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Adunarea activului de bază 

al Ministerului Afacerilor Interne 
Cuvintarca tovarășului Nicolae Ceaușescu

Intre 15 și ÎS iulie, la Casa 
de cultură a M.A.l. din Capi
tală, a avut loc adunarea ac
tivului de bază al Ministeru
lui Afacerilor Interne, care a 
analizat activitatea desfășura
tă de acest minister în lumi
na documentelor Plenarei Co- 
miletului' Central al Partidu
lui Comunist Român din 26— 
21 iunie a. c. Au luat parte 
conducerea ministerului, direc- 

. tori generali, comandanți de 
mari unități și unități, direc
tori din unitățile centrale și 
regionale de securitate și de 
miliție, șefi de servicii, secții 
și birouri din aparatul central 
și regional, secretari de con
silii politice și ai comitetelor 

Ide partid, precum și alte ca
dre cu funcții de răspundere

Stimați tovarăși,Dați-mi voie să vă transmit dumneavoastră, tuturor' lucrătorilor din aparatul securității de stat și din celelalte unități ale Ministerului Afacerilor Interne, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, Consiliului., de Stat și guvernului Republicii So- cfliliste România. (Aplauze).- In cadrul consfătuirii, activul de bază al Ministerului Afaoerilor Interne a dezbătut pe larg, cu spirit de răspundere, în lumina ho- Al, rârilor recentei plenare a Comitetului Central al partidului, principalele probleme ale activității desfășurate pînă in prezent de a- cest important organ de stat, precum și sarcinile sale de viitor.Așa după cum este cunoscut, în perioada care a trecut de la Congresul al > IX-lea, partidul, și guvernul au inițiat și înfăptuit o serie de măsuri de mare însemnătate pentru îmbunătățirea activității noastre în diferite domenii 
ale construcției socialismului, ale vieții economice și sociale. Comitetul Central — organul suprem al partidului între congrese — e- xaminează în mod aprofundat toa
te aspectele esențiale ale muncii de partid și de stat, stabilind căile și metodele în vederea ridicării întregii noastre activități pe o treaptă superioară, corespunzător cerințelor actuale ale dezvoltării societății.In contextul acestor preocupări generale, conducerea partidului a analizat în ultima vreme și activitatea Ministerului Afacerilor Interne și a stabilit măsuri de perfecționare a muncii acestuia — lucru deosebit de necesar în condițiile transformărilor profunde petrecute în viața societății noastre, ale etapei desăvîrșirii construcției socialismului.Consfătuirea activului de bază 
al Ministerului Afacerilor Interne se înscrie în preocupările generale ale conducerii partidului de a se consulta pe iarg asupra problemelor politicii interne și externe cu activul 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 dezvoltării și totodată să asi
gure participarea largă a activu
lui de partid și de stat, a maselor 
la înfăptuirea lor. In aceasta constă. de altfel, forța și tăria partidului, a orînduirii noastre socia
liste. (Aplauze).
A România socialistă’ înfățișează 
tabloul unei țări în plin avîn! e- 

din aparatul central și regio
nal, de securitate și de mi
liție.

La lucrările adunării au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș, Ilie Verdeț, V.asile 
Patilineț.

La discuții au luat cuvintul 
cadre cu munci de răspunde
re din conducerea ministeru
lui și din direcțiile regionale, 
comandanți de unități, secre
tari ai consiliilor politice și 
ai comitetelor de partid.

Primit cu puternice și vii 
aplauze, a luat cuvintul tova 
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român.conomic, politic și social; patria noastră înaintează în ritm rapid pe drumul progresului și civilizației, al bunăstării materiale și spirituale a poporului. După cum se știe, într-o* perioadă relativ .scurtă, poporul român a obținut succese remarcabile în industrializarea socialistă a țării, în dezvoltarea agriculturii, în înflorirea științei și culturii, în toate compartimen- 

Cefe vieții sociale.Schimbări de importanță istorică au avut loc în structura spcial- economică a țării: a fost lichidată exploatarea omului de către om și o dată cu ea clasele exploatatoare; relațiile de producție socialiste. au triumfat în întreaga economie națională, la orașe și sate. Clasa muncitoare devine an de an tot mai puternică, îndeplinin- du-și cu cinste misiunea istorică 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 viață economică-socială a României; intelectualitatea, ale cărei rînduri au crescut continuu în anii construcției socialiste, participă activ Ia vasta operă de făurire a noii orîhduiri sociale. 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 prefaceri prin care trece țara noastră, sub îndrumarea atentă a partidului și guvernului, a întregii societăți, crește un tineret viguros, devotat patriei, orînduirii socialiste, dornic să învețe, să-și însușească comorile științei si culturii universale, să se pregătească temeinic pentru viață, pentru muncă, pentru a duce mai departe cu succes măreața operă de edificare a socialismului și comunismului în România. Orînduirea noastră a deschis femeilor largi posibilități de afirmare în viața socială, le-a creat condiții pentru a-și pune tot mai mult în valoare talentul și aptitudinile, energia, spiritul gospodăresc.In țara noastră au fost înlăturate pentru totdeauna inegalitățile șl discriminările de natură națională; toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, muncesc umăr la umăr pentru înflorirea patriei comune, înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a Partidului Comunist Român. (A- plauze).Schimbări profunde au loo în conștiința oamenilor muncii, în e

tica socială, în concepția despre viață, despre îndatoririle cetățenești ale individului; patriotismul socialist reprezintă o uriașă forță motrice în asigurarea progresului economic și social al României.Un rol hotărîtor în realizarea., acestor mari victorii ale poporului român îl are vasta activitate organizatorică și politică desfășurată de partidul comunist, politica sa justă, bazată pe aplicarea creatoare a marxism-leninișmului la condițiile concrete ale țării noastre, pe studierea aprofundată a realității, a cerințelor și legilor dezvoltării sociale.In momentul de față întregul nostru popor muncește cu entuziasm pentru înfăptuirea programului trasat de Congresul al IX- lea al partidului, pentru realizarea obiectivelor cincinalului. După cum știți, planul producției industriale pe primul an și jumătate al cincinalului a fost nu numai realizat, ci și depășit, 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 perspectivele recoltelor acestui an sînt de ase
menea îmbucurătoare.Șe realizează cu succes prevederile privind dezvoltarea învăță- mîntului de toate gradele, activitatea de cercetare științifică, activitatea culturală, ridicarea nivelului de viață al întregului popor. Ca urmare a dezvoltării continue a democrației socialiste. Se lărgește tot mai mult participarea activă a maselor la rezolvarea treburilor de stat și obștești, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și guvernului.Se poate spune deci că situația politică, economică și socială din țara noastră este foarte bună, că, într-o atmosferă de entuziasm creator și de încredere în ziua de mîine, în viitorul luminos al patriei, întregul popor român își consacră energia și puterea de muncă operei de edificare socialistă, înfăptuirii programului partidului de dezvoltare multilaterală a României pe drumul civilizației și progresului. (Aplauze).Numeroasele întîlniri ale conducerii de partid și de stat cu oamenii muncii din diferite regiuni, din întreprinderi, unități agricole, instituții de știință și cultură, manifestările de entuziasm care au avut loc cu aceste ocazii sînt o expresie vie a legăturii strânse dintre partid și popor, a încrederii nemărginite a oamenilor muncii în politica marxist-leninistă a partidului și guvernului, care corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor lor fundamentale. (Aplauze).Orînduirea noastră socialistă și-a dovedit pe deplin superioritatea, forța si trăinicia de granit; putem afirma cu deplin temei că niciodată nu au fost atît de strâns unite masele largi ale oamenilor muncii de la orașe și sate în jurul partidului și guvernului, niciodată nu au fost atît de mari prestigiul și autoritatea partidului nostru în fața întregului popor. (Aplauze).Subliniind marile realizări obținute în anii socialismului, nu putem să nu relevăm însă că în u- riașa noastră activitate de construire a noii orânduiri sociale s-au manifestat și lipsuri, s-au comis și greșeli. Este însă caracteristic faptul că partidul a știut și știe să îndrepte lipsurile, ia toate .măsurile necesare pentru a asigura 

mersul necontenit înainte al țării.Este cunoscut că revoluția , și construcția socialistă s-au desfășurat in condițiile unei ascuțite lupte de clasă, în cursul căreia politica partidului nostru-s-a înfruntat, cu politica forțelor reacționare, fiind învinsă pas cu pas. opoziția claselor exploatatoare care urmăreau, să-și mențină privilegiile, să împiedice realizarea aspirațiilor oamenilor muncii.• In această luptă grea cu clasele exploatatoare, cu forțele reacționare, interne;și externe, rolul hotărîtor l-au jucat masele populare, partidul, politica sa marxist-leninistă. uriașa sa activitate de mobilizare a poporului. Partidul s-a sprijinit pe clasa muncitoare,' pe țărănime și intelectualitate/ bucu- rîndu-se de adeziunea deplină a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care l-au urmat cu încredere în.toate împrejurările. Politica partidului a repurtat în această luptă o victorie strălucită, care se oglindește în mărețele transformări revoluționare înfăptuite în-viața socială ■& țării, în mersul înainte al României pe drumul prosperității. Glasa muncitoare țărănijiiășa-,■ inț« lâtuali- tatea---- întregul popor a. 'd’eV'enlt
stăpîn pe. destinele atrieii făuritor al Vieții noi. IApiau«lIn lupta complexă care a trebuit dusă în procesul revoluției șî construcției socialiste cu forțele reac- țiunii interne si externe, un rol însemnat a revenit organelo. de securitate și celorlalte unități ale Ministerului Afacerilor Interne. Ca instrument ai puterii oamenilor muncii, al partidului și statului, chemat să apere cuceririle revoluționare ale celor ce muncesc împotriva uneltirilor și acțiunilor dușmanilor construcției socialiste — securitatea și-a îndeplinit’ în bune condiții menirea sa. Activitatea organelor de securitate este o parte integrantă a activității generale a statului socialist, rezultatele muncii lor oglindindu-se în succesele . de ansamblu ale țării noastre. -Desigur, în primii ani după înființare, organelor de securitate le-au lipsit experiența și priceperea, uneori au primit și îndrumări greșite, dar, în ansamblu, ■ putem spune că ele au corespuns misiunii pentru care au fost’ create, și-au’ îndeplinit cu .cinste și devotament sarcinile încredințate de partid și guvern (Aplauze), aducînd o contribuție însemnată -la înfăptuirea politicii generale a. partidului și statului Doresc, de • asemenea, să subliniez aici contribuția. adusă de unitățile militare ale Ministerului de Interne în întreaga perioadă. a luptei împotriva elementelor reacționare. pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii. Partidul a acordat o atenție deosebită asigurării cu cadrele necesare a organelor de securitate și a celorlalte unități ale - Ministerului Afacerilor Interne, educării politice. ideologice a acestora,, ridicării nivelului lor de pregătire profesională. Sînt cu miile activiștii de partid si de stat pare au .fost trimiși si în această perioadă să lucreze în securitate .și .în celelalte unități ale Ministerului Afacerilor Interne; ei și-au îndeplinit în condiții bune sarcinile încredințate., au reușit să desfășoare o activitate rodnică. Comitetul Central și Consiliul de Miniștri dau o apreciere deosebită muncii organelor de se

curitate și celorlalte - unități aM 

.Ministerului Afacerilor Interne, a- portului lor la obținerea marilor înfăptuiri ale poporului, român pe calea construirii socialismului. Pentru activitatea rodnică depusă pînă acum, felicit din toată- inima, în nujnele conducerii de partid și de stat, pe lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne. (Aplauze . prelungite).
Tovarăși,Vorbind despre succese, .consider totodată necesar să menționez și neajunsurile manifestate în activitatea securității și celorlalte u- nități ale Ministerului Afacerilor Interne. In concepția partidului nostru, analiza critică și autocritică a activității este □ condiție esențială pentru’ lichidarea lipsurilor și greșelilor, pentru ridicarea întregii noastre activități la nivelul cerințelor dezvoltării societății socialiste,- totodată aceasta este o dovadă a forței partidului Și regimului nostru socialist.Pe drept, în cuvîntul lor, unii tovarăși s-au referit la faptul că în decursul anilor; mal ales în peri- ogdi de nceput, în activitatea organelor de securitate a lipiit uneori discernămîhtul politic, nU s-a făcut distincție între activitatea dușmă- noasâ, îndreptată împotrivă cuceririlor revoluționare ale poporului și ’faSnift^ări Wafe de-procesul fli-eae de tFansfotmare a conștiinței și a modului de a gîndi al oamenilor. Din această cauză s-au comis unele abuzuri și încălcări ale le- 1 galității socialiste, au fost luate împotriva unor cetățeni măsuri care7 nu au fosț justificate de actele și manifestările lor Au fost din păcate și cazuri de abuz împotriva u- nor activiști de partid și de stat care, în anumite împrejurări, au avut, păreri diferite cu privire la unele aspecte ale liniei politice, sail au comis greșeli în activitatea lor. In loc ca asemenea probleme să fie soluționate prin discuții partinice, ele au fost deferite uneori Organelor de securitate, cheindu-se condiții pentru amestecul acestora în -viața de partid, • prejudiciindu-se grav autoritatea și rolul conducător al partidului.Comitetul Central a considerat necesar să se oprească asupra lip- suriloi și greșelilor săVîrșite în trecut., pentru., a. sublinia ^inadmisi- bilitatea unor asetneftea practici în activitatea organelor noastre de securitate în viitor. Asemenea stări de lucruri se impuneau analizate cut atît mai mult cu cît, în trecut, vreme îndelungată s-a căutat să - se • minimalizeze gravitatea u- nor încălcări și abuzuri, Or, chiar dacă: acestea nu au avut amploarea și- gravitatea celor petrecute în. alte țări - socialiste, nu se poate să se treacă cu Ușurință peste ele. Trebuie,’ de asemenea, subliniat că și- în România au fost manifestări de,' sustragere a organelor de securitate de sub controlul partidului. , Așa cum s-a subliniat, pe drept cuvînt, - în plenara; Comite

tului Central, era greu să se pătrundă la Ministerul Afacerilor Interne, eonsiderîndu-se amestec în - activitatea acestui sector, de carer nimeni, ;nici o secție sau or- ' gan • de partid nu se Rutea ocupa Asemenea stări de lucruri au a- vut loc atît la regiuni și raioane, cît și la Ministerul Afacerilor Interne- Or, .e de înțeles că nici un fel de caracter secret sau de con-
, (Continuare tn pag. a 3-a)



2 STEAGUL R0ȘV

C’AlJRAN tehnico-economic
In primul semestru, activitatea colectivelor de cercetare funcționale și auxiliare din cadrul Stației de cercetări pentru securitatea minieră din Petroșani s-a axat pe realizarea obiective* tor cuprinse în planul de cercetare, a folosirii cit mai judicioase a investițiilor și forței de muncă, a îndeplinirii planului de aprovizionare, venituri și cheltuieli. A fost astfel asigurată baza materială necesară desfășurării muncii de cercetare.In planul departamental de cercetare pe a- niH 1987 e prevăzut ca S.C.S.M. să execute in total 68 de teme — din care 21 teme se execută de S.C.S.M. fără colaboratori, 22 de teme cu colaboratori și 25 teme la care colaborator direct este S.C.S.M. Iar în semestrul I s-au încheiat cele 10 lucrări prevăzute în plan, dintre care 6 terminate efec-

numără și „Prescripții privind construcția bateriilor de acumulatori 
pentru locomotivele de mină de construcție an- tigrizutoasă", care va 
sta la baza normelor de 
securitate pentru construcția locomotivelor îh țară.In domeniul aerajulul minier, au fost încheiate lucrările „Studiul schemelor optime de aera] la Baia de Fier", „Studiul apariției metanului în tunelul Baia- Sprie — Șuior-Cavnic".Prima lucrare are la bază înlocuirea tirajului natural prin tiraj mecanizat și urmărește o

cadrul secției electromecanice a S.C.S.M.Nu s-a putut însă realiza tema privind experimentarea prototipului și omologarea electro- pompei mici antigrizu- toase. Conform celor comunicate de fabrică constructoare (Uzina de pompe — București) nu a fost livrată spre experimentare deoarece după probele de casă a fost necesară schimbarea unor piese. Totuși ni s-a comunicat că și prototipul acestei pompe îl vom primi pînă la 30 iulie 1967.In cursul semestrului I au fost atacate, tot-

tiv, iar 4 în fazele pla-nificate.Dintre lucrările incheiate, 6 constau diaîncercarea, urmărirea — experimentarea utilajelor. Astfel s-a verificat și urmărit comportarea în exploatare a prototipului de armături și iluminat fluorescent și de claxon antigrizutos, precum și a modelelor de ventilator pneumatic, ventilator electropneu- matic, lampă electrică portativă și transformator uscat.Rapoartele încheiate cu privire la comportarea acestor utilaje vor servi la omologare, respectiv la asimilarea lor. Trebuie menționat că un utilaj a și fost omologat. Este vorba de corpul de iluminat fluorescent.Trebuie remarcat că atît la efectuarea cercetărilor cit și la întocmirea rapoartelor a colaborat și Centrul de cercetări miniere huilă din C.C.V.J. Iar la elaborarea studiului tehni- co-economic al ventilatoarelor pneumatic și electropneumatic s-a colaborat cu Institutul de cercetări miniere din București. Tot printre lucrările terminate se

La S.C.S.M,

UN SEMESTRU
RODNIC DE
CERCETĂRI
MINIERE

mai bună stabilitate a debitelor de aer în subteran, iar a doua a stat la baza clasificării minei și a stabilirii și prescrierii măsurilor corespunzătoare ce trebuie luate la apariția metanului în amintitul tunel.„Releu tranzistorizat de protecție a rețelelor miniere de la defecte de izolație" este și ea o lucrare încheiată. In colaborare cu Institutul de cercetări electronice din București s-a întocmit studiul temei respective urmînd ca în semestrul ÎI să se elaboreze proiectul de execuție cît și prototipul experimental. La baza acestui studiu stau prețioasele lucrări privind metodele pentru controlul izolație: rețelelor electrice miniere și aparatele de protecție contra curenților și a scurgerilor (DTS— 104—D—65 și 5—DCN— 66), elaborate de un colectiv de cercetări din

odată, un nUmăr de 44 lucrări ce au termen de predare trimestrul III și trimestrul IV. La majoritatea din ele, s-au executat diferite măsurători în teren, iar în prezent, în baza acestora se fac calcule șt interpretări. S-au elaborat două rețete noi de explozivi pentru pușca- re de siguranță la minele de sulf și sulfuri. S-a determinat conținutul de SiO2 liber la lucrările de rambleiere pneumatică, cît și la u- nele instalații de preparare din țară. Noua secție de „Medicină a muncii", înființată de curînd în cadrul S.C.S.M , cercetează stabilirea gradului de efort în diferite locuri de muncă, condițiile care ilustrează capacitatea de muncă a omului în subteran, «tudiază îmbunătățirea hainelor de protecție, precum și cauzele accidentelor din subteran.

modul de evitare a a- cestora.In afara temelor cuprinse în plan, rezolvate, colectivele de cercetători au mai executat, în cursul semestrului I un număr de 15 lucrări extraplan, la cererea Direcțiilor generale din Ministerul Minelor sau a unităților acestora. Aceste lucrări au rezolvat probleme de aeraj (cu aplicare la șantierul Voineasa — Lotru, E. M. Leșul Ursului), de îmbunătățire a condițiilor igienico-sanitare (în instalația de preparare a cretei de la Basarabi), stabilirea materialului filtrant pentru fabricarea în serie a măștii de protecție contra prafului (la U.P.M.P, Buzău) și de combatere a focurilor (E. M. Săsar, E. M. Cîmpulung Muscel — mina Jugur și E. M. Deva).De asemenea, s-a a- cordat asistență tehnică la săparea puțului auxiliar de la Paroșeni, prin aplicarea metodelor de pușcare de siguranță în mediul gri- zutos.In ce privește asigurarea bazei materiale necesare dezvoltării și îmbunătățirii activității de cercetare, institutul nostru a primit un sprijin deosebit din partea Ministerului Minelor prin aprobarea unui volum mare de investiții pe perioada cincinalului. In cursul semestrului I 1967, de pildă, s-a aprobat, de către forurile în drept, lucrarea „Dezvoltarea capacității de lucru a S.C.S.M.", iar în prezent sînt în curs de' atacare lucrările de construcții.Principalele efecte ale studiilor încheiate la S.C.S.M., reprezintă în general contribuții reale la ridicarea gradului de securitate, la îmbunătățirea condițiilor de muncă, la creșterea productivității muncii în industria minieră, într-un cuvînt la rezolvarea u- nor sarcini de mare importanță și actualitate trasate de partid și de stat.
Ing. IULIANA LEȚLȘef Serviciu Tehnic S.C.S.M.

AUTOMAT1ȘT1 Șl INOVATORI
In acest an mișcarea 

de inovații la I.E.C. Pa
roșeni cunoaște un pro
gres substanțial: în pri
mul semestru s-au în
registrat 43. inovații fa
ță de inovații înre
gistrate în tot cursul a- 
nului 1966. In cadrul 
mișcării de inovații o 
contribuție deosebită a 
adus-o colectivul șpcțieî 

nUtOȚpatirări (PRAM) 
sare deși puțin numeros 
'sub 5 la sută din per
sonalul întreprinderii) 
are propuse în acest se
mestru peste 32 la sută 
din numărul total al 
inovațiilor și aplicate în 
luna aprilie — iunie 15 
inovații.

Inovațiile propuse Șt 
aplicate au ca scop mă
rirea siguranței de func
ționare, îmbunătățirea 
sistemului informațional 
și mărirea productivită
ții muncii.

Astfel inovațiile ,,Folo
sirea protecției diferen
țiale a blocului I sau II 
în cazul înlocuirii între
rupătorului de derivație 
de 35 KV cu întrerupă
torul cuplei transversa
le"; „îmbunătățirea sche
melor de comandă, pro
tecție și R.A.R. ale cu
plei de transfer de 110 
KV“; „Blocaj contra 
sincronizărilor manuale 
greșite", propuse și rea
lizate de maistrul prin
cipal Schrott Petre și 
„Releu electronic fără 
contact adaptat la indi
catoarele de nivel", au
tor electricianul Manea 
Petre, conduc la mări
rea siguranței de func
ționare, la reducerea nu
mărului de avarii și la 
împiedicarea unor ac
ționări greșite în insta
lațiile respective, j lno- 

^•aiațta^tehrtic nStui Un- 
gureanu Tiberiu „Stand

pentru verificarea am- 
permetrelor și voltme- 
trelor" a mărit produc
tivitatea muncii la veri- 
icarea acestor categorii 

de aparate cu peste 30 
la sută. Iar dispozitivul 
pentru sudarea termore- 
zistențelor din platină, 
autor Drăgoi Nicolae, 
permite recuperarea ter- 
morezistențelor din pla
tină întrerupte, micșo- 
rindu-se astfel importul 
acestora și realizîndu-se 
economii anuale de pes
te 20 000 lei.

Este important de sub
liniat că propunerile de 
inovații sini făcute de 
un mare număr de 
rnuncitorif iar la pune
rea în practică a ino
vațiilor participă tot a- 
ceștia. Față de anul 
1966 cînd colectivul de 
inovatori din secția de 
automatizări se compu
nea doar din 3 tehni

cieni, 2 ingineri și un 
singur muncitor, în a- 
cest semestru, la fieca
re 3 muncitori unul este 
inovator. Ne reține a- 
tenția și ne bucură ri
dicarea unor inovatori 
chiar dirt rîndul celor 
mai tineri muncitori ab
solvenți ai școlii profe
sionale cum sînt: ja&ț- 
bina Ludovic. Palîță 
loan, NarTViorel și alții.

Sintem convinși că și 
în viitor automatiștii, 
un colectiv mic dar deo
sebit de important în 
centrală, vor continua 
să fie exemplu în mun
ca de introducere a 
noului în procesul, de 
producție, pentru mări
rea siguranței de func
ționare a instalațiilor șt 
a^eficienței economice 
a întreprinderii.

Ing. C. RACOVEANU
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Toți factorii să concure la 
creșterea EFICIENTEI ECONOMICE IO privire asupra „balanței de venituri și cheltuieli" a Preparației Petrila ilustrează că semestrul l 

al acestui an a fost încheiat cu re
zultate economice satisfăcătoare. E- conomiile realizate la prețul de cost s-au cifrat la 558 000 iei.Rezultă deci că preparatorii din Petrila au pornit pe drumul creșterii eficienței economice a întreprinderii lor. Cu ce au început ? In primul rînd cu studierea posibilităților de ridicare a nivelului activității economico-financiare, cu eliminarea factorilor care încarcă cheltuielile de producție.In procesul de preparare existau serioase surse de strangulare și de cheltuieli în plus cauzate pe de o parte de neritmicitatea primirii cărbunelui brut de la exploatările miniere, iar pe de altă parte de capacitatea necorespunzătoare a spațiilor de stocare cît și a nerespec- tării aprovizionării ritmice eu vagoane și a depășirii timpilor de staționare la încărcare si descărcare.Numai prin depășirea timpului acordat pentru staționarea vagoanelor sosite la preparățle, în semestrul 1 al anului s-au pierdut 48 900 lei. Pierderi considerabile s-au produs și din cauza primirii neritmice a smoalei de cocs, utilizată ca liant la fabricarea brichetelor.Spațiul de depozitare devenind necorespunzător față de producția actuală, la operațiile de descărcare a smoalei se întîmpină greutăți ori se efectuează manoperă in plus, fapt care încarcă prețul de cost al brichetelor. La aceasta se adaugă și pagubele suferite prin amestecarea celor două sorturi de smoală, respectiv cel de cocs și cel de petrol ducînd în acest fel la degradarea ovoidelor (brichetelor). La sorturile de smoală utilizate, punctele de topire fiind diferite, amestecarea lor pe rampa de descărcare duce la realizarea unei producții necorespunzătoare față de prevederile STAS și, așa cum s-a întîm- plat, crează nemulțumiri benefi

ciarilor. Ce-i drept, în această primă jumătate a anului, reclamați- ile au fost mai puține decît în aceeași perioadă a anului trecut, dar tot s-au pierdut 14 000 lei la producția marfă.Cu luni în urmă, la sectorul de preparare s-au produs numeroase perturbațil în producție, datorită uzurii înaintate a țesăturilor la u- nele site de deslamare Zimmer. Dar, cu sprijinul acordat de Către C.C.V.J., această problemă a fost rezolvată înlocuindu-se țesătura neferoasă — greu procurabilă — de pe sitele Zimmer cu alta din oțel inoxidabil.In scopul creșterii gradului de rentabilizare va mai trebui, de a- semenea. insistat mai mult asupra îmbunătățirii indicelui de utilizare extensivă a instalațiilor de preparare — prelucrare; se impune cu acuitate eliminarea mersului în gol și deci asigurarea primirii ritmice a cărbunelui supus preparării și respectiv prelucării. Apoi, se cere mărirea suprafeței de ciu- ruire a grătarului SKODA, înlocuirea elevatoarelor de bruți cu benzi transportoare de cauciuc, mărirea capacității benzilor transportoare țț linia de primire a cărbunelui de ,« E. M- Lonea. Tot pentru asigurarea ritmicității producției trebuie să se pună capăt staționării ne justificate a vagoanelor. Respectarea graficelor de transport este obligatorie atît pentru preparație cît și pentru unitatea C.F.R. (cu care C.C.V.J. are încheiat contract). Concret, stația CF.R. Petroșani să trimită preparației Petrila vagoane la timp, iar preparația să organizeze corespunzător încărcarea si descărcarea vagoanelor pentru a se pre- întîmpina imobilizarea capacităților de transport.In concluzie, întregul colectiv al preparației, toți factorii sînt chemați să dea dovadă de inițiativă și spirit de răspundere pentru creșterea eficienței economice a producției.
Margareta MICA

Noi 
cariere 
de piatră

I.O.I.L. Petroșani își mărește 
producția la produse de carie
ră. De trei zile a intrat în plin 
cariera de la Peștera Bolii, ca
re va livra secției de drumuri 
și poduri Livezeni, întreprin
derii comunale orășenești, sfa
tului popular și altor benefi
ciari zilnic 100 tone piatră 
concasată.

In zilele care urmează va 
intra in funcțiune și cariera 
de piatră brută de la Silvei — 
Jieț. Noua carieră este dotată 
cu o automacara de 5 tone și 
un moto-compresor de 6 m c 
aer pe minut. Aici vor lucra 
numai 8 oameni, dar mecani
zarea operațiilor va permite ca 
de aici să pornească zilnic 
120 tone de piatră brută spre 
șantierele T.R.C.H. și cele hi
drotehnice deschise de Comi
tetul de stat al apelor in Va
lea noastră.

Intrarea în funcție a aces 
tor două cariere va permite 
întreprinderii orășenești de in
dustrie locală să-și recupereze 
rămînerea in urmă de 14 000 
tone „cumulate" la aceste pro 
duse pe primul semestru. i

Aspect din sala de mașini a modernului puț de extracție cu schip de la E. M. Lenea



(uvintarco tovarășului Nicoloc Ccaușcscu
(Urmare din pag. 1)spirativitale nu putea și nu poate să fie motiv de sustragere de sub controlul activității partidului a unui organ, cu atît mai mult a organelor de securitate care, prin specificul muncii și atri- buțltinilor lor, trebuie să se afle permanent sub îndrumarea și controlul organelor de partid. Numai astfel se poate asigura o activitate corespunzătoare, se pot e- vita abuzurile și greșelile.O serie de neajunsuri au fost posibile datorită faptului că multe măsuri de importanță deosebită pentru viața țării noastre, au fost luate în trecut fără o analiză temeinică și o dezbatere colectivă în organele de conducere ale partidului. Plenara Comitetului Central a socotit necesar să ia atitudine hotărîtă față de aceste stări de lucruri, să ia toate măsurile pentru ca ele să nu se mai poată repeta niciodată.Un vechi dicton spune că lupta justifică totul. El este însă numai în parte adevărat. Desigur, în vălmășagul bătăliilor revoluționare, în focul luptei de clasă, dură si aspră, este posibil să se facă și greșeli, se pot ivi și cazuri de nedreptăți, de suferințe individuale nejustificate. Dar, privind retrospectiv desfășurarea revoluției și construcției socialiste, noi avem datoria de a pune în evidență și ceea ce a fost bun și ceea ce a fost rău, de a analiza cauzele fenomenelor negative pentru ca ele să nu se mai poată manifesta niciodată, pentru a asigura perfecționarea întregii noastre activități. (Aplauze). Este adevărat că ase

menea, stări de lucruri aparțin trecutului și unele chiar trecutului îndepărtat, că în decursul a- nilor, și în special în ultimii ani, s-au luat măsuri hotărâte pentru curmarea oricărui fel de abuzuri, pentru respectarea riguroasă a legalității socialiste. Organele de partid exercită un control tot mai larg asupra activității organelor de securitate. Plenara Comitetului Central a insistat însă asupra acestor probleme pentru că le-a socotit de importanță principală pentru îmbunătățirea radicală a activității organelor de securitate, pi-.itru dezvoltarea și perfecționarea continuă a democrației socialiste, pentru întărirea legăturilor partidului și statului cu masele largi ale întregului popor.
Plenara a reafirmat cu tărie necesitatea de a fi luate toate măsurile pentru respectarea strictă a legalității, pentru 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 anchetat sau arestat fără aprobarea organelor de partid.Este știut că in diferite domenii ale vastei și tot mai complexei activități de construcție a socialismului persistă 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 răsfrâng asupra 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 a- celași timp, o dovadă a încrederii cetățenilor în organele de partid și de stat cărora li se adresează și de lă care așteaptă măsuri de îndreptare. Desigur, nu se poate scăpa din vedere că elementele dușmănoase folosesc cîte o dală neajunsurile în scopuri ostile, dar noi trebuie să știm să deosebim activitatea răuvoitoare de criticile îndreptățite, juste, exprimate de oamenii muncii.Trebuie să spunem că a existat în trecut tendința, și din păcate nu a dispărut cu desăvîrșire, de 

a privi 'u suspiciune sau de a consideră chiar manifestare dușmănoasă orice critică la adresa neajunsurilor existente în diferite sectoare de activitate. Asemenea mentalitate constituie un anacronism. o manifestare a vechiului, 

un mod nejust de a înțelege Ce
rințele dezvoltării sociale, și care 
poate deveni o frână In perfecționarea activității, în calea mersului nostru înainte.

Aici s-au subliniat o serie de aspecte ale acestor tendințe, ele 
au fost relevate și în plenara Co
mitetului Central al partidului și de aceea nu doresc să mă mai opresc asupra lor. Consider însă că organele de securitate, organele Ministerului Afacerilor Interne trebuie să țină seama de această problemă în activitatea lor de viitor. Activitatea organelor de securitate trebuie îndreptată numai împotriva elementelor care se dedau la acțiuni ostile construcției socialiste, care atentează la cuceririle revoluționare ale poporului, care se pun în slujba reacțiunii străine, devenind prin aceasta trădători de patrie.In legătură- cu aceasta trebuie menționat că în urma succeselor mari obținute de poporul nostru în construcția economică și socială, în organele de securitate și în celelalte organe ale Ministerului Afacerilor Intern și-a făcut loc o oarecare stare de autoliniști- re și automulțumire. Au apărut unele manifestări de slăbire a vigilenței față de acțiunile elementelor descompuse, care încearcă să aducă prejudicii economiei naționale, construcției socialiste. Și a- supra acestei laturi «-a vorbit îrj plenară, s*a discutat și in cadrul activului de partid al lucrătorilor Ministerului Afacerilor 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 securitate și din Ministerul Afacerilor Interne, de a se lăsa pradă autoli- niștirii și automulțumirii.In orientarea activității aparatului securității de stat, Comitetul Central pleacă de la faptul că în urma uriașelor transformări petrecute în societatea românească, a lichidării exploatării omului de către om, a victoriei depline a socialismului a dispărut baza socială a reacțiunii, s-a îngustat și continuă să se îngusteze cîmpul de activitate al elementelor dușmănoase. Progresul nestăvilit al vieții economice și sociale a țării, activitatea ideologică educativă a partidului, a societății socialiste, realitatea însăși — cel mai convingător argument al superiorității orânduirii noi — au exercitat o influență puternică asupra multor elemente provenite din vechile clase exploatatoare, sau care au aparținut unor organizații politice reacționare. Debarasindu-se de prejudecăți și influențe străine, cea mai mare parte a acestor elemente s-au încadrat într-o activitate onestă, spre binele lor și al patriei, se bucură de toate drepturile și libertățile garantate de regimul nostru tuturor cetățenilor patriei. In același timp nu putem să nu ținem seama că mai sînt Unele elemente din rândul fostelor clase exploatatoare sau din rândul foștilor membri ai organizațiilor reacționare, fasciste — e drept din ce în ce mai puține — care continuă să privească spre trecut, și nu s-ar da înapoi chiar de la acțiuni ostile. Este incontestabil că posibilitatea lor de a acționa este foarte limitată, ele negăsind nici un fel de sprijin în rândul poporului român. Dacă asemenea elemente pot găsi vreodată sprijin undeva, apoi acesta poate veni numai din afară, de la cercurile reacționare, imperialiste. Nu trebuie să uităm că atîta timp cît există imperialismul și reacțiunea mondială se menține și pericolul unor acțiuni îndreptate împotriva țărilor socialiste, deci și a țării noastre. Experiența arată că serviciile străine, încearcă să recruteze din rândul elementelor înapoiate, descompuse, tot felul de agenți, pentru a-i folosi în domeniul spionajului economic și militar, pentru acțiuni dăunătoare construcției socialiste, intereselor generale ale poporului. Pentru a unelti împotriva cuceririlor revoluționare ale poporului român, cercurile imperialiste și serviciile lor de spionaj nu se pot bizui de- cît pe asemenea elemente, pe rămășițe ale fostelor clase exploatatoare, pe foști membri ai organi

zațiilor reacționare, fasciate, care, în 10c sâ se încadreze în muncă cinstită pentru progresul țării noastre, sînt gata să se pună în slujba reacțiunii străine, să-și trădeze patria, să-și vîndă poporul pentru un pumn de arginți.Față de asemenea elemente, organele noastre de securitate, trebuie să-și mențină trează vigilența revoluționară, pentru a Id zădărnici orice acțiune îndreptată împotriva patriei. (Aplauze). Față de agenții reacțiunii străine, de trădătorii patriei și ai intereselor poporului român se impune o atitudine fermă, necruțătoare.Apărarea securității statului, lupta împotriva acțiunilor dușmănoase constituie o problemă a întregului partid, a întregului nostru popor. Eh impune sporirea vigilenței din partea activiștilor de partid Și de stat, ridicarea rolului organizațiilor de partid și obștești, îmbunătățirea multilaterală a muncii de educare patriotică a cetățenilor. Fiecare cetățean trebuie să fie conștient de răspunderea ce 
a are față de progresul general al patriei, pentru apărarea cuceririlor noastre revoluționare. Ogani- zațiile de partid și obștești, instituțiile de stat trebuie să se preocupe îndeaproape de educarea și reeducarea unor categorii de oameni aparținînd fostelor clase exploatatoare, sau care s-au aflat sub influența grupărilor politice reacționare.Viața arată că întotdeauna serviciile de spionaj se folosesc de slăbiciunile și trăsăturile negative de caracter ale unor oameni, pentru a-i atrage în activitatea dușmănoasă. De aceea este necesar ca organizațiile de partid să dezvolte o puternică opinie împotriva mentalităților înapoiate, a viciilor, să desfășoare o largă activitate educativă pentru dezvoltarea spiritului de răspundere cetățenesc, pentru respectarea secretului de partid și de stat, pentru cultivarea unor trăsături morale înaintate ca modestia, cinstea, sobrietatea, dragostea față de patrie și popor. (Aplauze).Integrîndu-se acestei activități generale a societății noastre socialiste, organele de securitate — organe cu activitate specială — trebuie să lucreze în strânsă legătură cu organele de partid și sub conducerea acestora, ținînd seama ca toate măsurile pe care le iau să asigure munca pașnică a celor ce muncesc, să împiedice orice activitate de spionaj împotriva patriei, să contribuie la întărirea și lărgirea continuă a influenței și autorității partidului nostru în rândul maselor largi populare. Organele de securitate trebuie să se bazeze pe sprijinul larg și permanent al maselor, al întregului nostru popor Cu cît vor fi mai puternice legăturile lor cu masele de oameni ai muncii, cu cît toate măsurile pe care le iau se vor baza pe respectarea cu sfințenie a legalității socialiste, cu atît vor fi mai bine primite de întregul popor și se vor bucura de sprijinul lui unanim. In munca organelor de securitate trebuie să treacă ca un fir roșu respectarea legalității socialiste, a legilor patriei noastre, manifestîndu-se cea mai mare fermitate în apărarea intereselor socialismului, ale popouului, ale patriei noastre socialiste.

Stimați tovarăși,In măsurile luate pentru îmbunătățirea activității organelor de securitate, a tuturor organelor Ministerului Afacerilor Interne, Comitetul Central pornește de la necesitatea ca întregul conținut al acesteia să corespundă tot mai bine e- voluțiel funcțiilor statului, dezvoltării democrației socialiste, întăririi continue a unității întregii noastre națiuni. Accentul principal al muncii securității trebuie pus în actualele condiții pe lupta împotriva activității dușmănoase a Spionajului străin, pe apărarea intereselor statului nostru socialist, pe asigurarea muncii pașnice de construcție socialistă a poporului român. (A- plauze). Lărgirea continuă a democrației socialiste presupune participarea tot mai activă a maselor atît la viața politică-socialâ, cît și la lupta împotriva a tot ce este vechi 

și perimat, la apărarea orânduirii 
noastre socialiste. Tocmai îmbina
rea luptei organelor de securitate cu participarea și aportul maselor largi populare oferă garanția zădărnicirii oricăror activități îh* dreptate împotriva patriei noastre. (Aplauze).Creșterea rolului conducător al partidului în întreaga Viață social- economică a țării fâce necesare măsuri hotărîte pentru întărirea controlului și îndrumării de către partid a organelor de securitate, la toate nivelele. Organele de partid trebuie să acționeze pentru Orientarea și îndrumarea permanentă a lucrătorilor din securitatea de stat, asigurând ca în activitatea acestora să nu se mai repete sub nici o formă stările de lucruri negative din trecut, creînd condiții pentru îmbunătățirea muncii organelor de securitate. în pas cU cerințele actuale ale dezvoltării societății. Trebuie subliniat încă o dată necesitatea ca și organele de partid regionale să tragă învățăminte din neajunsurile din treent, să acorde mai multă atenție decît pînă acum îndrumării concrete a muncii organelor de securitate, educării lucrătorilor din M.A.I.In acest spirit, plenara Comitetului Central a adoptat și măsuri organizatorice privind îmbunătățirea activității Ministerului Afacerilor Interne. Crearea Consiliului Securității Statului — organ colectiv ce-și desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne — urmărește să asigure ca cele mai importante probleme să fie dezbătute în colectiv, pe baza unei analize temeinice a faptelor, evitîn- du-se practicile greșite din trecut. Se știe că măsurile din domeniul securității statului au mari implicații politice, sociale, atît interne cît și internaționale, ele angajează țara, partidul, întreaga societate. Introducînd regulile de care am vorbit mai înainte, asigurăm ca măsuri ee privesc viața politică, e- conomicfi și socială 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 gîndirli colective. Subliniem toate acestea întrucît se pare că în trecut nu a fost înțeleasă suficient această problemă în activitatea Ministerului Afacerilor Interne.Fără îndoială că noua organizare, oricît de buna ar fi. nu poate face minuni dacă nu este aplicată cum trebuie. Este necesar ca munca noului organ de securitate să stea permanent în atenția partidului și statului, asigurîndu-se analizarea cu toată răspunderea a problemelor ce-i stau în față, studierea lor sub toate aspectele, o bună informare pentru ca toate hotărîrile să fie luate în deplină cunoștință de cauză. Practica dovedește că pe baza unor informații greșite se a- junge ia măsuri și concluzii eronate, dăunătoare. In lumina ultimelor e- venimente internaționale apare și mai necesar ca organele de securitate să aibă capacitatea de a studia cu toată seriozitatea materialul informativ, verificîndu-1 în mod temeinic pentru a avea certitudinea exactității sale, concordanței sale cu realitatea; numai pe o asemenea 
bază se pot stabili măsuri eficiente.Consiliu] Securității Statului va răspunde de întreaga sa activitate în fața partidului și guvernului și sîntem încredințați că se va strădui să lucreze astfel îneît să corespundă pe deplin încrederii acordate; dorim tuturor tovarășilor din securitate succes deplin în activitatea lor.M-atn oprit in mod deosebit asupra activității organelor de securitate dar In cadrul Ministerului A- facerilor Interne își desfășoară activitatea și alte unități, care, de a- semenea, au un rol important în viața societății noastie. Aș dori să menționez cu deosebire rolul și sarcinile importante ce revin miliției atît în apărarea avutului obștesc, cît și în lupta împotriva diferitelor infracțiuni sau abateri de la normele de conviețuire socială. Fără îndoială că și în acest domeniu de activitate avem o serie de rezultate bune; organele noastre de miliție reușesc din ce în ce mai bine să-și îndeplinească rolul și misiunea încredințată. Nu pot însă să nu subliniez faptul că în lupta pentru a- părarea avutului obștesc continuă 

să se mai manifeste neajunsuri — 
unele dintre ele foarte serioase.

Se mai găsesc încă elemente înapoiate care sustrag bunuri din avutul obștesc, delapidează fonduri 
materiale și financiare și, din păcate, nu întotdeauna organele noastre de miliție și celelalte organe 
chemate să apere avutul obștesc își 
Îndeplinesc cum trebuie îndatorirea. Este necesar ca față de aceste elemente să se creeze o puternică opinie publică de masă, un Climat care să facă imposibilă comiterea 
unor astfel de acte antisociale. Pînă la urmă, lovind în proprietatea oamenilor muncii, ele capătă caracterul unor acte contrarevoluționare, profund dăunătoare Construcției socialiste Și trebuie tratate ca atare. Sînt, desigur, unele defecțiuni în domeniul ondinei financiare și al disciplinei economice; în această privință, în cadrul acțiunii de îmbunătățire a conducerii și organizării economiei, vor trebui luate măsuri pentru creșterea răspunderii față de gospodărirea avutului obștesc, pentru lichidarea manifestărilor de birocratism care favorizează abuzurile și înlesnesc infracțiunile șl, cîteodată, împing chiar la ilegalități. Desigur ele nu pot în nici un caz să justifice infracțiunile sau să determine o atitudine indulgentă față de asemenea acte. Este necesar ca organele de miliție, de procuratură și justiție să dovedească mai multă exigență și operativitate împotriva tuturor încălcărilor legilor statului. In mod deosebit ’ consider că este necesar ca procuratura și justiția să fie mai exigente, să lichideze atitudinea de indulgență manifestată față de autorii unor abuzuri, ilegalități, sustrageri din avutul obștesc. Orice indulgență față de aceștia constituie, în fond, o încurajare pentru acte antisociale, răsfrîngîndu-se negativ asupra mersului înainte al societății noastre.Atribuțiuni sporite au și serviciile de circulație ale miliției și celelalte organe și servicii din Ministerul Afacerilor Interne.Organele M.A.I., procuratura și justiția sînt chemate să acționeze cu fermitate pentru asigurarea respectării drepturilor prevăzute în Constituție și în legile țării pentru toți cetățenii patriei noastre; ele trebuie să vegheze la respectarea prevederilor privind egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Aceste instituții au datoria să asigure ca toți cetățenii să poată găsi sprijin și ajutor atunci cind într-un fel sau altul le sînt lezate interesele și drepturile prevăzute în Constituția și ligile țării. Aceasta constituie o îndatorire de onoare a organelor de miliție, a procuraturii și justiției și considerăm că pentru îndeplinirea ei trebuie acționat cu mai multă fermitate și hotărâre; este una din cerințele de bază ale dezvoltării continue a democrației noastre socialiste, care asigură participarea tot mai activă a tuturor cetățenilor patriei la întreaga viață politică și socială.In condițiile social-politice actuale ale țării noastre, perfecționarea activității organelor de securitate, a tuturor organelor M.A.I., constituie o sarcină deosebit de actuală și importantă pentru dezvoltarea societății. O condiție a ridicării continue a nivelului muncii tuturor lucrătorilor din domeniul securității și celorlalte unități ale M.A.I. este îmbunătățirea pregătirii lor profesionale, ridicarea nivelului lor politic, ideologic, lărgirea orizontului lor de cultură generală. A- ceasta le dă posibilitatea de a înțelege mai bine menirea și rolul pe care le au în societatea noastră, de a-și îndeplini în condiții tot mai bune sarcinile ce le sînt încredințate.

îmi exprim convingerea că activul de bază al Ministerului Afacerilor Interne, toți lucrătorii din M.A.I, vor munci cu șl mai multă hotărâre pentru îndeplinirea sarci
nilor de mare răspundere ce le revin. pentru îmbunătățirea generală a activității organelor de securitate și celorlalte unități ale M.A.I., pentru creșterea contribuției lor la progresul general al României so
cialiste.Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. (Aplauze prelun
gite, urale).
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Vizita tovarășului
Ion Gheorghe Maurer în OlandaHAGA 18. Trimisul special A- gerpres, Mircea Moarcăș, transmite : Marți dimineața, a doua zi a vizitei oficiale a președintelui Consiliului de Miniștri al României în Olanda, premierul Ion Gheorghe Maurer, însoțit de Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, Angelo Miculescu, prim-vice- președinte al Consiliului Superior al Agriculturii, și George Elian, ambasadorul României la Haga, a părăsit Haga pentru o scurtă călătorie eu 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: Rin,' Meuse și Escaut.Oaspeții români sînt însoțiți de Joseph Luns, ministrul de externe olandez, J. Ranitz, director general în Ministerul Afacerilor Externe, Haverkorn van Rijsewijk, ambasadorul Olandei lâ București, și alte persoane oficiale. In timpul călătoriei, Jomkheer van der Brandeler, expert al lucrărilor „Delta", a dat explicații ample oaspeților.Conceput în anul 1953 — după marile inundații care au acoperit o suprafață de aproape 160 000 hectare, pe care se afla o populație de peste 600 000 de locuitori — planul „Deltă" cuprinde lucrări de mare anvergură, unice în lume în felul lor, care, printr-un sistem impresionant de baraje și

„Cererea de iertare" 

a criminalului nazist 

Walter Reder 

respinsă categoricROMA 18. Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : La Mar- zabotto a avut loc un eveniment care a fost urmărit cu interes de către opinia publică italiană. In sala cinematografului „Moderno" s-a întrunit în ședință extraordinară Consiliul comunal, pentru a răspunde „cererii de iertare" adresată de criminalul nazist Walter Reder, care își ispășește în prezent condamnarea la muncă silnică pe viață.In septembrie-octombrie 1944, co- mandînd un batalion SS. ofițerul hitlerîst a ucis în mod bestial, numai la Marzabotto, 1 830 de bătrâni, femei și copii. Crime asemănătoare au fost comise de el si în alte localități italiene.După cum s-a stabilit aeum cî- teva zile, răspunsul la cererea de iertare l-au dat în cadrul unui referendum chiar persoanele cele mai îndreptățite la aceasta: părinții. copiii sau rudele victimelor. Din totalul de 288 voturi exprimate. 282 de persoane au spus Nu și doar patru au spus Da cererii călăului nazist. Un buletin de vot a fost prezentat în alb. iar un altul a fost anulat.Primarul din Marzabotto a anunțat că o delegație a locuitorilor comunei, alcătuită din reprezentanții partidelor care formează administrația comunală, va duce președin telul țării documentele privind vot'd care a avut Ioc la Marzabotto.
Uganda a luat măsuri de pază la frontiera sa cu 
Congo împotriva eventualei sosiri a mercenarilor

Un muratul lothioat memoriei «Irtimelor tataitaenliiliil 
atonit de la Hiroiima si Nagasaki

KAMPALA 18 (Agerpres). — U- ganda a luat importante- măsuri de pază la frontiera sa cu* Gongo (Kinshasa) împotriva unei eventuale sosiri a mercenarilor care au 
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ecluze, urmărește recuperarea u- nor noi și importante terenuri a- coperite 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, specialiști 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 și dată în folosința omului o suprafață de teren de 226 000 hectare. Sînt faimoasele „poldere“ din nordul țării — eu- vînt olandez care înseamnă pămînt îndiguit.Sub aripile avionului oficial se află întinderi nesfîrșite ce se con-
LUPTELE DINLAGOS 18 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al guvernului central de la Lagos a anunțat că avioane ale forțelor federale, echipate cu mitraliere, au atacat obiective din Enugu, capitală regiunii de est rebele, precum și din alte localități. Referindu-se la situația militară din Nigeria, purtătorul de cuvînt a făcut cunoscut că „rebelii se regrupează acum pentru a-și apăra capitala" tn acest timp, a adăugat purtătorul de cuvînt.
LA ALGER

începe azi procesul lui ChombeAlger 18 (Agerpres). — La Curtea Supremă algeriană vor începe miercuri dezbaterile în legătură cu extrădarea fostului premiei congolez Moise Chombe. Agenția Reuter relatează, citînd declarația procurorului algerian, că Chombe va apare personal în fața instanței. Marți la Alger a sosit avocatul francez Rene Floriot, care va susține apărarea lui Moise Chombe. Ședințele Curții Supreme vor fi în principiu publice, iar instanța judecătorească algeriană, potrivit legii, va trebui ca in timp de 15 zile după încheierea dezbaterilor să facă cunoscută public hotărî- rea sa în cazul Chombe.Se știe că la 30 iunie fostul premier congolez, pe cînd se afla la bordul -unui avion, a fost imobilizat de persoane încă necunoscu-
Incepe construcția 

primului tren cu reacțieDirecția căilor ferate engleze a aprobat construcția, cu titlul de probă, a primului tren cu reacție. Prevăzut cu un motor cu reacție de 1 500 CP instalat pe o locomotivă obișnuită, trenul ar urma să dezvolte o viteză superioară cu 50 la sută vitezei normale a trenurilor ce funcționează în prezent în Anglia. Acest turbomotor va fi tipul motoarelor „Rolls Royce" folosite la avioanele „Viscount". Intrarea în funcțiune a trenului cu reacție este prevăzută pentru sfîrșitul anului viitor.

evacuat recent Kisangani. Controlul frontierei a fost puternic întărit cu trupe, dar plnă în prezent nu s-s semnalat prezența nici unui mercenar. 

turează ca o adevărată hartă Ia scară reală, impresionantă imagine a pămînturilor cucerite de oameni în luptă cu marea. Pe aceste pămînturi, străbătute de mari viaducte și autostrăzi ultramoderne, se dezvoltă o agricultură, horticultura și zootehnie înfloritoare.Președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, a transmis felicitări călduroase specialiștilor olandezi pentru realizările lor de renume mondial și a urat noi și noi succese tuturor celor care, prin munca lor asiduă și tenace, zăgăzuiesc stihiile apei.La amiază, oaspeții români s-au înapoiat la Haga.
NIGERIAtrupele federale înaintează în sectorul localității Ogoja. La rîndui lor, trupele regiunii de est folosesc atacuri prin surprindere. Elicoptere, aparținînd autorităților de la Enugu, au lansat explozive a- supra pozițiilor trupelor federale „fără să provoace însă pierderi", s-a comunicat la Lagos. Guvernul central a reafirmat că în rîndui trupelor rebele acționează mercenari. Unii dintre aceștia au fost făcuți prizonieri.

te, după care avionul și-a schimbat ruta și a aterizat în Algeria. La cîteva zile după arestarea lui Moise Chombe pe pămînt algerian, guvernul de la Kinshasa a trimis un reprezentant cu misiunea de a cere extrădarea fostului premier. In țara sa Moise Chombe fusese deja judecat și condamnat la moarte pentru înaltă trădare
★ALGER 18 (Agerpres). — Moise Chombe, care se află la închisoarea algeriană El Harrach, a fost vizitat de Ben Abdallah, unul din avocații săi, transmite agenția France Presse. Fostul premier congolez va fi transferat miercuri dimineața la Palatul de Justiție unde se va reuni Curtea Supremă în vederea judecării cazului său. Agenția citată menționează, totodată, că autoritățile algeriene vor lua măsuri de securitate specială pe timpul desfășurării procesului lui Moise Chombe.

„Farfurii zburătoare" deasupra FranțeiO adevărată „escadrilă" de c- biecte luminoase, asemănătoare stelelor incandescente, a putut fi observată pe cer în noaptea de luni spre marți de locuitorii din Paris, Nantes, Strasbourg și din alte orașe ale Franței. Se presupune că a- ceste obiecte strălucitoare care, potrivit relatărilor martorilor ocu-
LA TOKIO

TOKIO 18 (Agerpres). — La To
kio se construiește un monument 
închinat memoriei, victimelor bom
bardamentului atomic de la Hiro- 
șima și Nagasaki. Valoarea lucră
rilor de construcție, în curs de des-

Lucrările sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U.textul act-ual al vieții intemațio-NEW YORK 18. Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite: După ce a hotărît o nouă suspendare a lucrărilor sesiunii sale speciale în problema Orientului Mijlociu, pentru a da posibilitate de- legaților să-și continue consultările, Adunarea Generală a O.N.U. și-a consacrat ședința de luni du- pă-amiază examinării raportului întocmit de către Comisia verificării deplinelor puteri. Cu acest prilej, reprezentanți ai numeroase state au contestat valabilitatea reprezentantului ciankaișist.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la O.N.U„ care a spus că „în fața evenimentelor care tulbură atmosfera internațională, organizația noastră nu se dovedește totdeauna la înălțimea importantei misiuni care îi incumbă, potrivit scopurilor și principiilor sale". Dezbaterile care s-au desfășurat în cursul sesiunilor Adunării Generale, a a- rătat în continuare vorbitorul, au scos în evidență, în mai multe rîn- duri, existența unor factori care acționează negativ și care fac ca prezența Națiunilor Unite în con-

NOTA EXTERNA
Gînduri mărturisite

„Noul itinerar de zbor“ — sub 
acest titlu piloții americani captu
rați au început să scoată un ziar, 
scris de mină, care circulă prin 
lagărele de prizonieri. Recunoașteri 
tirzii, reflecții amare asupra con
secințelor agresiunii, remușcări — 
iată ce caracterizează scurtele în
semnări inserate în această foaie 
de cei care au simțit nevoia să-și 
mărturisească gîndurile ce ii fră
mântă. Semnificativ in acest sens 
este editorialul primului număr, 
în care se spune : „Am părăsit Sta
tele Unite, țara noastră, iubită — 
care acum este atît de departe de 
noi. Am părăsit plajele Califor
niei, ale Floridei scăldate in soare. 
Ne-am părăsit soțiile și copiii noș
tri — pentru ce ? Pentru a arunca 
bombe și obuze asupra altor fe
mei și copii, asupra orașelor și 
satelor înverzite ale acestui pă
mînt îndepărtat.

Deși am săvirșit crime, popu
lația de aici ne-a iertat de pe
deapsa cu moartea, ne-a dat drep
tul de a trăi în liniște, pentru a 
ne revedea conștiința noastră și 
de a medita asupra faptelor noas
tre*. Este ceea ce fac la ora ac
tuală cei cinci sute de „ași* ai 
aviației americane care au fost 
lari, se deplasau cu o viteză considerabilă spre sud-estul Franței, dispărând după un minut, ar fi fost misterioasele „farfurii zburătoare". despre care nu se știe încă dacă sînt fenomene cu caracter cosmic sau pur și simplu un anume tîp de sateliți artificiali.

fășurare, este evaluată la 1200 000 
yeni. Primul monument consacrat 
memoriei victimelor bombardamen
tului atomic a fost construit in 
Parcul păcii din Hiroșima, pe locul 
exploziei bombei atomice. 

nale să nu poată fi exercitată cu toată eficacitatea.„Unul din acești factori rezidă, fără îndoială, în faptul că organizația noastră este încă departe de a satisface principiul universalității, că ea este încă departe de a reflecta realitățile foarte complexe ale vieții internaționale. A- ceasta constituie una din sursele ezitărilor și insucceselor sale de ani de zile, a subliniat el.
Președintele Algeriei 
și președintele Irakului 
au plecat de la Moscova 
spre patrieMOSCOVA 18 (Agerpres).----A-genția TASS anunță că la 18 iulie Houari Boumedienne, președintele Consiliului Național al Revoluției și primul ministru al Algeriei, și Abdel Rahman Aref, președintele Irakului, care au făcut o vizită prietenească de două zile în Uniunea Sovietică, au părăsit Moscova, îndreptîndu-se spre patrie.

capturați după doborîrea avioane
lor agresoare. Lista a fost deschi
să o dată cu primul atac de a- 
cum aproape trei ani cu locote
nentul lores Anvar ez, capturat la 
5 august 1964.

Cine sînt acești oameni ? Co
respondentul special al ziarului 
Armatei Populare Vietnameze, ca
re i-a vizitat, relevă că unii luptă 
pentru dolari, alții au fost foptați 
de împrejurări etc.

Comandamentul american a re
curs acum la acțiuni cu totul ab
surde. In aceste zile, au fost lan
sate de la paralela 17 până in 
preajma Hanoiului, 16 milioane de 
manifeste în care se cere popu
lației să „ajute* prizonierii ame
ricani să evadeze. Se promit 2 000 
de dolari în aur său în ori care 
monedă celui care ajută aviatorii 
americani să scape. Este culmeă 
cinismului să te adresezi unor oa
meni zi și noapte bombardați, a 
căror patrie a fost atacată, să a- 
jute să evadeze pe cei care le-au 
transformat orașele și satele în 
ruine, propria casă în cenușă, ca
re le-au ucis pe cineva drag din 
familie.

ADRIAN 1ONESCU, corespondentul Agerpres la Hanoi

PEPITA DE AUR NATIV

DE PESTE 4 Kg.O pepită de aur de peste 4 kilograme a fost descoperită într-o mină din Peninsula Ciukotka (Extremul ncrd-est sovietic). Aceasta este cea mai mare bucată de aur nativ descoperită anul acesta în Ciu kotka.
Puternice furtuni și căderi 

de zăpadă în ChileFurtuni puternice, însoțite în U- nele locuri de căderi de zăpadă, s-au abătut asupra unor vaste zone din Republîca Chile. Numeroase familii au trebuit să fie evacuate. La Santiago de Chile a fost întreruptă aprovizionarea cu energie e- lectrică. Furtuna a îngreunat navigația de coastă.


