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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
la consfătuirea cu activul de bază

al Ministerului Afacerilor Interne
Intre 15 și 18 iulie la Casa 

de cultură a M.A.I. din Ca
pitală a avut loc consfătuirea 
activului de bază al Minis
terului Afacerilor Interne, 
care a analizat activitatea 
desfășurată de acest minis
ter în lumina, documentelor 
Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân din 26—27 iunie a c. Au 
hiat parte conducerea minis
terului. directori generali, 
comandanți do muri unități 
și unități, directori din uni
tățile centrale si regionale de 
securitate și de miliție, șefi 
de servicii, secții și birouri 
din aparatul central și regio
nal, secretari de consilii po
litice și ai comitetelor 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. Chivij Stoica. 
Emil Bodnaras. llie Verdeț, 
Vasile Patilinet.

La discuții au luat cuvîntul 
cadre cu munci de răspunde
re din conducerea, ministeru
lui și din direcțiile regiona
le, comandanți de unități, 
secretari ai consiliilor politi
ce și ai comitetelor de partid.

Participanții la dezbateri 
au supus unei profunde ana
lize activitatea desfășurată de 
organele ministerului. în de
cursul anilor, pentru îndepli
nirea sarcinilor de răspunde
re încredințate de partid 
și guvern în domeniul 
asigurării securității sta
tului. a ordinei publice, 
apărării proprietății socia
liste și personale a cetățeni
lor, a drepturilor și interese
lor legale ale oamenilor 
muncii. Vorbitorii au subli
niat rezultatele pozitive ob
ținute, precum și lipsurile și 
manifestările negative care 
au existat în munca organe
lor ministerului.

Ei au relevat adeziunea 
deplină a tuturor lucrătorilor 
din M.A.I. la politica internă 
și externă a Partidului Co
munist Român și a guvernu
lui, au exprimat hotărîrea 
lor de a-și aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea a- 
cestei politici.

In cuvîntul său, tovarășul 
Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne a asigurat 
conducerea, de partid și de 
stat că întregul personal al 
Ministerului va îndeplini cu 
abnegație toate misiunile în
credințate de partid si gu
vern, va sluji cu credință și 
devotament cauza partidului, 
a întregului ponor muncitor, 
va munci neobosit pentru 
perfecționarea continuă a 
muncii sale în spiritul indi
cațiilor date de Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Român.

Primit cu puternice și vii 
aplauze, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român.

Stimați tovarăși.

Dați-mi voie să vă transmit 
dumneavoastră, tuturor lucră
torilor din aparatul securității 
de stat și din celelalte unități 
ale Ministerului Afacerilor In
terne, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii Socia
liste România. (Aplauze).

In cadrul consfătuirii, acti
vul de bază al Ministerului A- 
facerilor Interne a dezbătut pe 
larg, cu spirit de răspundere, 
în lumina hotărîrilor recentei 
plenare a Comitetului Central 
al partidului, principalele pro
bleme ale activității desfășura
te pînă în prezent de acest 
important organ de stat, pre
cum și sarcinile sale de viitor.

Așa după cum este cunos
cut, în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea, 
partidul și guvernul au inițiat 
și înfăptuit o serie de măsuri 
de mare îfisemnâtate pentru 
îmbunătățirea activității noas
tre în diferite domenii ale con
strucției socialismului, ale vie
ții economice și sociale. Co
mitetul Central — organul su
prem al partidului între con
grese — examinează în mod 
aprofundat toate aspectele e- 
sențiale ale muncii de partid 
și de stat, stabilind căile și 
metodele în vederea ridicării 
întregii noastre activități pe o 
treaptă superioară, corespun
zător cerințelor actuale ale 
dezvoltării societății.

Tn contextul acestor preocu
pări generale, conducerea 
partidului a analizat în ultima 
vreme și activitatea Ministeru
lui Afacerilor Tnterne și a sta
bilit măsuri de perfecționare 
a muncii acestuia — lucru de
osebit de necesar în condițiile 
transformărilor profunde pe
trecute în viața societății noas
tre, ale etapei desăvîrșirii con
strucției socialismului.

Consfătuirea activului de 
bază al Ministerului Afacerilor 
Interne se înscrie în preocupă
rile generale ale conducerii 
partidului de a se consulta pe 
larg asupra problemelor poli
ticii interne și externe cu ac
tivul de partid și de stat, cu 
masele largi ale întregului 
nostru popor, creîndu-se astfel 
condiții ca hotărîrile adoptate 
să corespundă cît mai bine 
sarcinilor actuale ale dezvol
tării și totodată să asigure 
participarea largă a activului 
de partid și de stat, a maselor 
la înfăptuirea lor. în aceasta 
constă, de altfel, forța și tăria 
partidului, a orînduirii noastre 
socialiste. (Aplauze).

România socialistă înfățișea
ză tabloul unei țări în plin 
avînt economic, politic și so
cial : patria noastră înaintează 
în ritm rapid pe drumul pro
gresului și civilizației, al bu
năstării materiale și spiritua

le a poporului. După cum se 
știe, într-o perioadă relativ 
scurtă, poporul român a obți
nut succese remarcabile în in
dustrializarea socialistă a țării, 
în dezvoltarea agriculturii, în 
înflorirea științei și culturii, 
în toate compartimentele vie
ții sociale.

Schimbări de importanță is
torică au avut loc în structura 
social-economică a țării: a 
fost lichidată exploatarea o- 
mului de către om și odată cu 
ea clasele exploatatoare ; rela
țiile de producție socialiste au 
triumfat în întreaga economie 
națională, Ia orașe și sate. Cla
sa muncitoare devine an de 
an tot mai puternică, îndepli- 
nindu-și cu cinste misiunea is
torică de clasă conducătoare a 
societății noastre socialiste; 
țărănimea cooperatistă s-a 
transformat într-o clasă nouă, 
care joacă un rol din ce în ce 
mai important în întreaga via
ță economică-socială a Româ
niei ; intelectualitatea, ale că
rei rînduri au crescut continuu 
în anii construcției socialiste, 
participă activ Ia vasta operă 
de făurire a noii orînduiri so
ciale. Alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănime — baza 
orînduirii noastre socialiste — 
se ridică pe o treaptă tot mai 
înaltă pe măsura perfecționării 
continue a relațiilor sociale.

In ambianța marilor prefa
ceri prin care trece țara noas
tră, sub îndrumarea atentă a 
partidului și guvernului, a în
tregii societăți, crește un tine
ret viguros, devotat patriei, o- 
rînduirii socialiste, dornic să 
învețe, să-și însușească como
rile științei și culturii univer
sale. să se pregătească temei
nic pentru viață, pentru mun
că, pentru a duce mai departe 
cu succes măreața operă de e- 
dificare a socialismului și co
munismului în România. Orîn- 
duirea noastră a deschis fe
meilor largi posibilități de a- 
firmare în viața socială, le-a 
creat condiții pentru a-și pune 
tot mai mult în valoare talen
tul și aptitudinile, energia, 
spiritul gospodăresc.

In țara noastră au fost în
lăturate pentru totdeauna ine
galitățile și discriminările de 
natură națională : toți oame
nii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, muncesc umăr 
la umăr pentru înflorirea pa
triei comune, înfăptuiesc ne
abătut politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist 
Român. (Aplauze).

Schimbări profunde au loc 
în conștiința oamenilor mun
cii, în etica socială, în con
cepția despre viață, despre 
îndatoririle cetățenești ale in
dividului; patriotismul socialist 
reprezintă o uriașă forță mo
trice în asigurarea progresului 
economic și social al Româ
niei.

Un rol hotărîtor în reali

zarea acestor mari victorii ale 
poporului român îl are vasta 
activitate organizatorică $i po
litică desfășurată de partidul 
comunist, politica sa justă 
bazată pe aplicarea creatoare 
a marxism-leninismului la 
condițiile concrete ale țării 
noastre, pe studierea aprofun
dată a realității, a cerințelor 
și legilor dezvoltării sociale.

Tn momentul de față, în
tregul nostru popor muncește 
cu entuziasm pentru înfăptu
irea programului trasat de 
Congresul al IX-lea al parti
dului, pentru realizarea o- 
biectivelor cincinalului. După 
cum știți, planul producției in
dustriale pe primul an și ju
mătate al cincinalului a fost 
nu numai realizat, ci și de
pășit, asigurînd în continuare 
un ritm înalt de dezvoltare 
acestui domeniu hotărîtor al 
economiei naționale. Succese 
însemnate s-au obținut în 1966 
în producția agricolă, iar per
spectivele recoltelor acestui 
an sînt, de asemenea, îmbucu
rătoare.

Se realizează cu succes pre
vederile privind dezvoltarea 
învățămîntului de toate gra
dele, activitatea de cercetare 
științifică, activitatea cultu
rală, ridicarea nivelului de 
viață al întregului popor. Ca 
urmare a dezvoltării continue 
a democrației socialiste se lăr
gește tot mai mult participa
rea activă a maselor la re
zolvarea treburilor de stat și 
obștești, la elaborarea și în
făptuirea politicii paftidului 
și guvernului.

Se poate spune deci că si
tuația politică, economică și 
socială din țara noastră este 
foarte bună, că, într-o at
mosferă de entuziasm creator 
și de încredere în ziua de 
mîine, în viitorul luminos al 
patriei, întregul popor român 
își consacră energia și puterea 
de muncă operei de edificare 
socialistă, înfăptuirii progra
mului partidului de dezvolta
re multilaterală a României 
pe drumul civilizației și pro
gresului. (Aplauze).

Numeroasele întîlniri ale 
conducerii de partid și de 
stat cu oamenii muncii din di
ferite regiuni, din întreprin
deri, unități agricole, institu
ții 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 oa
menilor muncii în politica 
marxist-leninistă a partidului 
și guvernului care corespunde 
pe deplin intereselor și aspi
rațiilor lor fundamentale. (A- 
plauze). Orînduirea noastră 
socialistă și-a dovedit pe de
plin superioritatea, forța și 
trăinicia de granit; putem a- 
firma cu deplin temei că nici
odată nu au fost atît de strîns

unite masele largi ale oame
nilor muncii de la orașe și 
sate în jurul partidului și gu
vernului, niciodată nu au fost 
atît de mari prestigiul și auto
ritatea partidului nostru în 
fața întregului popor. (Aplau- 
te).

Subliniind marile realizări 
obținute în anii socialismului, 
nu putem să nu relevăm însă 
că în uriașa noastră activitate 
de construire a noii orînduiri 
sociale s-au manifestat și lip
suri, s-au comis și greșeli. Este 
însă caracteristic faptul că 
partidul a știut și știe să în
drepte lipsurile, ia toate mă
surile necesare pentru a asi
gura mersul necontenit înain
te al țării.

Este cunoscut că revoluția 
și construcția socialistă s-au 
desfășurat în condițiile unei 
ascuțite lupte de clasă, în 
cursul căreia politica partidu
lui nostru s-a înfruntat cu 
politica forțelor reacționare, 
fiind învinsă pas cu pas opo
ziția claselor exploatatoare 
care urmăreau să-și mențină 
privilegiile, să împiedice rea
lizarea aspirațiilor oamenilor 
muncii. în această luptă grea 
cu clasele exploatatoare, cu 
forțele reacționare interne și 
externe, rolul hotărîtor l-au 
jucat masele populare, parti
dul, politica sa marxist-leni
nistă, uriașa sa activitate de 
mobilizare a poporului. Parti
dul s-a sprijinit pe clasa 
muncitoare, pe țărănime și in
telectualitate, bucurîndu-se de 
adeziunea deplină a tuturor 
oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, care 
l-au urmat cu încredere în 
toate împrejurările. Politica 
partidului a repurtat în aceas
tă luptă o victorie strălucită, 
care se oglindește în mărețele 
transformări revoluționare în
făptuite în viața socială a 
țării, în mersul înainte al Ro
mâniei pe drumul prosperită
ții. Clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea — între
gul popor a devenit stăpîn pe 
destinele patriei, făuritor al 
vieții sale noi. (Aplauze).

In lupta complexă care a 
trebuit dusă în procesul revo
luției și construcției socialiste 
cu forțele reacțiunii interne și 
externe, un rol însemnat a re
venit organelor de securitate 
și celorlalte unități ale Minis
terului Afacerilor Interne. Ca 
instrument al puterii oameni
lor muncii, al partidului și sta
tului, chemat să apere cuceri
rile revoluționare ale celor ce 
muncesc împotriva uneltirilor 
și acțiunilor dușmanilor con
strucției socialiste — secu
ritatea și-a îndeplinit în bune 
condiții menirea sa. Activita
tea organelor de securitate 
este o parte integrantă a acti
vității generale a statului so-

(Continuare în pag. a IlI-a)

de acad.
N. TEODORESCU 

decanul Facultății de 
matematică-inecanică 

a Universității București

Avind în vedere faptul că 
matematica a devenit indis
pensabilă în pregătirea și 
chiar in cariera unui mare 
număr de profesioniști inte
lectuali de nivel mediu și 
mai ales superior, ar fi nor
mal ca din rîndurile masive 
ale elevilor din învățămîn- 
tul mediu, să se ridice o 
pleiadă de tineri dornici de 
a cuceri citadela matemati
cii. aspiranți la cariera de 
matematician, mii și mii de 
elemente cu o pregătire ad
mirabilă care se îndreaptă 
spre facultățile în care în- 
vâțâmîntul se bazează solid 
pe matematică.

Or, examenele de admitere 
în astfel de facultăți din in
stitutele de invățănuat su
perior tehnic și chiar in fa
cultățile de matematică-me- 
canică, de fizică sau de chi
mie nu reflectă decît spora
dic acest comandament al 
actualității tehnico-științifi- 
ce. Dacă faptul poate fi con
solator, vom face în treacăt 
observația că situația este a- 
nalogă în majoritatea țărilor 
chiar în cele cu frumoasă 
tradiție matematică (printre 
care se numără și a noastră).

La întrebarea care fră- 
mîntă numeroase foruri in
teresate : „ce candidați au 
trimis liceele facultăților", 
răspunsul este dintre cele 
care trebuie date cu mena
jamente sau brutal. Intr-a
devăr, ca și în anii prece
dents la Facultatea de ma- 
tematică-mecanică a Univer
sității București, care este 
cea mai importantă și ser
vește de pepinieră principală 
de matematicieni pe țară, ma
joritatea candidaților au su
portat greu probele scrise 
ale concursului de admitere. 
Din cei 700 candidați pentru 
cele 270 locuri, numai 250 au

(Continuare în pag. a Il-a)

Vizita în Olanda 
a președintelui 

Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

HAGA — 18 Trimisul spe
cial Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite : Marți diminea
ța, a doua zi a vizitei oficiale 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri al României în Olan
da, premierul Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Angelo Miculescu. 
prim-vicepreședinle al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
și George Elian, ambasadorul 
României la Haga, a părăsit 
Haga pentru o scurtă călătorie 
cu avionul deasupra regiunii 
de sud-vest a Olandei, acolo 
unde este în curs de realizare 
grandiosul plan .,Delta” de 
zăgăzuire a apelor mării și a 
celor trei mari fluvii care se 
varsă în Marea Nordului i 
Rin, Meuse și Escaut

Oaspeții români sînt însoțiți 
de Joseph Luns, ministrul de 
externe olandez, J. Ranitz, di
rector general în Ministerul A- 
facerilor . Externe, Haverkorn 
van Rijsewijk, ambasadorul 
Olandei la. București și alte 
persoane oficiale. In timpul că
lătoriei, 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 aproa
pe 160 000 hectare, pe care se 
afla o populație de peste 
600 000 de locuitori — planul 
„Delta" cuprinde lucrări de 
mare anvergură, unice în lu
me în felul lor, care, printr- 
un sistem impresionat de ba
raje și. ecluze, urmărește recu
perarea unor noi și importante 
terenuri acoperite de ape, cu o 
securitate deplină a regiunilor 
din centrul Olandei, situate 
sub nivelul mării.

Acum, în fiecare an, mii și 
mii de persoane —turiști, spe
cialiști din toate părțile lumii 
veniți în Olanda, se opresc să 
admire și să studieze marile 
lucrări de amenajare datorită 
cărora a fost scoasă de sub 
ape si dată în folosință omului 
o suprafață de teren de 226 000 
hectare. Sînt faimoasele „pol- 
dere” din nordul țării — cu- 
vînt olandez care înseamnă 
pămînt îndiguit.

Sub aripile avionului oficial 
se află întinderi nesfirșite ce 
se conturează ca o adevărată 
hartă la scară reală, impresio
nantă imagine a pămînturilor 
cucerite de oameni în luptă 
cu marea. Pe aceste pămînturi, 
străbătute de mari viaducte și

(Continuare in pag. a IV-a)

EDIȚIE ESTIVALA A „SCINTEII TINERETULUI"

MENS SANA
IN CORPORE SANO

Criu clin noua recoltă

BOB CU BOB...
SE PIERDE TONA !

Actualitatea dictonului 
latin, aici, în țara soarelui, 
nu mai are nevoie de de
monstrație. Litoralul no
stru — indiferent că are 
5 ani sau e octogenar — 
este sportiv din naștere. 
Căldura soarelui te tri
mite din 20 de minute în 
20 de minute în apă și, 
aici, știi sau nu să înoți, 
trebuie să dai din mîini. 
Altfel, descoperi că plăce
rea mării e... mare, dar 
gustul *ei este sărat. In 
fine, aerosolii mării, după

ce îți încrețesc pielea pînă 
nu mai poți umbla, cer ca 
o parte din energia trans
misă corpului să se consu
me aici, pe plajă. Pînă și 
omul cel mai serios (care 
este atît de „ignorant* 
incit nu știe nici pînă a- 
cum că Rapidul a cîștigat 
campionatul 1) simte ne
voia să facă sport.

O anchetă la statisticie
nii care posedă date des
pre litoral ne-a pus fără 
nici cea mai mică dificul
tate tn fața unei cifre

Mai mult decît oricare alta 
dintre muncile agricole ale anu
lui, secerișul se cere a fi lucra
rea „timpului record". Fiecare 
zi întîrziată la recoltat, peste 
perioada de coacere deplină, ta
xează producția — după comu
nicările oamenilor de știință — 
cu cel puțin 15—20 kilograme 
la hectar. Deci numai o zi... 
Cît s-a pierdut atunci, în raio
nul Răcari, prin întîrzierea cu 
recoltatul griului din soiul 
Triumph pe cele 4 000 de hec
tare aflate încă de acum zece- 
douăsprezece zile în „perioada 
optimă" ? Sau, în raioanele Titu 
și Videle unde, zilnic, realiză
rile rămîn sub plan cu cel pu
țin cinci-șase sute de hectare ? 
Calculul e foarte simplu numai

ca, se pare, pentru autoconvin- 
gere marea majoritate a celor 
chemați să îndrume activitatea 
în agricultura acestor raioane, 
au cam întîrziat cu efectuarea 
unor astfel de socoteli gospodă
rești. La Mîrșa, Uiești, Blejești, 
Mereni, Purani, Petrești, Cornă- 
țelu, Gura Suții se sesizează 
multe minusuri la capitolul „or
ganizare? muncii". Mecanizato
rii reclamă lipsa de saci și a 
oamenilor bine instruiți care să 
lucreze pe combine ; cooperato
rii se plîng de faptul că, în 
medie, la două trei ocoluri, în 
lanuri, combinele se defectea
ză... Critici reciproce, rezultatul 
unul singur : întîrziere la recol
tat, pierderi de recoltă. La co
operativa agricolă din Ghergani,

raionul Răcari, de pildă, s-a 
făcut un control în urma com
binelor pe tarlaua de grîu din 
soiul Triumph. La fiecare me
tru pătrat s-au găsit peste o 
sută boabe de grîu — deci tre
cut de o sută cincizeci de kilo
grame la hectar. De ce s-a a- 
juns la această pierdere ? 1).
combinele au prezentat defec
țiuni de reglare a sitelor sau 
neetanșeități la aparatul de tre
ier ; 2). tractoriștii n-au redus, 
în funcție de productivitatea 
lanului, cîmpul de lucru al me
sei de tăiat; 3). pe alocuri, 
griul fiind culcat, țăranii coope-

Ing. GH. FECIORU

(Continuare în pag. a 111-a)

Eforie Nord

rotunde : plaja litoralului 
nostru se întinde pe o su
prafață de peste 100 hec
tare nisip. Nimeni nu ne-a 
putut furniza, în schimb, 
nici măcar date aproxima
tive despre amenajări 
sportive aferente plăjii - li
toralului. Am crezut că 
este vorba de o simplă o- 
misiune din rubricile sta
tisticienilor și am apelat 
atunci la sursă. Am aflat 
la fața locului, pe plajă și 
în incinta lor, spațiile și 
dotările sportive ale lito
ralului. Prima constatare 
este că sportul este omni
prezent aici. Nu există 
plajă unde să fie grupați 
50—100 de oameni și unde 
să nu apară simbolicul 
mesager al sportului — 
mingea. Sigur că între 
această imagine a jocu
lui cu mingea pe plajă,-----
oriunde și oricum, și cea 
pe care am lntilnit-o la 
Mamaia (aici s-au amena
jat chiar pe plajă terenuri

AT. TOMA 
C. PKIESCU

^Continuare 
in pag. a ll-a)
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VĂ PLACE

BACH ?

O primă observație : ca
ietul se intitulează „Ora
col bucureștean", deși 
școala în care învățau ti
nerele nu se afla în Ca
pitală, deși nici una nu 
era originară din Bucu
rești, deși ele se speciali
zau îutr-un domeniu care 
le cerea să plece, apoi- în 
toate colțurile țării, numai 
la oraș, nu. Așadar, „bie
tele fete“ învățau cum în
vățau, gîndeau cum gin- 
deau, cu... ochii la Bucu
rești. Asta pentru început!

Felul în care sînt puse 
întrebările, trădează (la 
niște tinere de 16 pînă Ia 
20 de ani) un insuficient 
nivel (de ce să nu-i spu
nem pe nume) intelectual. 
Unele răspunsuri sînt mult 
prea voioase; voioșia în 
sine, la vîrstele respective, 
nu se poate zice că este 
deplasată, însă ai mereu 
senzația că ea ascunde de 
fapt un fel de teama de 
efort : efort de gîndire, e- 
fort de seriozitate. Desi
gur că e „amuzant” să re
plici, atunci cînd ești în
trebat ce obiecte îți plac : 
de 
Dar 
sînt 
cel mai bun caz. la c 
plimbare oarecare într-un 
grup de prieteni care țm 
morțiș să aibă... umor. A- 
tunci însă cînd efectiv 
vrei să-ți confrunți păre
rile (deci personalitatea) 
cu a celorlalți, astfel de 
răspunsuri sînt nu nun»; 
gratufte, ci și de prost 
gust, nesărate. Ar fi fost 
chiar atît de ..criminal’ 
dacă una din fete ar fi 
explicat, în douâ-trei cu
vinte, cu sinceritate, de 
ee-i place sau de ce nu-i 
place matematica să zi
cem ?

în legătură cu muzica, 
aflăm că una din fete _e 
înebunită după cea n- 
șoară”, alta „e leșinată”, 
alta „pică în roelancobe“... 
Responsabilitatea elemen- 
tarismului răspunsurilor 
nu este, în totalitate, de 
aruncat în spatele tinere
lor, căci în domeniul aces
ta se face încă foarte pu
țin. Educația lor muzicală 
se reduce efectiv la muzi
ca ușoară, la interpreții si 
compozitorii ei. Tinerii 
privesc muzica tot așa 
cum privesc gimnastica, 
de pildă, admit adică 
funcția ei „fiziologică’, 
faptul că prin muzică o- 
mul se relaxează după în
vățătură sau muncă, se o- 
dihnește, fără să vadă în 
muzică o posibilitate în 
plus de înnobilare spiri
tuală, de sensibilizare, de 
îmbogățire a bagajului 
cultural. Toate aceste as
pecte, atît de importante, 
nu pretindem să fie ex
primate direct și pe larg 
în „Oracolul" pe care-1 
supunem analizei, dar nici 
măcar ecoul lor nu răzba
te. timid, dintre rînduri.

uz casnic, banii— 
asemenea glume 
acceptabile, în

SlNT SENTI-
MENTELE

„EDUCABILE" ?

Șase întrebări consecu-

ORA
OL

MIHAI STOIAN

vedere afectiv. Desigur, 
lumea sentimentelor este 
greu palpabilă (și implicit, 
greu de exprimat în cu
vinte), însă nimeni n-are 
dreptul să-i dea cu piciorul 
acestui minunat dar cu 
care se naște omul — ca
pacitatea de a iubi. Zes
trea naturală, atunci cînd 
este respectată, face viața 
mai frumoasă, mai boga
tă, mai prietenoasă. Dacă 
ar fi să schițăm, pe 
puncte, cîteva din „com- 
ponentele“ iubirii adevă
rate. am spune că (riscînd 
să fim acuzați de schema- 

Xlsoi) :
• Dragoste nu înseam

nă flecare cunoștință în- 
timplătoare cu un băiat 
sau o fată. • Nu fiecare 
cunoștzntâ întimplătoare și 
eșuată. merită arderea 
sincsi — dezamăgirea. • 
Dragostea înseamnă și po- 
soihtaiea de modelare re
ciprocă. • Și desăvârșirea 
penrmaHtâții tinărului. a- 
tfta cită are la ora res
pectivi- • Dragostea în-

hologi, pedagogi și, nea
părat. scriitori) ar trebui 
„compase" cîteva formule 
de chestionar pentru tipă
rirea unor „jurnale inti
me’, diferențiate desigur 
pe sexe și vârste. Altfel, 
mulți tineri n-ar mai fi 
lăsați la discreția unor în
trebări insidioase, pros
tești. Am vedea jurnalul 
intim foarte elegant legat, 
cu lăcățel și cheiță, mă 
rog, asigurînd discreția 
necesară mărturisirilor pe 
care fiecare tînăr să și le 
poată face sieși, în vederea 
necontenitei sale perfec
ționări. Jurnalul in tina 
poate deveni o oglindă a 
personalității, un mijloc de 
permanentă confruntare, 
de disdphnare a jtănlor 
sufletești, căci el oferă po
sibilitate să judeci, la dis
tanță. un gind sau un 
sentiment anterior. în pre
zența aher cndu.1 sau 
sentnneste recente, obtș- 
nunjdu-te totodată «â-ri 
evaluezi, seara de seară, 
acțiunde de peste zt Dm- 
tr-asu n-ar rrea de
șa: dedt penaaafitaRea

oft.

Ș*»

n
* ■ «■

Ambiantă rurală; curtea casei lui Creangă din 
Humulești

TELEVIZORUL - 
UN INTERMEDIAR!

Diderot, cel despre care 
se spune că a rămas pînă 
astăzi cel mai bun scriitor 
francez, spirit de loc sus- 
pectabil de idilism, „bu
nătate" și concesie roză, 
făcea o afirmație care ar 
enerva pe mulți dintre 
confrații noștri bătăioși: 
cînd intru intr-o expoziție, 
alerg spre tabourile cele 
mai frumoase și uit de 
cele neizbutite. Ideea e 
mult mai originală decît 
pare la prima vedere și 
sînt perioade cînd un 
spirit polemic — tocmai 
din spirit polemic — o 
poate prelua cu fericite 
rezultate.

Dacă ar fi să-l ascultăm 
pe Diderot, măcar în a- 
ceastă săptămînă, ar tre
bui să uităm, de pildă de 
un Magazin 111 așa și așa 
și să alergăm spre un film 
proiectat de studio, — 
„Pentru tricoul galben", 
regizat de Claude Lelouch 
— un documentar de 20 
de minute despre „Turul 
ciclist al Franței", un film 
de cinema cum se spune, 
nu de televiziune, dar asta 
să ne fie toată supărarea, 
că n-are „specific" tele. 
Filmul lui Lelouch nu e 
odihnitor, e zgomotos, 
montat diabolic într-o vite
ză amețitoare, aparatul 
aleargă dement, n-are 
timp, nu are res
pect, spectatorul obosește

de Radu Cocațu

— căci regizorul, mai 
mult ca sigur, a vrut ca 
spectatorul să obosească 
pentru a pricepe ce în
seamnă un „Tur al Fran
ței" pe bicicletă. „Turul 
Franței" nu e sportul fără 
idei, e o meserie mai di
ficilă decît multe meserii 
onorohile, o meserie aspră 
ridicolă și patetică, sisifică 
și pitorească. O meserie pe 
bani și -pentru bani. „Tri
coul galben" e „un pumn 
de dolari" — și Lelouch, 
fără vreun comentariu vor
bit ci doar din sonoritățile 
de bîlci ale caravanei, ne 
dădea direct și nemilos, 
imaginea acestei munci 
cumplite, a acestor mun
citori numiți în Franța 
nici mai mult nici mai pu
țin decît „ocnașii șosele
lor". Trebuia să vedeți ci
cliștii ureînd un munte, 
ridicați din șa și apă- 
sînd pe pedale, ca oa
menii pe o nouă galeră, 
banda sonoră nu înregis
tra nici un sunet, doar tă
cerea muntelui și aparatul 
cobora pe mușchii teri
bili ai piciorului, trebuia 
să coborîți cu cicliștii pe 
versantul celălalt al mun
telui, la vale, într-o viteză 
isterică, într-o goană iste
rică după aur și trebuia 
să vedeți ședința de ma

saj, la capătul etapei în 
care la un moment dat 
brațul unui om părea un 
aluat frămîntat într-o bru
tărie. Căci despre pîine 
era vorba. Firește, Lelouch 
nu cădea într-o „demas
care" vulgară și sentimen
talists a condiției umane. 
El realiza minunea unei 
opere de artă — ext răgind 
din penibil si crincen, 
acea bucurie de a trăi, eu
forică pînă la inconștient, 
care dă omului noblețe și 
putere. Și după fiecare 
goană, timp de 3 săptă- 
mîni, la fiecare final de 
etapă, o domnișoară, fru
moasa îl sărută pe învin
gător, omul surîde, ma- 
seurii surîd, mecanicii su
rîd, soliștii ye-ye strigă 
disperați „vive-la vie!*, 
iar a doua zi cursa reîn
cepe și Lelouch își arun
că din nou aparatul in 
vîrtej. Dar inteligent, dnd 
„Turul" se încheie la 
Paris regizorul încheie în 
cinci secunde reporta:ui 
— despre triumf nu tre
buie spus mai mult.

Că se vor găsi cronicar-, 
și telespectatori care se 
vor plînge de montajul tn- 
femal al lui Lelouch, de 
camera lui frenetică, e po
sibil. Dar la o nouă pro
iecție a filmului, ochiul ni 
se va adapta fi totul va 
fi în ordine, în ordinea 
sugerată de artă.

CONCURSURI DE ADMITERE Șl CANDIDAȚI
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pr.irpere șz 
«ftCTatg- CTîeva e- 
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SooeOtii de
rrer itri. au strălucit 
■i aa Mate: promisiuni 
rarixâaoere ir nodurile 

a ac intîi din 
IM" Cx. acestea 

se realizează 
esențială și a- 

prrgătirra unur 
maair ce in ce mai 
tsare de cadre de mate- 
m2tacieni de calitate su- 
perfoară pentru cerceta
re, invățămlnt și produc
ție. Nu se răspunde decît 
parțial la exigențele re
voluției tehr.ico-stiințifice 
fi nu se pregătește cu 
destulă grijă viitorul pro
fesiilor care solicită ma
terna ti cile.

Pentru a se atrage cit 
mai multe elemente în
zestrase, s-a prevăzut ca 
un avans considerarea 
mediei de la examenul de 
bacalaureat (în alți ani a 
mediei la matematici din 
ultimele clase de liceu) 
ca o notă la examenul de 
admitere.

Toate formulele utili
zate de-a lungul anilor 
au oferit și unele surpri
ze neplăcute și anume 
lipsa de concordanță în
tre evaluarea aptitudini
lor din liceu și evaluările 
concursurilor la facultă
țile considerate. Și în a-

I
cest an au existat candi
dați și candidate cu medii 
între 9 și 10 la examenul 
de bacalaureat și care, fie 
că au fost eliminați de la 
probele scrise, fie că s-au 
dovedit mult sub nivelul 
indicat de iiceu.

Este bine, cînd se între
prind investigații și dis
cuți. in probleme de in
teres social, să se pri
vească lucrurile in față, 
Sri abilități retorice, 
care poc ccoduce la cuc-
recse Or. er» șfcri 6e 
oatt- ară a se pefiea ăe- 
isatitra raciMi e» creso-

tu se face pretutindeni 
!a feă cu aceeași exigen
ță. cu același simț de răs
pundere și cu aceeași 
competență. Uneori mai 
intervin încă, din păcate, 
și factorii subiectivi care 
fardează oarecum reali
tăți prea modeste. Con
cursurile de admitere 
dezvăluie indiscret și in
voluntar slăbiciuni de a- 
cest fel și ridică proble
me care pot supăra pe 
unii profesori și mai vir- 
tos pe unii directori de 
școli, pe unii inspectori 
etc. Pînă la rezolvarea a- 
cestora, precum și a alto
ra. cum ar fi asigurarea 
învățămîntului mediu nu
mai cu profesori compe
tent fără reproș, inimoși 
și mindri de calitatea 
producției pe care o pre
gătesc țării, vom fi obli
gati să înregistrăm rezul
tate sub nivelul cerințe
lor învățămîntului supe
rior la concursurile de 
admitere în facultăți.

Evident că oricare ar fi 
competența, avîntul, pu
terea de dăruire a profe
sorilor, factorul cel mai 
de seamă într-o competi
ție de tipul concursurilor 
rămîn pregătirea și apti
tudinile candidaților. însă 
orice aptitudine, oricît de 
excepțională, nu se poate 
dezvolta decît printr-o 
muncă asiduă și inteli
gent condusă. Or, multe

Idintre lucrările scrise ne
satisfăcătoare dovedesc o 
superficialitate inadmisi
bilă, deci absența unei 
munci, a unei preocupări 
serioase. T‘ 
nele lucrări 
dește, trădează această 
muncă, r* 1 
de a-și 1 
tele și tehnica unor dis
cipline utile și iubite.

După cum se știe, învă- I 
țămintul mediu nu este | 
obligatoriu, deci cei care 
se înscriu la examenele 
de admitere in clasa a 
ZX-a a Ixeejcc atit ei in- 
șxșL. ot «x pănnțu lor, iți 
exprimă prin această do
rință si angajamentul de 
a păși intr-un nou stadiu 
de cultură. Pentru o bună 
parte dintre aceștia acest 
stadiu este preliminar 
celui realizabil prin învă- 
țămîntul superior. Se 
naște atunci întrebarea: 
în aceste condiții, exigen
ța deplină, garanția sigu
ră a obținerii unor absol
venți ai învățămîntului 
mediu de bună calitate 
nu cad în răspunderea 
indiscutabilă a liceelor ? 
Oare de incompetența u- 
nora dintre candidații 
noștri, împodobită cu 
note mari la matematică 
în liceu și la examenul 
de bacalaureat, nu tre
buie să dea nimeni expli
cații ceva mai concrete 
decît numai cele din une
le articole ocazionale din 
presă ? Ce ar fi dacă, așa 
cum procedează unii re
porteri mai „indiscreți”, 
s-ar porni la sondarea 
unui număr suficient de 
cazuri, începînd cu o nai
vă conversație cu candi
dații care prezintă curio
zități în scurta lor istorie 
didactico-științifică ? !

Avem matematicieni ti
neri de o deosebită va
loare, dar nevoile noastre 
sînt mereu mai mari. De 
aceea, se impune să pri
mim în facultăți numai 
elemente bune, foarte 
bune și excepționale.

I
Dimpotrivă, u- I 
iri chiar mo- |
efort al voinței a 
însuși cunoștin- I 
ehnica unor dis- ■

I
I
I
I
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CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

SPARTACUS 
rulează la Patria orele 9; 12,45;
16.30 ; 20,15).
COMISARUL X
rulează la Republica (orele 9,15;
11.30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21.30)
București (orele 9; 11.15 ; 13,30;
16.45 ; 19 ; 21,15).
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Luceafărul (orele
10.15 ; 12,30 ; 15,30 ; 17,45 ; 21).
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21). Feroviar (orele
8.45 ; 11 ; 13.15 ; 15,30 ; 18 ; 20.30) 
Excelsior (orele 10 , 12,15 ; 14,30;
16.45 ; 19,15 ; 21,30) Modern (ore
le 9,30 ; 11,45 : 14 ; 16,30 ; 19 ;
21,15).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 16,15 ; 18,30 ; 21) Gri- 
vita (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) Gloria (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) Melodia
(orele 9 ; 11.15 13.30 : 16,15 ;
18.45 ; 21).
CRĂCIUN insingerat 
rulează la Victoria (orele 9;
11.15 ; 13,30 , 16 ; 18,30 ; 20.45) 
ȘAPTE BĂIEȚI SI O ȘTREN- 
gARițA
rulează la Lumina (orele 8.45 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45)
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

15.45 ; 18) Arta (orele *; 11.45 ; 
14,30 ; 17.15 ; 20).
DENUNȚĂTORUL 
rulează la Union (orele 15JB ;
18 ; 20,30).
STRĂINĂ 
rulează la Doina (orele 11.» ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20.45).
ALO, JAPONIA — RASPtN- 
DIREA FRUCTELOR ȘI SE
MINȚELOR — GUSTAV 
FACE CURA DE SLĂBIRE 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare). 
MAIORUL ȘI MOARTEA 
rulează la Giulești (orele 15,30 ;

G R A

U; J9JT; noevuea (orele 1: 
11,15 ; IU» ; 1* ; 18 J» : 
PEN TUL UN PUMN DE DO
LARI
rulează la Dacia (orele 9.15—21 
ia continuare’ Tocnis (orele 9; 
1L1S ; 1X30 ; 19 :
ANGELICA ȘI REGELE 
rulează U Buzestl (orele 15J»;
18) Lira (orele 15 : 1739 ; 20). 
LOCOTENENT CRISTINA 
rulează la Cringasi (orele 15;
18 ; 20,30)

DINI
COMISARUL X rulează la Stadionul Dinamo (orele 20.15) Re- 

publici! (orele 20,15).
ZODIA FECIOAREI rulează la Doina (orele 20.30) Festival 

(orele 20.30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Capitol (orele 

20,30). Bucegi (orele 20,15).
WARLOCK rulează la Unirea (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPPE rulează la Expoziție (orele 20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Tomis (orele

20.30) .
DENUNȚĂTORUL, A FOST CÎNDVA HOȚ ruiează la Vitan 

(orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE rulează la Buzești (orele 20,30)
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGARIȚA rulează la Aria (orele

20.30) Aurora (orele 20,30).
FOTO HABER rulează la Colentina (orele 20,30).
JUANA GALLO rulează la Moșilor (orele 20,15).
TUDOR rulează la Progresul (orele 20,15).
DILIGENȚA rulează la Lira (orele 20,30).
FRENCH—CANCAN rulează la Rahova (orele 20.30).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Arenele Libertății 

(orele 20,30). 

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN
rulează ia Bucegi (orele 9;
11.15 : 16 ; 18,15 ; 20,45).
TIMIDUL
niiează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).
LADT MACHBETH DIN SIBE- 
RIA
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).
FERNAND COW-BOY
rulează la Vitan (orele 15,30;
18).
PRINTRE VULTURI
rulează la Miorița (orele 15,30 ;
18 ; 20.30) Volga (orele 8,30 ; 11 ; 
13 30; 16; 18.30).
RIO CONCHOS
rulează la Popular (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).
BANDA DE LAȘI
rulează la Munca (orele 15 ; 17 ;
19 ; 21).
JUANA GALLO
rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18).
JOE LIMONADA
rulează la Cosmos (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).
MONTPARNASSE 19
rulează la Viitorul (orele 15,30 ;
18 ; 20,30) Cotroceni orele 15,30 
18 ; 20,30).
SPIONUL
rulează la Colentina (orele 15,30;
17,45).
IERBURI AMARE
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15). '
DOAMNA DE PE ȘINE 
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

JOI 20 IULIE
PROGRAMUL I

12.15 Din însemnările instruc
torului artistic. Ce înțelegem 
prin munca de documentare a 
artistului amator ? Prezintă re
gizorul George Dem. Loghin, 
prorector al Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. 
L. Caragiale“ ; 12.25 Cu cîntecul 
și jocul prin regiunile patriei ; 
14.00 Formațiile „Sincron*1 și 
Lester Lanin ; 18.05 Radiosim- 
pozion ; 21.05 Antena tineretu
lui : • Dialog confidențial • 
Pledoarie pentru sport ; • Unde 
sînt studenții ieșeni în aceste 
zile ? • Raza X : „Pseudo-masă 
rotundă cu... muzele" (foileton) 
• Muzică la cererea tinerilor 
ascultători.

PROGRAMUL II
15.30 Teatru serial : „Două

sprezece scaune" de Ilf și Petrov; 
17.10 Luminile rampei. Frag
mente din spectacolele Teatru
lui de operă și balet ; 19.45 în 
jurul globului ; 20.45 Amintirile 
caselor. Popas pe Dealul Cîm- 
piniței.

JOI 20 IULIE

18.00 : La ordinea zilei. Orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii ; 18.20 : „Mult «e dul
ce și frumoasă" Emisiune de 
limbă română ; 18.50 : Pentru 
tineretul școlar. Studioul pio
nierilor. Tabăra voioșiei ; 19.30 : 
Telejurnalul de seară ; 19.50 : 
Buletinul meteorologic ; 20.00 :
Vă invităm la circ ; 20.20 : Gong 
— emisiune de actualitate tea
trală. Scene filmate din specta
colele prezentate la Teatrul Na
țiunilor ; 20.40 : Teleglob — e- 
misiune de călătorii geografice 
Amsterdam ; 20.55 : Varietăți 
Magazin. Transmisiune înregis
trată de la Zagreb ; 21.25 : Sea
ră de romanțe ; 21.40 : De la 
Giotto la Brâncuși. Emisiune a 
XlV-a ; 22.00 : Din culisele mu
zicii ușoare. Emisiune de Elly 
Roman ; 22.30 : Recitalul violon
celistului Radu Aldulescu ; 22.50: 
Telejurnalul de noapte.

de praf învelesc întreaga 
stațiune într-un fel de cea
ță londoneză. Intr-o stați
une pentru tineret — fi 
nu numai aici — în locu
rile unde oamenii trăiesc 
cite 10—12 ore în vecină
tatea apei 0 « «wdui, 
emenețănle sportive rint 
necesare ca aerul.

Ne mvxgmdm fp in friuZ 
acesta, deschidem un capi
tol de sugestii pentru edili) 
că existența în fiecare sta
țiune a unor amenajări 
sportive terestre și nautice 
(sin tem la mare, sîntem în 
preajma unor lacuri recu
noscute pentru asemenea 
utilizări și totuși aici nu 
se practică aproape deloc 
sporturile nautice) ar spori 
gradul de magnetizare al 
litoralului nostru.

Consiliul r e gi o n al 
U.C.F.S. alcătuiește anual 
calendare sportive. Nu este 
o simplă speculație, dacă 
vom spune că competițiile 
sportive de masă pe și 
pentru litoral se amină aici 
la calendele grecești. în 
plin sezon estival, calen
darul sportiv se consumă 
în exclusivitate în orașul 
Constanta. în țara campi
onilor absoluți ai diferite
lor sporturi nautice, mulți 
dintre ei proveniți de pe 
aceste meleaguri, sezonul 
estival nautic cunoaște un 
nefiresc anonimat. Orga- 
n:zarea unor competiții ale 
litoralului dotate cu di
verse cupe, programarea u- 
nor competiții interne 
și internaționale, aici (rega
te, concursuri de schi 
nautice etc., etc.) nu sînt 
dorințe subiective, ci com
ponente inseparabile ale 
arhitecturii odihnei.

de tenis, de volei, baschet, 
instalații simple de gim
nastică, chiar și un topo- 
gan — dar de ce numai 
unul r' unde sportul se 
preced noi
ct9 ți ie htom»,
optcm centru ultima.

Intre opțiune ți realitate, 
primează deocamdată cea 
din urmă. Pe plățile din 
Eforie nord și Eforie sud, 
care adună într-un sezon 
peste jumătate din popu
lația litoralului, nu există 
nici măcar o palmă de te-

i exer-
Admitem 

toate argumentele posibile
— zone înguste, valorifica
rea fiecărui centimetru de 
teren pentru plajă etc. etc.
— dar trebuie să spunem 
că adevărul se află în spa
tele lor. Eddii litoralului
— de la arhitecți pînă la 
întreprinderea comunală — 
socotesc, probabil, că spor
tul este un intrus în „car
tea de imobil" a sezonului 
estival. Plain de la Costi- 
nești, de pildă — profilată 
în întregime ca o plajă 
pentru tineret — este so
cotită ca cea mai înze
strată ca spațiu și dotare 
sportivă. Dar care sînt 
acestea ? Două terenuri 
de volei $i unul de bas
chet (este adevărat, în 
bună stare de funcționare) 
și un teren de fotbal a- 
flat în spatele plajei, care 
a avut iarbă naturală c^re 
ar putea fi gazonat, dar 
care, neîntreținut, s-a 
transformat, de fapt, în
tr-o anexă d plajei. Aici, 
cînd se joacă fotbal, norii

Iren amenajat pentru 
ciții sportive. Ad\I

I
I
I
I
I
I
I
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JUPITER. Litoranzii, trib I migrator pe țărmurile 
euxine, par a avea predi
lecție numai pentru doi 
din zeii Olimpului. După 

Icum am mai anunțat la 
această rubrică, Bachus 
se bucură de o mare con- 

Isiderație, acestuia în afa
ra serbărilor nocturne 
din pădurile Basarabi și 
Kogălniceanu făcîndu-i- 

Ise slujbe diurne în res
taurantele litoralului. La 
loc de cinste se află și 

SAfrodita, zeița frumuseții 
și a iubirii. Lucru dove
dit de marele număr de 
perechi ce caută pe cer 

| ciudatele stele ale Ursei 
| Mari. Mîniați de necre

dința litoranzilor migra- 
| tori, Jupiter s-a răzbunat 
a îndreptînd spre aceștia 
1 fulgerele în după amiaza 
, zilei de 18 iulie. Mă rog, 
| cu litoranzii a avut ce-a 
I avut, — dar ce rău îi fă

cuseră meteorologii care 
j au anunțat vreme bună ? 
î 9 PE ECRAN „UM

BRELELE DIN MAMA- 
jIA“. Realizat pe ecran 

panoramic, lung de peste 
7 km al perlei Mării Ne- 

Igre și turnat în superbe 
culori naturale, filmul a- 
cesta pe care vi-1 reco- 

Imandăm cu toată căldu
ra lunii lui cuptor, revo

luționează arta cinemato
grafică, oferind pentru 
prima dată o admirabilă 
imagine în relief de cali
tate. Din numeroasa dis
tribuție a filmului reți
nem în rolurile titulare 
cele 4 000 de umbrele 
care prin coloritul lor 
viu creează o admirabilă 
compoziție picturală a 
cadrului. Filmul rulează 
în fiecare zi de la orele 
6 dimineața pînă la ore
le 18 după amiază.

TRENULE MAȘINA 
MICA 

UNDE-L DUCI PE IONI
CĂ ? Cîntecul era la 
modă pe vremea tangou- 
lui. în ciuda scurgerii a- 
nilor, nici tangoul, nici 
melodia populară nu s-au 
demodat. Dacă vă aflați 
însă pe litoral, nu trebu
ie să vă îngrijorați cu 
privire Ia soarta lui Ioni
că. El va rămîne mai de
parte lîngă dv. pentru că 
are toate șansele să nu 
găsească bilete de călăto
rie. Ce-ar fi dacă Beno- 
ne Sinulescu. în viitorul 
său turneu pe litoral, ar 
mai adăuga două ver
suri : Trenule, trenuțule, 
Ce-ai cu noi, drăguțule î“,

T. ATANASIE 
P. CONSTANTIN



CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

Vizita in țara noastră 
a delegației Uniunii Studenților 
pentru Eliberarea Vietnamului 

de sud

(Urmare din pag. I) 

lor 
de

ani 
de

lor, 
la

cialist, rezultatele muncii 
oglindindu-se în succesele 
ansamblu ale țării noastre.

Desigur, în primii 
după înființare, organelor
securitate le-au lipsit expe
riența și priceperea, uneori au 
primit și îndrumări greșite, 
dar, în ansamblu, putem spu
ne că ele au corespuns misiu
nii pentru care au fost create, 
și-au îndeplinit cu cinste și 
devotament însărcinările în
credințate de partid și guvern 
(Aplauze), aducînd o contribu
ție însemnată la înfăptuirea 
politicii generale a partidului 
și statului. Doresc, de aseme
nea, să subliniez aici contribu
ția adusă de unitățile militare 
ale Ministerului de Interne în 
întreaga perioadă a luptei îm
potriva elementelor reacționa
re, pentru apărarea cuceriri
lor revoluționare ale oameni
lor muncii. Partidul a acordat 
o atenție deosebită asigurării 
cu cadrele necesare a organe
lor de securitate și a celorlal
te unități ale Ministerului 
Afacerilor Interne, educării 
politice, ideologice a acestora, 
ridicării nivelului lor de pre
gătire profesională. Sînt cu 
miile activiștii de partid și de 
stat care au fost trimiși în 
această perioadă să lucreze în 
securitate și în celelalte uni
tăți ale Ministerului Afaceri
lor Interne: ei și-au îndepli
nit în condiții bune sarcinile 
încredințate, au reușit să des
fășoare o activitate rodnică. 
Comitetul Central și Consiliul 
de Miniștri dau o apreciere 
deosebită muncii organelor de 
securitate și celorlalte unități 
ale Ministerului Afacerilor In
terne, aportului lor la obține
rea marilor înfăptuiri ale po
porului român pe calea con
struirii socialismului. Pentru 
activitatea rodnică depusă 
pînă acum, felicit din toată 
inima, în numele conducerii 
de partid și de stat, pe lucră
torii Ministerului Afacerilor 
Interne. (Aplauze prelungite).

Tovarăși,
Vorbind despre succese, 

consider totodată necesar să 
menționez și neajunsurile ma
nifestate în activitatea secu
rității și celorlalte unități ale 
Ministerului Afacerilor Inter
ne. în concepția partidului 
nostru, analiza critică și auto
critică a activității este o con
diție esențială pentru lichida
rea lipsurilor și greșelilor, pen
tru ridicarea întregii noastre 
activități la nivelul cerințelor 
dezvoltării societății socialiste; 
totodată, aceasta este o dova
dă a forței partidului și regi
mului nostru socialist.

Pe drept, în cuvîntul 
unii tovarăși s-au referit 
faptul că în decursul anilor, 
mai ales în perioada de în
ceput, în activitatea organelor 
de securitate a lipsit uneori 
discernămîntul politic, nu s-a 
făcut (distincție între activita
tea dușmănoasă, îndreptată 
împotriva cuceririlor revolu
ționare ale poporului, și unele 
manifestări legate de procesul 
firesc de transformare a con
științei și a modului de a gîn- 
di al oamenilor. Din această 
cauză, s-au comis unele abu
zuri și încălcări ale legalității 
socialiste, au fost luate îm
potriva unor cetățeni mă
suri care nu au fost justifi
cate de actele și manifestările 
lor. Au fost, din păcate, și ca
zuri de abuz împotriva unor 
activiști de partid și de stat, 
care, în anumite împrejurări, 
au avut păreri diferite cu pri
vire la unele aspecte ale liniei 
politice, sau au comis greșeli 
în activitatea lor. In loc ca 
asemenea probleme să fie so
luționate prin discuții partini
ce, ele au fost deferite uneori 
organelor de securitate, creîn- 
du-se condiții pentru ameste
cul acestora în viața de partid, 
prejudiciindu-se grav autori
tatea și rolul conducător al 
partidului.

Comitetul Central a conside
rat necesar să se oprească a- 

. supra lipsurilor și greșelilor 
săvîrșite în trecut pentru a su
blinia inadmisibilitatea unor 
asemenea practici în activita
tea organelor noastre de secu
ritate în viitor. Asemenea stări 
de lucruri se impuneau anali
zate cu atît mai mult cu cît 
în trecut, vreme îndelungată, 
s-a căutat să se minimalizeze 
gravitatea unor încălcări și a- 
buzuri. Or, chiar dacă acestea 
nu au avut amploarea și gra
vitatea celor petrecute în alte 
țări socialiste, nu se poate să 
se treacă cu ușurință peste 
ele. Trebuie, de asemenea, su
bliniat că și în România au 
fost manifestări de sustragere 
a organelor de securitate de 
sub controlul partidului. Așa 
cum s-a subliniat, pe dreot 
cuvînt, în plenara Comitetu
lui Central, era greu să se 
pătrundă la Ministerul Aface
rilor Interne, considerîndu-se 
amestec în activitatea acestui 
sector, 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 raioane, cît 
și la Ministerul Afacerilor In
terne. Or. e de înțeles că 
nici un fel de caracter secret 
sau de conspirativitate nu pu
tea și nu noate să fie motiv 
de sustragere de sub controlul 

activității partidului a unui 
organ, cu atît mai mult a or
ganelor de securitate care, 
prin specificul muncii și atri- 
buțiunilor lor, trebuie să se 
afle permanent sub îndruma
rea și controlul organelor de 
partid. Numai astfel se poate 
asigura o activitate corespun
zătoare, se pot evita abuzurile 
și greșelile.

O serie de neajunsuri au 
fost posibile datorită faptului 
că multe măsuri de importan
ță deosebită pentru viața ță
rii noastre, au fost luate în 
trecut fără o analiză te
meinică și o dezbatere colec
tivă în organele de conducere 
ale partidului. Plenara Comi
tetului Central a socotit nece
sar să ia atitudine hotărîtă 
față de aceste stări de lucruri, 
să ia toate măsurile pentru 
ca ele să nu se mai poată re
peta niciodată.

Un vechi dicton spune că 
lupta justifică totul. El este 
însă numai în parte adevărat 
Desigur. în vălmășagul bătă
liilor revoluționare. în focul 
luptei de clasă, dură și aspră, 
este posibil să se facă și gre
șeli, se pot ivi și cazuri de ne
dreptăți, de suferințe indivi
duale nejustificate. Dar. pri
vind retrospectiv desfășurarea 
revoluției și construcției so
cialiste. noi ax*em datoria de 
a pune în evidență și ceea ce 
a fost bun și ceea ce a fost 
rău, de a analiza cauzele fe
nomenelor negative pentru ca 
ele să nu se rna: postă ma-î- 
festa niciodată, pentru a as - 
gura perfect krnarea întregii 
noastre activități (Aplavsev 
Este adevărat că aserrenea 
stări de lucruri aparțin trecu
tului și unele chiar trecutului 
îndepărta:, că in decursul a- 
nilor. și în specia! în ultimii 
ani. s-au luat măsuri hotărî te 
pentru curmarea oricărui fel 
de abuzuri, pentru respecta
rea riguroasă a legalității so
cialiste. Organele de partid 
exercită un control tot mai 
larg asupra activității orga
nelor de securitate. Plenara 
Comitetului Central a insistat 
însă asupra acestor probleme 
pentru că le-a socotit de im
portanță principială pentru 
îmbunătățirea radicală a acti
vității organelor de securitate, 
pentru dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a democra
ției socialiste, pentru întărirea 
legăturilor oartidului și statu
lui cu masele largi ale între
gului popor.

Plenara a reafirmat cu tă
rie necesitatea de a fi luate 
toate măsurile pentru respec
tarea strictă a legalității, pen
tru ca nici un cetățean să nu 
poată fi arestat fără un motiv 
întemeiat și dovedit, pentru ca 
nici un activist și, în general, 
nici un membru de partid, să 
nu poată fi anchetați sau a- 
restați fără aprobarea organe
lor de partid.

Este știut că în diferite do
menii ale vastei și tot 
complexei activități de con
strucție a socialismului 
sistă o serie de neajunsuri, de 
defecțiuni, de lipsuri supuse, 
pe drept cuvînt, în ultimul 
timp, unei critici serioase din 
partea conducerii de partid și 
de stat, precum și a opiniei 
publice, în scopul lichidării lor 
cît mai rapide. Este firesc ca 
lipsurile care se răsfring asu
pra maselor populare să facă 
obiectul criticii cetățenilor. 
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 ce
tățenilor în organele de partid 
și de stat cărora li se adre
sează și de la care așteaptă 
măsuri de îndreptare. Desigur, 
nu se poate scăpa din vedere 
câ elementele dușmănoase fo
losesc citeodată neajunsurile 
în scopuri ostile, dar noi tre
buie să știm să deosebim ac
tivitatea răuvoitoare de criti- 
cile îndreptățite, juste, expri
mate de oamenii muncii.

Trebuie să spunem că a e- 
xistat în trecut tendința, și din 
păcate nu a dispărut cu de
săvârșire. de a privi cu suspi
ciune sau de a considera chiar 
manifestare dușmănoasă orice 
critică la adresa neajunsurilor 
existente în diferite sectoare 
de activitate Asemenea men
talitate constituie un anacro
nism. o manifestare a vechiu
lui. un mod nejust de a înțe
lege cerințele dezvoltării so
ciale și care poate deveni o 
frină în perfecționarea activi
tății. în calea mersului nostru 
înainte.

Aici s-au subliniat o serie 
de aspecte ale acestor tendin
țe, ele au fost relevate și în 
plenara Comitetului Central 
al partidului și de aceea nu 
doresc să mă mai opresc asu
pra lor. Consider însă că orga
nele de securitate, organele 
Ministerului Afacerilor Inter
ne trebuie să țină seama de 
această problemă în activita
tea lor de viitor. Activitatea 
organelor de securitate trebuie 
îndreptată numai împotriva e- 
lementelor* care se dedau la 
acțiuni ostile construcției so

mai

per-

cialiste, care atentează la cu
ceririle revoluționare ale po
porului, care se pun în slujba 
reacțiunii străine, devenind 
prin aceasta trădători de pa
trie.

în legătură cu aceasta tre
buie menționat că în urma 
succeselor mari obținute de 
poporul nostru în construcția 
economică și socială, în orga
nele de securitate și în cele
lalte organe ale Ministerului 
Afacerilor Interne și-a făcut 
loc o oarecare stare de autoli- 
niștire și automulțumire. Au 
apărut unele manifestări de 
slăbire a vigilenței față de ac
țiunile elementelor descompu
se care încearcă să aducă pre
judicii economiei naționale, 
construcției socialiste. Și asu
pra acestei laturi s-a vorbit în 
plenară, s-a discutat și în ca
drul activului de partid al lu
crătorilor Ministerului Aface
rilor Interne și consider că nu 
este necesar să mai insist E 
de la sine înțeles că nu există 
nici un temei, mai cu seamă 
pentru lucrătorii din secu
ri ta te și din Ministerul Aface
rilor Interne, de a se lăsa pra
dă autoiintstirfi și auxmulm- 
mtrii.
b orientarea acSritațn a- 

para^lui securității de stat 
Comiterm Central pleacă de 
la faprai că in irma ur așeicr 
transfonnăr. petec'me fa so
cietatea românească, a l’ch dă
rii exploata- ottciia de că
tre n— a victoriei depline a 
tocaltsontai. a drspârrr. baza 
soc-tal a reactionfa s-a în*u»- 
tat R coetfa-ta să se farustaee 
rimcol de artiritate a eienaen- 
teior ±2Ș=ânoase Progresul 
nestarCit al riebi eeo-zmce 
s sociaie a țări-- acrimta-ea 
ipecogiea ectacaăvi a oamdn- 
hr. a socresăt:’ socialista, reali
tatea însăși — ce! ma: convțn- 
gâtor argument al s-periwta- 
«■ erindtrrrl mei — ea eze-ri- 
tat o mttaenta patamxă asc- 
pre multor efemer.» prove--» 
din vecftile clase expioatatoare 
sau care au aparținut unor or- 
gar.tzatii pei'tK» reecpooare. 
Debarasind:-se de prejude
căți si inC'jei:» satane, tea 
ma mere parte a acestor efe
mer» s-au încadrat fatr-o ac
tivitate onestă, spre binele lor 
și al patriei, se bucură de 
toata drepturile și libertățile 
garantate de regimul nostru 
tuturor cetățenilor patriei tn 
același timp nu putem să nu ți
nem seama că mai slnt anele 
elemente din rindul fbsretor 
clase exploatatoare sau dm 
rindul foștilor membri ai orga
nizațiilor reacționare, tac «te 
— e drept din ce in ce mei 
puține — care continuă să pri
vească spre trecut și nu s-ar 
da înapoi chiar de la acțiuni 
ostile Este incontestabil câ po
sibilitatea lor de a acționa este 
foarte limitată, ele negăsind 
nici un fel de sprijin In rindul 
poporului român. Dacă aseme
nea elemente pot găsi vreoda
tă sprijin undeva, apoi acesta 
poate veni numai din afară, 
de la cercurile reacționare, im
perialiste. Nu trebuie să uităm 
că, atîta timp rft există impe
rialismul și reacțiunea mondia
lă, se menține si pericolul unor 
acțiuni îndreptate îmootriva 
țărilor socialiste, deci si a tării 
noastre. Experiența arată că 
serviciile străine încearcă să 
recruteze din rindul elemente
lor înapoiate, descompuse, tot 
felul de aeenti per.tru a-: fo
losi In domeniul spionajului e- 
conomic și militar, pentru ac
țiuni dăunătoare construcției 
socialise, ’ntereselor generale 
ale poporului. Pentru a unelti 
împotriva cuceririlor revoluțio
nare ale poporului român, 
cercurile imperialista și servi
ciile lor de spionaj nu se pot 
bizui decît pe asemenea ele
mente, pe rămășițe ale foste
lor clase exploatatoare, pe foști 
membri ai organizațiilor reac
ționare. fasciste care. în MB 
să se încadreze în muncă 
tită pentru progresul 
noastre, sint gata să se 
în slujba reoc 
să-și trădeze patria, să-și vîn- 
dă poporul pentru un pumn 
de arginți.

Față de asemer.ea elemente, 
organele noastre de securitate 
trebuie să-și mențină trează 
vigilența revoluționară pentru 
a le zădărnici orice acțiune în
dreptată împotriva patriei. (A- 
plauze). Față de agenții reac
țiunii străine, de trădătorii pa
triei șt ai intereselor poporului 
român se impune o atitudine 
fermă, necruțătoare.

Apărarea securității statului, 
lupta împotriva acțiunilor duș
mănoase constituie o problemă 
a întregului partid, a întregu
lui nostru popor. Ea impune 
sporirea vigilenței din partea 
activiștilor de partid și de stat, 
ridicarea rolului organizațiilor 
de partid și obștești, îmbunătă
țirea multilaterală a muncii de 
educare patriotică a cetățeni
lor. Fiecare cetățean trebuie să 
fie conștient de răspunderea 
ce o are față de progresul ge
neral al patriei, pentru apăra
rea cuceririlor noastre revolu
ționare. Organizațiile de partid 
și obștești, instituțiile de stat 
trebuie să se preocupe îndea
proape de educarea și reedu
carea unor categorii de oameni 
aparținînd fostelor clase ex
ploatatoare sau care s-au aflat 
sub influența grupărilor politi
ce reacționare.

lOG 
cins
tirii 

pună 
unii străine.

Viața arată că întotdeauna 
serviciile de spionaj se folo
sesc de slăbiciunile și trăsătu
rile negative de caracter ale 
unor oameni, pentru a-l atra
ge în activitatea dușmănoasă. 
De aceea este necesar ca or
ganizațiile de partid să dez
volte o puternică opinie împo
triva mentalităților înapoiate, 
a viciilor, să desfășoare o largă 
activitate educativă pentru 
dezvoltarea spiritului de răs
pundere cetățenesc, pentru 
respectarea secre*j|ui de partid 
și de stat, pentru cultivarea 
unor trăsături morale înainta
te, ca modestia, cinstea, sobrie
tatea, dragostea față de patrie 
și popor. (Aplauze).

Integrir.du-se acestei activi
tăți generale a societății noas
tre socialiste, organele de secu
ritate — orgar.e cu activitate 
specială — trebuie să lucreze 
în strinsă legătură cu organele 
de partid și sub conducerea a- 
cestora. țirând seama ca toate 
măsurile pe care le iau să asi
gure munca pașnică a celor ce 
muncesc, să împiedice orice 
artrita» de spionaj împotriva 
petraas. a* cantribaie la întări
rea șl lărgirea continuă a in
fluenței r rroritâ-:: parridu- 
hc nostr- fa riadul maseior 
.zrg: ocpu-are Organele de 
secte—;» trebwe să se bazeze 
pe gprijretf larg Șf permanent 
al rrase -or. a! întregului nostru 
popor Cu dt vor fi -na: puter- 
nk» tegăuOe lor ca masele 
de oameni ai utunc’. cu at 
toate misjrile pe care le iau 
se vor iraza ne respectarea cu 
sf.ntenîe a ieaa^tău: soda- 
hsie. ra acri rar 11 nr bine 
prtmrta de t-meau popor și 
•e vor bocara de sprijtnut :ui 
mtar.-m T- wzze» oreanelor 
de etezr tata -retez* să treacă 
ca tzt ®r rd?- . espectarea Le- 
«al ti- wr ta tefGor 
trSei ooaserv. lese :-se

pArarea tsleresHer aona::*- 
rxLUt. a> vuoorjte «le P>- 

organelor de securitate, la 
toate -.i velele Organele de 
partid trebuie să acțiooeze pen
tru orientarea și îndrumarea 
permanentă a lucrătorilor din 
securitatea de stat, asigurind 
ca in activitatea acestora să nu 
se mai repete sub nici o formă 
stările de lucruri negative din 
trecut treind condiții pentru 
îmbunătățirea muncii organe
lor de securitate tn pas cu ce
rințele actuale ale dezvoltării 
societății. Trebuie subliniată 
îr.că o dată reces'tatea ca și. 
organele de parti^ regionale 
să tragă învățăminte d;n 
neajunsurile din trecut, să 
acorde mai multă atenție 
decit pfnă acum îndrumării 
concrete a muncii organelor 
de securitate, educării lucră
torilor din M A.I.

în acest spirit plenara Co
mitetului Central a adoptat și 
măsuri organizatorice privind 
îmbunătățirea activității Mi
nisterului Afacerilor Interne. 
Crearea Consiliului Securității 
Statului — organ colectiv ce-și 
desfășoară activitatea în ca
drul Ministerului Afacerilor 
Interne — urmărește să asi
gure 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 dome
niul securității statului au 
mari implicații politice, so
ciale, atît interne cît și Inter
naționale, ele angajează țara, 
partidul, întreaga societate. 
Introducînd regulile de care 
am vorbit mai înainte, asigu
răm ca măsurile ce privesc 
viața politică, economică și so
cială a poporului, dezvoltarea 
sa, să nu mai poată fi luate 
de un singur om, indiferent 
cine ar fi el, ci să fie rodul 
judecății și gîndirii colective. 
Subliniem toate acestea întru- 

cît se pare că în trecut nu a 
fost înțeleasă suficient această 
problemă în activitatea Minis
terului Afacerilor Interne.

Fără îndoială că noua orga
nizare, oricît de bună ar fi, nu 
poate face minuni dacă nu 
este aplicată cum trebuie. Este 
necesar ca munca noului organ 
de securitate să stea perma
nent în atenția partidului și 
statului, asigurîndu-se anali
zarea cu toată răspunderea a 
problemelor ce-i stau în față, 
studierea lor sub toate aspec
tele, o bună informare pentru 
ca toate hotărîrile să fie luate 
în deplină cunoștință de 
cauză. Practica dovedește că 
pe baza unor informații gre
șite se ajunge la măsuri și 
concluzii eronate, dăunătoare, 
în lumina ultimelor eveni
mente internaționale apare și 
mai necesar ca organele de 
securitate să aibă capacitatea 
de a studia cu toată seriozita
tea materialul informativ, ve- 
rificindu-l în mod temeinic, 
pentru a avea certitudinea 
exactității sale, concordanței 
sale cu realitatea ; numai pe o 
asemenea bază se pot stabili 
măsuri eficiente.

Consiliul Securității Statu
lui va răspunde de întreaga sa 
activitate în fata partidului și 
guvernului și sîntem încredin
țați că se va strădui să lucreze 
astfel îneît să corespundă pe 
deplin încrederii acordate; 
dorim tuturor tovarășilor din 
securitate succes deplin în ac
tivitatea lor.

M-am oprit în mod deosebit 
asuora activității organelor de 
securitate dar tn cadrul Mi
nisterului Afacerilor Interne 
isi desfășoară activitatea și 
alte unități, care, de asemenea, 
ac un rol imoortant în viața 
societății noastre. Aș dori să 
menționez cu deosebire rolul 
si sareintie -mportante ce revin 
m tiei atît tn apărarea avu- 
rthz obsteac. cit si în lupta 
1-«cerit> diferi te^r infrac- 
-.un- sac abate» i de Ia normele 
oe eeoviețaire socială. Fă-ă 
i-rltaaM că si ir acest domen’u 
de acer -ase avem o serie de 
rezulta» bene: orrariele noas
tre ne ■ff'rje .'eu*st din ce 
ta ee m* bine să-s! țr.depK- 
-»sSrf -91 -£ și -n. sas nea tneze- 
<fc-.tată Nn pot !nsâ să nu sub- 
fcsez faptul ei I- tapea pentru

*n—ntate rare «strtg tnm» 
dta vrană ocarese dedeasă 
fo*dc— maaemale sz financiare 
șt :- oăcane. nu fctmdea--a 
r-zacee --tastre de sdit:« și 
rete'tata nrgane cfaema» să 
ane. e arttoj rbriesc își tade- 
pi-jeac csm tirtule fadatori- 
ns Esce necesa- ca față de 
acesta eâesner.te să se creeze o 
pete- uicâ opinie publică de 
masă, un ci-mat care să facă 
inspostafiă conrterea unor as> 
fel de acte antisociale. Pt-.ă 
la urmă, 'crind In proprietatea 
oamenilcr muncii, ele capătă 
caracterul unor acte contrare- 
rc utionare. profund dăunâ- 
toere construcției socialiste și 
trebuie tratate ca atare. Sin-, 
des-.gur. unele defecțiuni in 
domeniu! ordinii financiare și 
al disciplinei economice; în 
această privință, in cadrul ac
țiunii de îmbunătățire a con
ducerii și organizării econo
mie:. vor trebui luate măsuri 
pentru creșterea răspunderii 
fată de gospodărirea avutului 
obștesc, pentru lichidarea ma-

SPORT • SPORT
Istanbul: 26 octombrie — 8 noiembrie

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
La Istanbul a acut 

loc tragerea la sorți a 
grupelor preliminare 
ale campionatelor eu
ropene de volei, pro
gramate la Istanbul 
între 26 octombrie și 
8 noiembrie.

Echipa feminină a 
României face parte 
din grupa „A“ ală
turi de selecționatele 
R. D. Germane, Ita
liei și Ungariei. Re-

prezentativa mascu
lină a României va 
juca in grupa „D“ a- 
lături de echipele 
Albaniei, Bulgariei, 
R. F. a Germaniei ți 
Poloniei.

lată componența 
celorlalte grupe: 
grupa „A“: Austria, 
R.D. Germană, Olan
da, Suedia, V.R.S.S.;

grupa „Bu: Belgia, 
Grecia, Franța, Iugos
lavia, Ungaria; gru
pa „C**: Cehoslova
cia, Finlanda, Italia, 
Izrael, Turcia; fe
minin : grupa „B“ : 
Bulgaria, Izrael, Sue
dia, Turcia; grupa 
„C": Belgia, Ceho
slovacia, R. F. a Ger
maniei. Polonia ; gru
pa „B“: Elveția, O- 
landa, U.R.S.S.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 29
Etapa din 23 iulie 1967
Pentru acest _____ ________

de fotbalistul Emeric jenei, maestru al sportului, 
component al echipei „Steaua'1.

I. Mureșul Deva—A.S. Cugir X 1
II. C.S.M. Reșița—C.F.R. Timișoara 1
III. C.F.R. Arad—Vagonul Arad 2

IV. Minerul Bihor—Steagul roșu Salonta 1
V. ~ ’ - • • - -

VI. 
VII.

VIII.
IX.
X.

concurs

Olimpia Oradea—Crișul Oradea
Metalul Aiud—Clujeana
Medicina Cluj—Ind. Sîrmei C. Turzii 
Arieșul Turda—Unirea Dej
Chimia Tîmăveni—Soda Ocna Mureș
Metalul Copșa Mică—Gaz metan Mediaș 

XI. A.S.A. Sibiu—C.S.M. Sibiu
XII. Metrom Brașov—Tractorul Brașov 

XIII. Chimia Făgăraș—Faianța Sighișoara

al

Și

nifestărilor de birocratism 
care favorizează abuzurile și 
înlesnesc infracțiunile și, cîte- 
odată, împing chiar la ilegali
tăți. Desigur ele nu pot în nici 
un caz să justifice infracțiu
nile sau să determine o atitu
dine indulgentă față de ase
menea acte. Este necesar ca 
organele de miliție, de procu
ratură și justiție să dove
dească mai multă exigență și 
operativitate împotriva tutu
ror încălcărilor legilor statului, 
în mod deosebit consider că 
este necesar ca procuratura și 
justiția să fie mai exigente, să 
lichideze atitudinea de indul
gență manifestată față de au
torii unor abuzuri, ilegalități, 
sustrageri din avutul obștesc. 
Orice indulgență față de aceș
tia constituie, în fond, o în
curajare pentru acte antiso
ciale, răsfrîngîndu-se negativ 
asupra mersului înainte 
societății noastre.

Atribuțiuni sporite au 
serviciile de circulație ale 
liției și celelalte organe 
servicii din Ministerul Aface
rilor Interne.

Organele M.A.I., procuratura 
și justiția sînt chemate să ac
ționeze cu fermitate pentru 
asigurarea respectării dreptu
rilor prevăzute în Constituție 
și în legile țării pentru toți 
cetățenii patriei noastre; ele 
trebuie să vegheze la respec
tarea prevederilor privind ega
litatea 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 in
teresele și drepturile prevă
zute în Constituția și legile ță
rii. Aceasta constituie o înda
torire de onoare a organelor 
de miliție, a procuraturii și 
justiției și considerăm că pen
tru îndeplinirea ei trebuie ac
ționat cu mai multă fermitate 
și hotărire: este una din ce
rințele de bază ale dezvoltării 
continue a democrației noastre 
socialiste, care asigură partici
parea tot mai activă a tutu
ror cetățenilor patriei la în
treaga viață politică și so
cială.

în condițiile social-politice 
actuale ale țării noastre, per
fecționarea activității organe
lor de securitate, a tuturor or
ganelor X AI. constituie o sar- 
cfnă deosebit de actuală ți 
l wu tartă penii u derrol‘a-es 
sere»ă»-:i O co~J’*ie a ridic*, 
rii eoerfn je a -’relului muncii 

hacrătoritor din dome- 
mretatr! si retortei» 
ale MAI este îmbo- 

uătâtirea pregătiri’ lor profe
sionale. riăiearea nfvehdm po
litic Meotozic. lărgirea orizon
tal lor de cultură generală 
Areesta le dă ooybi’-tetea de 
a înteiețe ca bine mec?ea șt 1 
rota! pe rare le au fn societa
tea nonstră. de a-ri î-fepî’ui 
fn eontfNii tot mta teme sar
cinile ce le stat f-ceed’-ta».

îmi exprim eonvineenea că 
activul de bază a! Ministeru
lui Afacerilor Interne, toți lu- 
erătorii din M AI. vor mosc 
eu și mai multă hotărire pen- . 
tru îndep'intrea sarcinilor de ' 
mare răspundere ce le revin, 
pentru îmbunătățirea generală 
a activității organelor de secu
ritate și celorlalte unități ale 
MAT. pe.itrn creșterea con
tribuție’ lor la progresul ge
neral a! României socialiste.

Vă doresc succes In activi
tatea dumneavoastră. 'Aplauze 
prelungite, orale).

Kll?

pronosticurile sînt acordate

Delegația Uniunii Studențiloi 
pentru Eliberarea Vietnamului 
de sud (U.E.L.V.S.), condusă de 
Tran Van An, membru al Comi
tetului Central al U.E.L.V.S., 
care se află în țara noastră la 
invitația U.A.S.R., a vizitat o- 
biective industriale și social-cul- 
turale din București printre care 
Uzinele „Electronica", Muzeul 
de istorie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și demo
cratice din România, Universita
tea București și a purtat discuții 
cu membri ai Comitetului U.T.C. 
și Consiliului U.A.S. din centru! 
universitar București.

Continuîndu-și vizita, delega
ția a fost oaspetele regiunii Ar
geș. La hotarul regiunii, solii 
eroicei studențimi vietnameze au 
fost salutați de tov. Catană 
Gheorghe, secretar al Comitetului 
regional Argeș al U.T.C., de ti
neri și tinere îmbrăcați în cos
tume naționale. Membrilor dele
gației le-au fost oferite flori. O 
caldă prietenie i s-a făcut apoi 
delegației de către tinerii Uzinei 
de aluminiu de la Slatina. Discu
țiile care au avut loc cu acest 
prilej s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Cu același entuziasm a fost 
întâmpinată delegația U.E.L.V.S.

PLECAREA DELEGAȚIEI UNIUNII

TINERETULUI IUGOSLAV
Miercuri, după-aijiiază a 

părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Belgrad, delegația 
Uniunii Tineretului Iugoslav, 
condusă de Srabovic Meho. 
membru al Prezidiului C.C. 
al U.T.I., care la invitația 
C.C. al U.T.C. a făcut o vizită 
de prietenie în țara noastră.

PE PLATOURI:

DOUA filme
DESPRE HAIDUCI

Regizorul Dinu 
Cocea realizează un 
tur de forță tumind 
simultan două serii 
— continuare la 
„Haiducii". L-am gă
sit pe platoul de fil
mare de la Buftea 
lucrind intens îm
preună cu operatorul 
George Voicu la fi
xarea unui cadru pe 
care, ca spectator. îl 
percepem doar în 
114 secunde.

— Ce v-a determi
nat să treceți la re
luarea temei ?

— Pentru mine, e- 
pisodul haiducilor nu 
e o ..temă'*. E o pa
siune din liceu, in
spirată de orele de 
istorie, și care nu 
s-a stins în vremea 
studenției, iar acum 
cristalizată, repre
zintă ..Răpirea fe
cioarelor* și ..Răz
bunarea haiducilor:i 
alături de orimul 
meu film „Haiducii"

— Vedeți apropieri 
intre filmul cu hai
duci și Western, cum 
s-a încercat să se 
facă la un moment 
dat?

— Apropieri ? Nu, 
pentru că deosebirea 
dintre ele cred că 
este fundamentală. 
Asupra emigranților 
goniți din urmă de 
civilizația capitalistă 
plana legea lui 
..homo homini lupus" 
de unde un atroce 

individualism. Hai
ducia reprezintă și 
ea o formă de revol
tă individuală cu 
multe trăsături de 
anarhism și nihilism 
social alături de un 
simț justițiar prover
bial.

— Ce tratează to
tuși, cele două serii ?

— Desigur, lupta 
haiducilor dar îmbo
gățită cu fapte isto
rice consemnate în 
documente pentru a 
lăsa o imagine 
mai completă, 
nuanțată.

Fiind un subiect 
care m-a pasionat 
vreme îndelungată, 
am citit foarte mult 
Xenopol, Iorga, stu
dii de istorie, am 
consultat documen
tele din Arhiva Sta
tului. Zile întregi 
petrecute la Biblio
teca Academiei. Ast
fel, de la notița su
mară „Hangerliu — 
domn fanariot deca
pitat chiar de Poarta 
Otomană îngrozită 
de exploatarea la 
care a supus Țările 
Române" am înnodat 
intriga din scenariu.

— Ați întâmpinat, 
desigur, dificultăți în 
reconstituirea mediu
lui ambiant... ?

— Intr-adevăr, am 
avut multe dificul
tăți, pe lingă cele 
date de turnarea în 
paralel a două fil

cît 
mai

Bob cu bob se pierde tona!
(Urmare din pag. I)

ratări n-au intervenit cu coa
sele ori secerile lăsînd să fie 
recoltat direct cu combina, ceea 
ce a condus la un exces de scu
turare sau rupere a spicelor ; 4). 
nu s-au deschis decît parțial 
drumurile de lucru pentru com
bine la prima... cursă în lan, 
acestea strivind griul pe o 
fîșie cam de un metru lățime.

Sondajul a fost repetat și la 
alte cooperative agricole din 
regiunea București. Rezultatul 
este asemănător : e mult prea 
mare cantitatea de boabe răma
să în cîmp să hrănească păsări
le cerului... în hambare rămîn 
insă goluri, goluri, ce în nici un 
caz nu pot fi camuflate de a- 
precieri de genul „ne-am de
pășit producția planificată". 
Că s-a depășit este o realitate, 
un succes menit a fi consemnat, 
dar că nu s-a muncit organizat 
tocmai atunci cînd se impunea 
mai mult este, de asemenea, o 
realitate. Au fost lăsate, astfel, 
în afara sferei bunurilor de con
sum cantități apreciabile de ce
reale. Dacă zilnic ar fi lucrat 
numai jumătate din combinele 
ce au prezentat defecțiuni (prin 
mai buna lor punere la punct, 
prin asigurarea operativă a pie
selor de schimb și a unei deser
viri corespunzătoare a combi
nelor cu sacii necesari etc., s-ar 
fi putut realiza acest lucru), a- 
cum, după aproape două săptă- 
mîni de campanie, s-ar fi putut 
raporta efectuarea recoltării 
păioaselor pe o suprafață cu 
cel puțin 50 000 hectare mai 
mare decît cea existentă. Așa 
însă, în regiunea București, 
grîul mai trebuie recoltat de pe 
circa 100 000 hectare. Și, căldu
rile din ultimele zile au grăbit 
coacerea deplină a tuturor la

și de către tinerii din regiunea 
Oltenia. Tov. Ciora Elena, se
cretar al Comitetului regional 
Oltenia al U.T.C., tineri și stu- 
denți din regiune au ieșit în în
tâmpinarea oaspeților cu flori 
la intrarea în regiune.

La Universitatea Craiova, 
membrii delegației au vizitat am
fiteatre, săli de cursuri, labo
ratoare, s-au întâlnit cu cadre 
didactice, studenți și activiști ai 
U.T.C. și A. S. care și-au rea
firmat solidaritatea și sprijinul 
deplin față de lupta eroică a 
poporului și studenților vietna
mezi, exprimîndu-și convingerea 
că nobila lor cauză va triumfa.

Pe parcursul vizitei, delegația 
s-a interesat îndeaproape de 
munca și viața tineretului și stu
denților din țara noastră, de a- 
portul lor la construcția socialis
mului. Membrii delegației au 
prezentat totodată unele aspecte 
din lupta poporului și studenților 
vietnamezi împotriva agresiunii 
S.U.A., exprimîndu-și mulțumirea 
pentru ajutorul material, politic 
și moral pe care poporul și stu
denții români îl acordă poporu
lui vietnamez în lupta sa dreaptă.

Delegația își continuă vizita în 
regiunea Banat.

al U.T.C., membri 
și activiști ai C.C.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față tova
rășul Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. ' 
ai Biroului 
al U.T.C.

A fost 
Kovacic, al 
ambasadei R. S. F. Iugoslavia 
la București 

de față Srecko 
doilea secretar al

nevoieme. Aveam
de un sat din seco
lul XIX și am por
nit prin țară să-1 
căutăm acum în plin 
secol XX ! în satul 
Nucșoara, pe valea 
rîului Doamnei, la 
care ne-am oprit, au 
început adevărate lu
crări edilitare. Peste 
60 stîlpi de telegraf 
au fost scoși din pă- 
mînt și cablurile în
gropate.

Burgas, Sozopol, 
Tîrnovo ne-au inspi
rat pentru a evoca 
ceva din caracterul 
semi oriental al ca
drului necesar în 
film.

— Critica adusă 
primului film v-a in
fluențat în realizarea 
următoarelor două ?

— Da. Mai ales ob
servația atît de justă 
a criticului D. I. Su- 
chianu, pe care per
sonal îl apreciez 
foarte mult și care 
a afirmat că epoca 
domniilor fanariote 
a fost mai mult o e- 
pocă a violenței ne- 
stăpînite și că pe a- 
ceastă linie ar fi tre
buit să meargă „Hai
ducii". De acord cu 
observația sa, tocmai 
acest lucru am în
cercat să-1 sugerăm 
în cele două serii ur
mătoare.

ADELA IVANOVA

nurilor, crescînd astfel perico
lul pierderilor prin scuturare.

Ce trebuie făcut pentru recu
perarea rămînerii în urmă, pen
tru a asigura înmagazinarea, 
fără pierderi, a . întregii recolte 
de grîu ? Așa cum rezultă din- 
tr-o discuție avută cu tovarășul 
NICOLAE IONESCU — vice
președinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, pentru a 
evita diminuarea producției, se 
impune mărirea cu cel puțin 
trei ore a perioadei zilnice de 
lucru a combinelor (grîul fiind 
bine maturat permite intrarea 
în lan încă de la orele 7,30 — 8 
dimineața) : dirijarea forței me
canice din gospodăriile agricole 
de stat și brigăzile S.M.T., 
unde s-a încheiat recoltatul, că
tre tarlalele nesecerate ; extin
derea recoltării manuale sau cu 
secerătorile. îndeosebi pe tarla
lele de grîu din soiul Triumph 
sau din celelalte soiuri care sînt 
bine maturate se recomandă, 
însă, numai recoltatul cu com
binele în scopul reducerii ma
nipulărilor ce cauzează pierderi 
prin scuturare.

Printr-o concentrare mai 
mare de eforturi, asigurînd fo
losirea mașinilor agricole la 
întreaga lor capacitate, mecani
zatorii, țăranii cooperatori, lu
crătorii din gospodăriile agrico
le de stat, specialiștii din regiu
nea Bărăganului, Cîmpiei Vlă- 
siei, Burnasului, Călmățuiului 
și Neajlovului — pe bună drep
tate socotită grînarul țării — au 
posibilitatea ca într-un timp 
scurt, de cel mult două sau trei 
zile, să raporteze secerișul ca o 
lucrare încheiată. Fără îndoială, 
eforturile le-ar fi din plin răs
plătite de sporul de producție 
cîștigat prin reducerea pier
derilor.



% ’• * Vizita în Olanda a președintelui
-- Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. I)
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autostrăzi ultramoderne, se 
dezvoltă o agricultură, horti- 
cultură și zootehnie înfloritoa
re.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, a transmis 
felicitări călduroase specialiș
tilor olandezi pentru realiză
rile lor de renume mondial și 
a urat noi și noi succese tutu
ror celor care, prin munca lor 
asiduă și tenace, zăgăzuieso 
stihiile apei.

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

Au trecut 13 ani de Ia 
semnarea acordurilor de la 
Geneva privind încetarea os
tilităților și restabilirea păcii 
în Indochina.

Documentele semnate la 
21 iulie 1954 (la conferință 
au luat parte reprezentanții
R. D. Vietnam, Vietnamului 
de sud, Laosului, Cambodgiei, 
Marii Britanii, U.R.S.S„
S. U.A., Franței și R.P. Chi
neze) subliniau că încetarea 
operațiunilor militare „va da 
Cambodgiei, Laosului și Viet
namului posibilitatea de a-și 
îndeplini și pe viitor rolul in 
comunitatea pașnică a națiu
nilor, în mod absolut inde
pendent și suveran". Conform 
art, 4 al Declarației de înche
iere a conferinței, se interzi
cea introducerea de trupe 
străine, de personal militar 
străin, precum și de arme și 
muniții în Vietnam. Una din 
clauzele considerate ca fiind 
de mare importanță, stipula 
ca statele asupra cărora se 
repercuta acordul să nu par
ticipe la alianțe militare, iar 
pe teritoriul acestora să nu 
fie create baze militare. în 
conformitate cu art. 12, fie
care din părțile participante 
la conferința de la Geneva 
își asuma obligația să respec
te suveranitatea, independen
ța, unitatea și integritatea 
teritorială a statelor din In
dochina și să se abțină de la 
orice amestec în treburile lor 
interne.

Aplicarea consecventă a a- 
cordurilor încheiate la Gene
va în 1954, ar fi putut asigura 
stabilitatea politică în penin
sula indochineză ca și în în
treaga Asie de sud-est, ar fi 
creat posibilitatea ca fiecare 
popor din regiune să-și alea
gă regimul politic în confor
mitate cu voința sa.

După semnarea acordurilor 
de la Geneva, cercurile con
ducătoare din Vietnamul de 
sud au făcut totul pentru a 
împiedica traducerea în viață 
a prevederilor acestor docu
mente. Regimurile care s-au 
succedat la Saigon au declan
șat acțiuni represive împotri
va tuturor cercurilor demo
cratice din țara* au depus 
eforturi pentru adîncirea dez- 

' membrării țării.
Acțiunile autorităților sai- 

goneze n-au reușit sa frineze 
creșterea forțelor patriotice, 
în lupta împotriva regimului 
antipopular s-a făurit unitatea 
forțelor democratice, patri
otice. Un moment însemnat 
l-a reprezentat formarea 
Frontului Național de Elibe
rare, care grupează peste 20 
de organizații politice din 
Vietnamul de sud.

Regimul saigonez, fiind ne
putincios, protectorii săi ame
ricani au acționat direct tri- 
mițînd în Vietnamul de sud 
trupe denumite la început 
„grupuri de consilieri". Acor
durile de la Geneva cu stipu
lațiile lor clare erau nesoco
tite. Prezența militarilor ame
ricani, înmulțirea lor ver-

tiginoasă, a reprezentat • în
călcare grosolană a angaja
mentelor S.UA, decurgind 
din acordările de la Genesa. 
Afluxul de trupe americane a 
continuat. Intervenția, h în
ceput mascată, a S.UA, a că
pătat un caracter fățiș. Was
hingtonul încerca sâ transfor
me Metnamul de <od intr-o 
bază americană. Sute și mii 
de militari americani încearcă 
să înăbușe lupta populară 
din Vietnamul de sud. Inter
venția S.UA. in Vietnam este 
lipsită de orice bază legală, 
reprezintă o grosolană încăl
care a prevederilor 1 
lor de la Gene» *.

Concomitent cu ex 
operațiilor de război d 
namul de sud. S.U-A. 
clanșat acțiuni agresive 
potriva Republicii 
Vietnam — stat 
dependent ji suve 
tar al acordurilor de Ia Gene
va — bombanfind orașe și 
sate pașnice, distragiad 

minte social-culturale. p 
cind numeroase victone in 
rindul populației civile. De 
mai multe ori a fost bombar
dat orașul Hanoi, capitala 
R.D. Vietnam. Nesocotind in
dignarea și protestul opnfiei 
publice mondiale. Statele 
Unite continuă să-și sporeas
că efectivele 
de sud, să-și intensifice bs— 
bardamentele jnpotriwa B-D- 
Vietnam. încâlcind cele aaai 
elementare norme ale dreptu
lui internațional.

Caracterizarea acestor ac
țiuni. cu sancțiunile respecti
ve, împotriva statelor și per
soanelor. le menționează ia 
termeni categorici articoM 2 
din Carta O.N.U, acordurile 
susmenționate de la 
legile și cutumele răi 
statutele Tribunalelor 
re internaționale de la N 
berg și Tokio. La NmL 
procurorul general araeri 
Jakson, înfierind agresrc 
hitleristă. a subliniat că 
o considerație politică, u 

ordin nu poate servi de jus
tificare a unor

Poporul roma 
jinit din primul 
ta curajoasă a ț 
namez. cere cu 
rea aplicarea cu strictețe a 
acordărilor de la Genexa. în
cetarea agresiunii Tfriafci 
te în Vietnam, curmarea ime
diată. defini th ă si ■tiaifcțM • 

supra R. D. Vietnam. 
rea intervenției armate ș> re
tragerea trupelor agreshe 
Vietnamul de sud. n 
terea Frontului Nati 
Eliberare din Vie 
sud, reprezentantul 
al poporului din 
a Vietnamului, 
dreptului sacru al | 
xietnamez de a-și 
soa

F
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Lupte violente

în Vietnamul de sud

Programul

îmbunătățirile aduse cabinei 
„Apolo'e vor spori securitatea 
cosmonauților, iar șansele de 
succes ale zborurilor spațiale vor 
fi mult mai mari, au declarat 
marți în cadrul unei conferințe 
de presă doi „candidați" cosmo- 
nauți. Jos Engle și Alfred Kor- 
den.

Specialiștii N.A.S.A. apreciază 
că prima etapă a programului 
lunar american va fi inițiată ia 
începutul anului viitor prin lan
sarea pe orbită, timp de mai 
multe zile, a cosmonauților Wal
ter Schirra, Don Eisele și Wal
ter Cunningham. N.A.S.A. (Ad
ministrația națională pentru pro
blemele aeronouticii și cerceta
rea spațiului cosmic) prevede 
lansarea în luna Septembrie sau 
octombrie, a unei cabine „A- 
pollo" fără oameni la bord, 
de la Cape Kennedy cu ajutorul 
unei rachete „SaturnS". Acea
stă experiență urmărește reîn
toarcerea cabinei în atmosferă cu 
o viteză de 40 000 km pe oră.

HAGA — 18 (Agerpres,) 
prilejul vizitei oficiale în 
landa a președintelui Consiliu
lui de Miniștri al României,

Ion Gheorghe Maurer, marți 
seara, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România la 
Haga, George Elian, a oferit o 
recepție, în saloanele Hotelu
lui Wittebrug. La recepție au 
participat: Piet de Jong, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Olandei, Joseph Luns, 
ministrul afacerilor externe, 
P. Lardincds, ministrul agri
culturii și pisciculturii, gene
ral de corp de armată Bahude 
de Mortangers, șeful ceremo
nialului Maiestății sale Regina 
Olandei, J. Mazure, președin
tele primei Camere a Statelor 
Generale, G. Naderhorst, prim- 
vicepreședinte al celei de-a 
doua Camere a Statelor Gene
rale, general H. Zielstra, pre
ședintele Comitetului șefilor 
de stat-major, personalități 
marcante ale vieții politice,

parlamentari, reprezentanți ai 
unor mari firme industriale și 
comerciale, oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști olan
dezi și străini.

Au luat parte J. Graham, 
ambasadorul Liberiei la Haga, 
decanul corpului diplomatic, 
șefii altor misiuni diplomati
ce acreditați în capitala Olan
dei, precum și Bustamante Y. 
Rivero, președintele Curții In
ternaționale de Justiție de la 
Haga.

Au participat, de asemenea, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Angelo 
Miculescu, prim-vicepreședir.- 
te al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Mircea Bălănescu, 
ambasador, director în Minis
terul Afacerilor Externe și alte 
persoane oficiale române.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Traducător automat
GUVERNUL congolez a sus

pendat marți starea excepționa
lă în provincia orientală a țării, 
cu capitala la Kisangani (fost 
Stanleyville). Ea fusese institui
tă la 5 iulie, ca și în celelalte 
regiuni ale țării, după declan
șarea acțiunii mercenarilor.

După cum transmite agenția 
France Presse, singura provin
cie în care mai este menținută 
starea excepțională este Kivu, 
unde s-au refugiat mercenarii, 
după fuga de la Kisangani. Din 
surse autorizate, agenția Fran
ce Presse transmite că mercena
rii s-ar afla în prezent la sud 
de localitatea Punia, situată la 
aproximativ 200 km sud-est de 
Kisangani.

ÎNCEPÎND de marți, funcțio
narii vamali din portul italian 
Palermo refuză să se mai pre
zinte la birou. Ei nu revendică 
majorarea salarilor cum se în- 
tîmplă de obicei în majoritatea 
cazurilor de încetare a lucrului, 
ci pur și simplu dezinfectarea 
birourilor invadate de purici. 
După cum informează agenția 
Reuter, aceste diptere nedorite 
au sosit în birourile și depozi
tele vămii din Palermo venind 
din Africa de nord cu prilejul 
unor încărcături de piei. „Gre
viștii" eu declarat că nu vor re
lua lucrul atîta timp cît birou
rile și depozitele nu vor fi eli
berate de musafirii nepoftiti 
care se înmulțesc cu o rapidi
tate uimitoare.

construită nu numai 
pentru a reduce tim
pul traducerilor, ci 
și prețul acestora. 
De pildă, traducerea 
automată a 1 000 de 
cuvinte rusești cos
tă circa 7 dolari, în 
timp ce traducerea 
de către translatori 
— între 13 și 40 do
lari, in funcție de 
text

Omul de știință 
german Serghei Per- 
scfcke. care a lucrat 
La construirea aces
tei mașini, a decla
rat că utilitatea ei 
este totuși limitată.

De mai mult timp, 
’* centrul de cerce
tări nucleare de la 
Ispra. Lago Maggio
re. al Euratomului. 
toate traducerile din 

rusă in engle
ză se fac in mod au- 
tcctas de către o 
masmă specială, 
eeEszrsătă pe baza 
«net —--ay-H de cal- 
ceL. 1b urma coa- 

tării prin sondaj traducă 
cuvinte 

de

□e a pjc*
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Arestări

in Grecia
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OLANDA. Stațiunea balneara De TreekD. T.

în prezent, 
cei cinci să 

presiunile 
pare că așa 
se întîmple

situația cere- 
după ultimul 
la Bruxelles, 

apre-

publice a- 
Creta a fost

si Iarie Darie au răspuns la 
numeroasele întrebări care 
le-ac fes: puse de ziariști.

Mtprx

zaertcKri. piecam
*re a a-
itrixme i
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Traducerile automa
te sînt practice, 
numai datorită 
tului că au fost

însă 
fap- 
pînă

acum limitate la
texte științifice în
limba rusă, care nu
pun probleme de
stil și sintaxă.

Kabaka 
Mutesa II, - 
gele Bugandei, fu
gind în 1965, la Lon
dra, lăsa in urma lui 
o avere fabuloasă 
dacă o raportăm la 
proporțiile regatului 
său . 1,4 milioane de 
dolari, 500 de mile 
pătrate de pănunt cu 
un venit anual de 
280 000 de dolari, 5 
palate, numeroase 
castele de vînăioare

și un parc de auto
mobile : cinci Rolls 
Royce, două Merce
des, un Buick, două 
Land Rover, cite un 
Imperial, Armstrong, 
Bentley etc. Palatul 
regal Mengo din 
Buganda rămînea, așa 
dar, fără stăpîn dar 
nu și fără apărători 
interesați, dintre be
neficiarii de odinioa
ră ai fastului regal.

Cnombe

La începutul aces
tui an s-a început 
instalarea unei noi 
mașini care va fi în 
stare să 
300 000 de 
rusești pe oră, 
cinci ori mai repede 
decît mașina care 
funcționează în pre-

Tablou atribuit »

în fața
Curții Supreme 
a Algeriei

2 3“ 
uvapcă

1 au dai gres.

itar.an fu-
ri-tă e*?* tifn- 

prwn ierul ui 
Moto Ia Londra. Patția 
fzTorabllă a ILF.G. era. 
5e asemenea, cunoscută. 
Se șuc că la începutul a- 
cestei luni ministrul de 
externe. Willy Brandt, in 
cadrul unei conferințe de 
presă, și-a exprimat „re
gretul* pentru faptul că 
Franța „urmărește să 
tergiverseze cit mai mult*

discutarea cererii britani
ce.

Rămînea Beneluxul. 
Primul prilej de afirma
re a pozițiilor l-a consti
tuit Haga. Aici toți „cei 
cinci" s-au declarat in 
favoarea aderării brita
nice. Reprezentantul 
francez a reafirmat. însă, 
cunoscuta poziție a Pari
sului. Și, firește, pînă la 
urmă problema a rămas 
iarăși în suspensie, cu 
toate câ Bropn s-a stră-

lui El Greco

ra să adocă la cun-ostrina Con- 
siuuric de Securitate faptul că 
spațiul aerian al țării continuă 
să fie violat. Declarația pune, 
aceste valori pe seama prezen
tei mercenarilor străini în An
gola și Rhodesia, unde au fugit 
pe calea aerului, în urma eșuă
rii recentei încercări de rebe
liune.

duri să elimine din pro- 
gramul său toate punctele 
dificile. LA TRIBUNE DE 
NATIONS susține chiar 
că poziția exprimată de 
ministrul britanic n-a de
pășit stadiul unei decla
rații de intenții. La sfirși- 
tul reuniunii U.E.O., re
vista citată considera că 
..Anglia oscilează între 
rîs și lacrimi".

La Bruxelles, situația 
s-a repetat. Cei cinci 
s-au declarat în favoarea

cererii engleze, arătînd 
că tratatul de la Roma 
permite aderarea tuturor 
acelor care acceptă prin
cipiile sale. Chiar dacă 
există „dificultăți tehni
ce", au argumentat ei, 
trebuie începute tratative 
pentru elucidarea și re
zolvarea lor. Dar Maurice 
Couve de Murville a ri
dicat iarăși „obiecții se
rioase". De aceea, nici la 
Bruxelles nu s-a luat 
vreo hotărîre, iar proble-

de rcgcldde. eu cău
tat din răsputeri «i 
culfrie rentunentul 
neîncrederii față de 

de sucemuhst 
central al țării. Ei 
acționau pentru crea
rea instabilității poli
tice și pentru a im- 
piedica procesul de

formare a unui stat 
unitar, modem. Exis
tența chiar in inima 
țării a regatului Bu
gandei cu 2,2 milioa
ne de locuitori (re- 
prezentînd aproape 
o treime din popu
lația Ugandei) era un 
anacronism, înlăturat 
o dată cu noile mă
suri ale guvernului 
de la Kampala. Se 
pune capăt unui sis-

a aifor 
mici cu 
și Bunyoro. Constitu
ția noii republici U- 
gar.da prevede crea
rea a 18 regiuni, pre
cum și instituirea u- 
nui regim unicameral. 
Buganda însăși este 
împărțită în 4 regiu
ni. Vorbind despre 
noua constituție a ță
rii, președintele Mil
ton Obote declara că 
aceasta derivă din 
necesitatea ,jde a eli
bera omul simplu de 
anacronismele servi
tutii feudale". Preșe
dintele califica măsu
rile luate drept „în
ceputul unui sistem 
unitar de guvemă- 
minC (NEWSWEEK)

Un comunicat al Ministe
rului ordinei 
nuntă că in 
descoperită o „organizație 
subversivă- compusă din 
membri ai organizațiilor de 
tineret ale partidelor E.D.A. 
și Uniunea de centru. Opt 
persoane au fost arestate. 
Cu prilejul arestării au fost 
confiscate mașini de multi
plicat. Corespondenții de 
presă relatează că cei are
stați, fac parte din organi
zația de rezistență împo
triva dictaturii — „Frontul 
patriotic" — care acțio
nează in întreaga țară.

Se anunță, de asemenea, 
că in orașul Heraclion din 
Creta au fost arestați 12 
tineri, iar la Atena alți 14. 
Cei arestați sînt activiști ai 
organizației de tineret a 
partidului Uniunea de cen
tru.

La parohia bisericii din Koso wo Lacki, lingă Sokolow Podlas- 
ki. s-a descoperit un tablou care este atribuit celebrului pictor 
spaaM din secolul al XVl-lea — El Greco. Tabloul provine, 
probabil, din colecția vreunui amator de pictură.

Pinza descoperită este uimitor de frumoasă. 11 iufățișază pe 
Sf. Francise in extaz și face parte din renumita serie denumită 
franciscani. Este in ulei și are dimensiuni de 112X75 centimetri.

Opinia asupra tabloului dată de istorieii de artă polonezi a fost 
confirmată și de eminentul cunoscător al creației lui El Greco 
— Jcse Gudiol din Barcelona, cărnia i s-a trimis o documenta
ție fotografică a tabloului.

Pînza aceasta este unica operă a lui El Greco aflată în Polo
nia și probabil ea va fi inclusă în colecția Muzeului Național 
din Varșovia.

ma a fost „vărsată" pen
tru sesiunea următoare 
care va avea loc în oc
tombrie.

Aminarea aceasta pînă 
după vacanța de vară dă 
ciștig de cauză punctului 
de vedere francez, după 
care este nevoie de stu
dierea amănunțită, d’a 
capo al fine, a întregu
lui dosar. Deci, dacă An
glia a izbutit să obțină 
sprijinul partenerilor 
Franței din C.E.E., ea n-a

țara sa „are și alte soluții 
de alternativă" la intra
rea în Piața Comună, 
voind să spună că, slavă 
domnului, n-a ajuns să 
se roage de nimeni. Tot
odată, reprezentanții a 
numeroase ramuri ale in
dustriei britanice (auto
mobile, motoare, cerami
că, instrumente științifi
ce, cauciuc și multe alte
le), și-au întețit opoziția 
față de aderare, pe care 
o consideră ca ruinătoare 
pentru ei.

Analizînd 
rii britanice 
colocviu de
FRANCE PRESSE 
ciază că întrunirea „n-a 
făcut să progreseze cîtuși 
de puțin discuțiile, dar 
cu acest prilej s-a creat 
impresia că pozițiile s-au 
înăsprit de o parte și de 
alta". Dar, cunoscînd te
nacitatea, de acum pro
verbială a Londrei în a- 
ceastă problemă, e de 
presupus că în toamnă o 
va lua de la capăt ca și 
cum nimic nu s-ar fi 
întîmplat.

Orientul
Apropiat

Scrisoarea adresată 
de A. Gromiko
președintelui 

Consiliului

izbutit, pînă 
să-i facă pe 
exercite și 
scontate. Se 
ceva n-o să 
niciodată. De aceea, ne
mulțumirea britanică este 
clară ca lumina zilei și 
ei i _ se datoresc unele 
reacții, dacă nu violente, 
în ori ce caz destul de 
tăioase ale Londrei. în
suși premierul Wilson a 
declarat zilele trecute în 
Camera Comunelor ION D. GOIA

de
Ministrul afacerilor externe 

al U.R.S.S., A. A. Gromîko, a 
adresat marți o scrisoare pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate, in legătură cu situația 
din zona Canalului de Suez. In 
scrisoare se spune că „în ulti
mele zile forțele armate i'zrae- 
iiene au mitraliat de cîteva ori 
și au supus unor bombardamente 
aeriene orașe și localități situate 
de-a lungul Canalului de Suez".

„Guvernul sovietic — se arată 
în scrisoare — consideră că cioc
nirile militare din zona Canalu
lui de Suez provocate de Izrael 
au un caracter extrem de peri
culos și se pot transforma într-un 
conflict militar larg. Pentru a 
preîntîmpina pe viitor ciocniri 
militare și pentru a se lichida 
primejdia reluării, războiului in 
Orientul Apropiat, se arată în 
încheierea scrisorii, este necesar 
ca Izraelul să-și retragă de ur
gență trupele de pe teritoriile 
ocupate. La această sarcină tre
buie să contribuie O.N.U.“

★

Reprezentantul permanent al 
R.A.U. la O.N.U., El Kony, a a- 
dresat secretarului general al 
O.N.U. o scrisoare cerînd să fie 
difuzate ca documente oficiale 
ale O.N.U. mesajul ministrului a- 
facerilor externe al R.A.U., Mah
mud Riad, adresat secretarului 
general la 10 iulie, precum și 
nota adresată de el Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii la 
7 iulie.

în primul document secretarul 
general este solicitat să asigure 
îndeplinirea de către Izrael a 
prevederilor convențiilor de la 
Geneva cu privire la apărarea 
victimelor războiului și ale rezo
luțiilor Consiliului de Securitate 
și Adunării Generale referitoare 
la asistența umanitară în Orien
tul Mijlociu. în al doilea docu
ment se protestează împotriva 
tratamentului aplicat de Izrael 
prizonierilor de război.
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