
dimineață competiția 
internaționala dotată 
cu „Cupa Bucureștiu
lui” — a revenit aler
gătorului nostru Va- 
sile Burlacu. In formă 
excelentă, tînărul nos
tru ciclist (antrenor : 
Iulian Gociman) a to
talizat 47 de puncte în 
timpul celor 100 de 
ture de pistă cu sprint 
la fiecare trei ture. Al 
doilea clasat, sovieti
cul Suslakov, a totali
zat doar 27 de puncte, 
iar al treilea, italianul

Mastaglio, 26 de punc
te. Burlacu cucerește 
astfel a treia frumoa
să victorie în acest 
sezon, după campio
natul de semifond pe 
șosea și — sîmbătă, în 
cadrul „Cupei Bucu
reștiului' — cursa de 
eliminare.

„Velodromiștii* noș
tri au cucerit ieri și 
cursa italiană. Echipa 
română, formată din 
V. Burlacu, G. Nego- 
escu, C. Rona, Gh. Ju- 
ravle, P. Soare, a par
curs distanța de 2 000 
m în 2T6"4/10, ega- 
lînd recordul țării. In 
urma învingătorilor 
s-au clasat: U.R.S.S. — 
la o zecime de secun

dă ; Cehoslovacia — 
la opt zecimi; Bulga
ria — la 1" 9/10.

Sovieticul Tormozov 
a cîștigat, cu 5 victo
rii, proba de viteză 
desfășurată după sis
temul turneu. Italianul 
Delzio (cu 4 victorii) 
șl românul G. Nego- 
escu (cu 3 victorii) au 
ocupat locurile ime
diat următoare.

Clasamentul gene
ral al competiției se 
prezintă astfel : 1.
U.R.S.S. (18 p.) ; 2. Ro
mânia (16 p.) ; 3. Ita
lia (5 p.) ; 4. Ceho
slovacia (5 p.) ; 5.
R.D. Germană (2 p.) ; 
6. Bulgaria (2 p.).

Reprezentativa 
Franței învinsă 
de Viitorul Bacău

B AC AU (corespondentul. 
„Scînteii"). — Ieri după amia
ză, pe terenul Dinamo din lo
calitate, reprezentativa de vo
lei a Franței a susținut al pa
trulea meci din cadrul turneu
lui ce-l întreprinde în țara 
noastră. De această dată ad
versari le-au fost voleibaliștii 
de la Viitorul Bacău, formație 
clasată pe locul cinci în cam
pionatul recent încheiat.

Băcăoanii au repurtat un re
marcabil succes; la capătul a 
cinci seturi, și-au adjudecat 
victoria cu 3—2 (12—15, 15—6, 
2—15, 15—10, 15—5). S-au re
marcat : Moșescu, Costea, Rod
nic (de la învingători), Casta- 
ing, Compte, Angot (de la în
vinși).

Astăzi, de la ora 17,30, pe a- 
celași teren are loc revanșa.

In aceste sile, poligo
nul de la Tunari poartă 
din nou haina de sărbă
toare. Aici se întrec unii 
dintre cei mai valoroși 
țintași din U.R.S.S., Ceho
slovacia, Bulgaria, R.D. 
Germană, Ungaria, Polo
nia și România, în cadrul 
celei de-a 9-a ediții a 
competiției internaționale 
„Dinamoviada". Pînă în 
prezent, rezultatele înre
gistrate sînt o mărturie că 
participanțli se află în 
formă de vîrf.

Duminică, în ziua a 
doua a concursului, în 
proba de pistol precizie 
ijO focuri, victoria a reve
nit sportivului sovietic 
E. Razkazov (Dinamo 
Moscova) care a totalizat 
571 puncte, performanță 
superioară cu 5 puncte 
actualului record mon
dial oficial. El a fost ur
mat în clasament de co
legul său Muradov (Di
namo Moscova) cu 562 
puncte și de Lucian Giuș- 
că (Dinamo București) cu 
559 puncte. Primul loc 
în clasamentul pe e- 
chipe a revenit selec
ționatei Dinamo Mos
cova cu 2 246 puncte 
(rezultat, de asemenea, 
superior actualului record 
mondial). Dinamo Bucu
rești a realizat 2 184 punc
te, fiind urmată de Ruda 
Hvezda Praga cu 2144 
puncte.

Proba feminină — annă 
standard 3X20 focuri a 
cîștigat-o sovietica Ria- 
binskaia, cu 565 puncte.

Prezent ieri la poligonul 
de la Tunari, antrenorul 
federal PETRE CIȘMIGIU 
ne-a declarat:

„Datorită numărului de 
participanți de certă va
loare, Dinamoviada con- 
stitue pentru noi o etapă 
importantă de verificare 
și selecție a țintașilor 
fruntași în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Ciu
dad de Mexico. Rezulta
tele înregistrate în pri
mele două zile sînt re
marcabile. Fără îndoială, 
la loc de frunte se situea
ză rezultatul de 571 punc
te înregistrat de Razka
zov la pistol precizie 60 
focuri. Nici o dată pe po
ligonul nostru nu a fost 
obținut un asemenea re
zultat valoros. Țin să re
marc că actualul record 
mondial, care este de 566 

•„puncte, aparține lui Ia- 
cinski (U.R.S.S.), obținut 
la campionatele europene 
din 1955 desfășurate tot 
la Tunari. Performanța lui 
Razkazov nu este omolo- 
gabilă, deoarece con
cursul nu figurează pe 
lista întrecerilor oficiale 
ale Uniunii internaționale 
de tir. Pentru a sublinia 
încă o dată valoarea a- 
cestei performanțe tre
buie să arăt că la cam-

DINAMOVIADA DE TIR
Performanțe de valoare mondială la Tunari

pionatele mondiale de la 
Wiesbaden proba de pis
tol precizie a fost cîști- 
gată cu numai 557 
puncte.

Foarte spectaculoasă a 
fost proba de pistol vi
teză, cîștigată sîmbătă de 
dinamovistul bucureștean 
M. Roșea cu 592 puncte, 
înaintea vicecampionului 
olimpic de la Tokio, I 
Tripșa — 591 puncte
Roșea s-a pregătit exce
lent pentru acest concurs 
șl a tras în fiecare „man 
șă" cîte 296 puncte. Tripșc 
a luat un start mai slab 
El a înregistrat în- prima 
manșă 294 puncte și în 
cea de a doua 297 puncte, 
nemaiputînd recupera. 
Sînt de așteptat atît astăzi 
cît și mîine alte rezultate 
de valoare la Dinamovia- 
dă. Ne bucură că înaintea 
campionatelor internațio
nale ale țării noastre, 
programate între 8 și 10 
septembrie tot la Tunari, 
țintașii români manifestă o 
formă crescîndă'.

M. Roșea, cîștigătorul ‘probei de pistol viteză
Foto i A. Carto] an

O SINGURA 
ECHIPĂ
PE TEREN?

Ieri pe stadionul Dinamo din 
Capitală a fost programat ul
timul meci al turului campio
natului republican de rugbi. 
Dinamoviștii au primit replica 
(e, de fapt, un fel de a zice...) 
a rugbiștilor de la Precizia Să- 
cele. Meciul n-a avut istoric. 
Bucureștenii, cărora într-ade- 
văr nu li se punea la îndoială 
victoria, au învins cu un scor 
de proporții puțin obișnuite : 
69—0 (27—0).

în urma acestui rezultat, pri
mele două clasate — Grivița 
roșie și Dinamo — sînt des
părțite doar de un punct: 32, 
respectiv 31. Steaua ocupă 
poziția a treia, cu 26 puncte.

PLECAREA DIRECTORULUI 
GENERAL AL F. A. O.

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala dr. B. R. Sen, directorul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.), care împreună cu 
Paul Lamartine Yates, reprezen

vremea
Ieri în țară: Vremea a fost 

în general frumoasă, cu cerul 
variabil. Au căzut averse izolate 
însoțite de descărcări electrice 
în Banat, estul Munteniei, sudul 
Moldovei și Dobrogea. Vîntul a 
suflat în general slab, cu unele 
intensificări în Banat. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila 
între 19 grade la Borsec și 28 
grade la Oradea, Săcueni, Gura- 
honț, Arad. Sînnicolau Mare, 
Răuțl și Banloc. în București: 
Vremea a fost în general fru

DE PESTE HOTÂ8E

„Harta 
turistică 
a României”

Editura U.C.F.S. ne-a anunțat 
că săptămîna aceasta va a- 
pare în librării „Harta turistică 
a României", ghid așteptat cu 
multă nerăbdare de iubitorii 
de drumeție din țară și de 
peste hotare. Harta cuprinde, 
printre altele, zonele turistice 
de importanță deosebită, căile 
de comunicație terestre, mari
time și aeriene, stațiunile bal- 
neo-climaterice, monumente 
ale naturii, mînăstiri, planuri- 
scheme ale principalelor orașe 
din România, rețeaua agenții
lor O.N.T., a hotelurilor, caba
nelor, zonelor de camping, sta
țiile de benzină și atelierele 
de întreținere auto etc.

tantul pentru Europa al F.A.O., și 
Eduard Sauma, director în Secre
tariatul acestei organizații, au fă
cut o vizită în țara noastră.

(Agerpres)

moasă, cu cerul variabil. Dimi
neața a plouat slab. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a atins 28 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 șl 13 iulie. în țară : 
Vreme ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea aver
se locale, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 20 și 
30 de grade. în București : Vre
me ușor instabilă, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

j PE ȘANTIERUL 

I „RAFINĂRIEI

CRIȘANA"
(Urmare din pag. I)

jumătate de la darea 
în exploatare.

în ce privește des- 
I fășurarea lucrărilor, 
I ne bucură faptul că 

s-a luat un start bun. 
Se lucrează din plin 
la nivelarea terenu- 

| lui și în paralel se 
| montează cei patru 

km de linie ferată in- 
I ternă care vor forma 

adevărat triaj. Au 
t să se ridice 

. pereții atelierului me
canic și blocurile cu 

I zeci de apartamente. 
I Meritul este al con

structorilor care, în 
paralel cu organiza- 

Irea șantierului, au a- 
tacat și o serie de lu- 

. crări de bază. în a- 
ceastă primă perioa- 

I dă de activitate, pla- 
Inul de producție a 

fost realizat în pro
porție de 172 la sută, 
adică cu 2 300 000 lei 
mai mult.

— Analizînd posi
bilitățile ce le avem, 
am hotărît ca încă în 
acest an să deschi
dem front de lucru la

Iun adei 
început

I
I
I
I
I
I
I
I

un număr important 
de obiective — adau
gă ing. Petre Cârmă- 
zan, șeful lotului 
Suplac al I.C.M.-Cluj. 
Vrem să ridicăm cel 
puțin opt din cele 15 
rezervoare, să con
struim două poduri și 
5 km șosele interne, 
să realizăm alimen
tarea cu apă potabi
lă și industrială și ra
cordul exterior de e- 
nergie electrică. Vor 
urma apoi coloana 
de distilare atmosfe
rică, cîteva rampe de 
încărcare și alte lu
crări.

Vizitînd diferite 
puncte de lucru ale 
șantierului, am aflat 
că realizarea acestor 
obiective e încredin
țată unor oameni 
destoinici, hotărîțl să 
contribuie la scurta
rea termenului de pu
nere în funcțiune a 
rafinăriei.
Gheorghe Iovan 
venit aici împreună 
cu constructori care 
au lucrat și la ridica
rea uzinei de alumi
nă din Oradea. Folo

sind experiența cîști
gată, ei reușesc să 
realizeze și să depă
șească sarcinile de 
plan. Echipa de 11- 
niori a lui Vasile Bă
lan, care montează o 
ramificație de cale 
ferată, a depășit pla
nul în luna iunie cu 
peste 80 la sută. Am 
văzut apoi la lucru 
pe zidarii din echipa 
lui Carol Szarkozi e- 
xecutînd izolația ter
mică și hidrofugă la 
atelierul mecanic, 
grupa de instalatori 
a lui Francisc Tre- 
glaș, care lucra la 
introducerea rețelei 
de apă potabilă. 
Hărnicia și pricepe
rea acestor oameni, 
măsurile care au fost 
luate de conducerea 
șantierului privind 
organizarea lucrului 
în două 
anumite
sînt o garanție că 
angajamentul con
structorilor de a de
păși planul de lucrări 
pe acest an cu 3 mi
lioane lei va fi înde
plinit.

schimburi la 
obiective

Maistrul
a

La „mondialele" de scrima 
ROMÂNIA - POLONIA ȘI JAPONIA - 
U.R.S.S. IN SEMIFINALE LA FLORETA

SELECȚIONATA MASCULINA DE FLORETA 
A ROMÂNIEI, formată din Mureșanu, Drîmbă, Țiu 
și Falb, a eliminat echipa Franței în sferturile de 
finală ale campionatului mondial de la Montreal. 
„Floretiștii români au luptat excelent" — scrie co
respondentul agenției France Presse. Ei au obți
nut 9 victorii, față de 3 ale francezilor. O mare 
surpriză a furnizat și echipa Japoniei, care a eli
minat reprezentativa Ungariei cu 8—6. în semifi
nale : România — Polonia și Japonia — U.R.S.S.

Proba individuală de sabie s-a încheiat cu victo
ria scrimerului sovietic Mark Rakita, urmat de 
polonezul Pawlowski și maghiarul Pezsa. Mark 
Rakita, student la Institutul pedagogic din Mos
cova, este în vîrstă de 28 de ani.

1NOTATOAREA AMERICANA CLAUDIA KOLB 
A STABILIT UN NOU RECORD MONDIAL 
în proba de 400 m mixt: 5’11”7/1O. Vechiul 
record (5’14”9/10) aparținea compatrioatei sale 
Donna de Varona. Cathy Ball a egalat recordul 
mondial în proba de 100 m bras cu timpul de 
l’15”7/10.

Alte rezultate din prima zi: lungime femei — 
Talîșeva (U.R.S.S.) 6,34 m ; 100 m plat femei — 
Kirzsenstein (Polonia) ll”4/10; 100 m plat mascu
lin — Tuiakov (U.R.S.S.) 10”5/10 ; 110 m garduri — 
Balikin (U.R.S.S.) 13”9/10 ; lungime masculin — 
Ter Ovanezian (U.R.S.S.) 7,72 m.

Ieri, Sin Kim Dan (R.P.D. Coreeană) a cîștigat 
probele feminine de 400 și 800 m plat, realizînd 
timpurile de 53” 3/10 și respectiv 2’ 04” 6/10. 
Ileana Silai (România) s-a clasat pe locul 4 în 
proba de 800 m plat cu timpul de 2’ 07” 1/10.

Alte rezultate de ieri: masculin : înăl
țime — Hubner (Cehoslovacia) 2,10 m; 5 000 m — 
Mikitenko (U.R.S.S.) 13’ 46” 6/10; prăjină — Feld 
(U.R.S.S.) 5 m; feminin: suliță — Moskalenco 
(U.R.S.S.) 54,81 m.

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE 
LIBERE

La campionatele europene de lupte libere de la 
Istanbul, sportivul român Nicolae Cristea (cat. 57 
kg) — care sîmbătă îl învinsese la puncte pe fin
landezul Alanen — a obținut ieri cea de-a treia 
victorie consecutivă, cîștigînd la puncte în fața 
polonezului Zedricki. Cristea s-a calificat în tur
neul final, fiind cel mai bine situat, cu numai 2 
puncte negative. Favoritul categoriei, sovieticul Pa
vel Malian, a fost eliminat. în cursă au mai rămas 
însă luptători puternici ca turcul Hasan Sevinc, 
bulgarul Iancio Patrikov etc.

în limitele categoriei 87 kg, Fr. Boia (România) 
l-a învins sîmbătă pe italianul Marcheggiani, iar 
ieri a terminat la egalitate cu campionul Turciei, 
Hasan Gungor. în cadrul categoriei grea, Marton 
(România) a terminat la egalitate cu Kehl (R. F. 
a Germaniei).

Ieri după amiază, în turul trei. P. Coman (categ. 
63 kg) l-a învins prin tuș (în min 8 șl 15 sec) pe 
suedezul Johansson.

Competiția s-a încheiat aseară tîrziu. Pînă la în
chiderea ediției nu ne-au parvenit rezultatele finale.

ordine Rodriguez (Spania), Husmans (Belgia), 
Simpson (Anglia), Brands (Belgia), Schleck (com
binata Luxemburg-Elveția) etc.

Tricoul galben continuă să fie purtat de fran
cezul Pingeon, urmat la 2’ 06” de italianul Po- 
lidori și la 2’ 43” de francezul Letort. în conti
nuare, clasamentul general se prezintă astfel: Van 
Neeste (Belgia) la 4’ 43”; Van Pringel (Belgia) la 
5’ 13”; Simpson (Anglia) la 5’ 15”; Schleck (com
binata Luxemburg-Elveția) la 5’ 26”; Janssen
(Olanda) la 5’ 34”; Aimar (Franța) la 5’ 43”; 
Balmamion (Italia) la 5’ 48” etc.

RECORDUL MONDIAL LA 1 500 METRI 
™ PLAT A FOST DOBORÎT la Los Angeles de 
către atletul american Jim Ryun, care a parcurs 
distanța în 3’33”l/10. Vechiul record stabilit de aus
tralianul Herb Elliott, în 1960, la Jocurile Olimpice 
de la Roma, era de 3’35”6/10. Jim Ryun a realizat 
următoarele timpuri intermediare : 400 m 1’00”9/10; 
800 m l’57”5/10; 1200 m 2’55”. în urma lui s-a 
clasat kenyanul Kipchoge Keyno, cu timpul de 
3’37”2/10.

gțH Federația franceză de fotbal a desărcinat din 
calitatea de antrenor al echipelor naționale ale 

Franței pe fostul internațional Just Fontaine. în 
locul său a fost numit Louis Dugauguez, fost an
trenor al echipei Sedan.

La Aachen (R.F.G.) au continuat concursurile 
internaționale de călărie. Proba de dresaj catego

ria „A” a fost cîștigată de vest-germanul Klimke 
cu 7,7 puncte. Proba de sărituri rezervată amazoa
nelor a revenit Irene! Kuteck (R. F. a Germaniei).

Peste 35 000 de spectatori au urmărit duminică 
ultimele întreceri. Proba de consolare-obstacole a 
fost cîștigată de călărețul român Vasile Pinciu pe 
calul Gratis — (zero penalizări) 55” 8/10. Langa 
a ocupat locul 11.

La Salisbury a avut loc meciul de rugbl dintre 
echipele Rhodesiei și Franței. Francezii — con

duși la pauză cu 3—5 — au învins cu 36—13.

ATLETISM: „MEMORIALUL ZNA- 
MENSKI"

Tradiționala competiție internațională atletică 
„Memorialul Znamenski" s-a disputat sîmbătă și 
duminică la Moscova. Proba masculină de arun
care a discului a revenit lui Trușenev (U.R.S.S.) cu 
58.52 m. Naghi (România) s-a clasat pe locul trei 
cu 56,34 m.

LIDER NESCHIMBAT IN „TURUL FRAN
ȚEI"

După o zi de repaus, participanțli la „Turul 
Franței” s-au întrecut ieri în cea de-a 9-a etapă, 
Belfort — Divonne les Bains (238 km). Victoria 
a fost decisă la sprintul final, la care s-au an
gajat 26 de alergători. A cîștigat belgianul Rey- 
broeck, cronometrat în 6 h 26’ 22”. L-au urmat în

gH LA BUENOS AIRES, în prezenta a peste 25 000 
de spectatori, s-a disputat meciul de box dintre 

argentinienii Horacio Aocavallo, campion mondial la 
categoria muscă, și Heleno Ferreira. După 15 re
prize, victoria a revenit la puncte lui Accavallo.

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat întrecerile 
tradiționalei competiții de canotaj academic 

„Regata Lucerna”, lată principalele rezultate în
registrate în finale: 2 plus 1 — Laga Delft (Olan
da) 7’25” 34/100; 4 plus 1 — Dynamo Potsdam
(R.D.G.) 6’ 40” 03/100; dublu - S.C. Einheit Dres- 
da 6’ 43” 54/100; schif simplu — Droog (Olanda) 
7’ 01” 15/100.

Multilateralitatea 
electronicii

în U.R.S.S. cibernetica 
pătrunde în tot mai nume
roase domenii ale vieții 
sociale și economice. Ulti
mele noutăți din activita
tea institutelor de cerce
tări științifice vizează rea
lizări interesante ale ciber- 
neticienilor cu aplicații în 
agricultură, medicină, tra
duceri automate și mode
larea electronică a vorbirii.

La Institutul unional de 
economie agrară, de pildă, 
au fost create primele mo
dele economico-matemati- 
ce pentru elaborarea pla
nurilor de producție ale 
unităților agricole, pentru 
repartiția optimă în ca
drul colhozurilor și sovho
zurilor a îngrășămintelor 
minerale. Experiența a cu
prins 628 de unități agri
cole din regiunile Belgo
rod și Lipețk. Printre al
tele, s-a dovedit că o mai 
rațională repartiție a în
grășămintelor chimice ri
dică eficiența acestora cu 
peste 30 la sută.

Un exemplu de folosire 
a ciberneticii în agricultu
ră ni-1 oferă oamenii de 
știință din Tașkent — ca
pitala Uzbekistanului. Ei 
au construit o mașină e- 
lectronică de calcul desti
nată elaborării prognozei 
scurgerii apelor în rîurile 
de munte. Primind unele 
date despre temperatura și 
precipitațiile atmosferice 
într-o perioadă determina
tă de timp în bazinul unui 
rîu, precum și prognoza 
meteorologică, „creierul 
electronic" elaborează un 
grafic care arată debitul 
de apă în rîul respectiv 
pentru perioada dată 
Prognozele mașinii elec

tronice permit astfel pre
vederea viiturilor și regi
mului apelor în lacurile 
de acumulare. Folosirea e- 
lectronicii în economia a- 
pelor are o importanță 
deosebită mai ales pentru 
republicile din Asia Cen
trală, unde soarta recolte
lor din oaze depinde în 
întregime de cantitatea de

rațiile chirurgicale făcute 
ulterior au dovedit că 
diagnosticul mașinii era 
cel adevărat.

Inima atrage în mod 
special atenția ciberneti- 
cienilor și aceasta, desigur, 
nu întîmplător, ci pentru 
faptul că ea este singurul 
organ capabil să se auto- 
conducă, întocmai ca un

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA 
DE LA SILVIU PODINA

apă pe care sistemele de 
irigații o primesc din rîu
rile de munte.

Cibernetica cucerește 
noi poziții și în medicină. 
Astfel, în laboratorul de 
cibernetică de la Institu
tul de chirurgie „Vișneva" 
din Moscova o mașină e- 
lectronică a fost „învăța
tă" să stabilească cu pre
cizie diagnosticul în bo
lile cardio-vasculare. De 
ce a fost nevoie de acest 
medic electronic ? Adese
ori, pentru a cunoaște cu 
exactitate starea bolnavu
lui trebuie avute în vedere 
sute de simptome și de 
indicii, pe care nici un 
medic nu poate să le cu
prindă în întregime atunci 
cînd stabilește diagnosti
cul. în decursul unei pe
rioade destul de îndelun
gate, mașina electronică a 
examinat un mare număr 
de bolnavi și „și-a spus 
părerea". Aproape toate 
diagnosticele pe care le-a 
stabilit au fost adevărate. 
Ba mai mult, într-o serie 
de cazuri în care conclu
ziile mașinii nu au coincis 
cu cele ale medicilor one-

sistem cibernetic ideal. 
Cum ar spune ciberneti- 
cienii, inima funcționează 
conform unui program 
propriu. Tocmai în studie
rea acestui program sînt 
angajați specialiștii din 
cadrul secției de biociber- 
netică a Institutului de 
cibernetică din Kiev. Sec
ția este condusă de savan
tul cu renume Nikolai A- 
mosov. Experiențele efec
tuate aici pe inimi de cîini 
urmăresc să stabilească 
matematic toate elemen
tele funcționării acestui 
organ, raporturile comple
xe dintre ele. Rezultatele 
obținute își găsesc o apli
cație imediată în perfec
ționarea aparatelor de cir
culație artificială a sînge- 
lui, indispensabile azi în 
orice secție de chirurgie 
cardio-vasculară. în per
spectivă, stabilirea riguroa
să a formulelor care mo
delează activitatea cardia
că va duce la crearea u- 
nor proteze ale inimii. 
Dacă pînă nu de mult o 
astfel de idee putea să 
pară de-a dreptul fantas
tică, în prezent, datorită

succeselor remarcabile ale 
ciberneticii, ea devine o, 
sarcină reală și realizabilă 
într-un viitor nu prea în
depărtat.

în ultima vreme s-au 
înregistrat succese în rea
lizarea unor mașini elec 
tronice pentru traducerea 
automată dintr-o limbă 
într-alta. La centrul de 
calcul electronic din Ar
menia a fost realizată o 
mașină care poate traduce 
texte tehnice din limba 
rusă în limba armeană, iar 
specialiștii gruzini au ela
borat un algoritm cu aju
torul căruia s-a efectuat, 
cu succes, traducerea la 
mașină a unor texte din 
limba rusă în limba gru
zină. Un viu interes a sus
citat, printre ciberneticie- 
nii sovietici, realizarea de 
către un grup de specia
liști din Lituania a primu
lui model electronic al 
sintezei vorbirii. Instalația 
poate pronunța cîteva pro
poziții și poate chiar să 
cînțe. Deocamdată, „vo
cea" mașinii nu are chiar 
dicțiunea clară a unui om, 
dar cuvintele pe care le 
rostește și melodia intona
tă pot fi distinse. Fizicia
nul lituanian L. Telksnis 
consideră că, drept urma
re a dezvoltării în conti
nuare a teoriei formării a- 
custice a vorbirii și mo
delării electronice a cuvîn- 
tului, în cîțiva ani vor a- 
părea primele instalații ci
bernetice sovietice care 
vor putea „vorbi" și „în
țelege’ vorbirea omului, 
deci care vor putea fi di
rijate nemijlocit de către 
om cu ajutorul vocii.



viața internațională
Consiliul de Securitate DUPĂ ALUNGAREA MERCENARILOR

DEBARCAȚI ÎN CONGO
A

pentru a
de

dezbate plingerile adresate
R. A. U si Izrael

PE CÎMPURILE DE BĂTĂLIE
DIN VIETNAMUL DE SUD

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
sîmbătă seara într-o ședință urgen
tă pentru a dezbate plîngerile Re
publicii Arabe Unite și Izraelului 
în legătură cu unele lupte care s-au 
desfășurat în zona Canalului de 
Suez la 8 iulie. După o lungă dez
batere de procedură, Consiliul a as
cultat un raport al secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, El și-a 
exprimat regretul că „nu poate 
prezenta Consiliului de Securitate 
informații cu privire la eventualele 
violări ale încetării focului în zona 
Canalului de Suez, din cauza ab
senței observatorilor O.N.U.".

Au luat cuvîntul reprezentantul 
R.A.U., El Kony, și reprezentantul 
Izraelului, Rafael. Ei au expus po
ziția guvernelor respective referi
toare la încălcarea ordinului de în
cetare a focului și la incidentele 
care au avut loc în zona Canalului 
de Suez.

Următoarea ședință a Consiliu
lui de Securitate este convocată 
pentru duminică seara.

SE PROIECTEAZĂ 0
CONFERINȚĂ ARABA 
LA NIVEL ÎNALT

CAIRO 9 (Agerpres). — Ziarul 
„Al Ahram" anunță că miniștrii de 
externe ai țărilor arabe, prezenți la 
New York -în legătură cu lucrările 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., au căzut de 
acord asupra convocării unei con
ferințe arabe la nivel înalt. Ziarul 
precizează că acordul este încă 
neoficial, el urmînd să fie aprobat 
de șefii de state. După toate proba
bilitățile, conferința va avea loc la 
Khartum.

Parada
aviatică de
la Moscova

PREZENTAREA 
UNOR TIPURI NOI 

DE AVIOANE MILITARE 
ȘI CIVILE

Președintele
Boumedienne la Cairo

CAIRO 9 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului Național al Revoluției 
din Algeria, Houari Boumedienne, a 
sosit duminică după-amiază la Cairo 
pentru o vizită oficială în Republica 
Arabă Unită. El a fost primit la aero
port de președintele Nasser cu care 
va avea în cursul serii de duminică o 
primă întrevedere.

KINSHASA 9 
(Agerpres). — 
In baza unul or
din al președin
telui Mobutu, 
transmis de ra
dio Kinshasa, 
tribunalele civi
le au fost înlo
cuite pe întregul 
teritoriu congo- 
lez cu tribunale 
militare care 
preiau toate ca
zurile legate de 
„securitatea in
ternă și externă 
a statului".

Pe hartă sînt 
indicate orașele 
Kisangani și Bu
kavu din care 
mercenarii au 
fost alungați.

OSTILITĂȚILE DIN NIGERIA
TRUPELE FEDERALE ÎNAINTEAZĂ PE DOUA FRONTURI ÎN 

ORIENTALAPROVINCIE

Din Lagos, capitala federală a Ni
geriei, agențiile de presă au trans
mis în cursul zilei de duminică ur
mătoarele relatări cu privire Ia des
fășurarea conflictului dintre trupele 
federale și cele ale provinciei sece
sioniste „Biafra", care a intrat în cea 
de-a patra zi :

Forțele federale au anunțat mai 
multe succese și își continuă înain
tarea spre Enugu, capitala „Biafrei", 
cu scopul de a executa ordinul de 
arestare lansat de generalul Gowon, 
șeful guvernului federal de la Lagos, 
împotriva lt. col. Odumegwu Ojuk- 
wu, guvernatorul provinciei secesio
niste.

Din surse oficiale, duminică di
mineața s-a confirmat că lupte spo
radice continuă să aibă loc la Ogoja, 
(nord-vestul provinciei secesioniste)

și la o distantă de 50 km la sud de 
orașul Gakem (al treilea oraș ocupat 
de trupele federale), căzut în cursul 
nopții de sîmbătă în mîinile trupelor 
federale, care continuă să avanseze 
în interiorul provinciei orientale.

Potrivit surselor oficiale, pier
derile secesioniștilor ar fi de 2 000 
oameni.

Postul de radio Enugu afirmă, că 
forțele rebele ar fi ucis 214 soldați 
ai unităților federale.

Deși înaintarea trupelor federale 
pare să fie oarecum frînată de ploile 
torențiale care au făcut drumurile 
greu practicabile, acestea progresea
ză, își mențin presiunea pe două 
fronturi la nord-est și la nord-vest I 
de Enugu. Aviația guvernului de la I 
Lagos efectuează zboruri de recu
noaștere deasupra provinciei sece- i 
sioniste.

® „Companii în
tregi americane ni
micite" (Associa
ted Press) ® „Paci
ficarea" bate pasul
pe Ioc ® Cereri ur
gente de noi întă
riri adresate de co
mandamentul de la 
Saigon 
dintele 
capitala
nameză, în sep
tembrie ?

® Preșe- 
S.U.A. în 

sud-viet-

patriotice
din ce in ce mai
numeroase, mai 
bine înarmate

la Dong Ha
SAIGON 9. Agenția France 

Presse relatează că elicopterul în 
care se afla McNamara nu a pu
tut ateriza duminică dimineață 
la baza aeriană Dong Ha. din 
cauza tirului artileriei forțelor 
patriotice. Comandantul bazei a 
fost nevoit să interzică aterizarea 
elicopterului ministrului apărării. 
Patrioții sud-vietnamezi, a preci
zat un purtător de cuvînt mili
tar, folosesc tunuri de 130 și 
153 mm.

® HANOI. Unitățile antiaerie
ne din Haifong și provinciile 
Anj Nam Ha și Hai Doung au 
doborît duminică șase avioane 
americane. Agenția V.N.A. anun
ță că în cursul operațiunilor un 
număr de piloți americani au 
fost uciși sau capturați. Numărul 
total al avioanelor americane 
doborîte deasupra R. D. Viet
nam se ridică acum la 2 086.

După cum a transmis din Washing
ton corespondentul ziarului „Le Fi
garo", pe biroul președintelui John
son se află un dosar voluminos cu 
titlul: Vietnam. Intre filele dosaru
lui sînt prinse cererile generalului 
Westmoreland, comandantul corpului 
expediționar american în Vietnam, 
cu privire la mărirea efectivelor sale 
pînă la 750 000 de oameni; aceasta 
ar echivala cu un spor de ordinul a 
250 de mii de militari față de cifrele 
prevăzute anterior. In cazul că a- 
ceastă propunere n-ar fi reținută la 
Washington, Westmoreland ar dori 
trimiterea de noi efective între cel 
puțin 60 mii și 150 mii de oameni, 
formulă prin care s-ar evita o che
mare sub arme a rezerviștilor. Casa 
Albă urmează să se pronunțe asupra 
cererilor statului major american de 
la Saigon după înapoierea din călă
toria de inspecție, efectuată în pre
zent în Vietnamul de Sud de minis
trul apărării, McNamara, care este 
însoțit de generalul Wheeler, pre
ședintele comitetului șefilor de state 
majore.

Menționînd că McNamara a recu
noscut că „pacificarea bate pasul pe 
loc" în Vietnamul de Sud, ziarul „Le 
Monde" scrie că ministrul apă
rării al S.U.A. a sosit la Saigon 
„într-un moment destul de critic 
pentru forțele americane și cînd este 
vorba de cereri urgente de întăriri,

de generalul Westmore-prezentate 
land".

„Nivelul 
— scrie 
lie — va constitui evident unul din 
subiectele de studiu ale d-lul McNa
mara ; la 1 Iulie în Vietnam se aflau 
464 200 de americani... Dealtmlnteri, 
dacă se tine seama de soldatil din 
Tailanda, de flota a Vil-a, de Guam 
șl de Filipine, APROAPE 600 DE MII 
DE AMERICANI PARTICIPĂ ÎN 
PREZENT DIRECT SAU INDIRECT 
LA RĂZBOI".

Referlndu-se la forțele Frontului 
National de Eliberare sud-vietnamez, 
același ziar scrie :

efectivelor șl întăririlor 
„Le Monde' din 8 iu-

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul Zilei aviației 

sovietice, pe aeroportul Do
modedovo de lingă Moscova 
a avut loc la 9 iulie o paradă 
aviatică consacrată celei de-a 
50-a aniversări a Revoluției 
din Octombrie. Au participat 
L. Brejnev, A. Kosîghin, V. 
Podgornîi și alți conducători 
de partid și de stat, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști, 
precum și peste 100 000 de lo
cuitori ai Moscovei.

Au fost prezentate numeroa
se tipuri de avioane și elicop
tere militare și civile. Piloți 
militari și sportivi și-au de
monstrat înalta măiestrie de 
pilotaj.

Pe lingă avioanele de pasa
geri aflate în prezent in ex
ploatare pe liniile aeriene in
terne și internaționale ale 
U.R.S.S. au fost prezentate 
și modele noi ca „Tu-134", 
„Iak-40“ și „11-62". După tre
cerea unei formații de avioane 
amfibii a urmat o operațiune 
de desant. Citeva clipe cerul 
s-a umplut de cupolele mul
ticolore ale parașutelor.

Un interes deosebit au stir- 
nit noile tipuri de avioane de 
luptă, purtătoare de rachete, 
cu geometrie variabilă— dotate 
cu motoare reactive de ridi
care, datorită cărora pot să 
decoleze pe o distanță mai 
mică de 200 de metri, iar în 
zbor ating o viteză de peste 
3 000 de kifometri. O adevărată 
senzație a provocat avionul cu 
decolare și aterizare verticală.

agențiile de presă transmit
Planul de colaborare culturală între România 

și Albania pe 1967-1968 a fost semnat la Tirana de către Manole 
Bodnăraș, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România, și Misto Treska, președintele Comitetului albanez pentru relațiile 
culturale.

Cu prilejul vizitei în R. D. Vietnam a delegației 
F«S.M« condusă de Pierre Gensous, secretar al F.S.M., la Hanoi a fost 
organizată o conferință de presă. Șeful delegației a reafirmat sprijinul 
total pentru poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam și de
clarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietna
mul de sud pe care le consideră o bază de rezolvare a problemei viet
nameze.

Contacte economice iugoslavo-columbiene. 
Sîmbătă au avut loc convorbiri între reprezentanții Camerei Economice 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, în frunte cu președintele Anton Bole și 
delegația guvernamentală economică și comercială a Columbiei condusă 
de Jorge Valencia, secretar pentru comerțul exterior. Părțile și-au expri
mat dorința sporirii volumului schimbului de mărfuri și extinderii listei 
de articole schimbate.

i
j]
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Știrile care provin din Guineea „portugheză" fac cunoscut că de
tașamentele armatei de eliberare au participat la noi acțiuni de luptă 
împotriva trupelor colonialiste.

Spre dezlegarea
misterului...

După cum s-a anunțat la Bonn, vi
neri și sîmbătă poliția vest-germană a 
operat primele arestări de persoane 
implicate în disparițiile misterioase, în 
ultimele săptămîni, a unui număr de 
cetățeni sud-coreeni aflați pe teritoriul 
R.F.G. Cei arestați sînt bănuiți că au 
participat la răpirea și repatrierea for
țată a celor 16 cetățeni sud-coreeni, 
ostili regimului de la Seul, lncepînd de 
joi, poliția supraveghează ambasada 
Coreei de sud dă la Bonn.

Răpirile înregistrate pînă în prezent 
au ridicat proteste în rîndul opiniei pu
blice vest-germane. Președintele Comi
siei pentru afaceri interne a Bundesta- 
gului, Schmidf-Vockenhausen, a cerut 
guvernului să ia măsuri energice. „Este 
inadmisibil, a spus el, să se comită 
răpiri politice sub acoperirea imunității 
diplomatice". Intr-o scrisoare semnată 
de sud-coreenii care locuiesc în R.F.G. 
se cere expulzarea membrilor Ambasa
dei Coreei de sud „care au participat la 
actele de banditism comise împreună cu 
serviciile secrete sud-coreene“.

Agențiile de presă A.F.P. și U.P.t. 
au relatat că joia trecută Klaus Schutz, 
secretar de stat la Ministerul de Ex
terne, l-a convocat pe ambasadorul 
sud-coreean la Bonn, făcîndu-i cunoscut 
reprezentantului Seulului că guvernul 
federal consideră insuficiente „explica
țiile" furnizate de ambasador.

ABANDONAREA DE CĂTRE FRANȚA

A PROIECTULUI COMUN „G. V.“

pentru Wilson"
După cum am anun

țat într-o coresponden
ță, avionul de luptă 
cu geometrie variabilă 
(G. V.), pe care brita
nicii și francezii își 
propuneau să-l constru
iască în comun, a... ca
potat prin abandonul 
părții franceze. Iată cî- 
teva reacții în presa 
britanică față de aceas
tă hotărîre neașteptatătă hotărîre 
de Londra:

Ziarul 
„DAILY 
GRAPH":

Aceasta constituie o 
„lovitură dură pentru 
guvernul Wilson... Pri
mul ministru britanic 
făcuse, înainte de toa
te, din cooperarea teh
nică cu „cei șase", și în

londonez 
TELE-

special cu Franța, u- 
nul din aspectele esen
țiale ale ofensivei sale 
în direcția Pieței co
mune. Unele semne lă
sau să se creadă că 
președintele de Gaulle, 
hotărînd să coopere
ze la proiectul G. V., 
în ciuda unei opoziții 
importante din partea 
industriei aeronautice 
franceze, fusese impre
sionat de argumente
le d-lui Wilson. Poate 
că așa stau lucrurile; 
nimic nu permite să 
se pună la îndoială că 
escaladarea cheltuieli
lor prevăzute a fost 
rațiunea majoră, a de
ciziei Franței. în pofi
da asigurărilor pe care 
ea le dă din nou, a-

ceastă decizie nu este 
însă mai puțin de rău 
augur pentru alte pro
iecte franco-engleze".

„THE GUARDIAN" 
scrie de asemenea:

„Eșecul acestui pro
gram aruncă o umbră 
neliniștitoare asupra al
tor proiecte similare. 
Nu se poate decît re
greta că abandonarea 
proiectului G. V. inter
vine într-un moment 
în care Franța barează 
intrarea Angliei în Pia
ța comună. Din acest 
motiv se aduce o nouă 
lovitură speranței că ea 
va reuși să intre în a- 
ceasta — și poate că 
asta și voia în mod 
precis președintele de 
Gaulle".

Încheierea vizitei în Polonia a vi cepreședintelui Comi
siei planificării din Pakistan, Mian Muzaffar Ahmed ; el a avut întreve
deri cu președintele Comisiei de Stat a Planificării de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R. P. Polone, Ștefan Jedrychowski, cu ministrul comerțu
lui exterior, Witold Trampczynski, și convorbiri cu directori ai unor între
prinderi ide comerț exterior.

— Intre 4 și 8 iulie, președintele Curții Supreme a S.U.A., Earl 
Warren, a făcut o vizită neoficiala în Polonia și a avut întrevederi cu 
Stanislaw Walczak, ministrul justiției, cu Resich Zbigniew, prim-preșe- 
dinte al Tribunalului Suprem, și alte persoane oficiale.

Parlamentul peruvian a adoptat proiectul de 
lege pentru naționalizarea zăcămintelor de țiței de u 
Brea și Parinas situate în nordul țării și exploatate de compania 
nord-americană „International Petroleum". Proiectul a fost trimis 
spre semnare președintelui Perului. Producția zăcămintelor men
ționate reprezintă circa o treime a producției de țiței din Peru.

Guvernul francez a autorizat societățile petro
liere să ridice prețul benzinei cu maximum 2 centime la li
tru ; sînt majorate corespunzător și prețurile la alte produse petro
liere, de la 10 iulie, datorită creșterii cheltuielilor de transport a 
petrolului după întreruperea circulației pe Canalul de Suez.

Un grup de scriitori români Ia Belgrad, depind 
de sîmbătă, ei fac în R.S.F.I. o vizită de 10 zile.

Elaborarea unui nou acord americano-japonez 
cu privire la cooperarea în domeniul energiei atomice a fost anunțată la 
Tokio. Acordul, care se extinde pe o perioadă de 30 de ani și urmează 
să-l înlocuiască pe cel vechi care expiră în decembrie, prevede că Japo
nia va primi aproximativ 126 de tone uraniu 235. S.U.A. vor impune Ja
poniei condiții stricte în legătură cu planurile și tipurile reactorilor nu
cleari. Guvernul japonez va supune noul acord aprobării Dietei.

JJ

„Stînca" ce străjuiește la confluența apelor Mediteranei 
și Atlanticului face obiectul unui nou episod în conflic
tul care opune Londra și Madridul. După cum au anun
țat agențiile de presă, guvernul spaniol, printr-o notă re
misă guvernului englez, îl pune pe acesta din urmă în 
gardă față de referendumul pe care se pregătește să-l 
organizeze în colonia sa do pe continentul european. Nota 
respinge ca „total inacceptabil" proiectul acestui referen
dum prin care populația Gibraltarului ar fi chemată să 
se pronunțe asupra rămînerii sale sub jurisdicția coroanei 
britanice, și declară că „dacă guvernul britanic va pune 
în aplicare această hotărîre unilaterală, el va alege o cale 
contrară celei indicate de Națiunile Unite, cu toate con
secințele pe care acest lucru le-ar implica". într-un ase
menea caz, guvernul spaniol nu s-ar mai considera legat 
de nici una din obligațiile derivînd din tratatul de la 
Utrecht prin care Gibraltarul a fost cedat Angliei.

Cîteva zile mai tîrziu, un purtător de cuvînt al ministe
rului de externe britanic a declarat că Londra nu-și va 
modifica planurile cu privire la Gibraltar, unde va orga
niza în cursul lunii septembrie referendumul anunțat.

ft

URAGANE
VIOLENTE...

...s-au abătut în cursul ulti
melor 24 de ore asupra regiu
nilor din sud-vestul Japoniei, 
fiind urmate de inundații și 
alunecări de terenuri. După 
cum anunță agenția Kyodo, 
pînă acum au fost înregistrați 
69 de morți, 65 de răniți și 81 
dispăruți. In insula Kyushu 
inundațiile au distrus 255 de 
locuințe și au avariat alte 
5 594. In prefectura Yama
guchi, 1 892 locuințe au fost 
inundate, iar în prefecturile 
Hiroshima și Okayama, 1576 
de locuințe. Alte sute de locu
ințe au fost distruse și aproxi
mativ 16 000 au fost inundate 
în regiuni învecinate. Toate 
mijloacele de transport sînt 
dezorganizate, iar liniile ferate 
sînt întrerupte în numeroase 
puncte. Autoritățile iau măsuri 
urgente cerute de situație.
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Tn timp ce Bundestagul a început dezbaterea cu 
privire la legile de „stare excepțională", la Bonn 
s-au desfășurat manifestații împotriva adoptării 
acestei legislații.

(Imagine publicată de „DEUTSCHE 
VOLKSZEITUNG").

....ACESTE CIFRE SÎNT ÎN 
MOD MANIFEST INSUFICIEN
TE PENTRU A FACE FAȚĂ 
PRESIUNII CRESCÎNDE A U- 
NOR ADVERSARI DIN CE ÎN 
CE MAI NUMEROȘI ȘI DIN CE 
ÎN CE MAI BINE ÎNARMAȚI". 
Ziarul citat descrie astfel situația 
militară :

— o „intensificare a ofensivei" 
forțelor patriotice în apropiere 
de paralela 17 ;

— o „înrăutățire o situației a- 
mericanilor în toate provinciile 
septentrionale și pe Platourile 
înalte" ;

— în sfîrșit, se pare că „în mod 
special în sectorul de 
rinarii" sînt covîrșitl 
sari. Alte regiuni au 
fie degarnisite spre a 
ajutorul acestor unităti de elită" ;

— agenția Associated Press a 
transmis că „nu mai sînt rare ca
zurile cînd companii întregi sînt 
practic nimicite și cînd batalioane 
trebuie să fie retrase de pe teren 
deoarece efectivele lor sînt re
duse în mod periculos".

nord, „ma
de adver- 

trebnît să 
se veni în

„Promisiunile" generalilor ameri
cani de la Saigon, care condiționea
ză Ipotetice rezultate pe cîmpurile 
de luptă de trimiterea a noi 
întăriri, sînt considerate de co
respondentul ziarului „Le Figaro" 
drept un joc de-a „pielea ursului 
din pădure"... Corespondentul rela
tează că, în perspectiva alegerilor și 
față de realitățile războiului din 
Vietnam, președintele Johnson — 
după cum a confirmat oficial purtă
torul de cuvînt al, Casei Albe — ar 
dori să întreprindă în luna septem
brie „un nou periplu în Extremul 
Orient" care să-i dea prilejul unei 
inspecții la fața locului în Vietna
mul de Sud.

Bilanțuri „umflate"
Ziarul „Gazette de Lausanne" cu 

data de 7 iulie publică o știre din 
Saigon în care se spune că în 
bilanțurile oficiale americane ci
frele referitoare la pierderile su
ferite de forțele patriotice sud-viet- 
nameze sînt „umflate" adesea. „O- 
fițeri superiori la fața locului și la 
Washington au exprimat îndoieli 
în particular" în legătură cu exac
titatea cifrelor, scrie ziarul, citînd 
mai departe „un general aflat în 
post la Saigon, care a declarat că 
el reduce întotdeauna cu jumătate 
sau chiar mai mult", cifrele oficia
le cu privire la numărul de pa- 
trioți căzuți pe cîmpul de luptă. 
De altfel, subliniază ziarul, „la Pen
tagon s-a declarat că bilanțurile 
oficiale au fost exagerate în tre
cut".

OOAMNA OEBRAY 
ȘI-A VĂZUT FIUL

Din capitala boliviană, La Paz, 
agenția France Presse a transmis 
o relatare despre întrevederea 
care a avut loc sîmbătă între d-na 
Alexandre Debray fi jiul ei, cu
noscutul publicist francez Regis 
Debray. Întrevederea s-a desfă
șurat timp de o oră într-o vilă, 
situată în fața unei cazărmi, lîngă 
localitatea Camiri, în sud-estul 
Boliviei.

De peste două luni și jumătate 
Regis Debray este ținut „la se
cret" de autoritățile boliviene 
care vor să-l implice într-un pro
ces soldat cu ani grei de deten
țiune, pentru pretinse legături cu 
mișcarea de partizani care a luat 
o mare amploare în Bolivia. In- 
trucît nu s-a mai știut nimic des
pre soarta celui arestat, o largă 
campanie pentru salvarea lui s-a 
desfășurat în ultimul timp în 
presa franceză și internațională. 
Întrevederea de sîmbătă este în 
legătură directă cu această cam
panie.
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