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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEA UȘESCU 

la consfătuirea cu activul de bază 
al Ministerului Afacerilor Interne

intre 15 și 18 iulie, la 
Casa de cultură a M.A.I. 
din Capitală a avut loc 
consfătuirea activului de 
bază al Ministerului Afa
cerilor Interne, care a ana
lizat activitatea desfășu
rată de acest minister in 
lumina documentelor Ple
narei Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român din 26—27 iunie 
a.c. Au luat parte condu
cerea ministerului, direc
tori generali, comandanți 
de mari unități și unități, 
directori din unitățile cen
trale și regionale de secu
ritate și de miliție, șefi 
de servicii, secții și biro
uri din aparatul central și 
regional, secretari de con
silii politice și ai comite
telor de partid, precum și 
alte cadre cu funcții de 
răspundere din aparatul 
central și regional de 
securitate și de miliție.

La lucrările adunării au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Emil Bodnaraș, llie Ver- 
deț, Vasile Patilineț.

La discuții au luat cu- 
vintul cadre cu munci de 
răspundere din conduce
rea ministerului și din 
direcțiile regionale, co
mandanți de unități, se
cretari ai consiliilor poli
tice și ai comitetelor de 
partid.

Participanții la dezba
teri au supus unei pro
funde analize activitatea 
desfășurată de organele 
ministerului, în decursul 
anilor, pentru îndeplini
rea sarcinilor de răspun
dere încredințate de partid 
și guvern in domeniul 
asigurării securității sta
tului, al ordinii publice, 
apărării proprietății so
cialiste și personale a ce
tățenilor, a drepturilor 
și intereselor legale ale 
oamenilor muncii. Vorbi
torii au subliniat rezulta
tele pozitive obținute, pre
cum și lipsurile și mani
festările negative care au 
existat in munca organe
lor ministerului.

Ei au relevat adeziu
nea deplină a tuturor lu
crătorilor din M.A.I. la 
politica internă și exter
nă a Partidului Comunist 
Român și a guvernului, au 
exprimat hotărirea lor de 
a-și aduce întreaga contri
buție la înfăptuirea aces
tei politici.

în cuvîntul său, tovară
șul Cornel Onescu, minis
trul afacerilor interne, a 
asigurat conducerea de 
partid și de stat că în
tregul personal al minis
terului va îndeplini cu 
abnegație toate misiunile 
încredințate de partid și 
guvern, va sluji cu cre
dință și devotament cau
za partidului, a întregu
lui popor muncitor, va 
munci neobosit pentru 
perfecționarea continuă a 
muncii sale in spiritul in
dicațiilor date de Comite
tul Central al Partidului 
Comunist Român.

Primit cu puternice și 
vii aplauze, a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român.

Vizita în Olanda 
a tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer

STIMAȚI TOVARĂȘI,
Dați-mi voie să vă transmit dum

neavoastră, tuturor lucrătorilor din 
aparatul securității de stat și din 
celelalte unități ale Ministerului A- 
facerilor Interne, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului, Consiliului de Stat și gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia. (Aplauze).

în cadrul consfătuirii, activul de 
bază al Ministerului Afacerilor In
terne a dezbătut pe larg, cu spirit 
de răspundere, în lumina hotărîri- 
lor recentei plenare a Comitetului 
Central al partidului, principalele 
probleme ale activității desfășura
te pînă în prezent de acest impor
tant organ de stat, precum și sarci
nile sale de viitor.

Așa după cum este cunoscut, în 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea, partidul și guver
nul au inițiat și înfăptuit o serie de 
măsuri de mare însemnătate pen
tru îmbunătățirea activității noas
tre în diferite domenii ale con
strucției socialismului, ale vieții e- 
conomice și sociale. Comitetul Cen
tral — organul suprem al partidu
lui între congrese — examinează in 
mod aprofundat toate aspectele e- 
sențlale ale muncii de partid ■și- de 
stat, stabilind căile și metodele în 
vederea ridicării întregii noastre 
activități pe o treaptă superioară, 
corespunzător cerințelor actuale ale 
dezvoltării societății.

în contextul acestor preocupări 
generale, conducerea partidului a 
analizat în ultima vreme și activi
tatea Ministerului Afacerilor Inter
ne și a stabilit măsuri de perfec
ționare a muncii acestuia — lucru 
deosebit de necesar în condițiile 
transformărilor profunde petrecute 
în viața societății noastre, ale eta
pei desăvîrșirii construcției socia
lismului.

Consfătuirea activului de bază al 
Ministerului Afacerilor Interne se 
înscrie în preocupările generale ale 
conducerii partidului de a se con
sulta pe larg asupra problemelor 
politicii interne și externe cu acti
vul de partid și de stat, cu masele 
largi ale întregului nostru popor, 
creîndu-se astfel condiții ca hotărî- 
rile adoptate să corespundă cît mai 
bine sarcinilor actuale ale dezvoltă
rii și totodată să asigure participa
rea largă, a activului de partid și 
de stat, a maselor la înfăptuirea lor. 
în aceasta constă, de altfel, forța și 
tăria partidului, a orînduirii noas
tre socialiste. (Aplauze).

România socialistă înfățișează ta
bloul unei țări în plin avînt eco
nomic, politia și social ; patria noas
tră înaintează în ritm rapid pe dru
mul progresului și civilizației, al 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. După cum se știe, într-o 
perioadă relativ scurtă, poporul 
român a obținut succese remarca
bile în industrializarea socialistă a 
țării, în dezvoltarea agriculturii, în 
înflorirea științei și culturii, în toa
te compartimentele vieții sociale.

Schimbări de importanță istori
că au avut loc în structura social- 
econcmică a țării i a fost lichidată 
exploatarea omului de către om . și 
odată cu ea clasele exploatatoare; 
relațiile de producție socialiste au 
triumfat în întreaga economie na
țională, la orașe și sate. Clasa mun
citoare devine an de an tot mai pu
ternică, îndeplinindu-și cu cinste 
misiunea istorică de clasă conducă
toare a societății noastre socialiste ; 
țărănimea cooperatistă s-a trans
format într-o clasă nouă, care joa
că un rol din ce în ce mai impor
tant în întreaga viață economică-so- 
cială a României : intelectualitatea, 
ale cărei rînduri au crescut conti
nuu în anii construcției socialiste, 
participă activ la vasta operă de 
făurire a noii orînduiri sociale. 
Alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănime — baza orînduirii noastre 
socialiste — se .ridică pe o treaptă 
tot mai înaltă pe măsura perfec
ționării continue a relațiilor sociale.

în ambianța marilor prefaceri 
prin care trece țara noastră, sub 
îndrumarea atentă a partidului și 
guvernului, a întregii societăți, creș
te un tineret viguros, devotat pa
triei, orînduirii socialiste, dornic să 
învețe, să-și- însușească comorile 
științei și culturii universale, să se 
pregătească temeinic pentru viață, 
pentru muncă, pentru a duce mai 
departe cu succes măreața operă 
de edificare a socialismului și co
munismului în România. Orînduirea 
noastră a deschis femeilor largi po
sibilități de afirmare în viața so

cială, le-a creat condiții pentru a-și 
pune tot mai mult în valoare talen
tul și aptitudinile, energia, spiritul 
gospodăresc.

în țara noastră au fost înlătura
te pentru totdeauna inegalitățile și 
discriminările de natură națională ; 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, muncesc umăr la 
umăr pentru înflorirea patriei co
mune, înfăptuiesc neabătut politica 
internă și externă a Partidului Co
munist Român. (Aplauze).

Schimbări profunde au loc în 
conștiința oamenilor muncii, în e- 
tica socială, în concepția despre 
viață, despre îndatoririle cetățenești 
ale individului ; patriotismul socia
list reprezintă o uriașă forță motri
ce în asigurarea progresului econo
mic și social al României.

Un rol hotărîtor în realizarea 
acestor mari victorii ale poporului 
român îl are vasta activitate orga
nizatorică și politică desfășurată de 
partidul comunist, politica sa justă 
bazată pe aplicarea creatoare a 
marxism-leninismului la condiții
le concrete ale țării noastre, pe 
studierea aprofundată a realității, a 
cerințelor și legilor dezvoltării so
ciale.

în momentul de față întregul 
nostru popor muncește cu entu
ziasm pentru înfăptuirea progra
mului trasat de Congresul al 
IX-lea al partidului, pentru rea
lizarea obiectivelor cincinalului. 
După cum știți, planul producției 
industriale pe primul an și jumă
tate al cincinalului a fost nu nu
mai realizat, ci și depășit, asigu- 
rînd în continuare un ritm înalt 
de dezvoltare acestui domeniu ho
tărîtor al economiei naționale. 
Succese însemnate s-au obținut în 
1966 în producția agricolă, iar 
perspectivele recoltelor acestui an 
sînt, de asemenea, îmbucurătoare.

Se realizează cu succes preve
derile privind dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele, activi
tatea de cercetare științifică, acti
vitatea culturală, ridicarea nivelu
lui de viață al întregului popor. 
Ca urmare a dezvoltării continue a 
democrației socialiste se lărgește 
tot mai mult participarea activă a 
maselor la rezolvarea treburilor de 
stat și obștești, la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și gu
vernului.

Se poate spune deci că situația 
politică, economică și socială din 
țara noastră este foarte bună, că, 
într-o atmosferă de entuziasm 
creator și de încredere în ziua de 
mîine, în viitorul luminos al pa
triei, întregul popor român își con
sacră energia și puterea de muncă 
operei de edificare socialistă, în
făptuirii programului partidului de 
dezvoltare multilaterală a Româ
niei pe drumul civilizației și pro
gresului. (Aplauze).

Numeroasele întîlniri ale condu
cerii de partid și de stat cu oa
menii muncii din diferite regiuni, 
din întreprinderi, unități agricole, 
instituții de știință și cultură, ma
nifestările de entuziasm care au 
avut loc cu aceste ocazii, sînt o 
expresie vie a legăturii strînse 
dintre partid și popor, a încrederii 
nemărginite a oamenilor muncii în 
politica marxist-leninistă a parti
dului și guvernului care corespun
de pe deplin intereselor și aspira
țiilor lor fundamentale. (Aplauze). 
Orînduirea noastră socialistă și-a 
dovedit pe deplin superioritatea, 
forța și trăinicia de granit; putem 
afirma cu deplin temei că nicioda
tă nu au fost atît de strîns unite 
masele largi ale oamenilor muncii 
de la orașe și sate în jurul parti
dului și guvernului, niciodată nu au 
fost atît de mari prestigiul și auto
ritatea partidului nostru în fața în
tregului popor. (Aplauze).

Subliniind marile realizări obți
nute în anii socialismului, nu pu
tem să nu relevăm însă că în uriașa 
noastră activitate de construire a 
noii orînduiri sociale s-au mani
festat și lipsuri, s-au comis și gre
șeli. Este însă caracteristic faptul 
că partidul a știut și știe să în
drepte lipsurile, ia toate măsurile 
necesare pentru a asigura mersul 
necontenit înainte al țării.

Este cunoscut că revoluția și con
strucția socialistă s-au desfășurat 
în condițiile unei ascuțite lupte de 
clasă, în cursul căreia politica par
tidului nostru s-a înfruntat cu po
litica forțelor reacționare, fiind în
vinsă pas cu pas opoziția claselor 
exploatatoare care urmăreau să-și 
mențină privilegiile, să împiedice 
realizarea aspirațiilor .oamenilor 
muncii. In această luptă grea cu 

clasele exploatatoare, cu forțele 
reacționare interne și externe, rolul 
hotărîtor l-au jucat masele popu
lare, partidul, politica sa marxist- 
leninistă, uriașa sa activitate de 
mobilizare a poporului. Partidul 
s-a sprijinit pe clasa muncitoare, 
pe țărănime și intelectualitate, 
bucurîndu-se de adeziunea deplină 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care l-au 
urmat cu încredere în toate îm
prejurările. Politica partidului a 
repurtat în această luptă o victo
rie strălucită, care se oglindește în 
mărețele transformări revoluțio
nare înfăptuite în viața socială a 
țării, în mersul înainte al Româ
niei pe drumul prosperității. Clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea — întregul popor a devenit 
stăpîn pe destinele patriei, făuritor 
al vieții sale noi. (Aplauze).

în lupta complexă care a trebuit 
dusă în procesul revoluției și con
strucției socialiste cu forțele reac- 
țiunii interne și externe, un rol în
semnat a revenit organelor de secu
ritate și celorlalte unități ale Mi
nisterului Afacerilw Interne. Ca 
instrument al puterii oamenilor 
muncii, al partidului și statului, 
chemat să apere cuceririle revolu
ționare ale cțlor lce? muncesc îm
potriva uneltirilor și acțiunilor 
dușmanilor construcției socialiste 
— securitatea și-a îndeplinit în 
bune condiții menirea sa. Activita
tea organelor de securitate este o 
parte integrantă a activității gene
rale a statului socialist, rezultatele 
muncii lor oglindindu-se în succe
sele de ansamblu ale țării noastre.

Desigur, în primii ani după în
ființare. organelor de securitate 
le-au lipsit experiența și priceperea, 
uneori au primit și îndrumări gre
șite, dar, în ansamblu, putem spune 
că ele au corespuns misiunii pentru 
care au fost create, și-au îndepli
nit cu cinste și devotament însărci
nările încredințate de partid și gu
vern (Aplauze), aducînd o contri
buție însemnată la înfăptuirea po
liticii generale a partidului și sta
tului. Doresc, de asemenea, să sub
liniez aici contribuția adusă de uni
tățile militare ale Ministerului de 
Interne în întreaga perioadă a 
luptei împotriva elementelor reac
ționare, pentru apărarea cuceriri
lor revoluționare ale oamenilor 
muncii. Partidul a acordat o aten
ție deosebită asigurării cu cadrele 
necesare a organelor de securitate 
și a celorlalte unități ale Ministe
rului Afacerilor Interne, educării 
politice, ideologice a acestora, ridi
cării nivelului lor de pregătire pro

Masă oferită de C.C. al P.C.R.,
Consiliul de Stat

și Consiliul de Miniștri
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri au oferit 
marți după-amiază, la Snagov, o 
masă în cinstea participanților la 
consfătuirea activului de bază al 
Ministerului Afacerilor Interne.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Paul Niculescu-Mizil, Uie Verdeț, 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri.

In aceste zile, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în toastul său, 
s-au dezbătut în adunarea activu
lui de bază din Ministerul Aface
rilor Interne probleme, deosebit de 
importante privind orientarea pe 
viitor a activității. Faptul că Ple
nara Comitetului Central al parti
dului a analizat aceste probleme 
arată preocuparea, grija partidului 
ca activitatea organelor Ministerului 
Afacerilor Interne, care au un rol 
de seamă în statul nostru, să se 
îmbunătățească, să aducă o con
tribuție tot mai valoroasă la dez
voltarea generală a societății noas
tre socialiste. Avem cadre bune șl 
doresc să subliniez că aprecierile 

fesională. Sînt cu miile activiștii 
de partid și de stat care au fost 
trimiși în această perioadă să lu
creze în securitate și în celelalte 
unități ale Ministerului Afacerilor 
Interne ; ei și-au îndeplinit în con
diții bune sarcinile încredințate, 
au reușit să desfășoare o activitate 
rodnică. Comitetul Central și Con
siliul de Miniștri dau o apreciere 
deosebită muncii organelor de 
securitate și celorlalte unități ale 
Ministerului Afacerilor Interne, a- 
portului lor la obținerea marilor 
înfăptuiri ale poporului român pe 
calea construirii socialismului. Pen
tru activitatea rodnică depusă pînă 
acum, felicit din toată inima, în 
numele conducerii de partid și de 
stat, pe lucrătorii Ministerului Afa
cerilor Interne. (Aplauze prelun
gite).

TOVARĂȘI,
Vorbind despre succese, consi

der totodată necesar să menționez 
și neajunsurile manifestate în acti
vitatea securității și celorlalte uni
tăți ale Ministerului Afacerilor In
terne. In concepția partidului nos
tru, analiza critică și autocritică a 
activității este o condiție esențială 
pentru lichidarea lipsurilor și gre
șelilor, pentru'‘“ridicarea întregii 
noastre activități la nivelul cerin
țelor dezvoltării societății socia
liste : totodată, aceasta este o do
vadă a forței partidului și regimu
lui nostru socialist.

Pe drept, în cuvîntul lor, unii 
tovarăși s-au referit la faptul că 
în decursul anilor, mai ales în pe
rioada de început. în activitatea or
ganelor de securitate a lipsit une
ori discernâmîntul politic, nu s-a 
făcut distincție între activitatea 
dușmănoasă, îndreptată împotriva 
cuceririlor revoluționare ale po
porului și unele manifestări legate 
de procesul liresc de transformare 
a conștiinței și a modului de a 
gîndi al oamenilor. Din această 
cauză s-au comis unele abuzuri și 
încălcări ale legalității socialiste, 
au fost luate împotriva unor cetă
țeni măsuri care nu au fost justifi
cate de actele și manifestările lor. 
Au fost din păcate și cazuri de abuz 
împotriva unor activiști de partid 
și de stat, care, în anumite împre
jurări, au avut păreri diferite cu 
privire la unele aspecte ale liniei 
politice, sau au comis greșeli în ac
tivitatea lor. In loc ca asemenea 
probleme să fie soluționate prin 
discuții partinice, ele au fost defe-

(Continuare în pag. a III-a) 

date asupra muncii tovarășilor 
care lucrează în acest sector atît de 
însemnat, nu pot fi diminuate prim 
criticile făcute unor neajunsuri. 
Secretarul general al C.C. al P.C.R. 
a exprimat încrederea în faptul că 
toate cadrele din M.A.I. și organele 
sale vor lupta pentru a imprima 
activității lor un spirit tot mai 
partinic, pentru a deveni luptători 
fermi pentru cauza comunismului 
în România.

Tovarășul Cornel Onescu,: mi
nistrul afacerilor internă, a dat 
glas sentimentelor de' fierbinte le- 
cupoștință ale tuturor lucrătorilor 
ministerului pentru grija și aten
ția acordate de conducerea parti
dului și statului, pentru înaltele a- 
precieri cu privire la munca orga
nelor Ministerului Afacerilor In
terne. Vorbitorul a subliniat an
gajamentul solemn al întregului 
personal al ministerului de a 
munci cu și mai multă pasiune și 
hotărîre, de a-și dărui întreaga e- 
nergie, tot ce are mai bun pentru 
îndeplinirea oricărei misiuni în
credințate de partid și guvern, pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o g 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres) 9

HAGA 18. — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, transmi
te : Marți dimineața, a doua zi a. 
vizitei oficiale a președintelui Con
siliului de Miniștri al României în 
Olanda, premierul Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Angelo ' Miculescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, și George Elian, am
basadorul României la Haga, a 
părăsit I-Iaga pentru o scurtă călă
torie cu avionul deasupra regiunii 
de sud-vest a Olandei, acolo unde 
este în curs de realizare grandiosul 
plan „Delta" de zăgăzuire a ape
lor mării și a celor trei mari fluvii 
care se varsă în Marea Nordului : 
Rin, Meuse și Escaut.

Oaspeții români sînt însoțiți de 
Joseph Luns, ministru] de externe 
olandez, J. Ranitz, director general 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Havercorn van Rijsewijk, ambasa
dorul Olandei la București, și alte 
persoane oficiale. în timpul călăto
riei, Jomkheer van der Brandeler, 
expert al lucrărilor „Delta", a dat 
explicații ample oaspeților.

Conceput în anul 1953 — după 
marile inundații care au acoperit o 
suprafață de aproape 160 000 hec
tare, pe care se afla o populație 
de peste 600 000 de locuitori — pla
nul „Delta" cuprinde lucrări de 
mare anvergură, unice în lume în 
felul lor, care, printr-un sistem im
presionant de baraje și ecluze, ur- 
lii^rpșțe recuperarea unor noi și 
importante terenuri acoperite de 
ape. ...cu o securitate deplină a re
giunilor din centrul Olandei; si
tuate sub nivelul mării.

Acum, în fiecare an, mii' și mii 
de persoane — turiști, specialiști 
din toate părțile -lumii veniți în 
Olanda — se opresc să admire și să 
studieze marile lucrări de amena
jare, datorită cărora a fost scoasă 
de sub ape și dată în folosință 
omului o suprafață de teren- de 
226 000 hectare. Sînt faimoasele 
„poldere" din nordul țârii — cu- 
vînt olandez care înseamnă pă- 
mînț îndiguit.

Sub aripile avionului oficial se 
află întinderi nesfîrșite' ce se con
turează ca o adevărată hartă la 
scară reală, impresionantă imagi
ne a pămînturilor cucerite de oa
meni în luptă cu marea. Pe aceste

La ordinea zilei

oipoziiarea
NEIIBTIR7IATA A RECOLTEI

Ritmul recoltării cerealelor păioase 
se intensifică de Ia o zi Ia alta. In 
unitățile agricole de stat si coopera
tivele agricole, recolta de grîu si 
secară a fost strinsă de pe mai mult 
de jumătate din suprafața cultivată. 
In cursul zilei de marți, ultimele uni
tăți agricole de stat si cooperative a- 
gricole din regiunea Galati au termi
nat secerișul griului pe întreaga su
prafață de 208 800 ha. Pînă în seara 
zilei de 17 iulie unitățile agricole de 
stat din întreaga tară au recoltat 
griul de pe 391 000 ha, un număr de 
peste 200 unităti terminînd această 
lucrare. Merită evidențiate realizările 
unităților agricole de stat din re
giunile Galati, București, Dobrogea 
și Ploiești.

Recolta de grîu din cele mai multe 
unităti agricole de stat și cooperative 
agricole ește bună. Acum, esențial 
este ca, o dată cu secerișul, să se a- 
corde cea mai mare atentie înmaga- 

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Permiteți-mi, Excelență, să vă mulțumesc pentru mesajul de feli
citare pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a V-a 
aniversări a zilei independenței a Republicii Algeriene Democratice si 
Populare. 7

Exprim poporului român și dv. personal fericire și prosperitate.
HOUARI BOUMEDIENNE 

Președintele Consiliului național 
al Revoluției a! Republicii Algeriene 

Democratice și Populare

pămînturi, străbătute de mari via 
duete'și autostrăzi ' ultramoderni 
se dezvoltă o agricultură; horticui 
tură și zootehnie înfloritoare. ■

Președintele Consiliului de Mi 
niștri al României, Ion Gheorglr 
Maurer, a transmis felicitări căi 
duroase specialiștilor olandezi pen 
tru realizările lor de renume mon 
dial și a urat noi și noi succesi 
tuturor celor care, prin munca lo 
asiduă și tenace, zăgăzuiesc stihiili 
apei.

La amiază, oaspeții români s-a 
înapoiat la Haga.

Cu prilejul vizitei oficiale î. 
Olanda a președintelui Consiliulu 
de Miniștri al României, Ioi 
Gheorghe Maurer, marți seara 
ambasadorul extraordinar și ple 
nipotențiar al Republicii Socialist 
România la Haga, George Elian, ; 
oferit o recepție, în saloanele Hote 
lului Witlebrug. La recepție ai 
participai: Piet de Jong, președin
tele Consiliului de Miniștri a.' 
Olandei, Joseph Luns, ministru 
afacerilor externe, P. Lardinois 
ministrul agriculturii și piscicul
turii, general de corp de armați 
Bahude de Mortangers, șeful cere
monialului Majestății sale Regint' 
Olandei, J. Mazure, președintele 
primei Camere a Statelor Genera
le, G. Naderhorst, prim-vicepre- 
ședințe al celei de-a doua Camere 
a Statelor Generale, general I-I 
Zielstra, președintele Comitetului 
șefilor de stat-major, personalități 
marcante ale vieții politice, parla
mentari, reprezentanți ai unor 
mari firme industriale și comer
ciale, oameni de știință, cultură și 
artă, ziariști olandezi și străini.

Au luat parte J. Graham, amba
sadorul Liberiei la Haga, decanu. 
corpului diplomatic, șefii altor mi
siuni diplomatice acreditați în ca
pitala Olandei, precum și Busta
mante Y. Rivero, președintele 
Curții Internaționale de Justiție 
de la Haga.

Au participat, de asemenea. 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, Mircea 
Bălănescu, ambasador, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, și, 
alte persoane oficiale române.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

zinării, In condiții corespunzătoare, 
a producției.

Trebuie arătat însă că, în unele 
locuri, livrarea la bazele de recepție 
a griului din producția unităților a- 
gricole de stat si în contul contrac
telor încheiate de cooperativele agri
cole se desfășoară în ritm nesatisfă
cător. Pentru a asigura buna depo
zitare și păstrare a recoltei de grîu 
din acest an, se impune ca organele 
de partid și de stat să urmărească 
îndeaproape ca această importantă 
acțiune să se desfășoare în cele mai 
bune condiții pentru ca nici un bob 
din noua recoltă să nu se irosească. 

I In articolul publicat în 
pagina a IlI-a a ziarului 
sînt redate unele aspecte 
ale preluării cerealelor în 
regiunea Dobrogea.
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sentimente
Specula fără jenă sentimentele 

umane ale altora. Emil Tiron 
(șeful serviciului transporturi', de 
la Combinatul de celuloză și hâr
tie Dej). a cerut directorului 10 
zile concediu, întrucît soția sa a 
fost ■ grav accidentată lâ‘ Bîrlad. 
I s-a aprobat. Tiron i-a ordonat 
șoferului FranciȘc Haidu să facă 
plinul la una din mașinile scoa
se din circulație; a luat de la 
casierie 400 lei în contul unui 
șofer (pe care l-a semnat în fals)'. 
La Bîrlad nu s-a oprit la soție 
(care-și vedea liniștită . de tre
buri) ci la E. B„ concubina sa; 
Au petrecut o săptămână. La ho
tel șoferul aștepta. Apoi a plecat 
înapoi singur. Acum, peste’ ^fe
ricirea" lui Tiron s-au lăsat nori 
negri. Va fi sancționat pentru 
ilegalitățile comise. Degeaba 
face apel la ceilalți să aibă ini
mă etc. Nu mai ține I

La stop
Nu-i mult de cînd criticam 

sistemul de a vîrî pe gît oa
menilor „invitații" pentru ba
luri și reuniuni. Și iată că fe
nomenul reapare. Zilele aces
tea, pe „piața" din Oradea au 
fost lansate 10 000 bucăți in
vitații (trei lei bucata). Cum
părarea — obligatorie. Se a- 
nunță o „mare chermeză mare" 
organizată de asociația spor
tivă „Electrica". Mă rog, „E- 
lectrica" să fie („...dacă așa o 
cer interesele..."), dar atunci 
de ce vă jucați cu focul și nu 
cu... întrerupătoarele ? S-ar în
trerupe, în siîrșit, practica ile
gală de a scoate cu de-a sila 
bani din buzunarul cetățeanu
lui.

Tuns, ras si...
In gară la Orșova exista o 

frizerie a cooperativei mește
șugărești Cerna. Alaltăieri, șe
ful stației, Sanda Marin, din 
proprie inițiativă a dat lucră
torii afară din local, a bătut 
ușa în cuie și a dat jos firma. 
Toate demersurile sfatului 

^popular raional și ale coope
rativei au rămafe fără ■ rezul
tat. Sanda Maîin e tare ’ pe 
poziție. El unde se rade 7 Că 
„săpunit" va fi negreșit la 
Direcția regională C.F.R.

Scuzați
9

i revenirea
Publicam deunăzi o tristă în- 

tîmplare din comuna Fîntînele- 
Zimnicea. (Prof. Paula Priciu 
trimite acasă două eleve să-i 
pună la adăpost puii de curcă. In 
curte — un puț acoperit cu scân
duri putrede. Una din fete calcă 
pe ele și se prăbușește în gol, 30 
m, decedînd). Condamnînd abu
zul și practica profesoarei, atră
geam atenția : „Dispunem și de 
alte probe incontestabile, în care , 
cadre didactice din mediul rural 
folosesc elevii la treburi persona
le". Ministerul Învățământului ne 
răspunde : „Profesoarei i s-a des
făcut contractul de muncă din 
învățămînt". Era de așteptat. 
Dar tovarășii din Direcția per
sonalului didactic a ministerului 
n-au fost curioși să se intereseze 
și de celelalte probe, pe care le 
semnalam. O vor face, oare, a- 
cum ?

Cine 
tolerează ?

Regretăm, e puțin spus. Tre
buie să condamnăm cu asprime 
pe cei ce-și permit să atenteze 
la prestigiu] unei întreprinderi 
de stat. Un reprezentant al 
IPROFIL Balta Sărată — Ca
ransebeș (Victor Enache) s-a de
plasat în regiunea Ploiești. El 
a colectat de la cetățenii din co
muna Dărmănești bușteni de nuc. 
I-a transportat apoi la gară cu 
autocamioanele. întreprinderea 
urma să-i plătească „în termen 
de 10 zile". Au trecut însă două 
luni și oamenii n-au primit banii 
nici în ziua de azi. Cine tolerează 
asemenea întârziere ?

Va urma
Nicolae Pleșoiu era magaziner 

la întreprinderea comerțului cu 
ridicata a produselor alimentare- 
Moreni. De aici se aprovizionau 
magazinele; de la magazine —• 
cetățenii. N. Pleșoiu a avut o 
idee: a început să vîndă măr
furi direct din depozit. Banii 
primiți îi depunea în propriul 
buzunar. Totodată, el a negli
jat celelalte mărfuri din depo
zit, care s-au degradat. Prin de
lapidare și neglijență a adus sta
tului un prejudiciu de 197 315 
lei. Pleșoiu a avut un sprijin și 
din partea revizorului Dumitru 
Trifu care, descoperind în ges
tiunea magazinerului o lipsă de 
11 622 lei, a închis ochii (i-a a- 
stupat Pleșoiu cu bani). Revizo
rul, în loc să-l demaște pe hoț, 
îi devine complice. Cei doi au 
fost trimiși în judecată. Mai^ de
parte, scrie în carte (adică în 
Codul penal).

Rubrică redactată de« 
Ștefan ZIDĂR1ȚĂ 
Ștefan DINICA .

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

O. R. A. D.
Să fi® sau.

GRĂDINILE
L'a Galați, pe o alee fără nume, 

colt cu strada Culturii, e o casă cu 
un etaj. Pare liniștită, dar impresia 
e înșelătoare. Nu-i deschid bine ușa 
și un zumzet nedeslușit se revarsă 
din încăperile etajului : cînd puter
nic, cînd molcom, zumzăitul șe rosto
golește pe scări, șe izbește de pereți, 
de ferestre... O treaptă, două., zece. 
Fără veste, pe platforma etajului I 
zumzetul se preface în vacarm. 
Prin ușile întredeschise pătrund în 
coridor frînturi- de conversații telefo
nice. „Alo ! Cilu’ ? Cilule ! Ce mi-ai 
făcut, Cilule?! — se tînguie cineva 
din spatele unei uși pe care scrie 
„Aprovizionare". M-ai distrus ! 
Dă-mi. Cilule. furnirul, că-mi arde 
cămașa !“ „Dă-mi baza, dă-mi pe 
trei, din Iași !“ Se aude din alt birou. 
„Nici o zi mai tîrziu. nici un ceas !“ 
„Dă-mi fonta, dă-mi fonta !“

...Și mașinile de scris răpăie, cele 
de calcul se încing în prize, telefoa- 

. nele 'sună, ușile sînt trîntite... în ra
rele clipe de răgaz, funcționarii intră 
și ies, val-vîrtej, dintr-un birou în 
altul, pun pe mesele șefilor de servi
cii situații. întocmesc dosare...

Ai senzația, vagă că te afli Ia cine
matograf și privești mereu aceleași 

•ședvente : o cetate ai cărei soldați se 
apără cu înverșunare. într-un fel, 
imaginea corespunde realității. 
O.R.A.D.-ul sau, pe numele întreg, 
„Organizația regională pentru apro
vizionare si desfacere" — pentru că 
acesta este numele instituției în care 
ne aflăm — este, într-adevăr, o ce
tate. O cetate — s-a mai spus — în 
care si-au făcut cotloane birocrația, 
formalismul, metodele empirice de 
lucru. Cît va mai rezista ea în fața 
asaltului susținut al asediatorilor ?

O.R.A.D.-ul a fost conceput, la tim
pul său. ca o instituție de legătură 
între unitățile industriale producă
toare de materie primă și materiale 
si cele prelucrătoare, ale sfaturilor 
populare : întreprinderi de industrie 
locală, de gospodărie comunală, de 
transporturi s.a.m.d. In urmă cu 
10—12 ani. în condițiile cînd avea de 
manipulat, între furnizori și bene
ficiari. un volum redus de materie 
primă și marfă, el reușea, chiar lu- 
crînd după metode rudimentare, să-și 
îndeplinească rolul de intermediar 
în condiții relativ mulțumitoare. Dar 
volumul si structura materiei prime 
și materialelor — marfă contractată 
de O.R.A.D. de la furnizori și diri
jată spre beneficiari — a crescut e- 
norm, s-a modificat esențial. S-a a- 
daptat O.R.A.D.-ul din mers tem- 
poului de lucru impus de situația nou 
creată ? Dimpotrivă. A început să 
schioapete din ce în ce mai vizibil, 
să-și arate, rînd pe rînd, toate slă
biciunile și, în final, să devină o frî- 
nă în circulația respectivelor pro
duse. In momentul de fată, pentru a 
reuși cît de cît să-si justifice exis
tenta, aceste instituții aruncă în 
luptă ultimele resurse de energie. în 
fond, procedează ca si în trecut: 
contractează marfa de la furnizori șl 
o dirijează către beneficiari. Dar 
cum?. Cu ce preț? în ce condiții 7.

•: t> v' a ■■ -.( u

Intre furnizor și benefi

ciar, încurcind pe unul, 
întirziind pe celălalt

Identificîndu-se cu instituția pe 
care o conduce, directorul O.R.A.D.- 
ului din Galati — tov. Ghiță Teodora 
— are următoarea părere :

— Ca sistem de lucru, sîntem cea 
mai greoaie instituție din cite se cu
nosc în tară. La noi se muncește 
mult, dar cu rezultate puține. Sîn
tem sufocați de chinga relațiilor 
complicate pe care le întreținem cu 
partenerii noștri, de sistemul demo
dat după care planificăm, facem a- 
provizionarea si desfacerea mărfu
rilor.

Mai departe, tovarășul director ne 
face cunoscut un lucru de natură să 
taie respirația, dai- care explică si 
rostul forfotei și vacarmului ce dom
nesc în oficiu : O.R.A.D.-ul încheie 
anual... 15 000 (ați citit bine : cinci

sprezece mii) de contracte ! Și î — 
ar putea întreba cineva — toate în
treprinderile încheie contracte. Dar 
nu peste tot se procedează ca la 
O.R.A.D. în fond, cum se procedează 
aici ?

Să presupunem că o întreprindere 
oarecare de industrie locală din re
giunea Galati are nevoie, pentru un 
anumit timp, de 10 kg de cositor, 
întreprinderea respectivă nu are 
dreptul să se aprovizioneze decît 
prin O.R.A.D. în mod firesc, delega
tul unității respective vine deci la o- 
ficiu si zice :.„Avem nevoie de 10 kg 
de cositor. Ne dati ?“ „Da — răspun
de O.R.A.D.-ul. Hai să încheiem con
tractul". „Ce contract, frate ? — se 
miră delegatul, eu am nevoie de co
sitor mîine. Hai la depozitul vostru 
de materiale și dă-mi marfa, Actele 
le întocmim ne urmă. Ne presează 
clientii". „Fără contract nu se poate 
— i se răspunde. Fă cerere și ai pu
tină răbdare..."

Ce se întîmplă în timpul cînd în
treprinderea de industrie locală 
„rabdă" ? într-o primă etapă, face 
„cererea" pentru 10 kg cositor si o 
înaintează secțiunii tutelare de la 
sfatul popular regional ; „tutelară" o 
înaintează secțiunii de planificare a 
sfatului; planificarea — la C.S.P. ; 
C.S.P.-ul comunică ministerului co
ordonator ; acesta cere O.R.A.D.-ului 
„specificațiile" ; O.R.A.D.-ul le cere 
beneficiarilor lui — întreprinderilor 
solicitante; acestea le trimit O.R.A.D.- 
uluî; O.R.A.D.-ul le trimite ministe
rului coordonator ; ministerul coor
donator dă sarcină de producție fa
bricilor producătoare ; O.R.A.D.-ul 
contractează marfa cu ele. Totul du
rează... pe puțin 45 de zile. Dar poa
te dura si 5 luni !

Și ce face în acest interval între
prinderea care a cerut cositorul ? 
Așteaptă. Și dacă vede șl vede că 
nu-i vine marfa, renunță la execu
tarea comenzilor propriilor ei cli- 
enti și își orientează în mod forțat 
și nedorit producția spre realizarea 
altor bunuri de consum, necerute de 
nimeni.

Aproape instantaneu, O.R.A.D.-ul

devine ținta unnl susținut tir de a- 
drese din partea beneficiarilor. Con
ținutul acestora e simplu si uniform. 
„Deoarece nu ne-ati livrat marfa la 
timp, renunțăm la comanda nr....“. 
La rîndttl lui. O.R.A.D.-ul își bom
bardează cu adrese asemănătoare 
furnizorii. In toate birourile se îns- ■ 
căunează o aprigă muncă birocratică, 
încep litigiile. Am fost informați că 
din cele 15 000 de contracte, 60 la 
sută sînt supuse judecății Arbitra
jului de stat. Jurisconsultul O.R.A.D.- 
ului lucrează, cum s-ar zice, cu 
toate cazanele sub presiune. N-a 
reușit să-și ia concediu de 11 ani !

Ce se alege din acest mod de lu
cru ? Desprindem două aspecte prin
cipale ale problemei : a) industria 
locală sau alte unități prelucrătoare 
nu satisfac cererile beneficiarilor ; 
b) din cauza orientării producției în 
funcție de materia primă, apar măr
furi greu vandabile, stocuri su- 
pranormative. ...Și sînt 15 mii de a- 
semenea contracte. Firește, nu toate 
sînt onorate după 45 de zile sau după 
cîteva luni ; firește, nu pentru toate 
O.R.A.D.-ul și partenerii lui de coo
perare se duelează cu hârtii. adrese 
și cereri ; dar, într-o mare măsură, 
acest stil de lucru. întortocheat și 
primitiv, generează daune imense, 
greu de calculat.

— Nu există căi mai directe de a- 
provizionare ?

Conducerea O.R.A.D.-ului din Ga
lati ne-a asigurat că există. Ca să se 
poată satisface operativ cererile be
neficiarilor. trebuie evitată în primul 
rînd scriptclogia... vagonabilă pe 
care o face oficiul. Cum ? Prin re
ducerea neîntîrziată a numărului de 
contracte. în loc să încheie 15 (100 de 
contracte — cu fiecare beneficiar în 
parte și pentru fiecare tip de nit si 
cui în parte — O.R.A.D-ul ar urma 
să-și aprovizioneze beneficiarii pe 
răspunderea lui, cu mărfuri ne care 
și le-ar procura „per regiune" și 
le-ar avea permanent în propriile 
depozite. Dar se naște imediat între
barea : de unde știe O.R.A.D.-ul ce 
materii nrime si în ce cantități vor 
folosi timp de un an beneficiarii lui?

Cheile Bistriței, raionul Horezu

— N-ati sesizat nicăieri și nimănui 
situația grea în care vă aflati, nea
junsurile pe care le pricinuiți parte
nerilor dv ?

— Ba da, în nenumărate rînduri. 
Ca urmare, la noi și la alte 
O.R.A.D.-uri au venit diverse comi
sii și diverși inspectori. Au analizat 
situația, ne-au solicitat propuneri de 
îmbunătățire a muncii, au recunos
cut că lucrăm greoi, după reglemen
tări anacronice, au promis că vor 
lua măsuri. De zece ani ni se pro
mite. (

„Nimeni nu are nevoie 
de noi, decit forul tu- 
telar6*.,.

Așadar. în ce privește aprovizio
narea. oficiul trage greu la remorca 
formalităților inutile. Dar desfacerea 
mărfurilor cum o realizează ? Re
venim la Galati. Același director ne 
informează :

— Marfa procurată de la furnizori 
o livrăm beneficiarilor pe trei căi : 
prin tranzit organizat, prin depozite 
intermediare, prin tranzit achitat. Ce 
înseamnă tranzit organizat ? Siste
mul după care marfa merge direct 
de la furnizor la beneficiar. Ea nu 
mai trece prin O.R.A.D.. ci pe lîn- 
gă el.

— Atunci înseamnă că în ce pri
vește desfacerea. O.R.A.D.-ul a de
venit inutil ?

— Nu. pentru că în cazul tranzi
tului achitat, marfa nu mai trece pe 
lîngă O.R.A.D.. ci prin el.

— ?
— De fapt, nu marfa trece prin 

O.R.A.D. ci formele ei. în acest caz, 
furnizorul facturează marfa O.R.A.D.- 
ului. iar O.R.A.D.-ul o facturează be
neficiarilor...

— Nu e greoi ?
— Este, dar cîștigăm. Facturînd, 

ne dăm seama cum stăm cu planul 
de aprovizionare și desfacere. Nouă 
nu ne trebuie în mod absolut această 
situație, dar ne-o cer .sfatul popular 
regional și alte foruri tutelare.

— Bine, dar forurile tutelare ce 
pot face cu situația respectivă 7 Ea 
nu poate folosi la nimic, pentru că 
nu e nici măcar completă. Stiti cum 
stati cu planul numai la mărfurile li
vrate în tranzit achitat. Restul...

— Ne străduim să aflăm ce se în
tîmplă și cu mărfurile livrate prin 
tranzit organizat. Pentru a afla, am 
creat...

Tovarășul director ne spune din nou 
un lucru care poate să-ti taie respira
ția : pentru a afla „cum stă", 
O.R.A.D.-ul a creat un Corn de... im
pulsionare ! S-a creat meseria de 
linpulsioner 1 Cîtiva oameni ai ofi
ciului nu fac nimic altceva decît um
blă prin tară, ne la furnizori, și îi 
întreabă : „Ați livrat marfa benefi
ciarului nostru?" Furnizorul răs
punde „da" sau „nu" — după caz. iar 
impulsionerul își notează și vine la 
Galați să informeze O.R.A.D.-ul. 
O.R.Â.D.-ul informează „tutelarul"... 
Dar pînă se realizează toate aceste 
formalități, plus timpul de deplasare 
al impulsionerului. situația concretă 
nu mai corespunde informărilor... 
Formalități inutile !

La despărțire, tovarășii din con
ducerea O.R.A.D.-ului Galați ne-au 
spus : „Modul greoi de lucru al ofi
ciului nostru (și al altora — n.n.) este 
recunoscut de toată lumea, la toate 
forurile tutelare. A fost lansată ideea 
că O.R.A.D.-ul ar trebui să fie des
ființat. Foarte bine. Dar ce punem 
în iocul lui ? Socotim că, cel puțin 
deocamdată, realizarea unor relații 
directe între furnizori-beneficiari nu 
pot fi realizate. Deci, prezenta unui 
intermediar între cei doi este încă 
necesară. Nu O.R.A.D.-ul ar trebui 
desființat, ci metodele după care lu
crează...".

Forurile tutelare ale oficiilor de 
aprovizionare si desfacere ce părere 
au ? După cîte știm, studiază proble
ma de... 10 ani 1

ORAȘULUI
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S-ar putea spune că 
fiecare fereastră din o- 
rașul de pe Be ga se 
deschide deasupra u- 
nei peluze înflorite sau 
a unui pilc de arbori 
umbroși. Nu este o me
taforă. Timișoara dis
pune de una dintre cele 
mai bogate salbe de 
spații verzi. Poți stră
bate orașul de la un 
capăt la celălalt tre- 
cînd numai prin parcu
rile ce se înșiră pe ma
lurile canalului Bega. 
Multe străzi și bu
levarde par a fi alei tă
iate printre straturi pe 
care înfloresc abundent 
trandafirii și pe sub ar
bori ce formează ade
vărate bolți de ver
deață

în cartierele noi — 
zona Tipografilor, car
tierul Rusu-Șirianu, 
Circumvalațiunii 
geometria liniilor
plăcut întretăiată de 
vegetația plantată de 
primii locatari în jurul 
blocurilor, pe balcoa- 

g ne. în afară de zonele 
verzi care însoțesc lo
cuințele, de numeroa
sele grădinițe și scua
ruri ce împînzesc ora
șul, timișorenii se min- 
dresc cu cele zece 
parcuri — adevărată 
podoabă a orașului. Fie
care își are personalita
tea sa. în parcul Roza- 
lium sau parcul tranda
firilor, cum i se mai

este

j

spune de peste 50 de 
ani, mat mult de 3 000 
soiuri de trandafiri în 
toată gama .de culori și, 
parfumuri, plantați în 
straturi sau agățați pe 
bolți de fier constituie 
principalul element de
corativ. Parcul central 
și Parcul poporului 
atrag prin umbra dea
să a unor arbori se
culari, 
rașului, 
găi, a 
un nou 
net. în 
țean te poți afla încon
jurat de vegetație alpi
nă — jnepeni și alte 
soiuri de arbuști si flori 
ce cresc numai pe cres
tele munților.

— Zona verde — 
după cum ne relata to
varășul Ștefan Iojică, 
arhitectul șef al orașu
lui — participă, după 
imaginația grădinari
lor și după sezon, la 
alcătuirea armonioasă a 
cromaticii citadine. Este 
o adevărată tradiție, 
ca în fiecare anotimp, 
altul să fie coloritul și 
conturul covoarelor de 
flori din scuaruri și 
parcuri. Potrivit unor 
calcule, fiecare timi
șorean beneficiază de 
19 metri pătrați de 
spațiu verde. O mică 
grădiniță. Se află în 
curs de amenajare, c.u 
sprijinul Institutului A-

arbori se
in inima o- 
pe malul Be- 
fost amenajat 
parc — Alpi- 
plin șes bană-

gronomic, un parc den- 
arologic, unde vor putea 
fi văzute specii deosebi
te de arbori și. flori.

Și în planul de siste
matizare a 
nele verzi 
de aceeași 
ralel cu

, pentru mărirea densită
ții urbane prin folo
sirea mai hună a tere
nurilor pentru construc
ții. Meritul edililor con
stă tocmai în crearea 
unui echilibru armo
nios între dezvoltarea 
pe verticală a orașului 
și spațiile verzi de pe 
orizontala lui, atît de 
necesare purificării at
mosferei cît și creării 
unui cadru plăcut noi
lor construcții.

Un singur reproș s-ar 
putea face edililor care 
dovedesc atît.a grijă 
pentru întreținerea po
doabei florale a orașu
lui: în minunatele
parcuri și spații verzi 
din preajma cartierelor 
de locuințe sînt prea 
puține spații amenaja
te pentru copii. în o- 
raș sînt zece parcuri, 
dar nici unul, prin con
cepție și prin dotare, 
nu este destinat, în mod 
special copiilor; nici 
măcar acela care, prin 
firmă, se numește par
cul pionierilor.

orașului zo- 
se bucură 

atenție, pa- 
preocuparea

Rodica ȘERBAN

LIBRETUL DE ECONOMII

CU DOBÎNDĂ SI CÎȘTIGURI
9 5

Depunătorii care doresc să 
beneficieze, pentru sumele de
puse la C.E.C., atît de dobîn- 
dă cît și de cîștiguri au posi
bilitatea să folosească un In
strument de economisire care 
întrunește ambele avantaje : 
libretul de economii cu dobîn- 
dă șl cîștiguri. Pentru depune
rile pe acest libret Casa de E- 
conomii.și Consemnațiunl a- 
cordă dobîndă și în plus, prin 
trageri la sorți trimestriale, cîș
tiguri în obiecte constînd din 
garnituri de mobilă, irigidere, 
televizoare, aparate de radio, 
mașini de cusut etc.

Dreptul de participare la tra
gerile la sorți trimestriale îl 
au toți titularii libretelor de e- 
conomii cu dobîndă și câști

guri, care au un sold mediu 
trimestrial de cel puțin 50 de 
lei. Ciștigurile se acordă inte
gral titularilor libretelor ieșite 
la sorți, care au un sold mediu 
trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea cîști- 
gului. Dacă soldul mediu tri
mestrial este mai mic de 10 la 
sută, titularii libretelor benefi
ciază de un cîștig în valoare 
de 10 ori mai mare decît sol
dul mediu trimestrial al libre
tului.

Depunerile ca și restituirile 
de pe libretele de economii 
nominale cu dobîndă și cîști
guri se pot efectua la orice 
unitate C.E.C. proprie, unitate 
poștală sau altă unitate man
datară.
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Gh. GRAURE

PENTRU AMATORII
DE GRĂDINĂRIT

Mulți dintre gospodarii care 
dispun de teren în jurul casei 
obișnuiesc să-și amenajeze o 
mică grădiniță cu flori de în
grijirea căreia se ocupă în 
timpul lor liber. Cei care nu au 
curți își cultivă pe balcoane 
adevărate „grădini suspen
date". Și unii și alții, pentru 
procurarea materialului sădi- 
tor necesar, de bună calitate.

se pot adresa întreprinderii de 
gospodărie orășenească-Călă- 
rași care produce, în sera 
proprie, răsaduri de flori, de 
cele mai diferite specii și pen
tru toate anotimpurile. Amato
rilor de grădinărit li se oferă 
astfel posibilitatea să împros
păteze permanent decorul și 
parfumul grădinițelor și bal
coanelor.

PRODUSE CU LARGI ÎNTREBUINȚĂRI
întreprinderea industrială 

raională din Sibiu produce și 
livrează, pe bază de comenzi, 
o serie întreagă de articole 
dintre cele mai diverse. Prin
tre altele, produce saltele um
plute cu scamă de lină, lungi 
de 190 cm, late de 90 cm, per
ne umplute cu scame de lină 

. etc.
întreprinderea sibiană mai 

produce și diferite piese de 
mobilier și alte obiecte pentru

plajă, grădini de vară și te
rase. Iată cîteva dintre ele: 
scaune fixe sau pliante cu 
ramă metalică și umplutură 
din bandă țesută din fire 
p.v.c., mese și umbrele pliante, 
șezlonguri metalice basculante, 
împrejmuiri din plasă, cu sau 
fără montanți etc.

Lămuriri suplimentare se 
pot obține la sediul întreprin
derii din Sibiu, str. Abatorului 
2, sau la telefon 1.37.97.

Excursii pe Dunăre
Ne aflăm în plin sezon al 

vacanțelor. Printre alte obiec
tive turistice de larg interes 
se numără și Dunărea cu fru
moasa ei Deltă.

Pentru cei care doresc să-și 
petreacă o parte din concediu 
vizitînd această parte a tării, 
NAVROM — Galați pune la

dispoziție pentru excursii în 
grupuri, pe Dunăre și în Deltă, 
un vas dormitor cu o sută de 
paturi la prețul de 1 350 lei pe 
zi, în afară de remorcherul 
care va trebui să iacă remor
cajul.

Doritorii se pot adresa la 
NAVROM — Galați, telefon 
11.07.

Există un șablon al pro
duselor de cofetărie ? E- 
xistă. îi simțim cu toții 
gustul de ani de zile. 
Chiar dacă formatele unor 
prăjituri s-au modificat, 
chiar dacă în vitrine au 
apărut zeci de noi nume 
(cu preturi uretnd uneori 
pînă la 5—6 lei), conținu
tul' lor a rămas în bună 
măsură neschimbat: ace
eași „piine" groasă de 2—3 
degete, aceeași umplutură 
și glazură dulceagă...

Se poate infringe acest 
șablon ? După părerea 
mea, cofetarii clujeni au 
făcut o interesantă de
monstrație în această di
recție. Și ofensiva au por
nit-o prăjiturile de casă...

Cum s-a născut inițiati
va ? Se știe că una din 
metodele de sondare a 
gustului consumatorilor, 
practicată în mod curent 
în alimentația publică — 
restaurante și cofetării — 
este aceea a expozițiilor 
cu vînzare Și întreprinde
rea „Vitad.ulci", care apro
vizionează toate unitățile 
de specialitate din Cluj, a 
organizat asemenea expo
ziții. 24—30 pe an. Cu a- 
ceste prilejuri, a încercat 
să „lanseze" și unele pră
jituri de casă, preparate 
de specialiștii laboratoru
lui. Ce s-a constatat ? De 
fiecare dată, aceste pre
parate se vindeau primele 
și pînă la ultima bucată. 
Spre deosebire însă de 
alte organizații comerciale 
(cîte nu se mulțumesc 
să-și vîndă exponatele, să 
consemneze „succesul" în- 
tr-o informare către fo
ruri ierarhic superioare și 
să aștepte trecerea tim
pului pentru organizarea 
altei expoziții '„planifica
te" ?), aici s-au tras con
cluzii : imediat trebuia 
răspuns cerințelor publi
cului, asigurind'u-se o pro
ducție continuă și sufici-

entă cu asemenea sorti
mente.

Pe str. Decembrie se 
află cunoscuta „Cofetărie 
verde", vechi vad comer
cial. Cu acest local a ho- 
tărît conducerea întreprin
derii să înceapă prevăzu
ta „ofensivă". Lucrîn- 
du-se numai noaptea, fără 
a fi închis nici o oră, lo
calul a fost reamenajat și 
extins. Noilor „oaspeți" li 
s-a făcut loc la vedere, 
într-un raion special ame
najat. S-a acționat repede, 
cu inițiativă și spirit co
mercial. Drept urmare, în
casările au crescut de la

jituri, creșterea producției 
s-a menținut la un nivel 
obișnuit — in medie de 3 
la sută). Iar beneficiul pe 
perioada 1 ianuarie—31 
mai s-a cifrat la 271 000 
lei peste plan. Creșterea 
producției a mers mină 
in mină cu mărirea nu
mărului punctelor de des
facere. Prăjituri de casă 
se vind astăzi la toate co
fetăriile, patiseriile și bu
cătăriile de bloc din oraș. 
Și este o imagine din cele 
mai frecvente aceea a gos
podinelor ieșind din cofe
tărie cu pachetul de prăji
turi pentru acasă.

rea diferitelor materii pri
me. Nil s-au găsit jumări, 
s-a cumpărat slănină și 
s-a topit in laborator, dar 
pogacele n-au lipsit nici o 
zi din unități (clujenii sint 
mari amatori); nu s-au 
găsit mere, s-au folosit 
mere deshidratate cu a- 
daos de sirop, așa incit 
n-au lipsit nici plăcintele, 
nici ștrudelul; ca să nu se 
întrerupă cumva produc
ția prăjiturilor cu mac, 
s-au făcut suficiente 
stocuri pentru citeva luni 
de zile.

„Lucruri obișnuite" vor 
spune unii. Intr-adevăr,

Deliciul 
prăjiturilor clujene

2 500 lei in medie pe zi, 
cît rezulta înainte din pră
jituri și cafele, la cel pu
țin 6 000 lei pe zi. Unita
tea și-a menținut progra
mul de funcționare — 
6,30—22,30 — și același nu
măr de 14 lucrători (există 
și posibilitatea autoservi
rii), productivitatea mun
cii lor crescind simțitor.

Și din această experien
ță s-au tras concluzii: 
producția s-a extins în 
continuare, atingind în 
trimestrul 1 1967 — numai 
la prăjituri de casă — o 
valoare de 1 752 000 lei, 
ceea ce reprezintă o creș
tere de 13,53 la sută față 
de trimestrul 1 1966 (la ce
lelalte sortimente de pră-

Aminteam de spiritul 
comercial al acestor oa
meni întreprinzători. El 
se exprimă, în afara celor 
menționate, și în înțelege
rea altui adevăr esențial 
pentru ‘succesul activității 
comerciale : continuitatea 
aprovizionării unităților 
cu toate sortimentele. Pu- 
nîndu-și mereu în față 
respectarea acestui prin
cipiu de bază — fără de 
care nu se poate cîștiga 
încrederea consumatori
lor și menține autoritatea 
față de ei — conducerea 
întreprinderii (director 
Gheorghe Durgheu, șef al 
serviciului comercial Szig- 
mond Bela) a știut să re
zolve toate dificultățile de 
moment ivite in asigura-

acestea sint procedee obiș
nuite de lucru; mai mult 
chiar, îndatoriri obligato
rii ale conducătorilor ori
cărei unități de producție. 
Dar, din păcate, cîți nu le 
respectă, făcînd să sufere 
atît deservirea populației, 
cit și prestigiul firmei 1

Un argument în plus în 
favoarea unor rețete noi îl 
constituie și acordarea 
dreptului întreprinderilor 
de a-și calcula singure 
prețurile. „In noile condi
ții — ne-a spus tov. Elena 
Vulpe, planificator de pre
țuri — putem calcula orice 
preț într-o zi, așa că pro
ducția nu suferă., După 
părerea noastră însă, în 
acest domeniu s-ar mai 
putea aduce unele îmbu

nătățiri, de natură să în
curajeze producerea unor 
sortimente, mai ieftine și 
să stăvilească apariția u- 
nor prețuri în mod ne
justificat mai mari". Și ni 
s-a explicat că instrucțiu
nile in vigoare prevăd, 
pentru produsele noi, asi
milarea obligatorie cu un 
produs etalon, al cărui 
preț a fost stabilit fie pe 
plan central, fie printr-o 
decizie mai veche a comi
tetului executiv regional. 
In felul acesta pot rezulta, 
uneori, produse nejustifi
cat de scumpe. La Cluj 
însă, cu toate aceste greu
tăți, s-au realizat lucruri 
foarte bune. Un amănunt 
interesant: cea mai mare 
parte a prăjiturilor de 
casă au un preț de desfa
cere de 1—1,50 lei (restul 
— între 1,50—2,50 lei). „Vă 
convine ?" — am întrebat. 
„Desigur, ne-a răspuns 
prompt tov. Durgheu. „Se
cretul" beneficiilor noas
tre ridicate îl constituie 
cantitatea mare a produ
selor și nu procentul mare 
de cîștig. Firește, se poate 
obține un cîștig bun și fu
gind după produse scum
pe, dar puține. Este, după 
noi, calea cea mai como
dă, care nu ține seama de 
interesele publicului larg, 
pe care sîntem. chemați 
să-l servim cit mai bine. 
Ca atare, noi n-am dles-o. 
Vindem ieftin, dar mult. 
Și nu avem decît de cîști- 
gat: și din punct de ve
dere al beneficiilor, șt al 
retribuției lucrătorilor, și 
al prestigiului față de 
clienți".

Subscriem din toată ini
ma unor asemenea prin
cipii comerciale sănătoase, 
dorindu-le aplicate pe o 
scară cit mai largă.

Maria BA3OIAN
CCV-..m3
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NICOLAE CEAUȘESCU
consfătuirea cu activul de bazăla
Ministerului Afacerilor Interneal

(Urmare din pag. I)

adresa nea- 
în diferite 

Asemenea 
un anacro- 

a vechiului,

trebuie să ajungă

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

rite uneori organelor de securitate, 
creîndu-se condiții pentru ameste
cul acestora în viața de partid, pre- 
judjciindu-se grav autoritatea și ro
lul conducător al partidului.

Comitetul Central a considerat 
necesar să se oprească asupra lip
surilor și greșelilor săvîrșite în tre
cut pentru a sublinia inadmisibili- 
tatea unor asemenea practici în 
activitatea organelor noastre de 
securitate în viitor. Asemenea stări 
de lucruri se impuneau analizate 
cu atît mai mult cu cît, în trecut, 
vreme îndelungată s-a căutat să se 
minimalizeze gravitatea unor încăl
cări și abuzuri. Or, chiar dacă a- 
cestea nu au avut amploarea și 
gravitatea celor petrecute în alte 
țări socialiste, nu se poate să se 
treacă cu ușurință peste ele. Tre
buie, de asemenea, subliniat că .și 
în România au fost, manifestări de 
sustragere a organelor de securitate 
de sub controlul partidului. Așa 
cum s-a subliniat, pe drept cuvînt, 
în plenara Comitetului Central, era 
greu să se pătrundă la Ministerul 
Afacerilor Interne, considerîndu-se 
amestec în activitatea acestui sec
tor, de care nimeni, nici o secție 
sau organ de partid, nu se putea 
ocupa. Asemenea stări de lucruri 
au avut loc atît la regiuni și ra
ioane, cît și la Ministerul Afaceri
lor Interne. Or, e de înțeles că nici 
un fel de caracter secret sau de 
conspirativitate nu putea și nu 
poate să fie motiv de sustragere de 
sub controlul activității partidului 
a unui organ, cu atît niai mult a 
organelor de securitate care, prin 
specificul muncii și atribuțiunilor 
lor, trebuie să se afle permanent 
sub îndrumarea și controlul orga
nelor de partid. Numai astfel se 
poate asigura o activitate corespun
zătoare, se pot evita abuzurile și 
greșelile.

O serie de neajunsuri au fost po
sibile datorită faptului că multe 
măsuri de importanță deosebită 
pentru viața țării noastre au fost 
luate în trecut fără o analiză 
temeinică și o dezbatere colectivă 
in organele de conducere ale parti
dului. Plenara Comitetului Central 
a socotit necesar să ia atitudine 
hotărîtă față de aceste stări de lu
cruri, să ia toate măsurile pentru 
ca ele să nu se mai poată repeta 
niciodată.

Un vechi dicton spune că lupta 
justifică totul. El este însă numai 
în parte adevărat. Desigur, în văl
mășagul bătăliilor revoluționare, în 
focul luptei de clasă, dură și aspră, 
este posibil să se facă și greșeli, 
se pot ivi și cazuri de nedreptăți, 
de suferințe individuale nejustifi
cate. Dar, privind retrospectiv des
fășurarea revoluției și construcției 
socialiste, noi avem datoria 
pune în evidență și ceea ce 
bun și ceea ce a fost rău, 
analiza cauzele fenomenelor 
tive pentru ca ele să nu se mai 
poată manifesta niciodată, pentru a 
asigura perfecționarea întregii 
noastre activități. (Aplauze). Este 
adevărat că asemenea stări de lu
cruri aparțin trecutului și unele 
chiar trecutului îndepărtat, că în 
decursul anilor, și în special în ul
timii ani, s-au luat măsuri hotărîte 
pentru curmarea oricărui fel de 
abuzuri, pentru respectarea rigu
roasă a legalității socialiste. Orga
nele de partid exercită un control 
tot mai larg asupra activității orga
nelor de securitate. Plenara Comi
tetului Central a insistat însă asu
pra acestor probleme pentru că 
le-a socotit de importanță princi
pială pentru îmbunătățirea radicală 
a activității organelor de securitate, 
pentru dezvoltarea și perfecționa
rea continuă a democrației socia
liste, pentru întărirea legăturilor 
partidului și statului cu masele 
largi ale întregului popor.

Plenara a reafirmat cu tărie ne
cesitatea de a fi luate toate măsu
rile pentru respectarea strictă a le
galității, pentru ca nici un cetățean 
să nu poată fi arestat fără un mo
tiv întemeiat și dovedit, pentru ca 
nici un activist și, în general, nici 
un membru de partid să nu poată 
fi anchetați sau arestați fără apro
barea organelor de partid.

Este știut că în diferite domenii 
ale vastei și tot mai complexei ac
tivități de construcție 
mului persistă o serie 
suri, de defecțiuni, de 
puse, pe drept cuvînt, 
timp, unei critici serioase din par
tea conducerii de partid și de stat, 
precum și a ' opiniei publice, în 
scopul lichidării lor cît mai ra
pide. Este firesc ca lipsurile care 
se răsfrîng asupra maselor popu
lare să facă obiectul criticii cetă
țenilor. Criticarea de către masele 
largi a neajunsurilor constituie un 
sprijin pe care organele de partid 
și de stat îl primesc în activitatea 
lor și, în același timp, o dovadă a 
încrederii cetățenilor în organele 
de partid și de stat cărora li se a- 
dresează și de la care așteaptă mă
suri de îndreptare. Desigur, nu se 
poate scăpa din vedere că elemen
tele dușmănoase folosesc cîțeo- 
dată neajunsurile în scopuri ostile, 
dar noi trebuie să știm să deose
bim activitatea răuvoitoare de cri-

de a 
a fost 
de a 
nega-

a socialis- 
de neajun- 
lipsuri su
in ultimul

ticile îndreptățite, juste, exprimate 
de oamenii muncii.

Trebuie să spunem că a existat 
în trecut tendința, și din păcate 
nu a dispărut cu desăvîrșire, de a 
privi cu suspiciune sau de a con
sidera chiar manifestare dușmă
noasă orice critică la 
junsurilor existente 
sectoare de activitate, 
mentalitate constituie 
nism, o manifestare 
un mod nejust de a înțelege cerin
țele dezvoltării sociale și care 
poate deveni o frînă în perfecțio
narea activității, în calea mersu
lui nostru înainte.

Aici s-au subliniat o serie de as
pecte ale acestor tendințe, ele au 
fost relevate și în plenara Comite
tului Central al partidului și de 
aceea nu doresc să mă mai opresc 
asupra lor. Consider însă că orga
nele de securitate, organele Mi
nisterului Afacerilor Interne tre
buie să țină seama de această pro
blemă în activitatea lor de viitor. 
Activitatea organelor de securitate 
trebuie îndreptată numai împotri
va elementelor care se dedau la 
acțiuni ostile construcției socialiste, 
care atentează la cuceririle revo
luționare ale poporului, care se 
pun în slujba reacțiunii străine, 
devenind prin 
patrie.

în legătură 
menționat că 
mari obținute 
în construcția economică și socială, 
în organele de securitate și în ce
lelalte organe ale Ministerului A- 
facerilor Interne și-a făcut loc o 
oarecare stare de autoliniștire și 
automulțumire. Au apărut unele 
manifestări de slăbire a vigilenței 
față de acțiunile elementelor des
compuse care încearcă 
prejudicii economiei 
construcției socialiste, 
acestei laturi ș-a. vorbit în plenară, 
s-a discutat și în cadrul activului 
de partid al lucrătorilor Ministe
rului Afacerilor Interne și' consi
der că nu este necesar să mai in
sist. E ' de la. sine înțeles că nu 
există nici un temei, mai cu seamă 
pentru lucrătorii din securitate și 
din Ministerul Afacerilor Interne, 
de a se lăsa pradă autoliniștirii și 
automulțumirii.

în orientarea activității apara
tului securității de stat, Comitetul 
Central pleacă de la faptul că, în 
urma uriașelor transformări petre
cute în societatea românească, a 
lichidării exploatării omului de că
tre om, a victoriei depline a socia
lismului, a dispărut baza socială a 
reacțiunii, s-a îngustat și continuă 
să se îngusteze cîmpul de activi
tate a elementelor dușmănoase. 
Progresul nestăvilit al vieții eco
nomice și sociale a țării, activita
tea ideologică educativă a partidu
lui, a societății socialiste, realita
tea însăși — cel mai convingător 
argument al superiorității orîn
duirii noi — au exercitat o influ
ență puternică asupra multor ele
mente provenite din vechile clase 
exploatatoare 
ținut unor 
reacționare, 
prejudecăți și

mare

aceasta trădători de

cu aceasta trebuie 
în urma succeselor 
de poporul nostru

să aducă 
naționale. 

Și asupra

sau care au apar- 
organizații politice 
Debarasîndu-se de 

influențe străine, 
mai mare parte a aces- 

elemente s-au încadrat in
activitate onestă, spre bi-

cea 
tor 
.tr-o 
nele lor și al patriei, se bucură 
de toate drepturile și libertățile ga
rantate de regimul nostru tuturor 
cetățenilor patriei. In același timp 
nu putem să nu ținem seama că 
mai sînt unele elemente din rîndul 
fostelor clase exploatatoare sau din 
rîndul foștilor membri ai organiza
țiilor reacționare, fasciste — e drept 
din ce în ce mai puține — care con
tinuă să privească spre trecut și nu 
s-ar da înapoi chiar de la acțiuni 
ostile. Este incontestabil că posibi
litatea lor de a acționa este foarte 
limitată, ele negăsind nici un fel de 
sprijin în rîndul poporului român. 
Dacă asemenea elemente pot. găsi 
vreodată sprijin undeva, apoi a- 
cesta poate veni numai din afară, 
de la cercurile reacționare, impe
rialiste. Nu trebuie să uităm că, a-— 
tîta timp cît există imperialismul și 
reacțiunea mondială, se menține și 
pericolul unor. . acțiuni îndreptate 
împotriva țărilor socialiste, deci și 
a țării noastre. Experiența arată că 
serviciile străine încearcă să re
cruteze din rîndul-'elementelor îna
poiate, descompuse, tot felul de a- 
genți pentru a-i folosi în domeniul 
spionajului economic și militar, 
pentru acțiuni dăunătoare construc
ției socialiste, intereselor generale 
ale poporului. Pentru a unelti îm
potriva cuceririlor revoluționare 
ale poporului român, cercurile im
perialiste și serviciile lor de spio
naj nu se pot bizui decît pe ase
menea elemente, pe rămășițe ale 
fostelor clase exploatatoare, pe foști 
membri ai organizațiilor reacționa
re, fasciste care, în loc să se înca
dreze în muncă cinstită pentru pro
gresul țării noastre, sînt gata să se 
pună în slujba reacțiunii străine, 
să-și trădeze patria, să-și vîndă po
porul pentru un pumn de arginți.

Față de asemenea elemente, or
ganele noastre de securitate tre
buie să-și mențină trează vigilența 
revoluționară pentru a le zădărnici 
orice acțiune îndreptată împotriva

Sala turbinelor de la hidrocentrala Racova de pe Bistrița

trarevoluționare, profund dăună
toare construcției socialiste și tre
buie tratate ca atare. Sînt, desigur, 
unele defecțiuni în domeniul or
dinii financiare și al disciplinei 
economice ; în această privință, în 
cadrul acțiunii de îmbunătățire 
a conducerii și organizării econo
miei, vor trebui luate măsuri pen
tru creșterea răspunderii față de 
gospodărirea avutului obștesc, pen
tru lichidarea manifestărilor de bi
rocratism care favorizează abuzu
rile și înlesnesc infracțiunile și, 
cîteodată, împing chiar la ilegali
tăți. Desigur ele nu pot în nici 
un caz să justifice infracțiunile sau 
să determine o atitudine indulgen
tă față de asemenea acte. Este ne
cesar ca organele de. miliție, de 
procuratură și justiție să dove
dească mai multă exigență și o- 
perativitate împotriva tuturor în
călcărilor legilor statului. în mod 
deosebit consider că este necesar 
ca procuratura și justiția să fie 
mai exigente, să lichideze atitu
dinea de indulgență manifestată 
față de autorii unor abuzuri, ile
galități, sustrageri din avutul ob
ștesc. Orice indulgență față de a- 
ceștia constituie, în fond, o încu
rajare pentru acte antisociale, ră?- 
frîngîndu-se negativ asupra mer
sului înainte al societății noastre.

Atribuțiuni sporite au și servi
ciile de circulație ale miliției și 
celelalte organe; și servicii din Mi
nisterul Afacerilor Interne.

Organele M.A.T., procuratura și 
justiția sînt chemate să acționeze cu 
fermitate pentru asigurarea respec
tării drepturilor prevăzute în Con
stituție și în legile țării pentru toți 
cetățenii patriei noastre ; ele tre
buie să vegheze la respectarea pre
vederilor privind egalitatea în 
drepturi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate. Aceste 
instituții au datoria să asigure ca 
toți cetățenii să poată găsi sprijin 
și ajutor atunci cînd într-un fel 
sau altul ' le' sînt lezate interesele 
și drepturile prevăzute în Consti
tuția și legile țării. Aceasta con
stituie o îndatorire de onoare a or
ganelor de miliție, a procuraturii 
și justiției și considerăm că pentru 
îndeplinirea ei Trebuie- acționat cu 
mai multă fermitate și hotărîre ; 
este una din cerințele de bază ale 
dezvoltării continue a democrației 
noastre socialiste, care asigură par
ticiparea tot mai activă a tuturor 
cetățenilor patriei la întreaga via
ță politică și socială.

în condițiile social-politice ac
tuale ale țării noastre, perfecțio
narea activității organelor de secu
ritate, a tuturor organelor M.A.I. 
constituie o sarcină deosebit de 
actuală și importantă pentru dez
voltarea societății. O condiție a 
ridicării continue a nivelului mun
cii tuturor lucrătorilor din dome
niul securității și celorlalte unități 
ale M.A.I. este îmbunătățirea pre
gătirii lor profesionale, ridicarea 
nivelului politic, ideologic, lărgirea 
orizontului lor de cultură generală. 
Aceasta le dă posibilitatea de a 
înțelege mai bine menirea și rolul 
pe care le au în societatea noastră, 
de a-și îndeplini în condiții tot 
mai bune sarcinile ce le sînt în
credințate.

îmi exprim convingerea că ac
tivul de bază al Ministerului Afa
cerilor Interne, toți lucrătorii din 
M.A.I., vor munci cu și mai multă 
hotărîre pentru îndeplinirea sar
cinilor de mare răspundere ce le 
revin, pentru îmbunătățirea gene
rală a activității organelor de secu
ritate și celorlalte unități ale M.A.I., 
pentru creșterea contribuției lor la 
progresul general al României so
cialiste.

Vă doresc succes în activitatea 
dumneavoastră. (Aplauze prelun
gite, urale).

Securității Statului — organ colec
tiv ce-și desfășoară activitatea în 
cadrul Ministerului Afacerilor In
terne — urmărește să asigure ca 
cele mai importante probleme să 
fie dezbătute în colectiv, pe baza 
unei analize temeinice a faptelor, 
evitîndu-se practicile greșite din 
trecut. Se știe că măsurile din do
meniul securității statului au mari 
implicații politice, sociale, atît in
terne cît și internaționale, ele an
gajează țara, partidul, întreaga so
cietate. Introducând regulile de 
care am vorbit mai înainte, asigu
răm ca măsurile ce privesc viața 
politică, economică și socială a po
porului, dezvoltarea sa, să nu mai 
poată fi luate de un singur om, in
diferent cine ar fi el, ci să fie 
rodul judecății și gîndirii colective. 
Subliniem toate acestea întrucît se 
pare că în trecut nu a fost înțe
leasă suficient această problemă în 
activitatea Ministerului Afacerilor 
Interne.

Fără îndoială că noua organi
zare, oricît de bună ar fi, nu poate 
face minuni dacă nu este aplicată 
cum trebuie. Este necesar ca mun
ca noului organ de securitate să 
stea permanent în atenția parti
dului și statului, asigurîndu-se a- 
nalizarea cu toată răspunderea a 
problemelor ce-i stau în. față, stu
dierea lor sub toate aspectele, o 
bună informare pentru ca toate 
hotărîrile să fie luate în de
plină, cunoștință de cauză. Prac
tica dovedește că pe baza unor 
informații greșite se ajunge la mă
suri și concluzii eronate, dăună
toare. în lumina ultimelor eveni
mente internaționale apare și mai 
necesar ca organele de securitate 
să aibă capacitatea de a studia cu 
toată seriozitatea materialul in
formativ, verificîndu-1 în mod te
meinic pentru a avea certitudinea 
exactității sale, concordanței sale 
cu realitatea ; numai pe o asemenea 
bază se pot stabili măsuri efi
ciente.

Consiliul Securității Statului va 
.răspunde de înțșeaga sa .activitate 

sîntem încredințați că se va strădui 
să lucreze astfel încît să cores
pundă pe deplin încrederii acorda
te-; dorim tuturor tovarășilor din 
securitate succes deplin în activi
tatea lor.

M-am oprit în mod deosebit a- 
supra activității organelor de secu
ritate, dar în cadrul Ministeru
lui Afacerilor Interne își desfă
șoară activitatea și alte unități, 
care, de asemenea, au un rol im
portant în viața societății noastre. 
Aș dori să menționez cu deosebire 
rolul și sarcinile importante ce 
revin miliției atît în apărarea a- 
vutului obștesc, cît și în lupta 
împotriva diferitelor infracțiuni 
sau abateri de la normele de con
viețuire socială. Fără îndoială că 
și în acest domeniu de activitate 
avem o serie de rezultate bune; 
organele noastre de miliție reu
șesc din ce în ce mai bine să-și 
îndeplinească rolul și misiunea în
credințată. Nu pot însă să nu sub
liniez faptul că în lupta pentru 
apărarea avutului obștesc continuă 
să se mai manifeste neajunsuri — 
unele dintre ele foarte serioase.

Se mai găsesc încă elemente îna
poiate care sustrag bunuri din a- 
vutul obștesc, delapidează fonduri 
materiale și financiare și, din pă
cate, nu întotdeauna organele noas
tre dș miliție și celelalte organe 
chemate să apere avutul obștesc 
își îndeplinesc cum trebuie înda
torirea. Este necesar ca față de 
aceste elemente să se creeze o pu
ternică opinie publică de masă, un 
climat care să facă imposibilă co
miterea unor astfel de acte anti
sociale. Pînă la urmă, lovind în 
proprietatea oamenilor muncii, ele 
capătă caracterul unor acte con-

patriei. (Aplauze). Față de agenții 
reacțiunii străine, de trădătorii pa
triei și ai intereselor poporului ro
mân se impune o atitudine fermă, 
necruțătoare.

Apărarea securității statului, 
lupta împotriva acțiunilor dușmă
noase constituie o problemă a în
tregului partid, a întregului nostru 
popor. Ea impune sporirea vigilen
ței din partea activiștilor de par
tid și de stat, ridicarea rolului or
ganizațiilor de partid și obștești, 
îmbunătățirea multilaterală a mun
cii de educare patriotică a cetățe
nilor. Fiecare cetățean trebuie să 
fie conștient de răspunderea ce o 
are față de progresul general al 
patriei, pentru apărarea cuceriri
lor noastre revoluționare. Organi- 
zațiile de partid și obștești, insti
tuțiile de stat trebuie să se preo
cupe îndeaproape de educarea și 
reeducarea unor categorii de oa
meni aparținînd fostelor clase ex
ploatatoare sau care s-au aflat 
sub influența grupărilor politice 
reacționare.

Viața arată că întotdeauna servi
ciile de spionaj se folosesc de slă
biciunile și trăsăturile negative de 
caracter ale 
a-i atrage în 
să. De aceea 
nizațiile de 
puternică opinie împotriva menta
lităților înapoiate, a viciilor, să 
desfășoare o largă activitate edu
cativă pentru dezvoltarea spiritului 
de răspundere cetățenesc, pentru 
respectarea secretului de partid și 
de stat, pentru cultivarea unor tră
sături morale înaintate, ca modes
tia, cinstea, sobrietatea, dragostea 
față de patrie și popor. (Aplauze).

Integrîndu-se acestei activități 
generale a societății noastre socia
liste, organele de securitate — or
gane cu activitate specială — tre
buie să lucreze în strînsă legătură 
cu organele de partid -și sub con
ducerea acestora, ținînd seama ca 
toate măsurile pe care le iau să 
asigure munca pașnică a celor ce . *____  ___ __________ ___ __
muncesc, să împiedice orice activi- . :'în'fâțâr' partiSuluFșl guvernului și 
tate de spionaj împotriva patriei, ' ' ....................“ . - - -
să contribuie la întărirea și lărgi
rea continuă a influenței și autori
tății partidului nostru în rîndul 
maselor largi populare. Organele 
de securitate trebuie să se bazeze 
pe sprijinul larg și permanent al 
maselor, al întregului nostru po
por. Cu cît vor fi mai puternice 
legăturile lor cu masele de oameni 
ai muncii, cu cît toate măsurile pe 
care le iau se vor baza pe respec
tarea cu sfințenie a legalității so
cialiste, cu atît vor fi mai bine pri
mite de întregul popor și se vor 
bucura de sprijinul lui unanim. în 
munca organelor de securitate tre
buie să treacă ca un fir roșu res
pectarea legalității socialiste, a le
gilor patriei noastre, manifestîn- 
du-se cea mai mare fermitate în 
aoărarea intereselor socialismului, 
ale poporului, ale patriei noastre 
socialiste.

unor oameni, pentru 
activitatea dușmănoa- 
este necesar ca orga- 
partid să dezvolte o

STIMAȚI TOVARĂȘI,
în măsurile luate pentru îmbu

nătățirea activității organelor de 
securitate, a tuturor organelor Mi
nisterului Afacerilor Interne, Co
mitetul Central pornește de la ne
cesitatea ca întregul ..conținut al 
acesteia să corespundă tot mai bine 
evoluției funcțiilor statului, dez
voltării democrației socialiste, în
tăririi continue a unității întregii 
noastre națiuni. Accentul principal 
al muncii securității trebuie pus în 
actualele condiții pe lupta împo
triva activității dușmănoase a spio
najului străin, pe apărarea intere
selor statului nostru socialist, pe 
asigurarea muncii pașnice de con
strucție socialistă a poporului ro
mân. (Aplauze). Lărgirea continuă 
a democrației socialiste presupune 
participarea tot mai activă a mase
lor atît la viața politică-socială, 
cît și la lupta împotriva a tot ce 
este vechi și perimat, la apărarea 
orînduirii noastre socialiste. Toc
mai îmbinarea luptei organelor de 
securitate cu participarea și apor
tul maselor largi populare oferă 
garanția zădărnicirii oricăror acti
vități îndreptate împotriva patriei 
noastre. (Aplauze).

Creșterea rolului conducător al 
partidului în întreaga viață social- 
economică a țării face necesare 
măsuri hotărîte pentru întărirea 
controlului și îndrumării de către 
partid a organelor de securitate, 
la toate nivelele. Organele de par
tid trebuie să acționeze pentru ori
entarea și îndrumarea permanentă 
a lucrătorilor din securitatea de 
stat, asigurînd ca în activitatea a- 
cestora să nu se mai repete sub nici 
o formă stările de lucruri negati
ve din trecut, creînd condiții pentru 
îmbunătățirea muncii organelor de 
securitate în pas cu cerințele ac
tuale ale dezvoltării societății. 
Trebuie subliniată încă o dată ne
cesitatea ca și organele de partid 
regionale să tragă învățăminte din 
neajunsurile din trecut, să acorde 
mai multă atenție decît pînă acum 
îndrumării concrete a muncii or
ganelor de securitate, educării lu
crătorilor din M.A.I.

în acest spirit, plenara Comite
tului Central 
organizatorice 
rea activității 
rilor Interne.

a adoptat și măsuri 
privind îmbunătăți- 
Ministerului Aface- 
Crearea Consiliului

In regiunea Dobrogea

în Dobrogea, recol
tarea griului este pe 
terminate. Din situa
ția existentă la Con
siliul agricol regio
nal- rezultă că pînă 
în prezent grîul a fost 
recoltat de pe a- 
proape 90 la sută din 
suprafață. Peste 150 
de unități agricole de 
stat și cooperative a- 
gricole de producție 

campa-au încheiat 
nia.

Ținîndu-se 
că în acest 
ducția de grîu în re
giunea Dobrogea 
este mare, s-a impus 
asigurarea din timp 
a unor spații de de
pozitare corespunză
toare, iar acum se 
cere operativitate la 
transportul și depozi
tarea grîului. Ce se 
desprinde însă din 
constatările făcute pe 
teren ? Cu toate că 
evaluarea recoltei 
s-a făcut din timp și 
se cunoștea produc
ția, capacitatea de 
depozitare asigurată 
este cu mult mai mi
că decît cantitatea de 
grîu care urmează a 
fi înmagazinată. „în 
acest an, cînd am 
început campania de 
recoltare și de pri
mire a grîului, am 
știut că avem un de
ficit de depozitare de 
peste 200 000 tone —• 
ne-a spus tov. Ema- 
noil Ștefan, director 
al întreprinderii re
gionale de valorifi
care a produselor a- 
gricole Dobrogea. Cu 
toate că de mai mulți 
ani se fac studii, pro
puneri de mărire a 
capacității de depo
zitare, acestea rămîn 
pe hîrtie. Din aceas
tă cauză, păstrarea 
cerealelor continuă 
să se facă în locuri 
improvizate.

In unele locuri ce
realele s-au depozi-

seama 
an pro-

Recoltarea griului la gospodăria agricolă de stat Seini, regiunea Maramureș
Foto : A'. Cartojan
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tat în magazii ale 
S.M.T. Dar aceasta 
nu este soluția cea 
mai bună pentru că 
se produc pierderi".

La bazele de recep
ție din Medgidia, Co- 
badin, Bălcescu ș.a., 
spațiile de depozi
tare sînt mult mai 
mici decît este nece
sar, iar responsabilii 
de depozite dau din 
colț în colț, neștiind 
unde să pună exce
dentul de produse. 
Desigur, problema nu 
poate fi rezolvată a- 
cum în condiții op
time. Totuși, trebuie, 
fără întîrziere, găsi
te soluții care să 
ducă la grăbirea pre
luării produselor de 
la unitățile agricole 
de stat și a cantită
ților contractate d9 
către cooperative.

La baza din Tîr- 
gușor, 
licitară în 
vește spațiile, 
alocat fonduri 
tru construirea, 
nul acesta, a 
magazii de cîte 3 000 
tone fiecare. Ele tre
buiau să fie date în 
folosință la începu
tul campaniei de re
coltare. Dar, una a 
fost terminată abia 
zilele trecute, iar cea 
de-a doua încă nu 
poate fi folosită pen
tru că T.R.C.L. Do
brogea mai are de 
făcut remedieri, com
pletări etc. După pă
rerea conducătorilor 
unității de construc
ții, ea va fi termina
tă doar la sfîrșitul a- 
cestei luni. Așa stînd 
lucrurile, ar fi indi
cat ca cei răspunză
tori de nerealizarea 
la timp a construcții
lor. să fie întrebați 
cine plătește pagu
bele pricinuite de 
faptul că însemnate 
cantități de grîu sînt 
depozitate necores
punzător. în unele 
locuri, chiar și spa
țiile existente nu sînt 
folosite la întreaga 
lor capacitate. A- 
ceasta este situația 
la bazele de recep
ție din Hîrșova, Cio- 
cîrlia și Mangalia.

La unele baze de 
recepție întîrzie pre
luarea produselor da
torită unor deficiențe 
în organizarea mun
cii. La Mangalia, de 
exemplu, sînt 9 punc
te de descărcare me
canizată și 7 ma
nuale. Dar nu se lu
crează la toate, uti
lajele nu sînt folo
site cu întreaga lor 
capacitate. Două e- 
levatoare sînt ținute 
în rezervă, iar altele 
se defectează des. La 
bazele de recepție 
din Baia, Cogealac, 
Tîrgușor sînt dese în
treruperi de curent, 
iar I.R.E. Dobrogea nu 
intervine pentru înlă
turarea defecțiunilor.

întîrzierea preluării 
produselor se dato- 
rește și faptului că 
unele unități agricole 
nu respectă îndatori
rile ce le revin în a- 
ceastă direcție. Mul
te gospodării agrico
le de stat și coopera
tive agricole de pro
ducție trimit oameni

și ea 
ce

de- 
pri- 

s-au 
pen- 

în a- 
două

puțini pentru descăr
carea cerealelor, 
ceea ce face să 
crească timpul de 
staționare a mijloa
celor de transport. în 
același timp, trans
portul din cîmp al 
griului nu se lace 
după grafic. La orele 
9, 13, 16 la bazele de 
recepție se îngrămă
desc zeci de mașini, 
iar în restul timpului 
este „liniște". Se mai 
semnalează și alte 
aspecte. Șefii bazelor 
de recepție se preva
lează de un normativ 
elaborat de Consiliul 
Superior al Agricul
turii, împreună cu 
Comitetul de stat 
pentru valorificarea 
produselor agricole, 
prin care se stabileș
te ca timpul de des
cărcare a unei ma
șini să nu depășeas
că 100 minute. Astfel, 
normativul prevede 
pentru luarea probe
lor de 
minute, 
rire 15 
mirea 
10 minute 
din cronometrarea fă
cută, rezultă că toa
te aceste operații ne
cesită maximum 
25—30 minute.

Spuneam mai sus 
că la unele baze se 
semnalează lipsa 
brațelor de muncă la 
descărcare. In ace
lași timp, la bazele 
de recepție, fiecare 
gospodărie agricolă 
de stat și-a trimis 
cîte 4—5 observatori 
(un delegat coordo
nator, un revizor con
tabil, care înregis
trează cantitatea de 
grîu, unul care asistă 
la luarea probelor 
de laborator, altui la 
cîntar etc.). Cum se 
spune, „doi cu sapa 
și cinci cu mapa". A- 
ceștia, adică cel cu 
mapa, se încurcă u- 
nul pe altul, îi încur
că și pe ceilalți care 
lucrează efectiv la 
recepționarea grîului 
și la înmagazinarea 
lui. în plus, după 
cum ni s-a spus, în 
numeroase locuri, pe 
la baze se perindă o 
droaie de delegați 
„în control" și „îndru
mare". Intr-o singură 
zi la baza de recepție 
din Cobadin au tre
cut, în fugă, 32 de 
delegați din partea 
Trustului Gostat, ai 
consiliului agricol 
raional, ai sfatului 
popular raional ele. 
„în loc să fim- lăsați 
să lucrăm — ne-a 
spus șeful bazei de 
aici — trebuie să ex
plicăm fiecăruia cum 
merg 
punem vize pe dele
gații etc., irosindu-ne 
timpul".

Pentru prevenirea 
pierderilor se impune 
grabnic 
tuturor deficiențelor 
care 
transportul și depozi
tarea în cele mai 
bune condiții. Grîul 
trebuie să ajungă cît 
mai curînd în ham
bare.

laborator 25 
pentru cîntă- 

minute, întoc- 
documentelor 

etc. Dar,

treburile, să

înlăturarea

îngreunează

Vasile MIHAI 
corespondentul 
„Scînteii
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însuflețit prin 
si satisfacția de 
stiinta în Ro-

— Ce obiective principale sînt 
urmărite în desfășurarea acestor 
forme de perfecționare a corpului 
profesoral?

de prof. Virgil IANOVICI 
vicepreședinte al Comitetului de Stat al Geologiei

ea
E 
f

Bogat program

Convorbire cu prof. Vasile ROȘCA,
director în Ministerul Invâfămîntului

Actuala vacanță de vară, dinco
lo de programul de odihnă și re- 
creere pe care-1 rezervă cadrelor 
didactice, constituie și un cadru 
favorabil pentru organizarea unor 
cursuri de perfecționare a pregăti
rii lor științifice și pedagogice.

— La fel ca și în alți ani, a re
levat la începutul convorbirii in
terlocutorul nostru, în perioada a- 
cestei vacanțe de vară Ministerul 
învățămîntului a organizat, prin in
stitutele de perfecționare a cadre
lor didactice, o serie de cursuri 
centrale de perfecționare. La Bucu
rești, de exemplu, între 3—12 iulie 
a avut loc un curs de literatură 
universală, la care au participat 
peste 600 de profesori care vor 
preda, în anul școlar viitor, la cla
sa a Xf-a (secția umanistă), acest 
nou obiect de studiu. Alți 250 de 
profesori, care predau în școala de 
cultură generală limbile franceză, 
engleză, germană și rusă, se află 
între 10—30 iulie la un curs de per
fecționare la Sinaia. Tot astfel, în 
baza acordurilor culturale existen
te, o serie de profesori vor 
pleca în U.R.S.S., Franța, An
glia, R. D. Germană, la cursuri de 
specializare în predarea limbilor 
respective. Cursuri de pregătire au 
mai fost organizate la București — 
cu cadre didactice care predau 
limba latină în licee, muzica, de
senul și educația fizică în învăță
mântul de cultură generală, la Cluj 
și Timișoara — cu profesori care 
predau limba maternă în școlile 
cu limba de predare maghiară și 
germană.

In afara acestor activități iniția
te pe țară, au mai fost organizate 
și obișnuitele cursuri de perfecțio
nare pe plan inter-regional pentru 
profesori de limba română, mate
matică, fizică, chimie, biologie-a- 
gricultură ș.a. Mai putem mențio
na pe această linie și activitățile 
valoroase organizate în fiecare an 
de societățile științifice ale cadre
lor didactice Pe lîngă consfătuiri, 
simpozioane, sesiuni științifice pre
gătite în timpul anului școlar, so
cietățile științifice inițiază pentru 
profesori și cursuri de vară cu o 
durată de 2 săptămîni. Amintim a- 
semenea cursuri ținute de Societa- | 
tea de științe matematice și Socie- I 
tatea de științe naturale și geo
grafie.

rea unui folos maxim — științific și 
metodic — pentru toți cursanții, 
folos care se va reflecta în crește
rea calității și eficienței lecțiilor, a 
întregului proces instructiv-edu- 
cativ.

Florica DINULESCU

Telegrame de condoleanțe
la încetarea din viață

CERCETĂTOR
NEOBOSIT

BOGĂȚIILOR
SUBSOLULUI

— în primul rînd, se urmărește 
o amplă informare și documentare 
a profesorilor cu problemele noi în 
domeniul specialității și al meto
dicii predării în școală. întregul 
program de lucru al fiecărui curs 
— conținînd expuneri, consultații, 
seminarii, exemplificări practice, 
schimb de experiență, studiul indi
vidual al unor materiale documen
tare, discuții pe marginea obiectu
lui respectiv pentru diferite cicluri 
școlare și clase, vizitarea unor o- 
biective de specialitate, vizionarea 
unor spectacole etc. — se desfă
șoară cu concursul unor oameni 
de știință, specialiști și cadre di
dactice cu experiență. Informarea 
și perfecționarea participanților se 
fac la nivelul corespunzător unei 
pregătiri post-universitare. Bună
oară, în cadrul cursului de litera
tură universală, cadre didactice 
universitare, critici literari, specia
liști au ținut expuneri despre miș
carea literară mondială din vremu
rile cele mai îndepărtate pînă as
tăzi, curente literare, realizări ar
tistice de seamă, personalități pro
eminente din fiecare epocă etc. La 
cursurile de limbi moderne sînt 
dezbătute teme de limbă, literatu
ră, cultură și civilizație, bazele 
psiho-lingvistice ale învățării lim
bilor străine, instruirea programa
tă, se dezbat unele probleme ale 
didacticii moderne în predarea a- 
cestor obiecte (folosirea eficientă 
a tehnicilor audiovizuale) ș.a.

— Cum se asigură participarea 
unul mare numâr de profesori la 
aceste forme de perfecționare ?

— Evident, în ultimii ani, pe baza 
unor planuri elaborate de Ministe
rul învățămîntului, un număr tot 
mai mare de membri ai corpului 
didactic au participat la forme pe
riodice de perfecționare prin 
cursuri și instructaje, menite să le 
îmbogățească orizontul de pregă
tire și să le adîncească măiestria 
profesională. Fixarea profilului a- 
cestor cursuri pentru fiecare va
canță se face în funcție de necesi
tățile, mai actuale la un moment 
dat. In privința îmbunătățirii, a mo
dernizării predării unui obiect sau 
altul de studiu. Cît privește cursu
rile inter-regionale, acestea se re
petă de la un an la altul tocmai 
pentru a putea cuprinde, periodic, 
prin rotație, pe toți profesorii de o 
anumită specialitate. In acest caz, 
nu este deloc recomandabilă cu
prinderea mai multe veri la rînd de 
cadre didactice la unul și același 
curs, așa cum mai procedează pe 
plocuri unele secții de învățămînt.

Intr-un cuvînt, urmărim realiza-

Am citit cu cîlva timp 
în urmă în „Scînteia" ar
ticolul lui Lucian Pintilie 
„Artistul intelectual". Ml 
s-a părut deosebit de im
portantă ideea lui : artis
tul de azi trebuie să fie 
în primul rînd o conștiință 
în acțiune, care smulge 
semnificații și fără dialo
gul dintre două conștiințe 
solidare, aceea a actoru
lui și aceea a regizoru
lui, nu poate exista spec
tacol în accepție moder
nă. Afirmația lui Pintilie 
trimite ca un răspuns la 
întrebarea, pe care fiecare 
om de profesie și-o pune, 
lucid sau subconștient, în 
legătură cu rostul teatru
lui. Nu-mi dau seama 
dacă e vorba de o con
diție de vîrstă, sau de o 
dispoziție subiectivă de 
moment, dar îmi pun ades 
și eu întrebarea esenția
lă, definitorie, ce este 
teatrul, fără de care nu 
pot concepe sensul pro
fesiunii mele.

Condiția teatrului ca 
artă, raportată la timpul 
în care trăim, cel mai di
namic din istoria omeni
rii, a provocat inerent în
doieli și semne de între
bare. Sînt opinii care au 
susținut și susțin că tea
trul răspunde azi în măsu
ră mai mică decît celelal
te arte pulsului vieții; s-a 
vbrbit despre primejdia ca 
teatrul să fie concurat de 
cinematograf sau televizi
une ; se pomenește des
pre o criză a teatrului, 
care provine dintr-o in
firmitate de moment în ra
port cu marile prefaceri 
ale lumii. Aceste între
bări au apărut de mai 
multe ori în conștiința o- 
mului de teatru din seco
lul douăzeci. Și nici mă
car bogăția de descope
riri și cîștiguri, trăită de 
arta spectacolului —apa
riția unor profesii noi (re
gie și scenografie), pre
zența unor mari anima
tori, restructurarea forme
lor literar-dramatice, naș
terea unor școli și a unor 
sisteme pedagogice noi 
— nu reușește să stingă 
neliniștile legate de me
reu redeschisa discuție a 
crizei teatrului.

Oamenii din totdeauna 
au simțit nevoia de tea
tru, căci în însuși instinc
tul nostru se află această 
atracție a jocului, dorința 
de a vedea reprezentate 
întîmplări vii despre noi 
și despre alții, cărora să 
le putem conferi un sens. 
De aceea, în condițiile 
atît de Imprevizibile ale 
vieții moderne, nu cred 
să se fi diminuat nevoia 
de teatru, ci numai felul 
în care este înțeles tea
trul e, poate, uneori să
rac, unilateral. Multe din 
montările, care apar as
tăzi țin încă de un teatru 
prozaic, greoi, inconsec
vent, din care tocmai e- 
sența creației scenice — 
magia jocului — se pier
de. „Nu trebuie să uităm 

observa Ion Sava — 
puterea teatrului rezi- 
în dinamismul- aoțiu-, 

și singurul care poate 
o dezlănțuie este acto- 
* Adevăr vechi, veți 

ținem

că 
dă 
nii 
să 
rul. 
spune : da, dacă 
seama de teoria teatru
lui. Dar în fapt acest a- 
devăr poate să descope
re consecințe importante. 
A pune accentul principal 
pe prezența actorului în 
spectacol înseamnă a da 
o nouă semnificație 
tudinli noastre față 
arta teatrului. A face 
relația directă, cît 
vie, a actorului cu publi
cul, centrul preocupărilor 
noastre, înseamnă a ne 
schimba într-o importan
tă măsură optica asupra 
muncii scenice. Pintilie 
propune de fapt o nouă 
lozincă, deși apropieri cu 
alte poziții exprimate îna
inte există în punctul său 
de vedere. Momentele

importante ale evoluției 
recente a teatrului nos
tru stau, fiecare, sub sem
nul unei asemenea lo
zinci, a unei formule ma
nifest. Ieșirea din realis
mul plat s-a făcut în nu
mele „reteatralizării tea
trului'. Această poziție, 
strîns legată de ideea 
teatrului total, a Influen
țat intens devenirea tea
trului nostru în ultimii 
zece ani. Teatralizarea și 
teatrul total au fost înțe
lese la noi cel mai ades 
ca o manifestare cît mai 
vastă a sintezei scenice, 
care unește într-o reali
zare unică tehnica diferi
telor arte, a fiecăreia din 
componentele spectaco
lului : transformarea jo
cului actoricesc într-o 
perfectă demonstrație, cu- 
prlnzînd muzică, dans, a- 
crobație, amplificarea in
tervenției scenografice în 
spectacol, dusă pînă la

niera cea mai tradiționa
lă cu putință, utilizînd 
șabloanele cele mai vechi 
ale meseriei lor, sau tn- 
troducînd în spectacol 
tehnica de circ sau de 
cabaret. „Teatrul actual 
își caută hrana în artele 
care-i sînt străine, utili
zînd tot ceea ce este nou 
în pictură sau în muzică, 
pierzîndu-și astfel dreptul 
la personalitatea teatra
lă' — declară regizorul 
polonez de renume inter
național, Jerzy Grotowski. 
Spectacolul contemporan 
caută să devină mai as
cetic, mai zgîrcit în ex
presia exterioară, tocmai 
pentru a fi mai liber lăun
tric și pentru a da o mai 
profundă natură relației 
scenă-sală. Dacă teatrul 
nu va ști să creeze cele 
mai bune premise pentru 
actor, dacă nu-i va reda 
puterea de fascinație.

a se evita a- 
crezut la noi 
a fi modern 
pentru acto- 
cu a fi obiș- 
cotidian, om

exuberanțe plastice, ape
lul la efectul și gag-ul re
gizoral, aproape ostenta
tiv, placat pe acțiune. S-a 
ajuns chiar la a se folosi 
ecranul de cinematograf 
în spectacol.

Știu că s-ar mai putea 
aduce astăzi argumente 
pentru încurajarea între
buințării acestor cuceriri 
în arta noastră scenică, 
în numele libertății de ex
primare, care a prilejuit 
de curînd progrese reale 
spectacolelor 
Momentul mi se 
depășit : teatrul 
teză a artelor,
chiulul de azi ca un teatru 
bazat pe efecte de supra
față, exterior, plin de vioi
ciune, de virtuozitate a 
ritmului dar nu și pe a- 
devăr lăuntric, pe tensiu
ne interioară, de aceea 
lipsit de adîncime în com
partimentul său esențial, 
relația adevărată, profun
dă a actorului cu publi
cul. Oboseala față de sin
teza teatrală și spectaco
lul total se face simțită 
pe plan Internațional în 
circuitul ideilor despre 
teatru. Aceste tentative, 
care par să aducă ceva 
nou în teatru sub numele 
de experiment teatral, în
cearcă de fapt să găseas
că o piesă la 
facă apel la un 
de avangardă, 
sească muzică 
sau electronică
tacol, In timp ce actorii 
continuă să joace în ma-

dacă nu-i va restabili le
gătura esențială cu pu
blicul, va fi întrecut de 
cinematograf și de noile 
arte. Pentru 
ceasta, s-a 
un timp că 
echivalează 
rul de teatru 
nuit, firesc,
de pe stradă, mai ales 
sub influența filmului și 
ca o reacție de refuz față 
de emfaza teatrală. Lu
cru perfect fals, deoarece 
teatrul nu poate să existe 
fără prezența omenească 
neobișnuită, de 
mensiuni a 
chiar și atunci 
sonalitatea sa 
nală este folosită pentru 
a crea imaginea vieții o- 
bișnuite, ca în dramatur
gia lui Caragiale sau 
Cehov. George Constan
tin și-a creat marile ro
luri care l-au impus, 
smulgîndu-se din cotidi
an, tocmai pentru că, a 
avut curajul să joace ca 
un actor de tradiție, așa 
cum cred că juca Bălță- 
țeanu. Dimensiunea poe
tică a prezenței actorului 
nu poate fi obținută, se 
știe, numai pe temeiul 
farmecului și strălucirii 
spectaculoase a talentu
lui, ca în teatrul vechi de 
soliști. Interpretul modern 
trebuie să-și exerseze 
pînă la perfecțiune stăpî- 
nirea mijloacelor tehnice, 
dar mai ales să-și înno
bileze reflexele interioare. 
Aici cred că se oferă re
gizorului terenul de crea-

ție cel mai fertil, în elabo
rarea metodei de lucru cu 
actorul și a atitudinii sale 
față de profesie. Trebuie 
să izbutim să realizăm 
mediul în care actorul va 
putea să transmită sen
zații, stări, procese lăun
trice, în așa fel încît ele 
să compună o lume poe
tică vie, nu un simplu ca
racter tipizat. El va putea 
atunci să convinqă 
ceea ce se petrece 
untrul vieții eroului 
este mai frumos și
bogat decît toate acțiu
nile și întîmplările exte
rioare ale piesei, iar a- 
tunci arta sa se va con
funda cu vraja. Cînd intră 
în scenă Delphine Seyrig, 
una din actrițele foarte 
mari ale teatrului francez, 
ai sentimentul unei apa
riții agreabile, dar oare- 
cari. Pe măsură ce o ur
mărești însă, simți că ma
teria ei fizică se topește, 
trupul ei capătă transpa
rentă și se transformă în
tr-o apariție de vis, iar 
actrița transmite o alu
necare de stări, numai de 
stări, despre care s-ar pu
tea spune că sînt muzi
cale, care concretizează 
pe scenă poezia.

Personalitatea regizo
rului constituie și în a- 
ceastă perspectivă, nu
cleul spectacolului mo
dern și este un adevăr 
stabilit că azi mari ac
tori fără forța de șoc a 
regizorului pot fi ca niște 
superbe personaje de ro
man, care nu-și găsesc 
autorul. în același timp, 
prezentul aduce o nouă 
perspectivă și în rapor
tul regizorului și a acto
rului cu publicul. Se simte 
cred nevoia unui nou tip 
de relații, în sensul că 
spectatorului trebuie să 1 
se atribuie un rol în spec
tacol, un rol cu o intenție 
precisă, fie activ, care-1 
obligă să participe la ac
țiune, să hotărască el 
deznodămîntul dramei, fie 
un rol pasiv, un rol de 
martor sau de privilegiat, 
adică să trăiască senti
mentul că a fost ales prin 
excepție să asiste la un 
proces care se desfășoa
ră cu ușile închise. Ac- 
ceptînd convenția, con- 
centrîndu-se asupra ei, el 
va învăța să participe la 
o tensiune apropiată de 
aceea încercată de actor, 
și atunci aerul va căpăta 
culoare, iar teatrul va de
veni magie.

Regia contemporană 
vede în teatru un efort de 
cunoaștere, un efort lucid 
de realizare umană pe 
plan moral și social.

Pe adresa Uniunii Scriitorilor au sosit nu
meroase telegrame prin care personalități 
de seamă ale vieții literare din diferite țări 
își exprimă profundul regret pentru înceta
rea din viață a eminentului artist al cuvîn- 
tului, Tudor Arghezi.

Au trimis telegrame Giancarlo Vigorelli, 
secretar general al COMES-ului, în numele 
conducerii Comunității europene a scriito
rilor, Shevget Musaray, secretar general al 
Uniunii Scriitorilor și Artiștilor din Albania, 
Jaroslaw Iwaszkiewicz, președintele Uniunii 
Scriitorilor din Polonia, conducerile uniunilor 
scriitorilor din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, U.R.S.S., R. D. 
Vietnam.

Au mai exprimat condoleanțe ambasadele 
R. S. Cehoslovace, Franței, R.S.F. Iugoslavia, 
U-R.S.S., R. D. Vietnam.

O telegramă de condoleanțe a trimis, de 
asemenea, Pierre Seghers, editorul francez al 
poeziilor lui Tudor Arghezi în colecția 
„Poetes d’aujourd’hui".

(Agerpres)

AA in
sosit
Capitală 
ansamblu

Varșovia
9

Marți la
un ansamblu de estradă din Varșovia, 
în cadrul turneului pe care îl între
prinde în țara noastră, ansamblul va 
susține spectacole la București și în 
orașele Cîmpina, Mangalia și Eforie 
Sud.

Telecronlca economică. Industria
lizarea construcțiilor.
Pentru copii : Ala-Bala.
Emisiune oentru studenți „Alma 
Mater" Itinerarii estivale.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 — Muzică ușoară... și nu prea.
20.30 — Film TV : Mînăstirea Neamțului.
21,00 — Avanpremiera
21,15 — Film artistic : Casa noastră. O 

producție a studiourilor sovietice.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

Se împlinește un secol 
de la nașterea lui Ludovic 
Mrazec (n. 17 iulie 1867), 
reprezentant de seamă al 
școlii geologice 
nești, savant de 
me mondial, primul 
sor de mineralogie 
trografie al Universității 
din București și întemeie
torul Institutului Geologic.

După ce își susține teza 
de doctorat în științe și teza 
de docență în mineralogie 
și petrografie la Universi
tatea din Geneva, savantul 
român lucrează în labora
torul de chimie al profeso
rului C. Istrate, fiind un 
scurt timp și asistent la 
catedra condusă de dr. Vic
tor Babeș la Facultatea de 
medicină și farmacie. în 
1894, devenit profesor de 
mineralogie la Universita
tea din București, își în
cepe activitatea didactică 
animat de pasiunea creării 
unui învățămînt mineralo
gic și a unei școli geologice 
românești — țel urmărit 
cu perseverentă în cei 43 
de ani de profesorat și 
peste o Jumătate de veac 
de activitate științifică.

Ca cercetător, a abordat 
cu competență variate do
menii ale geologiei, impu- 
nîndu-se prin rezultate și 
idei dintre cele mai valo
roase. A rămas în știința 
geologică românească ca 
promotor al teoriei despre 
structura în pînze de șa- 
riaj a Carpaților, idee de
monstrată și dovedită as
tăzi cu cele mai convingă
toare date, și susținător al 
altor teorii noi, îndrăznețe 
(printre care teoria orga
nică de formare a hidro
carburilor, mecanismul de 
migrare a petrolului și să
rii prin fenomenul de „dia- 
pirism" — care a contribuit 
la justa orientare a cerce
tării geologice în descope
rirea zăcămintelor de hi
drocarburi). Acest fenomen, 
diapirismul, a intrat în li
teratura geologică mondia
lă, găsindu-și largi apli
cații.

Ludovic Mrazec este tot
odată creatorul școlii geo
logice românești. Sub im
pulsul acțiunilor sale au 
fost înființate încă din a- 
nul 1900 primele „comisii 
de studiere și inventariere 
sistematică" pentru petrol, 
sare, cărbuni, minereuri ; 
de asemenea, a întemeiat 
în 1906 Institutul Geologic 
al României, al cărui direc
tor a fost pînă în 1930.

Aflată sub directa lui in
fluență și îndrumare, geo
logia românească se afir
mă pe plan național și in
ternațional prin contribuții 
teoretice și practice de sea
mă, în rîndul cărora amin
tim elaborarea hărților ge
ologice la diferite scări, 
descoperirea a numeroase 
zăcăminte de substanțe mi
nerale utile și cunoașterea 
tot mai aprofundată a 
structurii și alcătuirii geo
logice a subsolului patriei 
noastre. Prestigiul și com
petenta specialiștilor Insti
tutului Geologic al Româ
niei devin larg cunoscute 
în lume, astfel că numeroși 
tineri cercetători și geologi 
consacrati din Franța. El
veția. Polonia, Portugalia 
și Italia vin să-și facă sta
giul de snecializare la noi.

în 1907 L. Mrazec este 
ales membru al Academiei 
Române, al cărei președin
te a fost între anii 1932 si 
1935, devenind totodată 
membru a numeroase alte 
academii și societăți.

Recunoașterea pe plan in
ternational a valorii școlii 
create de acest strălucit 
reprezentant al științei 
noastre este marcată si de 
faptul că României i-a fost 
încredințată sarcina organi
zării celui de-al III-lea

Congres International 
petrol (1907). cu care pri
lej savantul român și-a 
expus teoriile cu privire la 
originea și condițiile de ză- 
cămînt ale petrolului, pre
cum și organizarea. în 1925. 
a primului Congres inter
national de foraj (prezidat 
de L. Mrazec). iar în 1927 
a celui de-al II-lea Congres 
al Asociației pentru avan
sarea științelor geologice 
carpatice.

Ca și în cazul altor per
sonalități de frunte ale 
științei noastre. în activita
tea lui L. Mrazec preocu
pările științifice, organiza
torice erau grefate pe un 
profund patriotism. Ridi- 
cîndu-se împotriva exploa
tării prădalnice a bogățiilor 
minerale ale tării. în cali
tatea sa de director al In
stitutului Geologic, L. Mra
zec începe din 1915 pînă 
prin 1940 o susținută cam
panie împotriva jafului mo
nopolurilor străine, tinînd 
conferințe publice, scriind 
articole, toate avînd drept 
fir conducător demascarea 
stărilor de lucruri contrare 
Intereselor poporului ro
mân. Deși Constituția din 
1923 stipula (în articolul 19) 
că bogățiile naturale ale 
subsolului aparțin națiunii, 
marele savant era nevoit să 
constate cu amărăciune : 
..De la 1933 s-a îndrumat 
exploatarea petrolului la o 
supraproducție nejustificată 
din punct de vedere al unei 
politici sănătoase și patrio
tice de stat. Minieritul pe
trolului a ajuns într-o fază 
de sleire prădalnică a re
zervelor de petrol, fără ca 
să se știe măcar care sînt 
posibilitățile în viitor". El 
a demascat în repetate rîn- 
duri politica societăților 
petroliere străine care stor
ceau la maximum zăcămin
tele, fără a investi în lu
crările de cercetare geolo
gică mijloacele necesare 
măririi rezervelor, descope
ririi de noi zăcăminte.

în propunerile sale cu 
privire la valorificarea bo
gățiilor naturale în folosul 
tării. L. Mrazec recomanda 
ca statul să organizeze 
explorarea zăcămintelor de 
petrol și gaze naturale, 
creînd în acest scop și fa
brici de prelucrarea petro
lului. o mare industrie chi
mică. utilizînd petrolul și 
derivatele sale ca materie 
primă, uzine pentru fabri
carea uneltelor de foraj, a 
tuburilor, a conductelor, a 
rezervoarelor si în sfirsit 
reorganizarea cît mai grab
nică a învățămîntului supe
rior. a școlii de maiștri și 
crearea de școli tehnice cu 
scopul naționalizării trepta
te a personalului tehnic.

,.O privire retrospectivă 
aruncată pe 
de geologie 
în România 
încoace 
savant 
— îjni

drumul făcut 
si petrografie 
de 40 de ani 
spunea acest 

patriot în 1930 
umple inima de 

bucurie. Cu un sentiment 
de siguranță putem privi 
viitorul acestor științe în 
România și, încheind, do
resc să-mi exprim dorința 
față de această generație 
tînără. muncitoare si entu
ziastă de a menține gîndi- 
rea și spiritul științific la 
nivelul ridicat al cercetăto
rului de adevăr în domeniul 
naturii, de a nu coborî în 
cercetările și studiile lor 
pînă la distrugerea unui 
trecut, ci de a ridica la 
progresul 
sentimentul 
a înnobila 
mânia".

Iar dacă 
au găsit ecou în genera
ția de tineri geologi de a- 
tunci, ele vibrează cu atît 
mai puternic astăzi în ini
mile tinerei generații de 
geologi ai României socia
liste.

i §

K
3
g

icg
S
II
s

LI- 
Tra- 

18; 
16,45; 
treci

• SPARTACUS — film pentru ecran panora
mic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
o COMISARUL X — cinemascop : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 1999 — orele 20), RE
PUBLICA — 9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 19; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 20,15 (la toate com
pletarea Dacă treci Podul Ponoarelor), STADIO
NUL REPUBLICII - 20,15.
o PESCARUL DIN LOUISIANA : LUCEAFĂ
RUL — 10,15; 12,30; 15,30; 17,45; 20. FESTIVAL 
— 9; 11,15; 13.30; 16,30; 18,45; 21, MODERN — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19: 21,15, ARENELE 
BERTĂȚII — 20,30 (la toate completarea 
diții), FEROVIAR — 8.45; 11; 13,15; 15,30; 
20,30, EXCELSIOR — 10; 12,15; 14,30;
19,15; 21.30 (la ambele completarea Dacă 
Podul Ponoarelor).
O COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — 
mascop : CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45;
18,30; 21. la grădină - 20,30. GRĂDINA 
CEGI - 20,15. GRIVIȚA (completare Și 
puțină gimnastică) — 9; 11,15; 13,30; 16;
21. GLORIA - 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 
ultimele două cinematografe completarea 
treci Podul Ponoarelor).

cine- 
16,15; 
BU- 

acum...
18,30;
20,30, 

, 21 (la
Dacă

N-A DANSAT DEClT O VARĂ CINEMA-o
TECA — 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21.
o SENTINȚA — 9,30; CĂSĂTORIE _ „
ITALIAN — 12,15; 15; 18; TREI PAȘI PE PĂ- 
MÎNT — 20,45 : CENTRAL.
• CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : VICTORIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — ci
nemascop : LUMINA (completare Fotbaliști, nu 
uitați copilăria !) — 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45, AURORA (completare Gimnastul) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18. la grădină — 20,30, ARTA 
(completare Omagiu teatrului românesc la 150 
de ani dc la primul spectacol în limba română) 
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină — 20,30.
o DENUNȚĂTORUL : UNION (completare Stră
nutul) - 15,30; 18; 20,30.
a PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
o STRĂINA : DOINA (completare Dialog 
stelele) — 11,30; 13,45; 16; 18.30; 20,45.
a ALO, JAPONIA ! — RĂSP1NDIREA FRUC
TELOR ȘI SEMINȚELOR — GUSTAV FACE 
CURĂ DE SLĂBIRE : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
e MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : 
GIULEȘTI (completare Escapada) — 15.30; 18;
20,30. FLOREASCA (completare Orizont științi
fic nr. 5/1967) — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
o PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cine
mascop : DACIA (completare Orizont științific 
nr. 4/1967) — 7.15—21 în continuare, TOMIS 
(completare Tradiții) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 
la grădină — 20,30.
o ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : BU-

IN STIL

cu

ZEȘTI — 15,30; 18. la grădină — 20,30, 
(completare Școala mamei) — 15; 17,30; 
• ZODIA FECIOAREI — cimemascop :

LIRA 
20.

___ ____ . GRĂ
DINA DOINA — 20,30. GRADINA FESTIVAL
— 20,30.
0 LOCOTENENT CRISTINA : CRÎNGAȘI (com
pletare Fuga Dușkăi) — 15; 18; 20,30.
0 HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN — 
cinemascop : BUCEGI (completare Cristale fără 
taine) - 9; 11,15; 16; 18,15; 20,45.
0 FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA EXPOZI
ȚIA (completare Omagiu teatrului românesc la 
150 de ani de la primul spectacol în limba ro
mână) — 20.30.
0 TIMIDUL ! UNIREA (completare Jucării) — 
15,30; 18.
0 LADY MACBETH DIN SIBERIA — cinema
scop : FLACĂRA (completare Chemarea vulca
nilor) — 15,30; 18; 20,30.
0 FERNAND COW-BOY :
0 PRINTRE VULTURI —
RIȚA (completare Orizont
— 15,30; 18; 20.30, VOLGA 
gîndirii) — 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21.
0 RIO CONCHOS — cinemascop : POPULAR 
(completare Pectina) — 15,30; 18; 20,30.
0 BANDA DE LAȘI : MUNCA (completare 
Gustav pesimistul) — 15; 17; 19; 21.
0 JUANA GALLO : MOȘILOR — 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
0 JOE LIMONADA : COSMOS (completare 
Trezirea) — 15,30; 18; 20,30.
0 MONTPARNASSE 19 : VIITORUL (complfe-

VITAN — 15,30; 18. 
cinemascop : MIO- 
științific nr. 5/1967) 

(completare Uneltele

tare Escapada) — 15,30; 18; 20,30. COTROCENI 
— 15,30; 18; 20,30.
0 SPIONUL — cinemascop : COLENTINA (com
pletare Dialog cu stelele) — 15,30; 17,45.
0 IERBURI AMARE : RAHOVA (completare 
Șopîrla) — 15,30; 18; 20,15,
e DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : PRO
GRESUL (completare Fuga Dușkăi) — 15,30; 18; 
20,15.
0 DRAGOSTEA MEA : FLAMURA (completare 
Omagiu teatrului românesc la 150 de ani de la 
primul spectacol în limba română) — 9; 11,30; 
15,30; 18; 20,30.
0 VIATA LA CASTEL : DRUMUL SĂRII (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Ploiești) — 15; 17,30; 20.
0 NU SÎNT DEMN — -------
(completare Orizont
15,30; 18; 20,30.
0 JANDARMUL LA
scop ; PACEA (completare
15,45; 18; 20,15.
0 WARLOCK — cinemascop : GRĂDINA UNI
REA (completare Jucării) — 20,30.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : 
GRADINA VITAN — 20.30.
e> FOTO HABER : GRĂDINA COLENTINA 
(completare Dialog cu stelele) — 20,30.
e TUDOR — cinemascop (ambele serii) : GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC (completare Mama 
lui Adrian) — 20,15.
e DILIGENTA : GRĂDINA LIRA — 20,30.
® FRANCH-CANCAN : GRĂDINA RAHOVA 
(completare Fabrica de împachetat fum) — 20,30,

DE TINE: FERENTARI 
științific nr. 4/1967) —nr.

NEW YORK — cinema*- 
Al doilea eu) —



SC1NTEIA — miercuri 19 iulie 1967 PAGINA 5
mînriWMiwnm'Ti^

• •Vînătorn

în-

llie Dumitru

1

a încetat 
Dumitru, 
muncito-

B.K. Vejle 
Hanovra

disputat trei 
încheiat cu 
A.S.K. Linz 
(Danemarca) 
96 — Rapid

in-
al

" — respectiv de cererea 
ca trei diplomați sud-co- 
de mai jos, săptăminalul 

acestor misterioase dispa-

sud-coreean 
relatează că 
iost văzut în 
cetățeni sud-

Marmației si 32 de 
Fetești.
probabil pentru zilele 
și 22 iulie. în tară : 

în general călduroasă.

strînsă colaborare cu am- 
sud-coreeană ei au pus

sînt considerați

c.

grupa
0,5—0,5

rînduri

răsfoind presa străină

studenți"

Cronica

AZI

relatat ing.

reeni să fie rechemați la Seul. In 
„Le Nouvel Observateur“ dezvăluie 
riții :

SOSIREA AMBASADORULUI 
PAKISTANULUI 

ÎN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA

altor instituții cul- 
români și străini.

în ziua de 18 iulie a.c., tovarășii recțiunii, șefi ai Secției Internațio- 
Paul Niculescu-Mizil, membru al nale a partidului, deputați, membri
Comitetului Executiv, al Prezidiu- ai Comisiei pentru afaceri externe
lui Permanent, secretar al C.C. al a parlamentului, precum și Gianni 

Finocchiaro, șef adjunct al Secției 
Internaționale a partidului, care 
face o vizită în țara noastră la 
vitația Comitetului Central 
Partidului Comunist Român.

Convorbirile s-au- desfășurat
tr-o atmosferă deschisă, tovără
șească.

Marți seara a sosit în Capitală 
Jamsheed K. A. Marker, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Islamice Pakis
tan în Republica Socialistă Ro
mânia.

P.C.R,, Mihai Dalea, secretar al. 
C.C. al P.C.R., precum și Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., au avut o în
trevedere cu delegația Partidului 
Socialist Unificat Italian alcătuită 
din tovarășii Venerio Cattani și 
Alberto Bemporad, membri ai Di-

Pe terenurile „Progresul

Balcaniada de tenis 1967 începe astăzi pe terenurile din parcul 
sportiv „Progresul" (str. dr. Staicovici). După festivitatea de deschi
dere, care va avea loc la ora 14,30, sînt programate primele meciuri 
între echipele masculine. Formația României întîlnește echipa 
Bulgariei, iar Grecia joacă în compania Turciei. La feminin se în- 
tîlnesc România cu Grecia și Bulgaria cu Iugoslavia.

Din rîndul echipelor masculine ce participă la actuala Balcania
dă se remarcă iugoslavii Nikola Pilici (semifinalist- la recentul tur
neu de la Wimbledon) și Bora Iovanovici, campionul grec Nikos 
Kalogheropoulos, compatriotul nostru Ion Țiriac. Și în componența 
formațiilor feminine sînt jucătoare cu experiență : Maria Ciakîrova 
(Bulgaria), Carole Kalogheropoulos (Grecia), Skulj (Iugoslavia), 
Iudith Dibar (România).

Regulamentul concursului prevede pentru fiecare întîlnire inter- 
țări cîte trei meciuri : două de simplu și unul de'dublu. Clasamen
tul se alcătuiește pe baza numățului de victorii.

Învingătoare în ediția de anul trecut "a Balcaniadei au fost Ro
mânia (la masculin) și Bulgaria (la feminin).

Conferinței
U. C. F. S.

în ziua de 18 iulie a. c. a avut 
loc. plenara Consiliului Genera] al 
Uniunii de Cultură. Fizică și Sport. 
Plenara a hotărît convocarea Con
ferinței pe țară a U.C.F.S. pen
tru zilele de 28—29 iulie 1967, la 
București, care va avea pe ordi-

nea de zi : raportul Consiliului Ge
neral al U.C.F.S. privind activita
tea desfășurată în perioada 1962—j 
1967 ; raportul Comisiei Centrale 
de Revizie și alegerea organelor de 
conducere.

9 DUPĂ 5 RUNDE, ÎN TURNEUL 
INTERNATIONAL FEMININ DE 
ȘAH DE LA BRAȘOV, conduce re
prezentanta țării noastre Polihro- 
niade cu 3,5 puncte, urmată de Keller 
(R. D. Germană) și Malipetrova 
(Gehoslovacia) cu cîte 3 puncte. Re
zultate mai importante din runda a 
5-a : Jianu—Malipetrova 0—1 ; Po- 
lihroniade — Keller remiză ; Bela- 
veneț — Teodorescu remiză.

® ÎN ZIUA A TRF.IA A TURNE
ULUI INTERNAȚIONAL DE BAS
CHET FEMININ DE LA MESSINA, 
selecționata României a întîlnit echi
pa Iugoslaviei. Victoria a revenit 
baschetbalistelor iugoslave cu scorul 
de 81—46 (38—23). In cel de-al doi
lea joc, reprezentativa Ungariei a 
dispus cu scorul de 42—29 (20—13) de 
echipa Franței.

9 LA OSLO S-AU DESFĂȘURAT 
ÎNTRECERILE CELEI DE-A TRETA 
GRUPE SEMIFINALE A „CUPEI 
EUROPEI" LA ATLETISM, la care 
au participat reprezentativele feminine

ale Angliei, Danemarcei, Norvegiei, 
României, Suediei și U.R.S.S.

Dintre atletele românce cele mai 
bune comportări le-au avut Viorica 
Viscopoleanu, cîștigătoarea probei de 
săritură în lungime cu 6,41 m, și Vir
ginia Bonei, clasată pe locul doi la să
ritura în înălțime cu 1,73 m. Perfor
manța Virginiei Bonei reprezintă un 
nou record de junioare al României.

Echipele U.R.S.S. și Angliei au ob
ținut calificarea pentru finala compe
tiției programată la Kiev la 15 sep
tembrie. Echipa României a ocupat 
locul 3-—4 la egalitate de puncte (42) 
cu formația Suediei. Celelalte patru 
echipe calificate sînt formațiile R. D. 
Germane, R. F. a Germaniei, Poloniei 
și Ungariei.

9 ÎN COMPETIȚIA DE FOTBAL 
„CUPA RAPPAN" s-au ‘ 
noi meciuri, care s-au 
următoarele rezultate : 
(Austria). — 
2-1 (2-1) ;

•k
Sub auspiciile Institutului român 

pentru' relațiile culturale cu străi
nătatea, marți a avut loc la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S. o seară cul
turală organizată cu prilejul Zilei 
naționale a Belgiei — 21 iulie.

Poetul Radu Boureanu a evocat 
imagini dintr-o călătorie în Bel
gia. La conferință au participat 
Ocțav. Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, re-

în runda a doua a campionatului 
mondial universitar de șah pe e- 
chipe (masculin), care se desfă
șoară la Harrachow (Cehoslova
cia), echipa României a învins cu 
3,5—0,5 selecționata Islandei. în 
celălalt meci din cadrul grupei a 
5-a : Cuba-S.U.A. 0—3 (1). în cla
samentul grupei conduce echipa 
României cu 5,5 puncte, urmată de 
S.U.A. cu 5 puncte (1).

în celelalte grupe s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
1 : U.R.S.S.-R.D. Germană
(3); Irlanda-Olanda 0—2 (2); grupa 
a 2-a : Cehoslovacia-Belgia 4—0; 
Bulgaria-Finlanda 1—0 (3); grupa 
a 3-a : Suedia-Iugoslavia 0,5—1,5 
(2); grupa a 4-a : Austria-Scoția 
2—1 (1); Danemarca-Anglia 2—2.

Viena 1—1 (1—1) ; Werder Bremen 
(R. F. a Germaniei) — Polonia By- 
tom 2—0 (1—0).

9 ÎNTÎLNIREA TRIUNGHIULA
RA DE CANOTAJ ACADEMIC des
fășurată pe lacul Woerțhersee (Aus
tria) între selecționatele Austriei, 
R. F. a Germaniei și Iugoslaviei a 
fost cîștigată de sportivii vest-ger- 
mani, care au totalizat 219 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele Iugoslaviei — 198,5 puncte 
și Austriei — 144 puncte.

• SELECȚIONATA MASCULINA 
DE VOLEI A FRANȚEI și-a conti
nuat turneul în tara noastră iucînd 
marți la Ploiești cu echipa locală 
Petrolul. Oaspeții au obtinut victoria 
cu scorul de 3—0 (15—9,15—9. 15—4). 

(Agerpres)

Astăzi la ora 21,30 (ora noastră) 
din două puncte — Regensburg (R. F. 
a Germaniei) și Praga — se dă startul 
în cea de-a IV-a ediție a „Raliului 
Dunării — Castrol", competiție care, 
în urma aprobării Federației Interna
ționale a Automobilului (F.I.A.), a 
fost introdusă în campionatul Europei 
de raliuri automobilistice.

Actuala ediție a „Raliului Dunării", 
de organizarea căreia se ocupă Au
tomobil Clubul Român în colaborare 
cu Automobil Clubul Austriac și cu 
sprijinul automobil cluburilor din 
R.F.G., Cehoslovacia și tlngaria, se 
desfășoară pe parcursul a 3 164 km din 
care 1 857 km pe teritoriul țării noas
tre. Concurenții porniți din cele 
două puncte se vor întîlni la Frei- 
stadt (Austria) de unde vor urma 
traseul prin Cehoslovacia, Ungaria 
intrînd în țara noastră prin punctul 
de frontieră Borș, în ziua de 20 iu
lie, la ora 19,38. Iată localitățile mai 
importante de pe traseul românesc al 
acestei interesante întreceri : Cluj-Tg. 
Mureș-Bistrița-Vatra Dornei-Suceava- 
Piatra Neamț-Gheorghieni-Praid-Si- 
ghișoara-Sibiu-Rm. Vîlcea-Cîmpulung 
Muscel-Brașov-Sinaia-Pucioasa-Bucu- 

rești-Mamaia. Sosirea pe litoral va 
avea loc în ziua de 21 iulie ora 23,45.

Pe teritoriul tării noastre se vor 
desfășura și 8 probe speciale din 10 
cîte sînt prevăzute în total. în ziua 
de 21 iulie urmează să aibă loc probe 
de viteză pe drum normal și de vi
teză în coastă între localitățile : Mu
reșenii Bîrgăului-Poiana Stampei, Bi- 
caz-Lacul Roșu, Gheorghieni-Praid, 
la Podul Dîmboviței, Rîșnov-Predeal,

Brașov-Poiana Brașov. în 22 iulie, pe 
faleză la Mamaia se va desfășura o 
probă de viteză în circuit.

La actuala ediție a „Raliului Du
nării" s-au înscris 64 de echipaje din 
12 țări europene. Pentru prima dată 
participă și țara noastră cu 3 echi
paje formate astfel: Marin Dumi
trescu—Viorel Marin, Aurel Puiu— 
Otto Deubel, Florin Popescu—Ștefan 
Iancpvici. Selecționarea s-a făcut pe 
baza rezultatelor obținute în compe
tițiile anterioare. Conducerea tehnică 
a lotului român este încredințată lui 
Petre Cristea, participant la peste 80 
de raliuri internaționale.

Tragerea autoturismelor

Loto din 18 iulie 1967

FAZA I (bilete de 40 lei)
Extragerea I : 11 47 12 39 ; Extrage

rea a II-a : 13 66 35 36 ; Extragerea 
a III-a : 86 22 74 76 ; Extragerea a 
IV-a : 27 67 52 13 ; Extragerea a V-a: 
25 58 75 37 ; Extragerea a Vl-a : 40 
18 47 9 ; Extragerea a Vil-a 47 10 
63 18 ; Extragerea a VIII-a 
87 ; Extragerea a IX-a : 28 
Extragerea a X-a : 44 9 86
FAZA a II-a (bilete de 40

Extragerea a Xl-a : 75 56 78 63 ; 
tragerea a XH-a : 43 56 89 48 ; Extra
gerea a XIII-a : 18 36 75 14 ; Extrage
rea a XlV-a : 53 38 72 45 ; Extragerea 
a XV-a : 36 11 21 6.

FAZA a III-a 
(bilete de 40, 20 și 10 lei)

Extragerea a XVI-a : 48 49 15 78 ; 
Extragerea a XVII-a : 76 3 89 14 ; Ex
tragerea a XVIII-a : 10 30 35 80 ; Ex
tragerea a XlX-a : 27 15 48 55.

FAZA a IV-a
(bilete de 40, 20, 10 șl 2 lei)

Extragerea a XX-a : 82 73 40 37. 
FOND DE PREMII : 2 505 061 lei.

: 61 75 66
89 16
68.
$i 20

//
în Editura Politică a apă

rut, tradusă în limba română, 
cartea avocatului Mark Lane 
„O judecată pripită", tipărită 
în 1966 în Anglia și S.U.A., cu 
subtitlul : „O critică a anchetei 
efectuate de comisia Warren
cu privire la asasinarea pre
ședintelui John Kennedy, a ofi
țerului de poliție John Tippit 
și a lui Harvey Oswald”. Au
torul a desfășurat pe cont 
propriu o anchetă , la Dallas, 
luînd declarații unor persoane 
la care comisia Warren n-a a- 
pelat sau care au fost audiate 
cu întîrziere. El supune unei

analize critice condițiile în 
care au fost audiați martorii, 
constatările chirurgilor care 
au examinat corpul neînsufle
țit al lui Kennedy, depozi
țiile soției lui Oswald.

Mark Lane încearcă să dea 
răspunsuri la enigmaticele în
trebări în legătură cu asasina
rea președintelui Kennedy, 
care nu încetează să preocupe 
opinia publică americană și 
mondială, cu rigurozitatea 
unui jurist conștient că trebuie 
să facă dovada fiecărei afir
mații.

prezentanți ai 
turale, ziariști 
Erau prezenți ambasadorul Belgiei 
la București, Honore Cambier, 
membri ai ambasadei și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

în pavilionul B al Complexului 
central de expoziții din Capitală, 
s-a deschis,'- marți la amiază, ex
poziția „Tehnica sudurii în R. D. 
Germană", organizată de între
prinderea de comerț interior și 
exterior „Elektrotehnik" din Ber
lin. Printre cei prezenți la inau
gurare se aflau Hristache Zam- 
beti, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț, și Ewald Moldt, ambasa
dorul R. D. Germane la București.

Cu acest prilej, au vorbit Otto 
Walter, atașatul comercial al R.D. 
Germane la București, Peter Gum- 
mert, director general adjunct al 
întreprinderii „Elektrotehnik", și 
Claudiu Popeșteanu, director la 
Camera de Comerț.

Expoziția, care va rămîne des
chisă pînă în ziua de 26 iulie, cu
prinde diferite aparate și insta
lații în domeniul tehnicii sudurii 
și tratării electrice.

★
Aproape o sută de fotografii, al

cătuind expoziția deschisă 
la amiază în sala „Nicolae 
tea" din Capitală prezintă 
titlul „Frumusețile Franței" 
rite monumente istorice — castele, 
catedrale etc. — construcții mo
derne, peisaje, lucrări de artă mo
numentală.

La deschiderea oficială au luat 
cuvîntul ing. Silviu Comănescu, 
secretar general al Asociației ar
tiștilor fotografi din țara noastră, 
și Philippe Richer, consilier al 
ambasadei Franței la București.

(Agerpres)

marți 
Cris- 

sub 
dife-

încetarea din viața
a tovarășului

în ziua de 17 iulie a. c. 
din viață tovarășul llie 
vechi militant al mișcării 
rești din țara noastră.

Născut la 3 august 1896, în Bucu
rești, a muncit ca strungar în mai 
multe întreprinderi din Capitală și 
Ploiești. El a participat de tînăr la 
mișcarea muncitorească, încredin- 
țîndu-i-se în anii ilegalității o serie 
de sarcini de răspundere în dome
niul muncii politice, sindicale și al 
presei.

Pupă eliberarea țării de sub ju
gul fascist, a îndeplinit munci de 
răspundere în aparatul de stat.

In

■ La fabrica de mase plastice 
„Viitorul" din Oradea sînt în 
curs de asimilare cîteva pro
duse de monoiilamente sinteti
ce în grosimi variind între 

•0,15—1 mm diametru. Aceate 
produse au largi aplicații în 
fabricarea unor articole foarte 
cerute de populație : perii, 
pensule, bidinele. Ele pot fi fo
losite și la unele produse de 
uz industrial, de la periile fine 
pentru moiărit pînă la fila
mentele pentru perii de mătu
rat străzi etc.

Periile făcute din aceste fire 
sînt de preferat celor din păr 
deoarece sînt mai 
întreprinderile 
industriale care 
livreze anumite 
aceste produse 
dreseze fabricii
cînd condițiile de utilizare, ca
racteristicile cerute și cantită
țile de care au nevoie etc. 
pentru ca fabrica să se poată 
pregăti în vederea satisfacerii 
cererilor cu produse de bună 
calitate.

rezistente, 
și sectoarele 
vor să li se 
cantități din 
pot să se a- 
orădene dndi-

Ieri în tară : Vremea a fost în 
general instabilă și s-a răcit 
ușor si în sudul tării. Cerul a 
fost mai mult noros și au căzut 
averse locale de oloaie. însoțite 
de descărcări electrice aoroape 
în toate regiunile, exceptînd Ol
tenia și Banatul. Vîntul a suflat 
slab, nînă la potrivit din nord. 
Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 18 grade la 
Sighetul 
grade la

Timpul 
de 20. 21 
Vreme 
dar ușor instabilă la începutul 
intervalului. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea ploi locale, mai 
ales sub formă de averse. Vînț 
potrivit. Temperaturile ‘ minime 
vor fi cuprinse între 12 si 22 
de grade, iar maximele între 23 
si 33 de grade. Local mai ridi
cate. în București : Vreme în 
general călduroasă, dar ușor in
stabilă. mai ales în cursul după- 
amiezilor. cînd vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt potrivit. 
Temperatura va scădea ușor Ia 
începutul intervalului, apoi în 
creștere.

căutarea „mini-minelor
luni dimineața pe

— ' cîteva
De 

țărmurile Floridei 
sute de militari americani 
caută aproximativ 6 000 de 
„mini-mine" (mine minia
turale). Minele au căzut 
accidental dintr-un avion 
care zbura deasupra Flo
ridei de nord. Micile 
plozive au forma 
monede și au fost 
cepute ca o armă de luptă 
împotriva partizanilor 
junglă.

„Mini-minele" se 
flau într-o ladă care a 
zut în mare cînd avionul 
a executat o manevră ne
prevăzută, a arătat un pur-

ex- 
unei 
coil-

din

a-
c.ă-

Ambasadorul sud-coreean la Bonn, Duk Shin Choi, și-a prezentat 
demisia. Ea este strins legată, după cum apreciază „De Monde", de impli
carea ambasadei în răpirea unui număr de studenți și intelectuali sud- 
coreeni care își desfășurau activitatea în R.FG 
formulată joi de oficialitățile vest-germane, 
reeni să fie rechemați la Seul. In rîndurile 

culisele

„La 15 iunie, tînărul fizician sud- 
coreean Kim Ung, asistent la Uni
versitatea de la Bonn nu s-a mai 
întors acasă. Prietenii lui se neli
niștesc. Cu două zile mai tîrziu, un 
student sud-coreean cu care se ve
dea adesea, primește de la dînsul 
o scrisoare datată din Paris a că
rei adresă însă, nu era scrisă de 
mîna lui; fizicianul explica în scri
soare că a însoțit un număr de di
plomați coreeni în Franța, servin- 
du-le drept «ghid». Kim Ung nu va 
mai fi văzut.

Poliția (vest) germană, aflînd 
despre această dispariție, nu i-a 
acordat inițial o importanță deo
sebită. în zilele următoare se sem
nalează cazuri similare : la Heidel
berg a dispărut un student sud- 
coreean, la Frankfurt se remarcă 
absența de la universitate a altor 
cinci studenți. Se anunță dispariții 
asemănătoare la Dortmund, Offen
bach, Mainz și Miinchen. Compozi
torul sud-coreean Isang Yung, care 
lucra la postul de radio din Koln, 
s-a evaporat și el la fel de miste
rios.

Oficial, 16 intelectuali și studenți 
sud-coreeni care trăiau în R.F.G. 
sînt «căutați» de poliție. De fapt, 
în urma unei anchete întreprinse 
de studenții vest-germani, peste 30 
de sud-coreeni 
«absenți» de către poliția federa
lă ; printre ei se află doctorul Lee, 
celebru pediatru, și fizicianul 
Vhang. Au dispărut, de asemenea, 
soția și copilul fizicianului.

Informațiile date de autoritățile 
vest-germane, deși fragmentare, 
permit totuși o oarecare clarifica
re. în' iunie, serviciul secret sud- 
coreean — neliniștit de amploarea 
considerabilă a manifestațiilor de 
la Seul și de la Pusan, împotriva 
regimului pro-american al lui Pak 
Cijan Hi — a început să suspec
teze intelectualii și studenții sud- 
coreeni din R.F.G. de a fi condus 
de la distanță această mișcare și 
a hotărît să dea o „lovitură”. Vreo 
cincizeci de agenți ai serviciului 
secret au fost trimiși în R.F.G. cu 
misiunea de a «recupera căpeteni-

ile—. în 
basada 
mîna pe așa-zișii «conducători al 
tulburărilor», oferindu-le următoa
rea alternativă : «Fie acceptați să 
vă reîntoarceți în Coreea, fie o să 
aveți neplăceri... împreună cu fa
miliile voastre».

în majoritatea cazurilor șantajul 
reușește : intelectuali și studenți, 
terorizați (chiar torturați, în anu
mite cazuri) consimt să însoțească 
pe agenții secreți pînă la Diissel- 
dorf unde sînt îmbarcați în avioa
ne. Ei nu au mai lost revăzuți, de
oarece la ora actuală zac în în
chisorile sud-coreene, unde s-au 
alăturat celor 194 de studenți ares
tați recent la Seul și la Pusan.

Două «accidente» au permis po
liției vest-germane să demonteze 
mecanismul operației : în primul 
rînd un student sud-coreean, care 
a reușit, din întîmplare, să scape 
din mîinile agenților secreți pe ae
roportul din Diisseldorf, a prevenit 
poliția ; apoi, arestarea, aproape 
întîmplătoare, a unui «îndrumător 
sportiv», Kwang II Kim, abia de
barcat în Republica Federală, care 
avea asupra lui o sumă conside
rabilă. Interogat, el a mărturisit 
scopul venirii sale în R.F.G. : «re
cuperarea» intelectualilor și stu
denților «comuniști», ostili regimu
lui din Seul.

în realitate — și aceasta o spu
ne poliția vest-germană — nici u- 
nul din studenții și intelectualii ră
piți nu sînt comuniști. Ei sînt de- 
mocrați, pur și simplu liberali.

Ziarul „Volksstimme", relatează 
că la 29 iunie a dispărut din cămi
nul studențesc din orașul austriac 
Salzburg, studentul 
Kong Hvan Duk. Se 
ultima dată el ar fi 
compania altor doi 
coreeni necunoscuți și că ar fi ple
cat în R.F.G. De atunci Kong Hvan 
Duk n-a mai dat nici un semn de 
viață. Presa străină sugerează că 
s-ar putea găsi la Seul, printre 
persoanele răpite de autoritățile 
sud-coreene.

noua
Fotografii ale discului solar

taior de cuvînt al armatei 
aerului a S.U.A.: el a re
fuzat să dea alte explica
ții, dar a declarat totuși 
că „pilotul a confundat a- 
vionul în 
colării"...

Turiștii 
să nu se 
toral.

In localitatea Fort Wal
ton din Florida s-a anun
țat că un civil este tratat 
de răni la ochi și la mîini, 
după ce a încercat proba
bil să deschidă o mintă gă
sită.

ramura
momentul de-

au fost invitați 
apropie de li-

Farfurii zburătoare"

deasupra Franței
Misterioasele farfurii 

zburătoare, care au stîrmt 
atîtea controverse, sînt 
semnalate și de agenția 
France Presse. Cerul Fran
ței a fost străbătut noap
tea trecută de mai multe 
„farfurii zburătoare". Ele 
au apărut în regiunea Pa
risului, Nantes și Stras
bourg — anunță agenția. 
Ofițerii și mateloții de pe 
vasul „Valencay", care na
viga în apropierea coastei, 
au declarat că șase obiec
te luminoase se deplasau 
pe cer la mică altitudine. 
Tumul de control de pe

aeroportul Orly a fost, de 
asemenea, sesizat de mai 
multe echipaje cu privire 
la zborul unor obiecte lu
minoase.

Obiecte asemănătoare au 
fost zărite aproximativ la 
aceeași oră (1,30) în toate 
țările Europei occidenta
le. Majoritatea observatoa
relor astronomice au emis 
părerea că aceste obiecte 
sînt rămășițele unui sate
lit artificial care s-a de
zintegrat în straturile su
perioare ale atmosferei 
deasupra continentului eu
ropean.

realizate în raze Roentgen

Fizicienii sovietici au 
reușit să obțină și să pre
lucreze fotografii de bună 
calitate ale discului solar 
realizate în raze Roentgen. 
Aceste fotografii au fost 
efectuate cu ajutorul unei 
rachete geofizice care a ri
dicat aparatele de fotogra
fiat la altitudinea de 500 
km și le-a menținut acolo 
cîteva minute. Racheta a 
fost înzestrată cu un sis
tem de orientare care a 
menținut-o îndreptată timp 
de cîteva minute în 
ția Soarelui.

Fotografiile au 
oamenilor de știință
bibtatea de a distinge pe 
suprafața Soarelui detalii 
de mărimea 1/30 din dia-

direc-

oferit
posi-

metrul solar. Întîmplarea 
fericită a făcut ca fotogra
fierea să se realizeze toc
mai in momentul unei ex
plozii Roentgen pe Soare 
care n-a putut fi observată 
de astronomi prin mijloa
ce obișnuite. Cu ajutorul 
analizei spectrografice și a 
fotografiilor, specialiștii de 
la Institutul de fizică al 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S. au reușit să deter
mine densitatea și tempe
ratura în regiunea explo
ziei. Oamenii de știință 
consideră că analiza ex
ploziilor Roentgen din Soa
re va permite pronostica
rea pericolului de iradiere 
pentru cosmonauți.

Tren cu reacție

Septembrie 1966. Atenția 
zitatorilor la cea de-a 22-a 
ție a Tîrgului internațional 
la. Plovdiv era atrasă de 
zece autoturisme noi purtind 
marca „Bulgarrenault".

Noua ramură a industriei 
bulgare — construcția de auto
mobile — a luat ființă de cu- 
rind. In urma contractelor în
cheiate cu U.R.S.S. și firmele 
„Renault" și „Fiat", întreprin
derile bulgare produc cu piese 
importate din străinătate cîteva 
tipuri de autocamioane și auto
turisme printre care „Rila- 
1400" (Moscvici-408), „Bulgarre- 
nault-8" și „Fiat-8ă0“. Primele

căilor ferate 
aprobat con-

temperaturi 
record

Un val de căldură ne
obișnuit s-a abătut zilele 
trecute asupra unor re
giuni din sudul Iranului. 
Serviciile meteorologice 
locale au precizat că au 
fost înregistrate tempera
turi record pentru aceste 
regiuni: la Avhaz 54 gra
de C., la umbră, iar în lo
calitatea Shushtar 52,5 
grade C. Căldura a scos 
din funcțiune frigiderele 
și instalațiile de aer con
diționat. Numeroși locui
tori au căpătat insolații, 
iar șase persoane și-au 
pierdut viața. Situația ce
lor 50 000 de locuitori din 
aceste regiuni a fost a- 
gravată și de izbucnirea 
unei puternice furtuni de 
nisip.

Direcția 
engleze a 
strucția, cu titlul de pro
bă, a primului tren cu 
reacție. Prevăzut cu un 
motor cu reacție de 1 500 
C.P., instalat pe o loco
motivă obișnuită, trenul ar 
urma să dezvolte o viteză 
superioară cu 50 la sută

vitezei normale a trenuri
lor ce funcționează în pre
zent în Anglia. Acest 
turbomotor va fi de tipul 
motoarelor „Rolls Royce", 
folosite la avioanele „Vis
count". Intrarea în func
țiune a trenului cu reacție 
este prevăzută pentru 
sfîrșitul anului viitor.

CORESPONDENTA 
DIN SOFIA 

DE LA GR. IEVA

Tn Japonia se experimentează un nou sistem de stăvilire a apelor în timpul 
inundajiilor : se construiesc stâvilare formate din saci de material plastic 

umpluji cu apă.

Tn Japonia se experimentează un nou sistem de stăvilire a apelor în timpul 
inundajiilor : se construiesc stâvilare formate din saci de material plastic 

umpluji cu apă.

serii de autoturisme și autoca
mioane au fost puse în circula
ție în cursul acestui an.

Două centre industriale din 
Bulgaria de nord au devenit 
pioniere ale construcției de au
tomobile. La Șumen se produc 
autocamioane iar la Loveci — 
autoturisme. Aici sînt în curs 
de extindere uzine existente și 
se construiesc secții speciale 
pentru autovehicule. La Plov- 

o mare uzi- 
produce tu- 

„Bulgarre-

div se construiește 
nă. Acolo se vor 
rismele de tipul 
nault".

După cum ne-a
Ivan Grigorov, din conducerea 
Direcției tehnice a trustului e- 
conomic de stat „Balcancar", 
actualmente montajul automo
bilelor se efectuează cu detalii 
importate din U.R.S.S., Italia și 
Franța. Este o primă etapă în 
care constructorii de automo
bile bulgari vor acumula expe
riență. Mai tîrziu. pe baza spe
cializării și cooperării interna
ționale, se va trece la o a doua 
etapă, cînd o parte din rmeste 
detalii vor fi produse în Bulga-



a sosit la Ulan Bator
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ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ

și de stat bulgarăLucrările sesiunii

extraordinare a

Adunării Generale
Intervenția reprezentantului român

NEW YORK 18. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, transmite : 
După ce a hotărît o nouă suspendare 
a lucrărilor sesiunii sale speciale în 
problema Orientului Mijlociu, pentru 
a da posibilitate delegaților să-și con- 
tinuie consultările, Adunarea Gene
rală a O.N.U. și-a consacrat ședința 
de luni după-amiază examinării ra
portului întocmit de către Comisia 
verificării deplinelor puteri. Cu a- 
cest prilej, reprezentanți a numeroa
se state au contestat valabilitatea 
mandatului reprezentantului ciankai- 
șist.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U., care a spus că „în 
fața evenimentelor care tulbură at
mosfera internațională, organizația 
noastră nu se dovedește totdeauna Ia 
înălțimea importantei misiuni care îi 
incumbă, potrivit scopurilor și princi
piilor sale". Dezbaterile care s-au des
fășurat în cursul sesiunilor Adunării 
Generale, a arătat în continuare vor
bitorul, au scos în evidență, în mai 
multe rînduri, existența unor factori 
care acționează negativ și care fac ca 
prezența Națiunilor Unite în contex
tul actual al vieții internaționale să nu 
poată fi exercitată cu toată eficacita
tea.

„Unul din acești factori rezidă, fără 
îndoială, în faptul că organizația noas
tră este încă departe de a satisface 
principiul universalității, că ea este 
încă departe de a reflecta realitățile 
foarte complexe âle vieții internațio
nale. Aceasta constituie una din sur
sele ezitărilor și insucceselor sale de

ani de zile, a subliniat el. Țara mea 
a demonstrat în permanență necesita
tea unei prezențe efective a Chinei 
la O.N.U., faptul că singurul guvern 
care are capacitatea juridică de a o 
reprezenta aici, ca .și în toate cele
lalte organisme internaționale, este cel 
al Republicii Populare Chineze".

în încheiere, reprezentantul român 
a scos în evidență că scrisorile de 
acreditare ale reprezentanților lui 
Cian Kai Și nu emană de la guvernul 
legitim al poporului chinez.

În legătură cu începerea

activității observatorilor

in zona Canalului Suez

CAIRO 18 (Agerpres). — La Cairo 
se afirmă, după cum anunță M.E.N., 
că principala cauză a întîrzierii înce
perii activității observatorilor O.N.U. 
în zona Canalului Suez este noua 
cerere a Izraelului de a stabili linia 
de încetare a focului la mijlocul Ca
nalului.

In legătură cu această cerere, gene
ralul Odd Bull, șeful grupului de ob
servatori ai O.N.U., s-a întîlnit .cu Sa
lah Gohar, subsecretar pentru afaceri 
externe al R.A.U. Salah Gohar a de
clarat generalului că orice încercare 
izraeliană de a lansa vase pe Canalul 
Suez va fi considerată drept o violare 
a încetării focului.

&

In timpul referendumului de la Marzabotto

Marzabotto a avut vot a fost prezentat în alb, iar 
loc un eveniment care a fost 
urmărit cu interes de către 
opinia publică italiană. In sala 
cinematografului „Moderno" 
s-a întrunit în ședință extra
ordinară Consiliul comunal 
pentru a răspunde „cererii de 
iertare" adresată de criminalul 
nazist Walter Reder, care iși 
ispășește in prezent condam
narea la muncă silnică pe 
viață.

După cum s-a mai arătat, in. 
septembrie-octombrie 1944, co- 
mandînd un batalion S.S., o- 
f'ițerul hitlerist a ucis în mod 
bestial, numai la Marzabotto, 
1 830 de batrîni, femei și co
pii. Grlrfie asemănătoare au 
fost comise de el și în alte lo
calități italiene.

Răspunsul la cererea de ier
tare l-au dat în cadrul unui 
referendum chiar persoanele 
cele mai îndreptățite la aceas
ta : părinții, copiii sau rudele 
victimelor. Din totalul de 
288 voturi exprimate, 282 de 
persoane au spus Nu și doar 
patru au spus Da cererii că
lăului nazist. Un buletin de

un altul a fost anulat.
După anunțarea votului, pri

marul Bottonelli a citit o de
clarație a consiliului comunal, 
în care se spune între altele: ■ 
„Verdictul nostru este defini
tiv și nu-l privește numai pe 
Reder. El privește, de aseme
nea, nazismul, fascismul, răz
boiul, violența, intoleranța, ra
sismul, ura față de alte po
poare, tot ceea ce împiedică 
drumul spre pace și spre co
existență pașnică între toate 
popoarele... Votul nostru nu 
este numai al italienilor, ci al 
tuturor popoarelor care doresc 
pacea, care 
avea".

Primarul 
anunțat că 
cuitorilor 
din reprezentanții partidelor 
care formează administrația 
comunală, va înmîna președin
telui republicii documentele 
privind votul care a avut loc 
la Marzabotto.

Nicolae PUICEA

luptă pentru a o

diu Marzabotto a 
o delegație a. lo- 

comunei, alcătuită

Roma

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U.

GENEVA 18 (Agerpres). — Con
siliul Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) a continuat dezba
terile asupra situației economice' 
mondiale. în ședința de marți di
mineață, a luat cuvîntul șeful dele
gației române, Costin Murgescu. 
în prima parte a cuvîntării, el s-a 
referit la influența pe care o exer
cită situația politică internațională 
asupra creșterii economice. Coope
rarea economică internațională nu 
poate' fi promovată atunci cînd se 
aglomerează focare de neînțele
gere între state și izbucnesc con
flicte militare, care pun în pericol 
pacea întregii lumi, a spus dele
gatul român. El a condamnat con
tinuarea agresiunii S.U.A. împotri
va R. D. Vietnam și încălcarea 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta, atrăgînd 
atenția Consiliului asupra conse
cințelor militare, politice și ■ econo
mice pe care le are asupra rela
țiilor internaționale conflictul mi
litar din Orientul Apropiat, înfă- 
țișînd poziția de principiu a Româ
niei în această problemă. Țara 
mea, a spus el, crede în capacita
tea popoarelor de a imprima eve
nimentelor un curs raționai și de 
a soluționa problemele care apar; 
oricît de complicate ar fi ele. Ar fi 
însă o iluzie să se creadă că se pot 
lichida subdezvoltarea, foametea, 
bolile și ignoranța în lume, atunci 
cînd tensiunea pe planul relațiilor 
dintre state face ca. acestea să dea 
altă destinație resurselor lor ma
teriale și umane. Vorbitorul a ară
tat că ascuțirea armelor consumă" 
astăzi în lume mijloacele de care 
au nevoie oamenii pentru a se in
strui, a-și îngriji sănătatea, a trăi 
mai bine și a se bucura de binefa
cerile civilizației contemporane. A- 
nalizînd cheltuielile făcute de 
O.N.U. și de statele membre în 
cursul „deceniului dezvoltării", Cos
tin Murgescu a arătat că pentru fie-

transmit

| Delegația de partid

Greva feroviarilor ameri
cani» DuPă 3 ore și jumătate de 
dezbateri, Senatul american a apro
bat luni după-amiază un proiect de 
lege urmărind suprimarea grevși 
muncitorilor feroviari. Președintele 
Johnson a semnat luni seara textul 
legii care ordonă încetarea imediată 
a grevei, declarînd că „fiecare mi
nut pierdut provoacă noi pagube 
economiei și eforturilor de război 
ale S.U.A. în Vietnam".

Sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Albania s-a des
chis la 18 iulie la Tirana. Nașe 
Nesti, ministrul afacerilor externe 
al Albaniei, a prezentat în cadrul 
sesiunii raportul „Cu privire la si
tuația internațională și politica ex
ternă a guvernului Republicii 
Populare Albania".

Un decret prin care gu
vernul britanic este împu
ternicit sa mențină contro
lul asupra salariilor, în ca- 
zul în care consideră că este ne
cesar, a fost adoptat în Camera Co
munelor cu 202 voturi pentru și 
146 contra.

mărturisite
Agenția V.N.A. transmite că în timpul raidurilor aviației ame

ricane asupra R. D. Vietnam, la T7 iulie au fost doborîte două 
avioane agresoare în provinciile Thanh Hoa și Ha Bac. La 18 iulie, 
unitățile antiaeriene din provinciile Ha Taq, Hoa Bunh și Nam Ha 
au doborît încă patru avioane americane. Pînă la 18 iulie, 
armate ale R. D. Vietnam au doborît în total 
cane.

2 106 avioane
iorțele 
ameii-

iI

Prima sesiune a Comisiei 
mixte de colaborare econo
mică bulgaro-italianăa rec°- 
mandat crearea unor grupuri de 
lucru mixte pentru studierea posi
bilităților de cooperare în dome
niul construcțiilor de mașini, radio- 
electronicii și telecomunicațiilor, 
transporturilor, construcțiilor de 
automobile și în alte domenii ale 
industriei. Se prevede, de aseme
nea, ca cele două țări să facă 
schimb de licențe, de documentare 

■și patente, să colaboreze în instrui
rea cadrelor, să efectueze livrări 
reciproce de instalații. Comisia a 
constatat că folosirea eficientă a 
posibilităților existente pentru o 
colaborare economică și tehnico- 
științifică și mai strînsă între Bul
garia și Italia este în interesul am
belor părți (B.T.A.).

Filmul artistic româ
nesc „Subteranul" a f°st 
prezentat la concurs în cadrul ce
lui de-al cincilea Festival interna
țional al -filmului de la Moscova. 
Seara, la Ambasada română a avut 
loc un cocteil.

Ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei, Takeo Miki> 
va face o vizită în Uniunea Sovie
tică între 20 și 25 iulie.

0 severa cenzură asuPra u- 
teraturii de proveniență străină a fost 
instituită de guvernul peruvian. Pe 
lista cărților interzise figurează „Ca
pitalul" de Karl Marx,. „10 zile care 
au zguduit lumea" a lui John Reed și 
altele. (Prensa Latina)

Seceta în Chile. O treime 
din întreaga recoltă a tării a fost 
distrusă de seceta care s-a abătut 
în șapte din provinciile .nordice și 
centrale. îndeosebi, au avut de su
ferit plantațiile de fructe și le
gume, precum și pășunile. (Prensa 
Latina).

Constituirea unei comisii 
anglo-libiene însărcinată să 
examineze, în viitorul apropiat, 
problema evacuării‘bâzei britanicei 
din Libia a fost anunțată în Ca
mera Comunelor, de William Rod- ' 
gers, subsecretar .de :sțat la;-Miriis- . .. 
terul 
gliei.

,.,Y<

Afacerilor. Externe al An-

■•I

„Noul itinerar de 
zbor" — sub acest ti
tlu piloții americani 
capturați au început să 
scoată un ziar, scris 
de mină, care circtdă 
prin lagărele de pri
zonieri. Recunoașteri 
tîrzii, reflecții amare 
asupra consecințelor a-

verzite ale acestui pă- 
mînt îndepărtat.

Deși am săvîrșit cri
me, populația 
ne-a iertat de 
sa cu moartea, 
dreptul de a 
liniște, pentru 
ta asupra faptelor noas
tre".

de aici 
pedeap- 
ne-a dat 
trăi în 

a medi-

CORESPONDENȚĂ DIN HANOI 
DE LA ADRIAN IONESCU

alții au

In urma unui accident de 
avion Pierdut via^a mare?a- 
lul Humberto Castelo Branco, fos
tul președinte al Braziliei. Acciden
tul s-a produs pe un aeroport din 
orașul Fortaleza, capitala statului 
Ceara. Aparatul în care se găsea 
Branco, un avion de transport al 
forțelor aeriene braziliene, s-a pră
bușit în momentul cînd decola.

grCsiunii, remușcări — Este ceea ce fac la 
iată ce caracterizează ora actuală cei cinci
scurtele însemnări in- sute' de „ași" ai avia-
seiate în această foaie ' ției americane, care au
de cei care au simțit fost capturați după do-
nevoia să-și. mărturi- borîrea avioanelor a-
sească gîndurile ce îi gresoare. Lista a fost
frămîntă. Semnificativ deschisă o dată cu pri-
în acest sens este edito- mult atac de acum a-
rialul primului. număr, projape trei ani, cu lo-
în care se spune : „Am cotenentul Ivres An-

varez, capturat la 5 
august 1964.

Cine sînt acești oa
meni ? Corespondentul 

' special al ziarului Ar
matei Populare Vietna- 

',*care i-a vizitat, 
' releva că unii luptă

La invitația Adunării de 
Stat a R. P. Ungare,la Buda- 
pesta a sosit o delegație a Adună
rii Naționale a Franței, condusă de 
Jacqueline Thome-Patenotre, vice
președinte al Adunării Naționale.

0 escadrilă de avioane 
militare etiopienea sosit la^aza 
aeriană a Republicii Congo (Kinshasa), 
situată la Kamina. Potrivit postului de 
radio Kinshasa, această unitate de avia
ție a fost pusă la dispoziția guvernului 
Mobutu.de către împăratul Haile Se
lassie pentru a fi utilizată împotriva 
mercenarilor, care după ce au părăsit 
orașul Kisangani se ascund în împre
jurimile orașului Bunia.
ț.sf’țT

ULAN BATOR 18 (Agerpres). — 
Delegația de partid și de stat bul
gară, condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, și 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, a sosit marți la 
Ulan Bator, într-o vizită oficială, 
de prietenie, la invitația C.C. al 
P.P.R.M., a Prezidiului Marelui 
Hural Popular și a Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată. de J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
J. Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular, și de alți 
conducători de partid și de stat 
mongoli.

care dolar destinat dezvoltării sînt 
cheltuiți peste cinci dolari pentru 
mijloace de distrugere. Mai mult 
ca oricînd este necesar ca. în con
știința oamenilor să pătrundă ade
vărul că întărirea păcii mondiale, 
a securității internaționale, a în
crederii între popoare și progresul 
economic sînt două aspecte ale 
aceluiași proces.

O a doua problemă privind evo
luția economiei mondiale, asupra 
căreia s-a oprit delegatul român, 
se referă la corelația dintre efor
tul național al fiecărei țări și extin
derea cooperării economice și teh- 
nico-științifice internaționale. Nu 
există soluție durabilă pentru nici 
una din complexele probleme ale 
creșterii economice și • progresului 
social, decît dacă se bazează pe 
mobilizarea de către fiecare țară a 
tuturor resurselor materiale și uma
ne de care dispune, în vederea a- 
tingerii obiectivelor fixate. în le
gătură cu rezultatele care pot fi 
obținute pe această cale, delegatul 
țării noastre a schițat un tablou al 
dinamismului economiei României 
și a înfățișat orientarea spre ridi
carea eficienței activității în toate 
domeniile, spre construirea unei 
economii socialiste moderne.

Referindu-se în continuare la 
extinderea cooperării internaționa
le ca o cerință obiectivă a societă
ții contemporane, Costin Murges
cu a trecut în revistă unele iniția
tive apărute în sistemul Națiunilor 
Unite și a subliniat că promovarea 
cooperării economice și tehnico- 
științifice interstatale trebuie pri
vită nu numai prin prisma mijloa
celor puse la dispoziția ei, ci și în 
lumina obiectivelor spre care este 
orientată, a principiilor pe care se 
întemeiază. Cooperarea internațio
nală nu. este un scop în șine, ci un 
instrument; scopul ei trebuie 
fie creșterea potențialului 
mic 
țări, 
care 
plin 
lor, 
liului Economic și Social îi revine 
o importantă răspundere în elabo
rarea unei declarații cu privire la 
normele care trebuie să călăuzeas
că statele în relațiile lor economi
ce reciproce, norme decurgînd din 
principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile 
interne.

în încheiere, reprezentantul Ro
mâniei s-a ocupat de raportul se
cretarului genera] privind punerea 
în valoare a resurselor umane. El 
a subliniat interesul pe care îl a- 
cordă țara noastră acestei proble
me. Delegația română, a spus el, 
speră că Consiliul Economic și So
cial nu se va limita la a lua act 
de raportul menționat, ci va căuta 
căile pentru a asigura transpune
rea în viață a sugestiilor pe care le 
conține.

să 
econo- 

și tehnico-științific ai fiecărei 
întărirea bazei naționale, pe 
să se poată afirma cît mai de- 
egalitatea în drepturi a state- 
proclamată de Cartă. Consi-

La 15 iulie a încetat din viață 
Jonny Lohr, vechi militant antifas
cist, om politic de seamă al Re
publicii Democrate Germane.

Născut la 12 februarie 1899 la 
Hamburg, într-o familie de mun
citori, s-a înrolat de tînăr în lupta 
împotriva fascismului. Curînd după 
terminarea studiilor de inginer, a 
lucrat în România ca specialist al 
unei firme germane. In 1930, pen
tru activitatea sa revoluționară a 
fost arestat în România și con
damnat la 10 ani muncă silnică. 
Anii petrecuți în temnițele de la 
Aiud și Doftana nu au 
zdruncina convingerile sale demo
cratice și antifasciste.

După eliberarea Germaniei, 
membru al conducerii și 
ședințe al Comisiei de control a 
Partidului Național Democrat, 
membru al Consiliului Național al 
Frontului Național al Germaniei 
Democrate și în alte funcții de răs
pundere ale vieții politice, Jonny 
Lohr a desfășurat o rodnică activi
tate. Din anul 1950 a fost deputat 
al Camerei Populare a Republicii 
Democrate Germane, iar din 1958 
membru al Prezidiului Camerei.

Jonny Lohr a fost primul amba
sador al Republicii Democrate Ger
mane în România. Prin activitatea 
sa, el a adus o contribuție la dez
voltarea relațiilor de prietenie din
tre țara noastră și R. D. Germană, 
dintre oamenii muncii din R.D.G. 
și poporul român.

Prin încetarea din viață a lui 
Jonny Lohr, oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană 
pierd un militant de seamă al 
luptei pentru pace și socialism, iar 
poporul român un prieten a pro- 
piat și devotat. •

★
Cu acest prilej, Ștefan Voitec, 

președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat lui Johannes Dieck- 
mann, președintele Camerei Popu
lare a Republicii Democrate Ger
mane, o telegramă în care exprimă 
compasiune și sincere condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață 
a lui Jonny Lohr, vechi activist 
antifascist, fost membru al Pre
zidiului Camerei Populare a R.D.G., 
militant neobosit pentru prietenia 
între România și Republica Demo
crată Germană.

pentru dolari, 
fost forțați de împre
jurări etc.

Comandamentul a- 
merican a recurs acum 
la acțiuni cu totul ab
surde. In aceste zile, 
au fost lansate de la 
paralela 17 pînă în 
preajma Hanoiului, 16 
milioane de manifeste 
în care se cere popu
lației să „ajute" prizo
nierii- americani să e- 
vadeze: Se promit
2 000 de dolari în aur 
sau în oricare mone
dă, celui care ajută a- 
viatorii americani să 
scape. Este culmea ci
nismului să te adresezi 
unor oameni, zi și noap
te bombardați, a căror 
patrie a fost atacată, 
cerîndu-le să-i ajute a 
evada pe cei care le-au 
transformat orașele și 
satele în ruine. Este, 
totodată, un exemplu e- 
locvent al necunoașterii 
stării de spirit a aces
tui popor, angajat, de 
la mic la mare, într-o 
luptă dreaptă pentru 
apărarea patriei.

C. A. E. R.
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Un purtător de cuvînt al guvernului central de fa Lagos a anunțat că 
avioane ale forțelor federale, echipate cu mitraliere, au atacat obiective 
din Enugu, capitala regiunii de est rebele, precum și din alte localități. 
Referindu-se la situația militară din Nigeria, purtătorul de cuvînt a făcut 
cunoscut că „rebelii se regrupează acum pentru a-și apăra capitala". 
Trupele regiunii de est, în rîndul cărora acționează mercenari, recurg la 
atacuri prin surprindere. In fotografie : trupe ale guvernului central pe 

poziții de luptă.

părăsit Statele Unite, 
care acum sînt atît de 
departe de noi. Ne-am 
părăsit soțiile și copiii 
noștri — pentru cer 
Pentru a aruncă' bombe 
și obuze asupra altor 
femei și copii, asupra meze, 
orașelor și satelor ‘ în-•

In ciuda numeroaselor difi
cultăți. provocate de bombar
damentele americane, de obli
gațiile țăranilor de a se con
sacra lucrărilor- de apărare și 
de condițiile meteorologice ne
favorabile, recolta de orez în 
Vietnamul de nord a fost bună 
în perioada 1966—1967. Aceas
tă declarație a fost făcută luni 
de către un purtător de cuvînt 
al Ministerului Agriculturii 
din R. D. Vietnam. Media pro
ducției la hectar a fost de 18,5 
chintale, a adăugat purtătorul 
de cuvînt, precizînd că pro
ducția de orez din luna iunie ■ 
a acestui an, culeasă de pe 
950 000 ha, este doar cu puțin

inferioară producției' obținute 
în octombrie 1966 de 
1 300 000 ha," cea mai 
producție de orez a 
trecut.

în 1967 cea mai mare
tate de orez a fost produsă în 
provincia Thai Binh din delta 
Fluviului Roșu care a realizat 
25,40 chintale la hectar — pînă 
acum cea mai bună recoltă a 
anului. . ' •

Se crede, a spus purtătorul 
de cuvînt, că în cazul în care 
condițiile vor rămîne. favora
bile, această regiune va atinge 
cifra record de 5 tone orez la 
hectar.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că în urma 
vizitei de două zile pe care au fă
cut-o în U.R.S.S., Houari Boume
dienne, președintele Consiliului 
Național al Revoluției și prim-mi- 
nistru al Algeriei, și Abdel Rahman 
Aref, președintele Irakului, la 
Moscova a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că în 
^ursul convorbirilor pe care oaspe
ții le-au avut cu Leonid Brejnev 
și Alexei Kosîghin, au fost discu
tate probleme referitoare la situa
ția în Orientul’ Apropiat.

în cursul convorbirilor, sublinia
ză agenția, s-a manifestat „acor
dul părților cu privire la faptul că 
lichidarea urmărilor agresiunii Iz
raelului este principala ' condiție 
pentru restabilirea păcii în Orien
tul Apropiat".

Marți cei doi șefi de stat au so
sit la Cairo.

Ședința Comisiei9 9
permanente pentru 
energie electrică

BRATSK 18 
Bratsk a avut 
permanente C.A.E.R. pentru ener
gie electrică, la care au participat 
delegații din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D.G., Mongolia, Polonia, Ro
mânia, Ungaria, U.R.S.S. și un re
prezentant din partea Iugoslaviei.

Comisia a examinat unele pro
bleme de colaborare a țărilor mem
bre C.A.E.R. în domeniul proiec
tării, construcției și exploatării 
centralelor atomoelectrice, precum 
și a lucrărilor de cercetări în do
meniul electro-energeticii care pre
zintă interes reciproc.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și deplină în
țelegere reciprocă.

(Agerpres). — La 
loc ședința Comisiei

Generalul Delgado trăiește?
Agenția France Presse 

din capitala Marocului, 
Humberto Delgado, lider 
ției portugheze, ar fi în viață și se 
află deținut complet izolat în Por
tugalia. Se precizează că, în reali
tate, cadavrul găsit în 1965 lingă 
frontiera hispano-portugheză nu ar 
fi fost al.generalului Delgado.

Se știe că generalul de aviație 
Dălgado, candidat al opoziției portu
gheze la alegerile prezidențiale din 
iulie 1958, a fost destituit după ale
geri din toate funcțiile militare ; în

transmite 
Rabat, că 
al opozi-

părăsit Portugalia pentru 
exil. în aprilie 1965 autori-

1959 el a 
a trăi în 
tățile spaniole au descoperit în lo
calitatea Villanuevo del Fresno două 
cadavre — al unui bărbat, presupus 
a fi Delgado, și al unei femei, se
cretara sa. Acest fapt a stîrnit o vie 
disputa diplomatică între cele două 
țări.

Agenția France Presse, scrie că. 
pînă în prezent de la Lisabona nu 
există nici o precizare în legătură 
cu aceste dezvăluiri.
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