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SECERIȘUL! p r ă ș i t u I
lipsurile existente, nu are ce căuta în activitatea consiliului agricol raional.Intîrzieri asemănătoare se semnalează și la cooperativele agricole din Mărăști, Filf- peni, Gloduri, Satu Nou, raionul Bacău. Slobozia, Penești, Flo- rești, raionul Ad- jud, etc. Nu-i de mirare că pe regiune mai sînt de prășit pentru prima oară încă 3 600 ha de porumb, că prașila a Ii-a nu s-a executat decît pe 40 la sută din suprafața însămînțată.Timpul nu așteaptă. Organele regionale și raionale de partid și de stat trebuie să ia măsuri urgente pentru ca rămînerea în urmă la întreținerea culturilor prășitoare să fie recuperată.

gricole, unde munca este organizată temeinic, prășitul porumbului și celorlalte culturi s-a făcut la timp. Bune rezultate s-au obținut în cooperativele agricole din raioanele Tg. Neamț și Roman. Deși timpul este înaintat, în multe unități agricole din regiune lucrările de întreținere a culturilor sînt întîrziate. La Tes- canl, Grigoreni, Solonț și în alte comune din raionul Moinești se în- tîlnesc suprafețe mari neprășite. In loc să sa ocupe cu răspundere de intensificarea ritmului acestor lucrări, consiliul agricol raional a comunicat, fictiv, la regiune, terminarea primei prașile la porumb. In realitate mai sînt mari suprafețe pe care această lucrare nu s-a făcut. Acest sistem de informare, practicat la Moinești pentru a se ascunde

In aceste zile principala grijă a oamenilor muncii din agricultură este strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei. Este normal să fie așa. Roadele u- nui an de muncă nu trebuie să se risipească. Dar să nu uităm însă că tot acum este necesar să fie făcute lucrările de întreținere a culturilor prăși- toare, întrucît de a- ceasta depinde în bună măsură producția de porumb, floarea-soa- relui, sfecla de zahăr. Experiența unităților agricole fruntașe arată că printr-o organizare judicioasă a muncii, prin folosirea la întreaga capacitate a forțelor existente, se pot efectua la timp atît recoltatul cerealelor păioase, cît și întreținerea culturilor. Cum se stă în această privință în regiunea Bacău ?în multe • unități a-
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mod firesc o întrebare : care sînt 
cauzele care au determinat o a- 
tare situație ? Din discuția avută 
cu conducerea S.M.T. a reieșit că 
piesele de rezervă, strict nece
sare mașinilor, au fost repartiza
te pe bază de tabel fiecărei bri
găzi. Numai că piesele respective 
n-au sosit încă nu numai la 
S.M.T., dar nici la baza de apro
vizionare din Oradea. Dar, meca
nizatorii de la S.M.T. Episcopia 
Bihorului au nevoie pentru re
parații nu de tabele, ci de piese 
de schimb.Oare nu se putea rezolva această problemă ? Experiența unor S.M.T.-uri, care au în fruntea lor conducători pricepuți și plini de inițiativă, arată că da. Ne-am oprit la Săcuieni, una dintre unitățile în care greutățile ivite reparații au fost înlăturate.

agricol regional Crișana
• De ce se

mcoopei’ativele agricole
la

(Continuare în pag. a V-a)

«Continuare în pag. a V-a)

MOSCOVA

prin intermediul norilor 
canfifăji de apă spre

Principala problemă e rea bunei funcționări a tractoarelor și această direcțierepezi 
cale..., 
devin

curg > 
spune 
pîraie, 

fluvii pentru a se vărsa 
din urmă în mare. Sub 
fierbinte al soarelui se

H. GROSU 
coresp. „Scînteii"

O întrebare pentru Consiliul

atribuțiile sale și formele de organizare

■ Nodul hidroener
getic de pe Lotru

■ Cea mai mare 
cădere de apă 
amenajabilă 
din țară

în vaduri ape 
Și vuiet dau în 
poetul, iar apele 
rîuri și 
în cele 
sărutul 
încinge jocul forjelor naturii care 
„mută" 
uriașe 
munfi ; aci ele cad sub forma 
ploHor mărunte și dese, care dau 
naștere iarăși firicelelor de apă, 
izvoarelor, pîraielor, rîurilor...

în jocul acesta, în care Soa
rele și-a asumat rolul unei pom
pe uriașe, a intervenit omul și 
a pus apele la treabă, obligîn- 
du-le să lucreze în folosul lui. 
Odinioară, să miște pietrele de 
moară; astăzi, să producă e- 
nergie electrică ieftină.

Bicazul, Moroeni, Sadu, salba 
luminilor de pe Bistrița sînt 
principale puncte de reper în 
efortul ultimilor ani pentru valo
rificarea energetică a puterii a- 
pelor. Proiectul de Directive cu 
privire la valorificarea surselor 
energetice și electrificarea țării 
în perioada 1966—1975 preve
de, în comparație cu realizările 
de pînă acum, o creștere de 
aproximativ 11 ori a puterii in
stalate în agregate hidroenerge
tice. Anul viitor va intra în 
funcțiune hidrocentrala „Gh. 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș. 
Este în curs marea operație de 
captare a forțelor Dunării la 
Porțile de Fier. Vor urma ame
najările hidroenergetice de pe 
Lotru, Sebeș, Someș, Șiret, Olt 
și Criș.

Aproape o treime din puterea 
electrică ce va fi instalată pe 
rîurile amintite mai sus va re
veni Lotrului — 500 000 kW. 
Aceasta înseamnă de două ori 
și jumătate mai mult decît la 
Bicaz, de aproape două ori și 
jumătate mai mult decît la hi
drocentrala de pe Argeș și a- 
proape jumătate din puterea ce 
se va instala pe malul românesc 
la Porțile de Fier.

Cum e posibil ca Lotrul, un 
rîu mai modest, să degaje ase
menea cantități de energie? Pen
fru o mai bună înțelegere să re
curgem la o comparație. Cu cîți- 
va ani în urmă, ziare din occi
dent au scris despre un accident 
misterios. în dreptul unui zgîrie- 
nori newyorkez, un cetățean a 
căzut mort pe trotuar. Fusese lo
vit în cap de o bilă de rulment, 
în cele din urmă a fost desco
perit vinovatul: un copil. El mai 
aruncase din joacă și altădată 
asemenea bile, dar de la etajele 
de jos; de astă dată, însă, bila 
fusese lansată de la etajul 64, 
avînd efectul unei ghiulele.

AI. PLĂIEȘU

1953 1965 1970 <

si nu
A Și gospodăriile de stat din regiunea Crișana a început asaltul holdelor. Munca se va intensifica în zilele ce urmează, pe măsură ce grînele vor da în copt. In majoritatea unităților mecanizatorii și cooperatorii s-au pregătit temeinic pentru ca seceratul să se facă într-un timp cît mai scurt și fără pierderi. întrucît s-au semnalat chiar de la început unele deficiențe, se impune să fie luate măsuri operative în vederea lichidării 'lor.

află mașinile pe butuci 
lanuri ? asigura- tuturor mașinilor. în . mai sînt o serie de lucruri de făcut. La S. M. T. Episcopia Bihorului am aflat de la tov. Grațian Furteș..șeful serviciului de reparații, că stațiunea mai are de reparat și pus la punct un număr de 7 combine, două prese de balotat paie, 6 combine de siloz și- în plus vreo 28 de tractoare. Cu- noscînd că recoltatul este o treabă de zile și de ore se pune în Gh. BALTA 

coresp. „Scînteii

VIAȚA RAȚIONALĂ
2. Munca și odihna

Acad. prof. dr. N. Gh. LUPU

Iași. Pe șantierul Centralei electrice de termoficare
> Foto : R. Costin

Sub deviza „Pentru umanism tn arta 
cinematografică, pentru pace și priete
nie între popoare", cea de-a IV-a e- 
diție a Festivalului cinematografic de 
la Moscova a fost inaugurată ieri seară 
în impunătoarea sală a Palatului Con
greselor din Kremlin, în animația spe
cifică marilor competiții internaționale. 
Pentru prima oară în rol de „jurat", 
Marina Vlady este înconjurată în ju
riul festivalului de reprezentanți bine 
cunoscufi ai ecranului mondial, între 
care regizorii sovietici Serghei Ghera- 
simov și Grigori Kozînțev, cineastul a- 
merican Fred Zinnemann, regizorul și ac
torul indian Raj Kapoor, regizorul iu
goslav Veliko Bulajic, regizorul ma
ghiar Varkonyi Zoltân, criticul italian 
Leonardo Fioravanti, regizorul japonez 
Kiyohiko Ushihara, Va.; din juriu face 
parte și regizorul român Mircea Drăgan.

Primele filme prezentate au dat to
nul unei competiții care se anunță pro
mițătoare. Este vorba de filmul sovie
tic „Tatăl soldatului" și de filmul lui 
Vittorio de Sica, „Căsătorie în stil ita
lian”. Dintre premierele zilelor urmă
toare s-au anunțat: primele două serii 
din mult așteptatul film al lui Bodnarciuk, 
„Război și pace", filmul cehoslovac „A- 
tentatul", „Le soldafesse” (Italia), „Trei 
pași pe pămînt" (Polonia), „Le ciel sur 
la tete” (Franța). Filmul românesc 
„De-aș ti... Harap Alb", realizat de Ion 
Popescu-Gopo, este programat în ziua 
de 11 iulie. Paralel cu filmele din ca
drul competifiei, pe ecranele cîtorva 
mari săli moscovite vor rula filme în 
afara concursului ; în acest cadru, la 
cinematograful „Rossia", va fi prezen
tat azi filmul lui Liviu Ciulei „Pădurea 
Spînzuraților”.

în ziarul de azi

■ Cartea social-politică
în actualitate

(pag. a II a)

■ Cronică teatrală
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■Idealuri
în acțiune

!
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• „Al doilea controlor de cali
tate ", exigența și selecționarea 
lui • Intervenție activă pe șantier 
sau simpla constatare a neajunsu
rilor ? • Cheltuieli care s-ar putea 
reduce la jumătate • Locul diri
gintelui : în birou sau printre 
constructori ? • Normative în
tocmite în... 1950.Dirigintele de șantier este considerat „al doilea controlor de calitate11, acel ochi căruia nu trebuie să-i scape nici cea mai neînsemnată latură a activității constructorilor. El trebuie să intervină prompt atunci cînd sînt încălcate condițiile de calitate, să contro-

leze sistematic respectarea termenelor de execuție, să cerceteze cauzele întîrzie- rilor, să studieze propunerile făcute de constructor, să facă sugestii de îmbunătățire a desfășurării lucrărilor. Caracteristic pentru întreaga muncă a unui diriginte de șantier trebuie

să fie competența, fermitatea și înalta exigență.Pe șantierele din regiunea Ploiești există 83 de diriginți. Ce probleme se ridică în legătură cu activitatea și sarcinile lor ? Constituie ei în prezent bariere sigure în calea lucrărilor de slabă calitate ?
După părerea mea, con

trolul pe care îl fac mulți 
diriginți este ineficient. El 
nu asigură evitarea rămî- 
nerii în urmă a lucrărilor 
de constructii-montaj, nu 
intervine operativ pentru 
preîntimpinarea irosirii 
unor materiale și fonduri 
bănești. La controalele făcute de noi pe șantierul Combinatului petrochimic Ploiești ~m unii diriginți manifestă o exigență extrem de scăzutăconstatat că

față de calitatea lucrărilor. La construcția laboratorului de la instalația de polietilenă pardoselile de gresie, tîmplăria, tencuielile pe plăcile autoclavizate sînt executate de mîntuială. Neîndoielnic, principalul vinovat este conducerea șantierului care trebuie să fie trasă la răspundere pentru o astfel de muncă neglijentă. Dar evitarea a- cestei stări de lucruri nu intra oare și în atribuțiile diriginților de pe acest șantier ?Activitatea diriginților depinde în mare măsură de beneficiarii de investiții. Ce se constată însă ? Munca unora dintre ei — de pildă, a celor care lucrează pe șantierele de locuințe din orașele Ploiești și Buzău —

desfășoară defectuos. Din mai multe cauze. în primul rînd, volumul lucrărilor încredințate este de 2—3 ori mai mare decît cel normal. într-o asemenea situație urmărirea zi de zi a execuției pe faze se reduce doar la o trecere formală „în revistă*1 a blocurilor, la un control cu totul superficial. Așa se și explică de ce la recepția clădirilor apar frecvente defecțiuni care îngreunează predarea acestora la timp Și umflă prețul de cost.
Nicolae RUSNAC
directorul sucursalei 
regionale Ploiești 
a Băncii de investiții

(Continuare în paj;, a V-a)

Zeci de mii de ani munca a continuat să fie pentru marea majoritate a oamenilor un blestem. Așa o prezintă și Biblia, ca o cruntă răscumpărare a păcatelor față de divinitate.Și totuși munca reprezintă o ne
cesitate organică, o condiție esențială a sănătății, căci în lipsa prelungită a exercițiului fizic, omul a- junge să tînjească, să se îmbolnăvească și, pînă Ia urmă, să piară prematur.In cadrul orînduirilor bazate pe exploatarea omului de către om ziua de luciu nu avea, de fapt, altă limită decît rezistența celui ce trudea. Exigențele producției industriale moderne, cu un înalt grad de mecanizare și chiar de automatizare, cer din partea muncitorului un efort fizic simțitor mai redus, dar un efort intelectual și, în primul rînd, o concentrare și o distribuire a atenției mult mai extenuante decît în trecut, astfel că a devenit cu neputință ca salariatul industrial să dea randamentul minim admis pe o durată corespunzătoare zilei de muncă din trecutul mai îndepărtat.Trebuie subliniat că orînduirile sociale bazate pe exploatare erau și sînt, prin definiție, incapabile să asigure un regim de muncă rațional : de vreme ce primează obținerea unui profit cît mai mare, considerentele igienico-sanitare devin cu totul secundare. De ele se ține seama nu pentru a se garanta dezvoltarea armonioasă și ocrotirea sănătății individului, ci numai în măsura în care stoarcerea energiei acestuia peste anumite limite ar putea duce la secătuirea forței de muncă și, deci, la periclitarea însăși a procesului de producție. Putem așadar afirma că socialis

mul presupune nu numai o produc
tivitate superioară a muncii, dar și 
o organizare mai rațională a mun
cii din punct de vedere igienic. De vreme ce nu există interese mai înalte decît bunăstarea și fericirea fiecărui cetățean în parte și a colectivității în totalitatea ei, nimic nu se opune în socialism stabilirii unui ritm de muncă și de odihnă corespunzător intereselor individului și societății. Iată de ce socialismul presupune repunerea efortului fizic și intelectual în drepturile sale de necesitate organică și morală.Pentru a deveni izvor de sănătate, munca trebuie să fie adaptată capacităților individului. De aici

nevoia dozării ei după sex, vîrstă, constituție și aptitudini personale.In această privință consider că este necesar să se acorde o mai mare însemnătate așa-numitei „o- rientări proiesionale", științific organizate, la alegerea meseriei și la eventuala schimbare a specialității.
(Continuare în pag. a V-a)

CORESPONDENȚE
NOTE
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La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, Ion Gheorghe Maurer, astăzi sosește la București primul ministru al Republicii Somalia, Abdirazak Haji pentru o vizită oficială în blica Populară Română. Hussein, Repu-
Abdirazak Haji 

Hussein s-a năs
cut în 1924 la 
Galkayo, regiunea 
Mudugh, Studiile 
le-a urmat în lo
calitatea natală șl 
apoi 
dishu.

In 
devine 
Ligii 
Somalezi (L.T.S.). 
In 1950 este ares
tat și închis sub 
acuzația de a fi 
făcut propagandă. 
Eliberat din în
chisoare, după șa
se luni, se întoar
ce la Galkayo, 
unde este ales 
consilier munici
pal.

In 1955 a parti
cipat la ședințele 
Consiliului de Tu
telă și ale Adu
nării Generale 
O.N.U., în calita
te de reprezentant al 
rilor Somalezi.

La întoarcerea în țară, Abdira
zak Haji Hussein este ales pre-

la Moga-

anul 1944 
membru al 

Tinerilor

Primul ministru este însoțit de Ahmed Yusuf Dualeh, ministrul afacerilor externe, Ahmed Shire Egal Lawaha, șeful de cabinet al primului ministru, Hassan Nur Elmi, ambasadorul Republicii Somalia în Tanzania, și alte persoane oficiale.

Tme-

PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI?

A DELEGAȚIEI PARLAMENTARE FRANCEZEPreședintele Consiliului de Miniștri al Gheorghe Maurer, Alexandru .........ședințe al Consiliului de Miniștri, a primit luni delegația parlamentară franceză condusă de Maurice Schumann, președintele Comisiei de afaceri externe a Adunării Naționale Franceze, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care s-a desfS-

R. P. Române, Ion împreună cu Bîrlădeanu, vicepre- atmosferă cordială,șurat într-oau participat Corneliu Mănescu^ ministrul afacerilor externe, Teodor Marinescu, președintele Comisiei de politică externă a M.A.N., deputați — membri ai acestei comisii și ai Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie Româ- nia-Franța.A fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței în R. P. Română. (Agerpres)

ședințe al Ligii Tinerilor Somalezi, 
funcție ce o deține timp de un an, 
după care demisionează pentru a 
deveni vicepreședinte al Institu
tului somalez de credit. Concomi
tent, a ocupat și funcția de preșe
dinte al Universității din Moga
discio.

In 1957, Abdirazak este membru 
al unei misiuni oficiale somaleze 
la O.N.U. Doi ani mai tîrziu este 
ales deputat în parlament.

In iulie 1960, la proclamarea in
dependenței țării, devine ministru 
de interne. In urma unei rema
nieri de guvern, din noiembrie 
1962, Abdirazak Haji Hussein este 
numit ministru al lucrărilor pu
blice și telecomunicațiilor.

In martie 1964 a fost rea 
membru al parlamentului. In l 
iunie a aceluiași an a fost w 
prim-ministru al Republicii 
malia.
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CARTEA

SOCIAL-POLITICĂ

ÎN ACTUALITATE
Anii care au trecut de la Congresul al IU-lea al partidului au 

fost ani ai unei bogate șt multilaterale activități ideologice. O ex
presie a acestei activități o constituie numeroasele lucrări origi
nale, politice și de științe sociale care au apărut în această peri
oadă, dintre care :

• Volumele ți broșurile cuprinzînd documente ale Partidului 
Muncitoresc Român, articole ți cuvintări ale conducătorilor de 
partid ți de stat — 8 233 000 de exemplare ;

• Manuale ți alte materiale destinate învățămîntului de par
tid și de stat — aproape 8 300 000 exemplare ;

A continuat editarea operelor lui Marx, Engels, Lenin ; cu 
volumele apărute în perioada 1960—1965, operele clasicilor 
marxism-leninismului tipărite in limba română au ajuns să în
sumeze peste 200 de titluri într-un tiraj de aproape 9 000 000 
de exemplare.

O vastă literatură — mult apreciată de masele largi, fie ei mun
citori, țărani sau intelectuali, care sorb din ea noi idei, noi forțe 
in lupta pentru realizarea sarcinilor construcției socialiste.

Spre a oferi cititorilor noștri o imagine de ansamblu a activi
tății desfășurate pe acest tărîm, redacția s-a adresat directorilor 
Editurilor politică, Academiei și științifică cu rugămintea de a ne 
arăta cum și-au îndeplinit cele trei edituri sarcinile trasate de 
Congresul al lll-lea al P.M.R. cu privire la cartea social-politică. 
Publicăm mai jos răspunsurile primite,

acad. Alexandru GRAUR 
director general al Editurii 

Academiei R. P. Române

între realizările obținute de E- ditura Academiei, prin valorificarea pe calea tiparului a cercetărilor desfășurate în ultimii ani în institutele Academiei, lucrările de istorie, economie, filozofie, științe juridice ocupă un loc important.Este meritul savanților noștri de a fi elaborat aceste lucrări de pe pozițiile științifice ale învățăturii marxist-leniniste, aplicînd-o creator în diferite domenii ale cercetării științifice. Cartea academică și-a cîștigat astfel locul ce i se cuvine în ansamblul literaturii noastre, din domeniul științelor sociale.O sumară trecere în revistă a principalelor lucrări apărute evidențiază preocuparea Editurii Academiei R. P. Române de a înscrie
prof. univ. 

ing Valter ROMAN 
direciorul Editurii politice

Literatura politică 
la îndemîna maselor largi

în înfăptuirea mărețului program trasat de partid în vederea desăvirșirii construcției socialiste, Editurii politice i-au revenit sarcini importante, corespunzătoare exigențelor mai înalte puse în fața propagandei de partid.Pe primul plan al activității noastre editoriale s-a aflat tipări
rea în continuare a operelor cla
sicilor marxism-leninismului și a 
documentelor partidului nostru, în ultimii cinci ani s-a intensificat ritmul traducerii și editării scrierilor iui Marx, Engels, Lenin, ajungîndu-se la tipărirea a 22 de volume Opere Marx-Engels, 34 volume Opere complete Lenin, în afara numeroaselor titluri apărute în ediții separate. tn prezent, există îh limba română, în ediții îmbunătățite, toate operele fundamentale ale clasicilor marxism-leninismului, ceea ce creează posibilitatea contactului nemijlocit al maselor cu tezaurul de idei care călăuzesc făurirea societății noi. socialiste.Documentele partidului nostru, care oglindesc politica sa — expresie a aplicării creatoare a marxism-leninismului la condițiile și particularitățile specifice ale țării noastre — au fost editate în limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare și răspîndi- te în tiraje de sute de mii de e- xemplare ceea ce a contribuit la cunoașterea și însușirea liniei generale a partidului de către masele cele mai largi Semnificativ pentru uriașul interes cu care oamenii muncii primesc și studiază documentele de partid este faptul că primul tiraj de masă al proiectelor de Directive ale Congresului al IV-lea a fost epuizat în cîteva zile, fiind necesare tiraje suplimentare.Partidul a pus în fața cadrelor ideologice sarcina de a-și da contribuția la tratarea problemelor construcției socialiste, așe- zînd la temelia lucrărilor lor studierea atentă a politicii și activității partidului, a ceea ce este esențial in experiența maselor muncitoare. Pe această linie de preocupări, Editura a pus la îndemîna cititorilor unele studii, monogra

fii, broșuri, în care este înfățișată 
politica partidului în principalele domenii ale vieții economice și șo- cial-culturale.Asupra întregii munci Ideologice a avut o influență pozitivă îndeplinirea sarcinii puse de Congresul al III-lea al P.M.R. de a se elabora manuale originale de științe sociale pentru învățămîntul de partid și de stat. Ca rezultat al ac
tivității unor colective de la ca
tedrele de științe sociale și insti
tutele de cercetări ale Academiei 
R.P.R., in ultimii ani au apărut, 
în Editura politică, in tiraje de 
masă, manuale de economie poli
tică (în două volume — capitalism 
și socialism), de socialism științi
fic, de materialism dialectic. în ajutorul celor ce studiază în invă- țămîntul de partid și poliție U.T.M. au apărut cursuri de construcție economică, industrie și agricultură, volume de lecții pe problemele de bază ale politicii P.M.R., lecții de istoria patriei, istoria partidului etc.Manualele și lecțiile editate în a- cești api au ajutat pe membrii de partid și pe toți oamenii muncii să-și însușească ideile marxism-leninismului în legătură indisolubilă cu experiența poporului și a partidului nostru, cu necesitățile concrete ale construcției socialiste.Trebuie spus însă că nu întotdeauna au fost găsite căile pentru a se asigura editarea la timp a tuturor materialelor necesare învățămîntului politic. Eforturile e- diturii ca și ale autorilor sînt îndreptate în prezent spre publicarea unor ediții îmbunătățite aie manualelor apărute în care aspectele teoretice, științifice ale unor probleme să fie tratate mai aprofundat, complexitatea fenomenelor mai bine reflectată, precum și spre elaborarea de manuale noi, cum este cel de materialism istoric, în care problemele teoretice și practice ale construcției socialiste în țara noastră, ideile cuprinse tn documentele Congresului al IV-Iea al partidului să fie larg și profund tratate.Cultura noastră s-a îmbogățit prin apariția, în tiraje de ma^ă, a primelor două volume din

Dicționarul Enciclopedic Ro
mân (literele A-C și D-J) o- peră complexă, elaborată de un colectiv al Academiei R.P.R. și ai Editurii politice. în cinstea Congresului al IV-lea al P.M.R. va a- părea volumul III (literele K-P).Sarcinii de a contribui la gene
ralizarea experienței înaintate a 
organizațiilor de partid și de masă editura i-a răspuns prin numeroase culegeri tematice, lucrări de sinteză și de popularizare. Ceea ce ne preocupă în momentul de față este de a asigura o îmbunătățire calitativă a acestei literaturi, ca și a literaturii politice de masă, corespunzător exigențelor sporite, nivelului mai înalt, politic și cultural, al cititorilor.

Diferite lucrări originale de fi
lozofie, economie politică, istorie 
apărute în această perioadă au con
tribuit la lărgirea orizontului citito
rilor. Merită să fie menționate între acestea culegerea „Știința — forță de producție'1, volumele din seria „Materialismul dialectic și științele naturii", care au adus o contribuție la dezbaterea de către înșiși oamenii de știință din domeniul științelor naturii a problemelor filozofice ridicate de stadiul actual de dezvoltare a acestor științe, volumul „Capitalismul contemporan și teoria economică", valoroasa antologie însoțită de studii „Presa muncitorească și socialistă din România 1865—1900“, a- părută sub egida Institutului de istorie a partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R.Desigur, aria problemelor pe care realitatea atît de complexă le oferă activității editoriale, ca și cercetării în domeniul științelor sociale este vastă. Probleme majore ale dezvoltării societății noastre pe calea socialismului, cum ar fi cele legate de creșterea rolului economic al statului, căile dezvoltării proprietății socialiste, lărgirea democrației socialiste, dezvoltarea conștiinței socialiste și a moralei noi, momente și aspecte importante ale luptei clasei muncitoare și partidului etc. nu au fost încă suficient tratate și aprofundate. Toate acestea sînt tot atîtea obiective ale activității noastre de viitor.

Lucrări 
cu caracter 
fundamentalcu prioritate în planurile sale publicarea de lucrări cu caracter fundamental în toate domeniile științelor sociale, în lumina sarcinilor trasate de partid — studii de sinteză, monografii, tratate, rod al colaborării unor largi colective de autori — oameni de știință și specialiști în diferite domenii. Astfel, 

lucrări de sinteză au fost consa
crate tratării problemelor de bază 
ale construcției socialiste în țara 
noastră: „Dezvoltarea economică a României 1944—1964“, „Industria României 1944—1964“, „probleme ale creării și dezvoltării bazei tehnice-materiale a socialismului în R. P. Română" ș.a.în domeniul filozofiei amintim lucrările monografice : „Dezvoltarea conștiinței socialiste în Republica Populară Română", „Profilul spiritual al clasei muncitoare în socialism" (pe baza unor cercetări sociologice în uzine), „Educația estetică prin artă și literatură", elaborate de către Institutul de filozofie al Academiei R. P. Române.Problemelor deosebit de actuale privind interdependența și conlucrarea dintre filozofia materialist- dialectică și științele speciale le-au fost consacrate lucrările colective „Dialectica materialistă — metodologie generală a științelor particulare" și „Dialectica cunoașterii științifice".Eforturile întreprinse pentru a- nalizarea de pe pozițiile marxism- leninismului a principalelor curente din istoria gîndirii filozofice și social-politice a patriei noastre și-au găsit o expresie în apariția lucrării „Istoria gîndirii sociale și filozofice în România", sub redacția acad. C. I. Gulian.Au mai fost publicate, de asemenea, „Studii de logică", vol. I de acad. Ath. Joja, „Metodă și sistem la Hegel" vol. I și II de acad. C. I. Gulian, „Filozofia lui Dijnitrie Cantemir" de Dan Bădărău, membru corespondent al Academiei R. P. Române, și altele.în domeniul psihologiei menționăm „Tratat de psihologie experimentală" sub redacția prof. Al. Roșea, membru corespondent al Academiei R. P. Române, iar în domeniul științelor juridice monografiile „Teoria generală a contractelor economice" vol. I și II, „Teoria și practica litigiilor pre- contractuale" de prof. dr. Tr. Io- nașcu și E. A. Barasch, membri corespondenți aj Academiei R. P. Române, „Sfaturile populare — organe locale ale puterii de stat".Pe tărîmul istoriei, apariția 
a două noi voțume — și IV — a 
apropiat de sfîrșit elaborarea mo
numentalei lucrări care concen
trează, de mai mulți ani, principa
lele forțe din domeniul cercetării 
istorice — Tratatul de istorie a 
României. Au apărui, totodată, două volume din lucrarea „Din istoria Transilvaniei".Examinînd în ansamblu aparițiile din domeniul științelor sociale, se desprinde necesitatea u- nei orientări mai accentuate spre problemele actualității noastre socialiste, îndeosebi pe planul economiei, .filozofiei. Insuficient sînt reprezentate în tabloul realizărilor editurii noastre domenii ca estetica. etica, psihologia, sociologia.Editura Academiei se va strădui și de aici înainte să contribuie la îmbogățirea patrimoniului culturii românești cu opere de valoare.

O scenă din spectacolul „Pălăria florentină"

PĂLĂRIA
FLORENTINĂ

pe scena

Teatrului Muncitoresc C.F.R.

Teatrul Mic (Str. C. Miile nr, 16) : Doi pe uii balan
soar — (orele 20). Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(grădina Boema) : Veselie la 174 — (orele 20). Circul 
de stat : Allo, ici Paris ! — (orele 20).

CINEMATOGRAFE

Gh. CONSTANTINESCU !

directorul Editurii științifice 
candidat In științe economice 1

în pas cu cerințele construcției 
economice și culturale

Activitatea Editurii științifice pe tărîmul editării lucrărilor de științe sociale s-a intensificat în ultimii ani.Un loc însemnat în activitatea e- dilurii l-a ocupat valorificarea critică. marxist-leninistă, a moștenirii noastre filozofice, in lucrări consacrate lui V Conta, Mihail Ko- gălniceanu Raicu Ionescu-Rion. Gheorghe Șincai. G Barițiu. Dimitrie Guști A D Xenopol.Intre lucrările valoroase abor- dînd diferite probleme de filozofie și istoria filozofiei amintim : „Sociologia succesului" (1962) de acad. M Ralea și T Hariton. „începuturi ale materialismului modern" (1962) de Alexandru Posescu, „Karl Marx — Geneza marxismului" (1963) de Iosif Cernea ș.a.în domeniul economiei politice, principala preocupare a fost editarea de lucrări care să slujească îmbogățirii cunoștințelor economice ale oamenilor muncii, creșterii ampetenței lor in vederea rezol- rii cu succes a sarcinilor comice puse de partid A fost edita- '.tfel o bogată literatură de alitate. axată pe obiective pale ale activității economi- -isă de specialiști cunoscuți.

Se impune însă o remarcă: în prea mică măsură a abordat editura problemele teoretice ale eco-' nomiei politice — socialiste și capitaliste.Potrivit indicațiilor partidului, am căutat să punem la dispoziția cititorilor o literatură care să răspundă marilor probleme pe care le ridică desăvîrșirea operei de construcție socialistă în patria noastră.
Analizei unor probleme teoretice 

legate de transformările revolu
ționare petrecute în țara noastră i-au fost consacrate culegerea de studii „Probleme ale desăvirșirii construirii socialismului" (1962), lucrările „Despre dialectica construirii socialismului" (1964) de Mihail Cernea, „Intelectualitatea în viața socială" (1965) de Erno Gâll.Pe linia sarcinilor trasate de partid, de a intensifica popu
larizarea concepției materialiste 
despre lume, în acești ani au a- părut volume ca : „Știință și religie" (1960), „Antologia ateismului din România" (1962), lucrarea colectivă „Despre previziunea științifică" (1965) etc.

Congresul al III-lea a pus accen
tul pe necesitatea combaterii ferme 
a ideologiei burgheze. In acest sens.

editura a publicat: culegerea de studii „Neopozitivismul" (1962), „Critica filozofiei personaliste" (1962), „Sociologia burgheză contemporană și problema claselor" (1962), „Inconsistența argumentării idealist-subjective" (1965).
în domeniul istoriei relevăm 

creșterea numărului și a tirajelor 
lucrărilor originale cu o tematică 
majoră, cele mai multe dintre aces
tea fiind consacrate istoriei Româ
niei. Ținuta științifică, concomitent cu larga accesibilitate au făcut să fie mult apreciate de cititori lucrările apărute în colecția „Pagini din istoria patriei" (Bobîlna de prof, univ. Șt. Pascu, Dacii ș.a.), ca și cele din colecția „Pagini de istorie universală".între lucrările pe tărîmul istoriei se înscriu unele realizate la un nivel științific remarcabil, ca de pildă lucrarea acad. A. Oțetea, „Renașterea".în fiecare an apar lucrări consacrate istoriei mișcării noastre muncitorești. (Mișcarea muncitorească din Transilvania (1890—1895) de A. Deac, Din istoria contemporană a României — 1965 etc.).

în literatura juridică, ne-am o- 
rientat în primul rind spre aborda

rea unor teme strîns legate de con
strucția economică (Raporturile contractuale de furnizare a produselor, Legislația contabilă-financia- ră etc), precum și de dezvoltarea și 
întărirea proprietății socialiste („Dreptul de proprietate socialistă și celelalte drepturi reale principale de tip nou în dreptul R.P.R." ș.a.).în încheiere, aș dori să subliniez contribuția însemnată adusă de oamenii de știință din țara noastră la asigurarea unui conținut de idei tot mai bogat al literaturii ce apare în Editura Științifică, ca și faptul că, pentru atingerea acestui important deziderat, va trebui să ne preocupăm ca fiecare lucrare pe care o edităjn să se prezinte la un nivel științific corespunzător. Va trebui, de asemenea, să edităm lucrări noi, care să răspundă sarcinilor și necesităților actuale.Lucrătorii editurii noastre vor depune eforturi pentru a realiza lucrări care să-i ajute pe cititori în cunoașterea și înfăptuirea mărețelor sarcini pe care Congresul al IV-lea al P.M.R. le va pune în toate domeniile construcției economice și social-culturale.

H. Bergson scria că în 
teatrul lui E. Labiche 
(1815—1888) „între mo
mente toarte ta.-i și su
gestii foarte subtile este 
loc de nenumărate efecte 
comice". Această înte- 
meiafă observație pare 
să-l fi condus și pe re
gizorul L. Giurchescu în 
structurarea spectacolului 
cu piesa „Pălăria floren
tină", adaptată de Alecu 
Popovici.

Procedînd la solutiona
rea scenică în spirit con
temporan a intrigii pro
puse de autorul vodevilu
lui, regizorul a fost soli
citat mai puțin de reliefa
rea încurcăturilor, a sce
nelor bufe, atenfia sa 
concentrîndu-se cu precă
dere asupra redării mo
ravurilor timpului, a unor 
trăsături caracteristice ca
tegoriilor sociale satirizate 
de Labiche. Consecvent 
inten(iei de a surprinde 
acele „nenumărate efecte 
comice” de care vorbește 
Bergson, L. Giurchescu a 
tratat foarte liber, fără 
prejudecăți și fără pon- 
cife, textul pe care l-a 
avut la dispozi(ie, pe de 
o parte diferenjiind tipuri, 
ticuri, caractere, pe de 
alta omogenizînd (dar nu 
nivelînd) trupa și îndrum 
mind-o pe linia unei di
versități de procedee co
mice : de la burlesc și 
grotesc (în portretizarea 
lui Fadinard, Nonancourt, 
Bobin), la comicul tăios, 
violent (Tavernier, Clara), 
de la umorul sprințar, 
popular (cu care au fost 
interpretați Virginie, Fe
lix), la cel placid, sec 
(Vezinet), sau la cel in
sinuant, alambicat (Ba
roana, Rosalba).

Spectacolul, de o fan
tezie debordantă, cultivă 
comicul gras, copios. Ac
torii au folosit din plin re
gistrele vocale înalte, ga
gurile, poantele. Farsa a 
fost transpusă scenic cu 
mijloacele specifice ge
nului ; veselie, gălăgie, 
bastonade, umbrelade etc. 
Muzica, scrisă de V. Ve- 
selovschi și Radu Șerban, 
reprezintă în acest spec
tacol mai mult decît un 
simplu pigment, ea fiind 
un mijloc de ironizare a 
anumitor clișee compo
nistice ale epocii și ocu- 
pînd un spa(iu atît de în
tins, îneîf uneori piesa ca
pătă aspectul unei come
dii muzicale. „Compera- 
jul", imaginat ca factor de 
legătură între tablourile 
vodevilului, ne-a dus, prin 
modul inventiv cum a fost 
realizat scenografic (o în
șiruire de plăci fotogra
fice con(inînd caricaturi 
însofite de un scurt text), 
cu gîndul la prima virsfă 
a filmului mut.

Toate aceste elemente 
(cadru plastic, muzică, in
terpretări actoricești) sînt 
utilizate în parodie la a- 
dresa unor moravuri și 
tipuri specifice nu numai 
Franței din a doua jumă
tate a secolului al XlX-lea. 
Se parodiază manierismul 
unor cîntăreți de operă și 
operetă, sînt criticate gro
solănia, superficialitatea, 
imoralitatea.

Refin în mod deosebit 
atenfia în acest spectacol 
modul în care a lucrat re
gizorul cu actorii și rezul
tatele bune obținute In •-

ceastă direefie. Un vode
vil ca „Pălăria florentină" 
(atît de bogat în sugestii 
comice, în întîmplări de 
mare haz), servit cu prea 
mult „elan” actoricesc, 
s-ar fi putut transforma cu 
ușurinfă într-un spectacol 
de bilei. Au existat însă 
gustul sigur și mina fer
mă a regizorului, care au 
orientat întreaga echipă 
spre un joc de îngroșare 
măsurată, actorii desprin- 
zîndu-se în mod conștient 
de chipurile pe care tre
buiau să le reproducă și 
parodiind ei înșiși perso
najele interpretate.

Cornel Vulpe, foarte 
mobil, elastic și plin de 
vervă, l-a acoperit de ri
dicol pe Fadinard ; Ștefan 
Mihăilescu-Brăila l-a în- 
vesmînfaf pe Nonancourt 
în haina strimta a grotes
cului absolut ; Ștefan Bă
nică s-a arătat acidulat și 
vitriolant vis-ă-vis de efu
ziunile cazonerotice ale 
locotenentului Tavernier ; 
Maria Georgescu-Pătrașcu 
în Anais, replica feminină 
a lui Tavernier, a contu
rat cu economie de mij
loace o imagine expresiv- 
comică ; Dana Comnea și 
Paul loachim și-au bătut 
joc în chip subfire de cele 
două personaje fade (Ba
roana și Rosalba), repre- 
zentînd „le beau monde"; 
Tamara Buciuceanu a iz
butit una dintre cele mai 
suculente creafii ale spec
tacolului, în rolul focoasei 
modiste Clara. Alături de 
aceștia, Mariana Mihuf a 
atacat cu nerv un rol de 
ingenuă comică (Helene), 
Athena Demetriad a dez
lănțuit o cascadă de voio
șie în rolul subretei Virgi
nie, Al. Azoi|ei s-a com
plăcut într-o prea marția
lă poză în valetul Felix, 
iar Traian Dănceanu a fă
cut din Vezinet un fel de 
gramofon cu o singură 
placă, și aceea stricată.

Decorul semnat de San
da Mușatescu, avînd un 
aer de chioșc de grădină 
publică provincială, în 
care răsuna pe timpuri 
muzica militară, a răspuns, 
intentional și functional, 
ideii întregului spectacol.

O mai bună ritmare, în 
special spre final, și înlă
turarea unor lungimi so- 
cot că ar contribui la asi
gurarea acelui „allegro 
vivace", atît de necesar 
unui asemenea gen de H 
spectacole. O condifie a 
succesului de durată al 
spectacolului esfe, cre
dem, aceea ca interprefii 
să păstreze neștirbite 
măsura și bunul gust, să 
nu accentueze peste mă
sură unele îngroșări (în 
cîteva locuri poate exce
sive și în textul, altfel 
foarte spiritual, al adap
tării).

Reușita „Pălărie! floren
tine" pe scena Teatrului 
Muncitoresc C.F.R, se da- 
torește atitudinii contem
porane fa(ă de un text 
care putea să apară pră
fuit, dacă ar fi fost recon
stituit muzeistic, fără inter
venția omului de teatru 
din anul 1965 ; este, după 
părerea mea, un mod fe
ricii de a monta o piesă, 
relativ depășită, înfr-o vi
ziune care să răspundă 
exigentei spectatorului zi
lelor noastre.

Mihai FLOREA

Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30, 19; 21,30). Infllnire la Ischia
— cinemascop ; Republica (completare 180 de zile în 
Atlantic - 3,30; 11. 13,30; 16,15; 19; 21,40); București 
(completare La cel mal înalt nivel — 9,15; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15), Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 20,30). America, America (ambele seu.) : 
Luceafărul (10, 13,15; 16,30; 20). Grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 2'115). Grivita (completare 
Miiue începe azi - 10; 16, 19,30), Flacăra (16: 19,50), 
Miorița (10; 13,15; 16,30; 20). Învierea (ambele serii) : 
Carpați (10,30; 15; 19) Săritură in întuneric : Capitol 
(completare Arta chineză de decupare — 9,30; 11,15; 
14; 16,30; 10,45; 21; la gradină — orele 20,30),' Florească 
(11; 16; 18,15; 20,30). Jungla tragică : Festival (9,45; 13; 
14,15; 16,30; 18,45; 21; la grădină — orele 20,30), Feroviar 
(9,15; 11,30: 13.45; 16; 18,15, 20,30), Flajițura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Caidul (completare Qurg lumii) : Vic
toria (10, 12, 14; 16,15, 18.30, 20.45). IaiWȘTfc a- cinema
scop (ambele serii) : Central (3,30; 13; 16,30; 30). Bădă
ranii (completare Noi și șoarcie) : Lumina (9,30; .11,45; 
14; 16.15; 10,30; 20,45). SpiV culmi : Union' (15; 17; 10; 
21), Dacia (9—17 în continuare : 19; 21). Program pen
tru copii ; Doina (orele 10 dimineața). Asta-i tot ce 
s-.a întimplat (completare Zilele Sightșoarei) : Doina 
(11.30: 13,45; 16; 13,15; 20,30). Trei grăsuni - Caii arabi
— La hotarul a două lumi — Acolo unde Carpațli in-
tîlnesc Dunărea ; Timpuri Noi (10—21 în continuare). 
Casa Ricordi : Glulești (15,30; 18; 20,30) Femeia necu
noscută : stadionul Dinarno (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 20.30). Arenele Libertății (Pateul Libertății — 
orele 20,30). Buzeștl (9,30; 12 15,30- 18) Modern (9,30;
12; 14,30; 17. La orele 19,30 rulează Neamul Șoimăreș- 
tilor — cinemascop, ambele terii) Bufonul regelui : 
Grădina Buzești (Str. Buzești nr. 9 -li — orele 20,30). 
Veselie la Acapulco (completare Artiști amatori) : 
Cultural (10,30: 14,30; 16,45. 19: 21,15) Neamul șoimărcș- 
tilor — cinemascop (ambele serii) : înfrățirea între 
popoare (completare Șopîrle - 10 30; 16,15; 19.30). Can- 
Cân — cinemascop . Excelsior (Completare O călătorie 
spre inima Reșiței — 9,30; 12.30:' 16.30; 19,45). Fernand 
cow-bioy (completare- Comori de artă romănească) : 
Crîngașl (16; 18.15, 20.30). De doi bapl ylolete : Bucegi 
(10; 12.15; 16; 18.30; la grădină - orele 20,30). Pădurea 
spînzurațllor — cinemascop (ambele serii) (completare 
Delta, raiul albinelor) Urtifăa’ (16,30; la grădină - o- 
rele 20.30). Fiul căpitanului Blood — cinemascop : To
mis (completare Secolul gîndirii omenești — 9.30; 11,30; 
13,30; 16.30; 18,30; 20,30; la grădină - orele 20,30), Melo
dia (completare O zi de iarnă la Zăbrani — 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15. 20.30). Două etate de fericire : Vitan (16;
18.15) . Bine ați venit!: Munca (completare Baletul negru
din Senegal — 16; 18.15; 20.30), Cosmos (completare
Joris Ivens — 16; 18; 20), Oliver Twist : Popular
(16; 18,15: 20.45). Winnetou — cinemascop; Arta (com
pletare Iosif Kelmonski — 11; 14; 16: 18,15; 20.30;
la grădină — orele 21). Drumul Sării (completare Ge
lozie — 16- 18.15; 20.30) Cronica miei crime — cinema
scop : Moșilor (completare Eu și oglinda — 15,30; 18; 
la grădină — orele 20,30) Scaramouch^ — cinemascop: 
Viitorul (completare Pionieria nr. 3/1905 — 11; 16; 18,15; 
20,30). Animalele : Colentlna (completare Pionieria nr. 
3/1965 — 16; 18; 20; la grădină — orele 20.30) Hocheiștii
— cinemascop : Volga (completare Gelozie — 10; 12; 
16: 18.15; 20.30). Hanka : Rahova (16; 18,15; la grădină
— orele 20.30). Raby Mâtyăs : Progresul (15,30; 18;
20.15) . Dă-J înainte fără grijă : Lira (completare Soare
în sticlă - 15,30; 18; la grădină - orele 20.30) Merii 
sălbatici : Ferentari (completare Puiul de vultur — 
16; 18; 20) Nuntă cu peripeții . Cotrocenl (completare 
Locuința — 15,30; 18: 20,30). Arena circului : Pacea
(completare Dincolo de cercul polar — 16: 10; 20).
Regina cîntecelor : Grădina „Vitan" (Calea Dudești - 
orele 20.30). Parisul vesel : Grădina .Progresul-Parc" 
(Piața Libertății — orele 20.30). Cum se reușește în 
dragoste : Expoziția realizărilor economiei naționale a 
R.P.R. (Piața Scînteil — orele 20.30).

Ieri în țară; Vremea a fost instabilă în vestul șl 
nordul țării, unde cerul a prezentat înnorărl mai 
accentuate și au căzut averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. In sud-est însă vremea a fost 
excesiv de călduroasă, cu ceru) variabiL Datorită 
unei circulații atmosferice rapide, cît și diferenței 
mari de temperatură între nord-vestul țării, unde 
temperaturile cele mai ridicate de la ora 14 au atins 
25 de grade șl sudul Olteniei, Muntenia și Dobrogea, 
unde temperaturile au atins 38 grade, vîntul s-a in
tensificat în cursul după amiezii atingînd în Cîmpia 
Dunării, local, 80 de km pe oră. în București ; Vre
mea a fost excesiv de călduroasă și ușor instabilă. 
Cerul a prezentat înnorărl trecătoare. Vîntul. în 
general slab, s-a intensificat în cursul după amiezii 
cînd a suflat tare. Temperatura maximă a atins 37 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 șl 9 Iulie. In 
țară : Vreme ușor instabilă în prima parte a interva
lului, apoi în general frumoasă, Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi locale .sub formă de averse. înso
țite de descărcări electrice. mai ales în sud-vestul 
țării. Vînt slab cu unele inlenslflcări trecătoare din 
sectorul nordic Temperatura îp scădcz-ș 'a început, 
apoi în creștere. Minimele vor fi cuprinse între s 
19 grade. Iar maximele între 22 șl 32 grade In Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă în prima parte a 
intervalului, apoi devine în general frumoasă. Cerul 
va fl schimbător. Tendințe de ploaie sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice. Vînt slab, pînâ 
la potrivit din vest Temperatura în scădere ușoară 
la început, apoi în creștere.
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ÎN DEZBA

AGRICULTURA

CERINȚE NOI

IN FAȚA CONSTRUCTORILOR

DE MAȘINI AGRICOLE

Intre S.M.T.-uri și cooperativele 
agricole de producție există relații 
reciproc avantajoase. în prezent, 
aceste relații sînt reglementate prin 
contractele de lucrări. Aici sînt pre
văzute drepturile și obligațiile 
celor două părți. în majoritatea ca
zurilor, prevederile contractuale 
sînt respectate și de o parte și de 
cealaltă. în unele cazuri, ele nu se 
realizează. De ce ?

Primele abateri de la obligații au 
loc chiar la încheierea contractelor 
din cauză că uneori acestea sînt 
privite îormal, socotite ca niște sim
ple hîrtii. Cooperatorilor din Bozieș 
și Bobîlna le place să contracteze 
suprafețe mai mari de cîf cele ce 
pot fi lucrate cu mașinile. Alții, ca 
cei din Nușeni, Gîlgău, Glod în
cheie contracte pentru suprafețe 
mai mici.

Ar fi bine ca încheierea contrac
telor să se facă pe baza unei ana
lize atente a situației cooperativei, 
avîndu-se in vedere atît suprafața 
de teren care poate fi lucrată me
canizat, cît și mijloacele proprii ale 
unității respective.

O dată cu înzestrarea S.M.T.-urilor 
cu mașini și utilaje din ce în ce 
mai perfecționate cresc și necesită
țile de oameni calificați. în cafego- 
ria aceasta intră nu numai mecani
zatorii, ci și mînuiforii de mașini de 
semănat, combine etc. Stațiunea își 
respectă obligația de a instrui acești 
oameni, dar unele cooperative îi 
schimbă de la o campanie la alfa. 
De aceea, cred că e necesară per
manentizarea cooperatorilor care 
sînt repartizați să ajute pe mecani
zatori la executarea diferitelor lu
crări ; aceasta este mai ales în fo
losul cooperativelor agricole.

,,/n anu/1970 în agricultură vor 
lucra peste 115 mii tractoare fizice, 
47 mii combine pentru cereale și 
un număr mare de alte mașini agri* 
cole cu caracteristici și performanțe 
ridicate. Se va introduce o gamă 
mai variată de tractoare de puteri 
și tipuri diferite și de mașini de 
mare productivitate, care să asigure 
un grad ridicat de mecanizare a 
lucrărilor agricole, corespunzător 
diferitelor culturi și zootehniei".

(Din proiectul de Directive)

Repartizarea rațională
a mașinilor

„Sînt de părere ca în proiectul de 
Directive să se prevadă ca o sarcină 
importantă a organelor de resort co
relarea numărului de tractoare care 
se produc cu cel al mașinilor agri
cole necesare acestora".

„Consider că e necesar ca proiectul de 
Directive să prevadă reducerea timpului 
de introducere în producție a tractoare
lor și mașinilor agricole, printr-o mai 
mare operativitate în toate fazele de sta
bilire a tipurilor și asimilarea lor în fa
bricație".Proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea al partidului a- cordă o deosebită însemnătate dezvoltării, în continuare, a bazei teh- nice-materiale a agriculturii. în vederea asigurării unui grad ridicat de mecanizare a lucrărilor agricole, urmează să fie introduse un număr însemnat de tipuri de tractoare și mașini agricole cu performanțe tehnice-economice ridicate. Pentru înfăptuirea acestor obiective, cercetătorilor din Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii le revin sarcini importante. Bazați pe cunoașterea celor mai avansate realizări pe plan mondial și a condițiilor de lucru de la noi, specialiștii institutului stabilesc cerințele noi ale agriculturii față de construcțiile de mașini agricole.Extinderea mecanizării și Ia procesele de producție agricolă unde se mai folosesc încă muncă manuală și tracțiune animală, perfecționarea continuă a tractoarelor și mașinilor existente impun respectarea de către constructorii de mașini agricole a unor noi cerințe ale agriculturii noastre socialiste.

In primul rînd mă gîndesc 
la necesitatea realizării unui 
sortiment corespunzător de

tipuri de tractoare și mașini 
agricole care să poată e- 
fectua mecanizarea proce
selor de producție în toate 
ramurile agriculturii, cu 
maximum de eficiență eco
nomică.Aceasta înseamnă că pentru mecanizarea lucrărilor din cultura cerealelor păioase și a porumbului, alături de tractoarele de 65 CP pe roți și pe șenile, cu sistema de mașini corespunzătoare, existente în producție, sînt necesare tractoare mari, puternice, cu două și patru roți motrice, și mașini agricole, combine de mare capacitate.Pentru mecanizarea lucrărilor în viticultură sînt necesare tractoare pe roți și pe șenile cu lățime mai redusă ; pentru pomicultură, tractoare pe roți și șenile cu înălțimea mai mică ; pentru legumicultura, sfeclă de zahăr și cartofi, tractoare pe roți cu lumină mare și lățimea pneurilor mică ; pentru mecanizarea lucrărilor pe pante cît și pentru pășuni și finețe, tractoare pe șenile cu lățimea suprafeței de sprijin mare și centrul de greutate coborît. Aceste tipuri de tractoare trebuie să aibă o putere de 40—45 CP.Ținînd seama de marele volum

PE MÎNA CUI DĂM
FRACTOARELE

S.M.T.-urile sînt totate în fiecare an :u tractoare și mașini maiExploatarea lor cu randament sporit și prelungirea duratei de funcționare ne- resită ca mecani- ratorii să aibă o calificare bună, să-și ridice continuu nivelul de pregătire profesională în cadrul S.M.T.-ului nostru, ne-am străduit ca tinerii tractoriști să devină muncitori cu calificare corespunzătoare. în acest sens, am organizat o serie de instructaje periodice privind noile tractoare și agricole; in da de iarnă cursuri de prospătare a

agricole tot perfecționate.

mașini perioa- au loc relm- cunoș- tințelor profesionale în urma unor a- semenea preocupări, am înregistrat, desigur. rezultate care se concretizează in mal buna întreținere a parcului de mașini și tractoare și mai ales în calitatea lucrărilor e- xecutateTotuși, nu s-a a- |un« încă la nivelul de calificare corespunzător tehnicii la care se realizează tn prezent tractoarele și mașinile a- gricole Mii dea

de a de pre-dreptul milă da mindrețe tractor U-650, miat la Tîrgul internațional de la Leipzig, pe mina unui tinerel cu firave cunoștințe in arta de a conduce o asemenea mașină. Evităm, în cele mai multe cazuri, să facem acest lucru.Slaba calificare a unor tineri iși are izvorul, după părerea mea, in organizarea defectuoasă a tnvătămfntului profesional. Tractoriștii șe pregătesc la o școală ce se află lingă stațiunea noastră. Știm ce se intimplă aici. In primul an de școală, elevii aproape că nu fac cunoștință cu mașinile agricole și cu tractoarele. Predarea este prea teoretică și se neglijează practica. Profesorii școlii predau după o programă depășită, fă- cîndu-Is cunoscute elevilor mai motoarele și nile de tip vechi! despre mai noi cunosc probabil și ei mai puțin. Nici manualele nu țin pasul cu teh- nița nouă, descriind mai ales tipuri de mașini, agregate a- qricole, tractoare cu

caracteristici depășite. Același lucru se poate spune și despre manualele și cariile care se folosesc la lecțiile și cursurile din cadrul învățămîntului agrozootehnic. De aceea,
propun revizuirea 
manualelor pentru 
mecanizatori și pu
nerea lor de acord 
cu ceea ce este nou 
în tehnică. De asemenea, cred că este bine să se organi
zeze, ia nivelul re
gional, cursuri de 
împrospătare a cu
noștințelor ingineri
lor 
care 
in 
proiesionaie de me
canici agricoli.

și maiștrilor 
funcționează 

cadrul școlilor

ales tnași- mai cele

La conferințele din cadrul propagandei tehnice, directorul stațiunii, cît și cadrele tehnice ar fi bine să tină tn fata tractoriștilor conferințe eu o tematică adecvată, pe înțelesul lor.Nu putem aștepta totul de la centru. Așa cum ne vom pregăti cadrele, așa Ie vom avea.
Mihai 
RlȘNOVEANU 
inginer șef,
S.M.T. Bărcăneșfi' 
Ploiești

de muncă ce se execută în prezent la cultura sfeclei de zahăr și a cartofilor, este necesară realizarea unor utilaje pentru mecanizarea lucrărilor de plantat cartofi, de întreținere a sfeclei de zahăr, ca și pentru mecanizarea integrală a recoltării și transportului. Marele volum de substanțe chimice pe care-1 va primi agricultura — îngrășăminte lichide și solide, in- sectofungicide și ierbicide — face necesar ca, într-o etapă scurtă, să fie stabilite și realizate tipuri corespunzătoare de mașini și instalații pentru păstrarea, transportul și administrarea acestor produse. Cele 400 000 hectare ce urmează a fi irigate în anii cincinalului următor pretind folosirea unor mașini corespunzătoare pentru amenajarea terenului, nivelare și irigare.De asemenea, este necesară introducerea în agricultură a tuturor tipurilor de mijloace de transport de mare capacitate, ca: remorci tehnologice, basculante, cisterne, autotractoare normale și frigorifice, precum și dotarea agriculturii cu depozite de păstrare și condiționare a produselor agricole, inclusiv depozite frigorifice pentru legume și fructe.Această diversificare de tipuri de tractoare și mașini agricole este necesar să se facă ținîndu-se seama de folosirea la maximum a unui număr cît mai mare de organe de mașini comune, pentru ca exploatarea și întreținerea lor să fie cît mai economice.
Tractoarele și mașinile a- 

gricole trebuie să aibă per
formanțe tehnice-economice 
la nivelul cel mai înalt al 
tehnicii actuale, să fie de 
mare productivitate, cu o 
mare siguranță in exploata
re și de greutate redusă, înseamnă că e necesar să se realizeze mașini cu viteza și lățimea de lucru mare, mașini care să execute la o singură trecere mai multe o- perațiuni. De asemenea, noile mașini agricole să realizeze o calitate

bună a lucrărilor, respectîndu-se cerințele din ce în ce mai exigente ale agrotehnicii moderne.
Consider că în proiectul de Di

rective e necesar să se prevadă re
ducerea timpului de introducere în 
producție a tractoarelor și mașini
lor agricole printr-o mai mare o- 
perativitate în toate fazele de sta
bilire a tipurilor și asimilarea lor 
în fabricație. Pentru aceasta tre
buie studiate toate posibilitățile ca, 
paralel cu îmbunătățirea perfor
manțelor tehnice-economice ale 
mașinilor agricole, să se reducă 
timpul necesar efectuării studiilor, 
experimentărilor, pentru proiecta
rea și construirea prototipurilor, în
cercarea acestora în vederea omo
logării și asimilării în fabricație. Pe această linie să se asigure aparatura modernă electronică de măsurare a parametrilor mașinilor și de prelucrare a datelor obținute, standurile de laborator, pistele destinate pentru încercări forțate și altele, care pot reduce cu pînă la 50 la sută timpul necesar efectuării studiilor, experimentărilor și încercărilor în vederea omologării. De asemenea, să fie însușite, ca prototip, modelele de mașini agricole care au dat bune rezultate la experimentări, putîn- du-se astfel trece operativ la asimilarea lor în fabricație. Pentru scurtarea perioadei de introducere în producție a mașinilor noi se impune ca de Ia primul lot al fabricației de serie, acestea să fie realizate Ia nivelul modelului de referință sau al prototipului omologat.Colaborarea strînsă între Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculțurii și întreprinderile constructoare de tractoare și mașini agricole, în toate etapele, în- cepînd de la elaborarea studiilor tehnice-economice și pînă la introducerea în producție a mașinilor, va asigura succesul îndeplinirii sarcinilor ce ne revin din proiectul de Directive.

Ing. Toma DRAGOȘ
director al Institutului de cercetări 
pentru mecanizarea agriculturii

„Trebuie insistat asupra instruirii me
canizatorilor, pentru ca ei să acorde o 
mai mare atenție îngrijirii mașinilor în 
exploatare și gospodăririi cu răspundere 
a pieselor de schimb, micșorîndu-se ast
fel consumul lor".

An de an, industria constructoare de mașini dă agriculturii noastre socialiste tractoare și mașini a- gricole în număr din ce în ce mai mare, ceea ce are ca rezultat lărgirea treptată a mecanizării lucrărilor agricole și sporirea recoltelor. Totodată, industria noastră a reușit să îmbunătățească calitatea utilajelor agricole și a pieselor de schimb, creînd tractoare și mașini agricole de mare productivitate, la nivelul tehnicii mondiale.Pentru a se realiza sarcina cuprinsă în proiectul de Directive privind executarea lucrărilor agricole, în toate zonele țării, în termene scurte și de bună calitate, este necesar ca pe lingă dotarea cu noi tractoare și mașini să se asigure piese de schimb care să permită funcționarea lor neîntreruptă.Datorită perfecționării construcției tractoarelor, mașinilor agricole și pieselor de schimb, creșterii nivelului tehnic, profesional și politic al mecanizatorilor, întreținerea, repararea și exploatarea utilajelor în unitățile S.M.T. și G.A.S. s-au îmbunătățit simțitor, consumul specific de piese de schimb scăzînd de la un an la altul. Astfel, în timp ce parcul de tractoare a crescut în 1965 față de 1960 cu 90 la sută, consumul total de piese de schimb a sporit cu numai 55 la sută, ceea ce înseamnă de fapt o reducere 
a consumului specific cu aproape
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Ing. Florian NICOLA 
directorul S.M.T.-Dej

Cointeresarea
mecanizatorilor

De curînd, în stațiunile de ma
șini și tractoare se aplică noul sis
tem de salarizare. Aplicarea acestu
ia cointeresează pe mecanizatori în 
executarea unor lucrări de calitate 
bună și în timpul optim, condiție 
hofărîtoare pentru obținerea unor 
recolte mari. Și în trecut noi am 
urmărit cointeresarea mecanizatori
lor la realizarea producției în co
operativele agricole. în 1964, pen
tru executarea unor lucrări de loar- 
fe bună calitate și depășirea pro
ducției la hectar, stațiunea noastră 
a plătit premii în valoare de peste 
150 000 lei. Cointeresarea mecani
zatorilor este legafă de 
rea planului. Dar planul 
lucrărilor se primește de 
liui agricol regional fără 
seama de 
reale ale 
tractoare, 
iafe cu 
producție.
se dau aceleași cifre de plan sta
țiunilor cu condiții diferite, fie că 
se dau cifre diferite peniru unități 
cu aceleași condiții. Propun ca mai 
înfii consiliul agricol regional să 
aibă în vedere contractele încheia
te de S.M.T. cu cooperativele a- 
gricole de producție ți apoi să sta
bilească volumul anual de lucrări 
al fiecărei stațiuni. Pentru mecani
zatorii care realizează economii 
piese de schimb, 
btifianfi, consider 
se stabilească un 
premiere. în felul 
mai multă atenție 
toarelor și mașinilor agricole.

Ing. Petre MIREA 
directorul S.M.T. Topraisar

îndeplini- 
anual al 
la consi- 

a se fine 
materiale 
mașini și 

înche-

posibilitățile 
stațiunilor de 
de contractele 

cooperativele agricole de 
Din această cauză, fie că

de 
lu- 
să 
de 
da

carburanți și 
că ar trebui 
fond special 
acesfa se va 
exploatării frac-

S.M.T.-urile din regiunea Galați efectuează, an de an, un volum tot mai mare de lucrări în cooperativele agricole. A- ceasta se reflectă în producțiile sporite care se obțin. Mecanizatorii sînt solicitați să efectueze în afară de arat, semănat sau recoltatul cerealelor și alte feluri de lucrări, cum sînt pră- șitul, împrăștiatul îngrășămintelor chimice, combaterea dăunătorilor etc., care înainte se executau manual. Anul acesta S.M.T.-urile din regiunea noastră execută lucrări pe circa 500 000 ha. Pentru a- ceasta ele au la în- demînă 3 400 tractoare fizice, aproape 1 800 combine de cereale și alte mașini agricole moderne.Rețeaua stațiunilor de mașini și tractoare acoperă tot mai bine teritoriul regiunii. De curînd, in nordul raionului Tecuci, la Berheci, într-o zonă mai îndepărtată de stațiunile existente, a luat ființă un nou S.M.T. Deservirea cooperativelor agricole de producție se îmbunătățește continuu. Totuși, datorită condițiilor specifice din raioanele situate în nordul regiunii: Bujoru,Galați, Tecuci, unde sînt mari suprafețe de terenuri în pantă, S.M.T.-urile execută încă un volum mai mic de lucrări, iar tractoarele și mașinile agricole existente sînt folosite cu randament mai un scă-

zut. In aceste raioane, din cauza condițiilor climatice deosebite, principalele lucrări agricole se e- fectuaseră cu 10—15 zile mai tîrziu decît în sudul regiunii. Tocmai de aceea, în timpul principalelor campanii, noi facem o redistribuire a mașinilor între stațiuni. Aceasta se realizează destul de repede. Avantajul este evident. Prin concentrarea forțelor mecanice în timpul prielnic se grăbește executarea lucrărilor. Totuși, aceste deplasări duc la cheltuieli suplimentare. Unele mașini se defectează pe drum, calitatea lucrărilor nu este întotdeauna cea dorită. A- ceste deficiențe pot fi remediate. In proiectul de Directive se subliniază că în perioada 1966—1970 se va introduce o gamă mai variată de mașini care să asigure un grad ridicat de mecanizare a lucrărilor. Pentru raioanele din zona de deal, consider că e necesar ca S.M.T.-urile să fie dotate cît mai repede cu tipuri de tractoare care pot lucra pe terenurile în pantă. Gama actuală de mașini agricole poate fi mult lărgită. Se simte lipsa unor mașini moderne pentru combaterea dăunătorilor culturilor, de împrăștiat îngrășăminte naturale, recoltarea furajelor fibroase etc. în zootehnie și la alte lucrări gospodărești s-a do-

vedit foarte bun încărcătorul pivotant cu greifere a cărui producție ar putea fi extinsă.In legătură cu activitatea S.M.T.-urilor se ridică și o altă problemă. Industria noastră produce o gamă variată de tractoare și mașini agricole care sînt repartizate unităților de către Consiliul Superior al Agriculturii. De multe ori însă, numărul acestor mașini corelat cu tractoarelor, se întîinesc cînd într-o sînt mai puține semănători sau alte mașini importante decît tractoarele e- xistente, ceea ce face ca unele tractoare să nu fie folosite. Alteori se constată o situație inversă. De aceea, în vederea utilizării cu randament maxim a tuturor tractoarelor și mașinilor sînt de 
părere 
îectul 
să se prevadă 
o sarcină importan
tă a organelor de re
sort corelarea nu
mărului de tractoare 
care se 
cel al i 
gricole : 
cestora 
rea lor 
unități, du-se astfel se va a- sigura o eficiență optimă în exploatarea tuturor utilajelor.

Inq. Aurelian 
AGACHE 
șeful serviciului 
S. M. T., Consiliul 
agricol regional 
Galați
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la sută. Prin mărirea capacită- de producție a uzinelor de reparații aparținînd Consiliului Superior al Agriculturii, a fost posibil ca, în ultimii ani, peste 900 repere de piese de schimb de tractoare și mașini agricole bricate de către aceste berîndu-se în acest mod importante de producție rul construcției de mașini.Pentru întreținerea și repararea parcului de tractoare și mașini a- gricole, încă din luna martie 1964, Oficiul central de aprovizionare tehnico-materială din Consiliul Superior al Agriculturii a depus la departamentele producătoare planul de aprovizionare pentru piese de schimb pe 1965, astfel că acestea au avut posibilitatea să-și planifice din timp producția pentru ca livrările să fie efectuate la tei-

să fie fa- uzine, eli- capacitâți în secto-

menele solicitate de unitățile agricole. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la uzinele „Tractorul"- Brașov, Uzina mecanică Sinaia, U- zina mecanică Plopeni, precum și Uzinele de reparații din Arad, Botoșani, Galați etc. au reușit să dea agriculturii piese de bună calitate și la timp util.Cu toate realizările obținute în

din 17 773 m lan- iuniependența’-Sibiu,țuri Gall a livrat pînă la 1 numai 9 259 m. Datorită acestei situații, la reparațiile mașinilor agricole pentru. recoltat efectuate în prima parte a trimestrului, a trebuit să se folosească și piese u- zate ce nu pot garanta buna funcționare a mașinilor în timpul crăiilor agricole. In afară de lu-
a-

I

S’.-j

. Â

CĂ
CĂ

ților furnizoare cît și a celor beneficiare. De exemplu, Ia întocmirea planurilor anuale de a- provizionare cu piese de schimb, unele întreprinderi de aprovizionare și organe regionale solicită la anumite repere cantități insuficiente, iar la altele mai mari decît este necesar. Din această cauză, în cursul anului trebuie să se modifice planul depus la ministerele producătoare, fapt ce provoacă perturbații în procesul de producție al uzinelor furnizoare.Proiectul de Directive de-al IV-lea Congres al lui prevede ca în anul ducția pieselor de schimbdouă ori mai mare decît în 1965. Aceasta va crea condiții ca în sectorul agricol să se elimine una din cauzele principale care determină volumul imobilizărilor în brazdă.

ale celui partidu- 1970 pro- să fie de

ultimil ani privind exploatarea tractoarelor și mașinilor agricole, precum și în planificarea și livrarea pieselor de schimb, mai există deficiențe, în special în fabricația acestora. La uzinele „Tractorul*, Uzina mecanică Sinaia Ia fiecare început de an se stabilește un grafic de lucru pe întregul an, iar livrările se desfășoară ritmic. Cu totul alta este situația la uzinele „Semănătoarea"- București, „Independența"-Sibiu, „Electroprecizia"-Săcele etc. unde graficul anual, confirmat prin’ repartiție și contract, trebuie să fie modificat de la o lună la alta, deoarece livrările nu decurg la nivelul angajamentelor luate. Astfel, pînă la data de 1 iunie uzina „Semănătoarea" a rămas în restanță cu 141 repere din 281 contractate p® primul semestru al acestui an. in aceeași perioadă, uzina „Inde-

11-ceasta, ritmul nesatisfăcător al vrărilor a făcut ca mersul reparațiilor să se desfășoare cu încetineală.
In agriculturi, lucrările 

trebuie făcute intr-un anu
mit timp. Dacă unele pie
se de schimb nu sînt li
vrate la termenul planificat, 
utilajele care necesită aces
te repere vor fi imobilizate, 
nu vor putea lua parte la 
lucrări, diminuînd astfel 
producția și ridicind prețul 
de cost.Dacă deficiențele arătate mai sus se datoresc uzinelor furnizoare de piese de schimb, sînt însă și unele aspecte negative care se manifestă în planificarea aprovizionării și care influențează în mod defavorabil atît activitatea unită-

Consiliul Superior al A- 
griculturii să ia măsuri pen
tru eliminarea lipsurilor e- 
xistente în planificarea a- 
provizionării unităților agri
cole cu piese de schimb.

Trebuie insistat, tn continuare, 
asupra instruirii mecanizatorilor, 
pentru ca el sâ acorde o mai mare 
atenție Îngrijirii mașinilor in ex
ploatare șl gospodăririi cu răspun
dere a pieselor de schimb, pentru a 
se micșora astfel consumul lor. Să fie combătută și concepția dăunătoare a unor mecanizatori care în aprovizionare aplică principiul — mai bine să prisosească decît să lipsească. Prin aceasta se imobilizează inutil importante resurse materiale care determină lipsa unor piese de schimb.

Ing. Constantin ȘERBAN 
director general
Consiliul Superior al Agriculturii
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anchetei noastre am
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rar betonist — care 

nu și-a clădit o că
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pentru a o părăsi o 

dată cu vechile sale 
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activistul de partid 
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2.

3.

— Care este idealul dumneavoastră 
de viată, cum s-a format el ? Socotiți 
că se înfruntă în jurul dumneavoastră 
mai multe idealuri ? Si dacă da, în ce 
constau ele ?

— Ce ați avea de spus cu privire la rapor
turile dintre individ și colectivitate, 
dintre individ și individ, dintre prin
cipii și fapte ?

— Cum vedeți omul de mîine sau de azi, 
mai bine zis tipul de om spre care 
tindeți (dumneavoastră sau copiii 
dumneavoastră) ?

Optimizarea omului

REPORTA] d
SERGIU FARCAȘAN

IN AN C HE T A

E directorul de concepție al șantierelor navale, cum s-ăi’ zice constructo- rul-șef, și ne aflăm la el acasă, într-o odăiță izolată de activitatea celor doi copii, în piața centrală a noului Galați.
— Intr-un ziar, spune 

tov. GELU KAHU, a apă
rut de curînd o declara
ție de-a mea, prin care 
mă adresam tineretului 
care își alege calea în 
viață. Reproducerea, fi
rește, era fidelă spuselor 
mele, dar într-un punct 
se spunea că mi-aș fi 
realizat idealul din tine
rețe. Cred că e cam mult 
să spunem chiar așa.

Un om care zice 
că-i mulțumit, se a- 
propie de ratare. în
totdeauna este loc 
pentru mai bine, pen
tru optimizare.— Da, însă din cite știu aveți satisfacția de a vă fi făcut datoria. Sîn- teți unul din oamenii care muncește cel mai mult.Kahu desenează absent un cerc și răspunde :

— Chestiunea nu se 
poate judeca închis. Fie
care fenomen e contra
dictoriu și legat de alte
le : colegul meu de facul
tate, care lucrează la 
I.G.O. sau nu știu unde, 
a ajuns la trei acasă, după masă a dormit, seara 
e cu nevasta la plimba
re. Sînt momente cînd 
îți spui cu oarecare iri
tare că n-ai fost cîștigat 
la belciuge, mai ales a- 
tunci cînd ai de-a face 
cu oameni care se plîng 
că le faci mizerii și că în 
alte întreprinderi se tră
iește mai bine.

— Și cum le răspundeți ?

tuală, mai ales în lumi
na Directivelor. Spuneam 
că nu. interesează cît lu
crez, că pe primul plan 
e slujirea construcției so
cialiste, a partidului, a 
poporului. Avînd mereu 
acest mare țel in minte, 
capeți in același timp 
plăcere de pe urma mun
cii însăși. Numai că o 
muncă prelungită inutil, 
cu risipă, fără rost, e nei- 
gienică, e de fapt un fel 
de lenevie mascată a cre
ierului. Pentru creier e 
uneori mai ușor să tără
găneze o chestiune ore și ore, pe seama oboselii ge
nerale a organismului și 
a celor din jur, decît s-o 
rezolve printr-un sfert de 
oră de efort intens.— Vă gîndiți la ședințe ?

— Se vorbește mult 
despre ședințe dar, cu 
riscul de a surprinde pe 
unii, voi spune, dimpo
trivă, că sînt dese cazu
rile cind regret că nu pot 
merge la mai multe șe
dințe. De pildă acum, la 
dezbaterea proiectelor 
de Directive, la șantierul 
nostru se discută aproa
pe numai și numai con
cret : m-ar interesa să ti

— Cred câ un pro-
greș moral din cele mai
mari in ultimii ani este
atitudinea față de cri-

Ne prindem de ideal 
cu cabluri

lată-ne deci într-o comună. Un stol de biciclete — brigadierii și șefii de echipă care au ținut cu președintele ședința bisăptămînală — se împrăștie pe șosea. In clădirea botezată „planificare", departe de sediul gospodăriei dar aproape de locurile de muncă, stăm in fața unei mese lipsite de orice podoabă, lemn gol pe care se află, deschis, carnețelul președintelui — un om îndesat, cu tîmplele albe, erou al muncii socialiste.ti povestim tovarășului Negoiță cele aflate pe șantierul de la Galați de la tovarășul Ștefan Rădu- lescu, anume că țăranul citește Directivele, află de marile construcții în curs și tinde să părăsească satul, să se facă oră- șean.— Firește, în cooperativă crește productivitatea și aveți nevoie de mai puțini oameni. Totuși, această schimbare de ideal nu vă strîmtorează ?
— Poate că spre com

binat merg oameni din 
alte sate, ne spune tov. 
ION NEGOIȚĂ, președintele. La noi însă nu e așa. 
De multe ori au nevoie la 
șantier de brațe de mun
că și noi trebuie să-i în
demnăm pe oameni să se 
ducă acolo In alte coope
rative cer să li se dea a- 
deverințe ca să poată lu
cra la șantier, pe cînd la noi, invers, pun condiții: 
în perioadele cînd merg 
la șantier, le dăm mașina 
gospodăriei, dimineața și 
seara, drum de aproape 
patruzeci de kilometri. 
Care e concluzia trasă de 
mine ? Că, din cauza ma
rii deosebiri de condiții, 
nu se poate vorbi încă de 
un ideal neapărat orășe
nesc sau sătesc: după cum 
• viața omului, așa • și 
năzuința lui, să-și schim
be locul «au să și-I păs
treze.Tot planul, tot docu
mentul acesta mare cu 
Directivele, despre asta 
vorbește: cum să no fa
cem singuri concurență, 
din bine in mai bine. Alta dată, ca să-l scoți pe ță
ran din satul lui, era ne
voie de foame: îl izgo
nea de acasă viața rea. 
Azi, vezi oameni care fac o treabă sau alta nu ca să-și acopere necesitățile 
elementare, pe care le-au și acoperit.— Cum se manifestă lupta cu egoismul, cu ve

chile tendințe de mic proprietar ?
— Cred că liecare ță

ran a avut doi invățători: 
partidul și experiența lui 
proprie. Fiecare cu expe
riența lui, iar partidul cu 
linia care aduce rezolva
rea pentru toți, oricum ar 
ii trăit liecare.

In tinerețe, idealul 
meu de viață era să gă
sesc un loc bun de argat, 
că eram șapte copii și nici 
o fărîmă de pămînt. Cînd 
am plecat militar, am vi
sat să devin proprietar. 
Partidul Comunist a lup
tat pentru reforma agra
ră, iar eu am devenit și 
comunist și proprietar : 
împroprietărit cu două 
hectare, plus cele ale ne
vestei. Dar cu ce să le lu
crezi ? Erau niște proble
me, să te iei de Cap. Cînd 
a apărut rezoluția din 
martie 1949. am înțeles că 
asta-i soluția. De atunci, 
muncesc pentru coopera
tiva noastră : am fost bri
gadier și am făcuț Și tot 
felul de alte munci. Nici 
nu mai am timp să mă 
gîndesc la multe proble
me, afară de asta: răs
punderea față de șase 
mii de suflete. Cine 
lucrează numai pentru 
cîștig, n-ar putea mun
ci atîta cit muncesc 
cei 17 brigadieri ai noștri. 
Că, la urma urmei, e mai 
confortabil să fii coopera
tor de rînd: ai zile-mun- că, răspunderea nu e prea 
mare, cîștigi bine și nici 
capul nu te doare. Oamenii au în fața ochilor tabloul comunei de mîine. Idealul este pentru noi ca un copac mare de care te-ai prinde ca să te tragi înainte, cum te-ai prinde cu 
un cablu ca să tragi ma
șina afară din noroi.— E frumos ce spui, dar cum simți asta, în mod concret ?— Zilele astea, la fie
care cite douăzecișipatru 
de ore am avut — deși 
eram în plină campanie 
agricolă — cite una sau 
două ședințe de grupă de 
partid cu discutarea Di
rectivelor și a Statutului.

Am auzit ce spun oa
menii, propunere după 
propunere. S-au prins de 
comuna de mîine, așa 
cum o vor, și trag înspre 
ea, cu propunerile și cu 
munca.

Directivele îi vor
besc fiecărui» despre 
viața lui de peste un 
an și de peste doi și 
cinci ani, desnre co
pii, despre țară — lu

cruri pe care poți să 
le atingi cu mina 
parcă. Țăranul știe 
că tot ce a fost scris 
în planurile dinainte, 
s-a făcut. Niciodată 
omul nu s-a văzut 
atît de limpede față 
în față cu soarta lui 
și a țării.— In condițiile astea, se îngustează terenul de cultură pentru... semințele moralei vechi ?— Fiecare poate să vadă 

cit și ce muncește celă
lalt, chiulangiii nu sînt 
bine priviți. Il avem pe 
Stan Cost.ică: se plîn- 
gea mereu că-l nedreptă
țește brigadierul. Mai în- 
tli i-am explicat în fel și 
chip. Dar pină la urmă 
ml-am spus: de ce 
să-l conving eu ? De ce 
nu-l las să se convingă 
singur, prin fapte ? L-am 
întrebat: în care brigadă 
ziceai că vrei să treci ? 
I-am făcut hatîrul. De a- 
tunci, i-am schimbat bri
gada de trei ori. La ne
voie o să i-o schimb de 
17 ori. Toți cunosc cazul 
lui, cred că nu se simte 
bine.Nea BOLDEA PETRA- CHE are reputația unui țăran sfătos, care știe multe, tată a opt copii, un patriarh încă tînăr și în plină activitate la cei 56 de ani ai lui.

— Îmi pare bine că mă 
întrebi de inima oameni
lor, spune el. De multe 
ori se scrie cum a înflo
rit avutul nostru, dar mat 
puțin despre morel. Noi 
vrem să mulțumim ș! 
pentru asta, că am fost 
puși in condiții cînd pu
tem să avem suflet și 
demnitate, cum am citit 
deunăzi și în proiectul de 
Constituție. Nu era nici o 
lege înainte care să nu-ți 
dea voie să ai suflet 
— dar cum să-l ai ? 
Unu’ Ștefănescu avea 
o margine de pămînt și se judeca mereu cu unu’ Po
dani, cică a intrat în pă- 
mîntul lui. într-o zi, 
Ștefănescu îl vede pe Po
dani prășind, ia o pușcă și îl omoară pe loc. Alexe 
poreclit Bîrțan și cu 
Gheorghe Popa Anghelu- 
ță, ani de zile au dus la 
avocat ultima lor găină 
pentru o pricină din asta. 
Am văzut și frați care nu 
vorbeau unul cu altul ani 
întregi. Aveam șaispreze
ce moșieri, și nu era nu
mai că te exploatau pină 
criinai. dar trebuia să fii, 
mă scuzați, țucălarul lor.

Și n-aveai voie, tova
rășe, să ai suflet sau 
minte la cap. De mine rî- 
deau unii prin sat că 
luam cu mine la cîrnp 
„Dimineața" sau „Uni
versul", ziarele care apă
reau pe atunci, și la 
ora somnului mă lun
geam și citeam. Auzi, ță
ran, și vrea să știe ce e 
în Abisinia. In mintea lor, 
dacă erai țăran trebuia 
să te ocupi numai de 
dres opincile. Și cu reli
gia. la fel. Nu te deran
ja credința — eram și eu 
destul de credincios — 
dar mai ales supunerea 
oamenilor.— Și crezi că și în privința asta lucrurile s-au schimbat ?

— Categorici exclamă nea Petrache. Am avut 
ani de secetă și în ace
lași timp recoltă bună. 
Vasăzică, dacă vrea o- 
mul, chiar dacă nu vrea 
responsabilul cu ploaia, 
recolta tot se face. în
crâncenarea aceea pen
tru pămint a dispărut. 
Aoleu, și ce luptă era să 
capeți un petec de loc 
pentru casă ! Acum dai o 
hîrtie la sfat și nici mă

car nu-l nevoie să lipești 
timbru pe ea. Am mers 
și eu în procesiuni ca să 
aducem sfînta să ne facă 
rost de ploaie: dacă zic 
bătrînii, așa o fi, îmi spu
neam. Acum, chiar cel 
mai prost țăran din sat. 
— că mai sînt proști, to
varășe, și în socialism, 
doar n-or fi intrat în sac 
cu toții înainte de etapa 
finală — și cel mai prost, 
cînd e vorba să aleagă 
între o sfîntă și o pompă 
bună de irigație, nu stă 
să se scarpine după ceafă și alege imediat pompa. 
Intr-un cuvînt,

țăranul din socialism 
e mai omenos și mai 
luminat.— Dar cu lucrurile vechi cum stăm ?

— în materie de mora
lă — vorbește Nicolae Boldea, care a intrat in odaie între timp, fiul mai mare al lui Petrache Boldea — noul și vechiul se 
amestecă uneori.— Nu prea înțeleg.— Vede nea cutare că 
vecinul lui și-a acoperit 
casa cu țiglă. Zice: De ce 
să nu-mi pun eu tablă ? 
E invidios, are ambiție.

dar în schimb își face 
ambiția prin muncă cins
tită.— Mi se pare că lucrai la un S.M.T. Nu ți-e dor de mașini, nu-ți pare rău că a fost nevoie să elevii activist ? Corespunde munca asta preferințelor dumitale?— Da, îmi place, pentru 
că îi vezi folosul și ai de-a 
face cu oamenii. Soco
tesc că am de învățat 
de la ei, că trebuie să-i 
ascult, să-i cunosc — iar 
asta le place. Nu consi
der că trebuie numai să 
le dau sfaturi. Partidul și 
munca de partid este șî 
bogăția lor: caut să invăț 
de la sugestiile lor.— Dar dacă ar fi să alegi de la capăt între munca de activist și alte trei-patru munci ?

— In calitatea mea de 
comunist, aș alege-o pe 
aceea în care partidul 
socotește că aș fi de mai 
mare folos.— Dar dacă ar fi toate la fel de folositoare?

— Atunci pe aceea care 
mi-ar da posibilitatea să 
învăț mai mult pentru 
viitor. Categoric I

tică ; oamenii în general, 
înțeleg exigențele și ni
mănui nu-i place să 
se arate comod. In 
ce privește diferențele 
între o muncă și alta, 
aici intervine cu putere 
factorul moral. Dacă, să 
zicem, gospodăria comu
nală nu merge bine si tu 
la trei ieși la plimbare, 
înseamnă că ți-ai clădit 
plăcerea pe greutățile al
tora. Sau invers, poate că unul pierde mai puțin 
timp, pentru că și-a or
ganizat munca mai bine.— Dacă înțeleg bine, mulțumirea nu stă în faptul că e mai greu sau mai ușor, ci în conștiința datoriei împlinite.— Ar fi hazardat să 
mă limitez la asta. Am 
auzit odată pe unul în
tr-un vagon restaurant: 
înfuleca de zor și poves
tea cum a schimbat el 
mereu locurile de muncă

tlu ce spun și ce propun 
oamenii din liecare orga
nizație, nu numai rezuma
tul, dar și contactul u- 
man cu ei. Ca să mă în
torc la muncă, socotesc 
că a venit timpul să cri
ticăm și pe Cei care mun
cesc prea mult, în sensul 
de slabă tehnică a mun
cii de conducere.— E o idee care îmi stă și mie Ia inimă. Poate ați vrea s-o dezvoltați.

— Ar cere un volum. 
Un om poate fi un exce
lent inginer, dar asta nu 
înseamnă că automat va 
fi un bun conducător : 
arta conducerii e diferi
tă de domeniul ingineresc 
propriu-zis. Mă gîndesc 
la mecanizarea muncilor 
de birou, de evidență, la 
descărcarea de aspectele 
administrative.— Credeți că e posibil ?

— Există rezerve imen
se, dar trebuie să te pri
cepi, nu să stai să inven
tezi roata. Un exemplu 
simplu. Primim adrese: 
la scrisoarea dumnea

oamenilor, în ultima vre
me, pînă la limita lor ma
ximă. Nu uitați că șan
tierul nostru e ca o casă 
cu opt etaje lingă care 
cineva s-ar apuca să con
struiască o clădire de o 
sută de etaje. Pe șantierul 
uriașului siderurgic e ne
voie de ingineri, lefurile 
sînt mai mari dar, mai 
mult decît atît, cine e 
acum prezent la lucrări, 
mîine va cunoaște acele 
secrete ale agregatelor pe 
care poți să le afli doar în 
timpul construcției. Oa
menii mei știu asta și sînt 
atrași de proporțiile gran
dioase ale combinatului. 
Ca să supralicitez la dife
rite condiții n-ar fi prin
cipial și nici posibil. Fo
losesc ascendentul moral.— Adică ?— Sînt lucruri delicate, 
li spun omului pe față că 
poate cîștigă mai puțin, 
dar că aici s-a format, că 
avem și noi navaliștii o 
profesie, un respect ai me
seriei, o tradiție. In ulti
mii ani, cred că ați obser
vat, o trăsătură morală 
nouă și pozitivă este res
pectul crescut pentru pro
fesionism în sensul cel 
mai bun al cuvintului. în 
anii de început, omul nou 
era un om inaintat în ge
neral, care trebuia să 
facă față celor mai neaș
teptate munci după citeva 
ore de inițiere, ca in fil
mele despre revoluție. 
Omul nou de azi e un pro
fesionist. Un conducător 
cu profil general e după 
mine un profesionist și un 
om de știință : Directivele 
slnt un document științific, 
în primul rînd al științei 
conducerii.

Categoric !

— lucra în comerț — a- 
legînd mereu locul cel 
mai avantajos, li strălu
ceau ochii de plăcere. O- 
mul era fericit în felul 
lui că a reușit să se stre
coare și că îl place om
leta. După mine, în apre
cierea fericirii intră, ală
turi de criteriul subiec
tiv, cel obiectiv, și ală
turi de prezent, viitorul. 
Unul trăiește o viață 
pentru el, chipurile feri
cit, și ajunge la urmă să 
audă cum se ceartă copiii 
educați de el, cine să 
moștenească patul și cine 
bufetul.

Fericirea nu e o 
mulțumire de o cli
pă : e un sens al vie
ții, care se clădește 
cu greu ca să fie 
trainic și depinde și 
de colectivitate, tie 
orînduire.Intră aproape împleti- cindu-se, în vîrstă de un an și ceva, Manon, fiica lui Nicolae.— E un nume nu prea întîlnit la țară. Ați botezat-o așa după Manon Lescaut ?

— Da. Nevastă-mea, la 
maternitate, a citit cartea 
și m-a rugat: dacă-i fe
tiță, să-i spunem Manon.— Dacă o luăm pe Manon ca unitate de măsură a omului de mîine, cum v-ați dori să arate ?Intre timp a intrat în odaie Gheorghe, alt fiu, care e în sat profesor de română. Să nu vă mirați că intră atîta lume în a- ceastă odaie; poreclită „odaia burlacilor", pare- se că e locul de adunare al familiei. îi cerem și Iui tributul — și, după ce profesorul încearcă să se achite citind părerile unor scriitori faimoși străini :— Dar ce calități morale îi ceri unui om ? Ești de pildă în vorbă cu vreo fată ? Ce îi ceri ?— Am fost în vorbă cu 
una. Tata nici nu știe, e- 
ram la facultate, a fost cit 
pe aci s-o iau de soție Aș 
fi un ipocrit dacă aș spu
ne că nu contează calită
țile fizice. în dragoste nu 
joacă rol numai rațiunea: 
e un soi de compromis 
sau îmbinare între pasiu
ne și . luciditate. Cînd 
mi-am dat. seama însă că 
abia așteaptă să se mări

te ca să nu lucreze, nu 
m-am mai simțit atras 
spre ea; exigențele rațio
nale au covîrșit pasiunea. 
De ce ? Pentru că, după 
părerea mea. inactivitatea 
este o crimă.— O crimă ?

— Da, o crimă, ați au
zit bine. Dacă o femeie 
are copii și e nevoită la 
un moment dat să nu lu
creze, înțeleg, e o necesi
tate. Dar ca să-și propu
nă dinainte să n-aibă nici 
un alt interes în viață — 
asta înseamnă o lipsă de 
structură, ceva de molus
că morală.

— Eu cer mai ales sin
ceritate, intervine GELU 
BOLDEA, alt frate, șofer de camion. Odaia s-a umplut, stăm pe paturi, pe scăunele, pretutindeni.— Crezi că mai există nesinceritate la S.M.T.-uI unde lucrezi ?

— Sînt cîțiva care nu-ți 
spun în față ce au de 
spus, vorbesc pe la spate. 
Mîncătorii. Una din tră
săturile pe care aș ține 
cel mai mult s-o văd la 
toți este sinceritatea. A 
fost o vreme cînd poate 
că viața te făcea nesincer. 
Azi omul trăiește din 
muncă Cine trăiește din 
muncă n-are de ce să se 
teamă de adevăr și since
ritate. Știm ce cere de la 
noi morala omului nou, 
am citit și noi noul pro
iect de Statut și cunoaș
tem de tineri obligații

cum ar fi slujirea intere
sului general, munca pen
tru interesul general, cri
tica de dragul îmbunătă
țirii și însușirea a tot ce 
e drept în critica altuia. CRED CĂ ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ S-A PUS BAZA UNEI VIEȚI CARE SĂ-ȚI DEA ORICÎND PUTINȚA DE A FI SINCER CU TOATĂ LUMEA. DACA TRĂIEȘTI CA UN OM ADEVĂRAT.— Crezi că lipsa de sinceritate va dispărea vreodată ?

— Categoric!Toți cei din neamul Boldea sînt abonați la ochi albaștri și toți folosesc expresia categoric.— Și cam în cît timp crezi că va dispărea ne- sinceritatea ?
— Intr-un an.Și, văzînd figura mea mirată, se grăbește să a- dauge :
— Vorbesc de colectivul 

nostru de șoferi de la 
S.M.T Categoric! încolo 
însă, dacă e vorba de 
globul pămîntesc, trebuie 
să mă mai gîndesc.Populația cu ochi albaștri începe să rîdă. Nu mai știu care dintre tinere e fiica educatoare și care e ultima la rînd. Jenica dintr-a șasea ; sînt mulți, o familie, o mică uzină sentimentală în care se formează cîteva din trăsăturile micii tărănci cu numele de Manon Boldea.

— Cu alte cuvinte, conștiința că munciți mult, plus...
— Mult sau puțin, mă întrerupe Kahu, asta e o 

afacere care interesează 
oasele sau cordul meu. 
Pe mine, ca om de 
meserie ca șî în cali
tate de comunist, mă 
interesează rezultatele 
muncii, măsura în care ea 
• folositoare. Asta în 
primul rînd.— Mai e și al doilea ?— Da, și al doilea mi 
se pare extrem de inte
resant pentru etapa ac

voastră cu numărul x, y, 
vă răspundem că... etc. 
Un funcționar începe să 
caute în condică numărul 
ca să afle ce direcție a 
trimis scrisoarea, apoi 
direcția începe să caute 
copia ca să știe despre 
ce era vorba etc. Acum
— dar abia după ani
— am codificat nume
rele : tot ce începe 
cu o anumită cifră, 
ține de o anumită di
recție unde scrisoarea e 
îndrumată automat. Se 
pot da nenumărate astfel 
de exemple : lucrurile as
tea nu trebuie inventate, 
ci numai însușite din teh
nica modernă a muncii 
de evidență. Conducerea, 
firește, înseamnă mult 
mai mult. In cuvîntarea 
sa la conferința organi
zației de partid a Capi
talei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras aten
ția asupra însemnătății 
muncii de conducere.— Ca să ne întoarcem la aspectul moral..;— De el este vorba! stăruie Kahu,, Există o 
estetică a muncii. Cum 
ar spune scriitorii, o vo
luptate a muncii. Unii 
s-ar putea mira auzind 
ce înseamnă pentru mine 
voluptate. Uite, contabili
zarea prețului de cost la 
urmă, după ce producția 
unei table s-a încheiat, e 
pentru mine un lucru i- 
nestetic și adesea o adu
cere din condei fără le
gătură cu procesul viu. 
Dar existența unui sistem 
automat pe fiecare fază 
de operație, o dată cu o- 
perația, ar fi pentru mine 
ca un cîntec.— Nu e nici o mirare. Și o formulă algebrică sau un arc de beton pot fi pentru un om motive de puternică plăcere. Dar n-ați putea da și un e- xemplu de influență a conștiinței asupra organizării și a muncii?— Ba dimpotrivă aș 
putea spune că am folo
sit parametrii morali ai

— Ce motive de nesa- tisfacție aveți ?
— Sînt certat cu timpul. 

Mă doare cînd nu mai 
parcurg o carte de teh
nică în întregime, cînd 
caut numai pasaje cunos
cute dinainte. E un mo
tiv în plus pentru care 
țin la economia de timp. 
In plus, e vorba de uzu
ra nervoasă.— Cum va arăta omul de mîine ?

— Mai bine decît noi 
doi. Nu mai țin minte 
care autor de romane ști- 
ințifico-fantastice spunea 
că patru flecari au fost 
spînzurați ca exemplu, 
numai pentru că depăși
seră cu cîteva secunde 
timpul rezervat pentru 
cuvînt. Omul de mîine 
va avea într-un grad mai 
inalt toate calitățile noas
tre de azi și, în plus, o 
optimizare generală, adi
că o îmbunătățire a coor
donării interne a ființei 
lui multilaterale pe baz*t 
unor raporturi mai buns 
cu restul oamenilor. 
Avem de pe acum tradi
ții de ajutor reciproc. 
Cred că ele vor progre
sa de asemenea în sensul
unei tehnici 
un cod al 
ire oameni

mai precise, 
relațiilor în- 
care să fie

morala noastră de azi 
adusă la un grad inalt 
de eficientă generală — pentru că azi există 
straturi foarte diferite de 
oameni, unii uită ceea 
ce alții nici n-au apucat 
încă să învețe.

Statutul care va 
intra peste cîteva 
zile în dezbaterea 
marelui Congres al 
comuniștilor este 
platforma generală 
obligatorie pentru 
oamenii cei mai îna
intați și mai activi ai 
României socialiste 
contemporane. Oa
menii de știință o- 
bișnuiesc să facă mo
dele care ajută la în
țelegerea unor feno
mene. Cred că statu
tul este unul din 
cele mai bune MO
DELE ale omului co
munist al acestei 
epoci — și un model 
mobilizator, pentru 
că, avîndu-1 în min
te, fiecare om se va 
simți îmboldit să lu
creze mai bine.

Omul de mîine... — dar 
vă rog să mă iertați, mîi
ne am la șantier o zi în
cărcată.

Pe creasta valului
Atunci cînd au căutat granița care desparte omul de alte ființe, savantii 

au găsit imaginația și scopul, intr-un cuvînt IDEALUL. Păianjenul sau alb'na, spu
nea Marx, pot fi uneori arhitecti mai buni deci! omul, dar n-au în minte imagi
nea viitoarei lor construcții.

Evul marelui avînf al civilizației noastre socialiste dezvoltă cea mai umană 
însușire a oamenilor. înainte de a construi, ei construiesc în capul și in inima lor. 
Toate obiectivele marelui plan cuprins in Directivele Congresului sînt prezente în 
calculele arhitecților fiecărei ramuri, in discuțiile fiecărei echipe din fiecare uzină 
și sat, sînt nu numai ACOLO, in viitorul de peste un an sau cinci, dar și AICI, 
în forțele care acționează asupra noastră ACUM, care nasc ardoare și energie.

La fel, omul de mîine, înainte de a fi construcția zilei de mîine, e construit 
în capul și inima omului de azi, a delegațiilor marii ar igărzi care va începe 
peste treisprezece zile dezbaterile marelui Congres.

O țară socialistă, un om nou în formare și o pîrghie nouă pentru ridicarea 
întregii noastre vieți — firește că, față de aceste realități, fiecare dintre oa.nenii 
cu care am stat de vorbă ar mai fi avut multe de spus. Limbajul principal al tutu
ror acestor oameni e însă acel al faptelor : ei continuo să exprime, în giganți de 
metal, în mări de grine, în modeste situații corect dactilografiate sau în fhrdul 
Invizibil al muncii cu oamenii, imensa cronică a idealurilor contemporane. Ei, cu 
țara lor, cu partidul lor, se simt pe creasta valului care duce înainie.
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Cronica
zilei

Munca și odihna

în dimineața zilei de 5 iulie, Maurice Schumann, președintele Comisiei de afaceri externe a A- dunării Naționale Franceze, însoțit de ambasadorul Franței la București, Jean Louis Pons, a făcut o vizită ministrului afacerilor externe al R. P. Române, Corneliu Mănescu, cu care a avut o convorbire.

(Urmare din pag. I-a)

★Luni dimineața, membrii delegației parlamentare franceze în frunte cu Maurice Schumann, pre- f “dintele Comisiei de afaceri externe a Adunării Naționale Franceze, s-au întîlnit la Palatul Marii

Adunări Naționale cu membri ai Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale și ai grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Franța. Au fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei. După-amia- ză, oaspeții francezi au plecat în regiunea Brașov. în drum ei au vizitat rafinăria Brazi.
★în cinstea parlamentarilor francezi, Teodor Marinescu, președintele Comisiei de politică externă a M.A.N., a oferit un dejun.(Agerpres)

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R
PENTRU INDUSTRIA DE PETROL SI GAZE

9între 29 iunie și 3 iulie 1965, în orașul Constanța a avut loc ședința a XX-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria d' petrol și gaze.lucrările ședinței au luat R. P. Bulgaria, R. D. Germa- R. P. Române,■ oaparte delegațiileR.S. Cehoslovace, ne, R. P. Polone,R.P. Ungare și U.R.S.S. în calitate de observatori participat reprezentanți ai R. Chineze.Comisia a examinat raportul
au P.
cu

privire la principalele probleme ale coordonării planurilor de dezvoltare a industriei de petrol și gaze a țărilor membre C.A.E.R. pe perioada 1966—1970.A fost examinat, de asemenea, planul de colaborare în domeniul cercetărilor științifice și tehnice și în domeniul standardizării, pe perioada 1966—1970.Lucrările ședinței au decurs, în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce.
Academician profesor 

ALEXANDRU MYLLER

în ziua de 4 iulie a.c. a încetat din viață, după o lungă și grea suferință, academicianul profesor Alexandru Myller — savant de mare prestigiu care a adus o contribuție prețioasă la dezvoltarea vieții științifice și a învățămîntului superior din țara noastră.Alexandru Myller s-a născut la 3 decembrie 1879, la București.Timp de aproape 4 decenii, în- cepînd din anul 1910, a funcționat ca profesor titular la Universitatea din lași, unde s-a remarcat ca un talentat și neobosit profesor, om de știință erudit, pasionat al cercetării matematice, a inițiat seminarul matematic din Iași, azi „Seminarul matematic A. Myller".Munca sa pentru dezvoltarea învățămîntului universitar a fost strîns împletită cu lupta pentru așezarea universității ieșene pe baze democratice.Opera științifică a profesorului Myller conține cercetări de valoare în domeniul teoriei ecuațiilor diferențiale și cu derivate parțiale precum și al geometriei diferențiale. Lucrările sale au îmbogățit noțiunea de conexiune a lui Levi-

Civita într-un spațiu riemannian, găsind imediat răsunet în lumea matematică prin aplicațiile lor în teoria relativității generalizate. A adus contribuții importante și în alte capitole ale geometriei diferențiale, ca, de exemplu, geometria centro-afină, afirmîndu-se ca unul din creatorii acesteia.Pentru aportul său la dezvoltarea științei matematice, în anul 1948 a fost ales membru titular al Academiei R. P. Române. Ulterior, pentru activitatea sa deosebită ca om de știință, profesor și cetățean, academicianul Alexandru Myller a fost distins cu titlul de „Om de știință emerit** și decorat cu ordine și medalii aie Republicii Populare Române. Ca urmare a prețuirii de care s-a bucurat hotare, Universitatea din Berlin i-a decernat doctor honoris causa.Stingerea din viață a cianului profesor Alexandru Myller constituie o grea pierdere pentru știința matematică românească, pentru toți cei cărora le-a fost neprețuit profesor și coleg.
Prezidiul Academiei R.P. Române

Ministerul învățămîntului

și peste Humboldt titlul deacademi-

* ★Corpul defunctului se află depus în aula „Mihail Eminescu** a Universității din Iași. Accesul pu-
blicului continuă marți între orele 9—11.Mitingul de doliu va avea loc la ora 11.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMAîn sala Pierre de Coubertin din Paris, unde se desfășoară campionatele mondiale de scrimă, s-a disputat luni seara finala probei masculine de floretă pe echipe, între formațiile U.R.S.S. și R.P. Polone. Victoria a revenit scrimerilor sovietici cu 9—3 Pentru medalia de bronz Franța a întrecut R. P. Ungară cu 9—6.Echipa R. P. Române, care a învins cu 9—5 echipa Japoniei și cu 9—2 pe cea a R.F. Germane, c sat pe locul 5.x,a startul probei feminine floretă pe echipe s-au aliniat 14 re

prezentative. Echipa R. P. Române a întrecut selecționatele Finlandei (12—4), Olandei (9—4) și Suediei (9—5) calificîndu-se în semifinale.

Ritmul muncii trebuie să fie continuu și relativ uniform. Se știe că unele întreprinderi sau instituții o- bișnuiesc să-și îndeplinească sarcinile de plan prin ceea ce se numește „muncă în asalt", printr-o mobilizare excepțională a capacității de efort în perioada dinaintea termenului de raportare, după ce zile și săptămîni mai înainte se lucrase sub intensitatea prevăzută. în general, „munca în asalt" este criticată și, pe bună dreptate, pe considerente economice, ea prilejuind risipă de mijloace materiale și livrarea unei producții de calitate inferioară.Nu trebuie pierdut din vedere nici aspectul „uman", biologic si psihologic, al unui asemenea stil de muncă epuizant, care pregătește u- neori terenul asteniilor nervoase și al tulburărilor organice. Este un lucru la care ar trebui să reflecteze mai des anumiți conducători de întreprinderi și instituții. Cadrelor cărora le revin asemenea răspunderi trebuie să le fie limpede că dozarea rațională a eîojturilor colectivului respectiv depinde, înainte de toate, de propriul lor stil de muncă, de priceperea, dar și de preocuparea lor de a organiza și dirija judicios activitatea. In această ordine de idei este poate bine să amintim că în procesul evoluției biologice sistemul nervos este cel mai tînăr și, ca atare, cel mai gingaș, cel mai sensibil, și că de pe urma suprasolicitărilor acestuia — mai ales cînd ele se repetă — se resimte întreg organismul. Problema este ca fiecare dintre noi să cuprindă în noțiunea de igienă întregul complex al elementelor ce alcătuiesc felul de trai și de muncă, să înțeleagă că respectarea unor principii elementare de comportare — între caro corectitudinea, punctualitatea, ordinea, concordanța dintre vorbă și faptă — sînt, de fapt, condiții ale unei vieți igienice, ale unei sănătăți robuste.Un deosebit interes îl prezintă nu numai problema duratei muncii, dar și aceea a justei plasări a pauzelor și chiar a eventualei fracționări a programului zilnic. Personal socotesc că, atît pentru cei care depun muncă fizică, cît și intelectuală, programul de 7—8 ore neîntrerupte nu este nici cel mai eficient și, mai cu seamă, nici cel mai igienic. Cu atît mai mult cred că în instituțiile al căror specific de „producție" implică un efort intelectual obositor ar fi mai sănătos să se muncească un număr de ore în cursul dimineții cu reluarea lucrului în unele după-amieze, după o pauză de prînz ceva mai prelungită.Nu este cazul să stărui aici a- supra condițiilor de mediu celor mai favorabile pe care trebuie să le îndeplinească un loc de muncă : curățenie, spațiu, luminozitate, liniște etc. Vreau să adaug un singur lucru în ce privește protecția împotriva zgomotului : se obișnuiește în multe părți — întreprinderi și instituții — ca munca să se desfășoare neapărat „pe muzică", dîndu-se doza maximă la difuzoarele distribuite pretutindeni. Este o greșeală. Dovadă că în cînd, dintr-un motiv sau zică aceasta încetează, seama cît de obositoare te zgomote despre care pune că stimulează capacitatea de efort.întrebat care este secretul uriașei sale producții literare, un m«re scriitor a răspuns că important nu este numai cum muncește cineva, ci și cum știe să se odihnească. Somnul regulat și de durată corespunzătoare vîrstei și efortului depus, destinderea de după lucru și de la siîrșitul săptămînii, folosirea judicioasă a concediilor anuale sînt tot atitea prilejuri indispensabile de refacere a forțelor fizice și intelectuale. Cred că somnul de după masă nu este absolut necesar unei persoane care

adică

momentul altul, mu- ne dăm sînt aces- se presu-

timpului de odih- neregulate, negli- fizice și psihice urmeze efortului cronice

doarme bine în timpul nopții. Somnul de noapte reprezintă fundamentul odihnei și, de aceea, nu pot fi de acord, cu excepția schimburilor de noapte impuse de specificul u- nor ramuri de producție, cu „stilul" anumitor conducători administrativi care, în instituțiile lor, deplasează pe nesimțite lucrul către seară și chiar către noapte. Dar cui poate folosi un asemenea efort făcut în ore cînd randamentul fizic și intelectual este, în general, minim ?Nerespectarea nă, masa la ore jarea destinderii care trebuie săproductiv, intoxicațiile (chiar cea tabagică), iată principalele cauze ale atîtor tulburări organice, destul de des întîlnite și în primul rînd a bolit ulceroase. Pe de altă parte, trebuie analizată cu grijă frecvența relativ mai ridicată a unor afecțiuni printre lucrătorii de anumite profesii (la un moment dat se părea, de pildă, că mulți contabili prezintă hipertensiune arterială), în vederea adoptării — pe linie centrală sau locală — a măsurilor capabile să înlăture eventualii factori vătămători.Ar mai trebui spus aici un cuvînt despre sport. Exercițiul fizic sistematic reprezintă o necesitate nu numai pentru cei care depun o muncă intelectuală, dar și pentru persoanele care fac muncă fizică, dat fiind că nu totdeauna această muncă fizică asigură antrenarea tuturor grupelor musculare, astfel îneît să se realizeze dezvoltarea armonioasă a întregului corp. Cea mai bună dovadă că sportul corespunde unei nevoi organice este că el s-a practicat totdeauna, sub o formă sau alta. îmi amintesc cu multă plăcere de pasiunea cu care jucam oipa în copilărie și adolescență. Totul este să faci cu adevărat sport, iar nu să te mulțumești cu postura de spectator mai mult sau mai puțin gălăgios. Sportul, judicios practicat, este una din cele mai sănătoase forme de odihnă activă.

combinelor. Aceasta depinde de repartizarea cu cea mai mare chibzuință a forțelor și mijloacelor existente, buna organizare a muncii pînă în cele mai mici amănunte, coordonarea precisă a sarcinilor bazată pe cunoașterea situației din fiecare unitate și brigadă.Am vizitat cîteva dintre brigăzile de tractoare care deservesc cooperativele agricole din raioanele Oradea și Marghita. La Roșiori, mecanizatorii din brigada lui Beniamin Szabo au făcut probele combinelor, recoltînd primele suprafețe cu orz. Dar și aici mai erau unele lucruri de pus la punct. Mecanizatorii montau garniturile la combine pentru a se evita pierderea boabelor. De ce nu s-a făcut această operație pînă acum ? Oare spiritul de prevedere, modul gospodăresc de a te gîndi la tot ceea ce îți va fi necesar în viitorul, care de fapt a și devenit prezent, nu trebuie să facă parte din stilul de muncă al fiecărui lucrător al ogoarelor ?Acum, cînd cerealele au dat în copt, se impune ca atît consiliile agricole regional și raionale, cît și conducerile unităților agricole socialiste să rezolve din mers deficiențele existente sau cele care se ivesc.
Dirigintele 
de șantier

(Urmare din pag. I-a)

0 întrebare pentru
Consiliul agricol
regional Crișana

(Urmare din pag. I-a)Aici am aflat de la tov. Ștefan Pouks, directorul stațiunii, că cele 67 combine sînt puse la punct, că fiecare brigadă e prevăzută cu piese de rezervă pentru mașini. „Dacă am văzut că la baza de a- 
provizionare din Oradea lipsesc 
piese de schimb pentru combine 
— a subiniat directorul — ne-am 
adresat bazei de aprovizionare 
din Satu Mare care ne-a pus la 
dispoziție din piesele ce prisoseau. 
Așa am înarmat fiecare brigadă 
și cu piese de rezervă". Iată deci că acolo unde există preocupare, inițiativă, lucrurile se pot rezolva.Pentru a lămuri mai bine problema pieselor de schimb ne-am adresat și tov. ing. Nicolae Manea, șeful adjunct al serviciului regional S.M.T. Crișana. ne-a relatat:— „La ora 
sesc o serie 
combinelor și 
Baza de aprovizionare nr. 13 Ora
dea e plina de piese de schimb pen
tru semănătorii^ de porumb care 
în primăvară au lipsit. Cu mare 
întîrziere a acționat Oficiul central 
de aprovizionare tehnico-materia- 
lă din Consiliul Superior al Agri
culturii. Abia acum, după luni de 
zile, au început să sosească unele 
repere necesare pentru reparații". în aceste zile, cînd zorul lucrărilor e atît de mare, problema pieselor de schimb trebuie să se rezolve în cel mai scurt timp, astfel ca toate mașinile să poată lucra din plin.Hotărîtor pentru grăbirea recoltatului este folosirea întregii capacități de lucru tractoarelor și

Iată ce
mai lip- 
necesare

actuală ne
de repere 
preselor de balotat.

Unele sfaturi populare orășenești și I.L.L.-uri îi solicită pe diriginți la întocmirea a tot felul de lucrări de birou; lipsind zile de-a rîndul de pe șantiere aceștia sînt puși în imposibilitate de a urmări pas cu pas executarea construcțiilor. Ei se rezumă la constatări tardive asupra lucrărilor necorespunzătoare, care necesită refaceri. Dintr-un calcul făcut în urma unei analize pe cîteva șantiere din regiunea Ploiești reiese că, prin prezența permanentă pe șantiere a diriginților, cheltuielile determinate de refacerea lucrărilor executate necorespunzător s-ar reduce la mai puțin de jumătate. Iată de ce consider necesar ca sfaturile populare să ia în mod hotărît măsuri care să dea posibilitate diriginților să fie tot timpul pe șantiere, la punctele de lucru.O atenție deosebită trebuie acordată selecționării diriginților de șantiere din rîndul cadrelor tehnice de specialitate. De ce spun aceasta ? Pentru că pe șantiere continuă să fie încadrați diriginți care nu posedă cunoștințele teoretice și numărul regiune, trunesc profesii, vorba de un activ asupra calității construcțiilor ? Rezultatele se văd. Unii diriginți — neputînd deveni o stavilă de netrecut în calea muncii de mîntuială — închid ochii în fața lipsurilor, tolerează practici dăunătoare. Ei încalcă astfel obligații bine precizate, norme statornicite de multă vreme în domeniul construcțiilor. Socotesc că atitudinea conciliantă, de a nu face „greutăți** constructorilor — întîlnită pe o serie de șantiere — trebuie să dispară din activitatea diriginților. Ea denotă o înțelegere greșită, îngustă a ceea ce însemnează colaborarea beneficiarului cu constructorul.Unii diriginți admit cu ușurință să se execute lucrări fără a fi respectate condițiile stabilite în proiecte. Pe șantierul de locuințe din Cîmpina, la șarpante, s-a utilizat material lemnos de rășinoase în locul celui de foioase, cum era prevăzut. In proiectul unor blocuri din ansamblul de locuințe sud-est poziția coșurilor de fum pentru ca- zanele din spălătorii a fost schițată greșit, fapt constatat abia la recepție.Consider necesară o mai mare preocupare a beneficiarilor de investiții pentru îmbunătățirea activității diriginților de șantiere, cultivarea unei înalte exigențe fața de calitatea lucrărilor. Pentru

munca lor de zi cu zi să țină pasul cu sarcinile sporite în domeniul construcțiilor, trebuie rezolvată și o altă problemă. Despre ce este vorba ? Volumul lucrărilor de con- strucții-montaj crește an de an. Dar reglementarea privind organizarea activității diriginților, a a- tribuțiilor acestora a fost însă neglijată. în prezent ea se face pe baza unor acte normative elaborate cu 15 ani în urmă, depășite de actualele cerințe în construcții. Ținînd seama de rolul diriginților de șantier, susțin că ar fi oportună „împrospătarea" acestei reglementări ți punerea ei de acord cu hotărîrile recente ale guvernului privind contractul de proiectare, de antrepriză și recepția lucrărilor.De ce susțin aceasta ? Lipsa unei reglementări corespunzătoare a generat diferite forme, mai mult sau mai puțin clare și satisfăcătoare, de organizare a activității diriginților. Sfatul popular regional Ploiești, urmărind să asigure supravegherea permanentă și un control riguros asupra execuției lucrărilor, a concentrat diriginții și fondurile pentru plata lor la nivelul comitetului executiv. Repartizarea lucrărilor pe diriginți s-a făcut pe baza unui punctaj pe întreg volumul de lucrări. Această măsură a permis coordonarea mai rațională a activității diriginților, stabilitatea și continuitatea muncii lor. Căutîndu-se un alt sistem, la începutul anului în curs, diriginții au fost repartizați beneficiarilor de investiții din regiune. Socotesc că această formă nu e avantajoasă, deoarece creează posibilitatea folosirii diriginților și pentru activități care nu intră în sfera propriilor atribuții. Consider eă sistemul concentrării diriginților la nivelul forului tutelar regional e mai indicat, mai ales în cazul lucrărilor de investiții de valoare mai redusă, ai căror beneficiari nu dispun de fonduri suficiente pentru încadrarea și plata unor diriginți cu calificare superioară. Totodată, se asigură un control mai eficient asupra calității lucrărilor, respectării termenelor de dare în folosință a noilor obiective care vor fi construite în viitorul cincinal.
în vaduri
ape repezi curg

(Urmare din pag. I-a)

practice necesare. Din celor existenți acum in aproape jumătate nu în- condițiile cerute acestei In acest caz mai poate fi control competent,

Și în consfrucfiile hidroenergetice se 
urmărește realizarea unor mari căderi 
de apă, pentru a se valorifica cît mai 
bine puterea acesteia. Pe Lotru se va 
folosi o cădere de aproape 800 m; 
este cea mai mare cădere amenaja- 
bilă din fara noastră. Aproximativ o 
sută și ceva de grame de apă (mai 
pu|in de jumătate de pahar) vor pu
tea realiza aici un kilowat putere! 
Pe Dunăre, pentru a se obfine aceeași 
putere, sînt necesare cîteva zeci de 
kg de apă.

Amenajarea hidroenergetică de pe 
Lotru va cuprinde pe cursul rîului o 
porfiune de aproximativ 30 km, de 
la punctul denumit Obîrșia Lotrului 
și pînă în dreptul localității Mă
laie. La punctul Vidra se 
ridica un baraj înalt de peste 100 m. 
Specialiștii Institutului de studii 
proiectări hidroenergetice au studiat 
mai multe variante tehnice pentru 
realizarea barajului: fie din beton, 
ca pe Argeș, fie din pietrișuri, cu 
un nucleu de argilă la mijloc, 
pentru impermeabilizare. Sub să
tucul de munte Ciunget, la o 
adîncime de o sută și cîteva zeci de 
metri, va fi amplasată centrala subte
rană. Din lacul de acumulare apa se 
va scurge printr-un tunel de aduc- 
jiune de peste 13 km lungime pînă 
va pătrunde în galeria forjată (un 
tunel cu unghi de înclinație foarte 
mare) de peste 1 000 m lungime, a- 
jungînd astfel la turbinele care-i 
vor prelua puterea și o vor trans
forma prin intermediul generatoarelor 
în energie electrică. După ce și-au 
lăsat puterea în centrală apele vor 
mai străbate printr-o galerie un 
drum de 8 km, pînă vor fi din nou 
restituite Lotrului, la punctul Mălaia. 
După efectuarea acestor lucrări de
bitele apelor vor putea fi folosite și 
în aval, atît pe Lotru cît și pe OII, 
în alte centrale mai mici, amplasate 
în cascadă întocmai ca pe Bistrița.
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Festivitatea

Cuvîntarea rostită 
de Jănos Kâdăr5. Corespon-DUNAUJVAROS dentul Agerpres, A. Pop, transmite :La 4 iulie a avut loc la Combinatul metalurgic de la Dunaujva- ros, festivitatea dării în folosință a laminorului la rece. Prin intrarea în funcțiune a acestui laminor, producția nată a Ungariei două ori.Luînd cuvîntulJănos Kâdăr s-a referit la situația economică a Ungariei, a- rătînd că în primele cinci luni ale anului 1965 producția industrială a crescut cu 6 la sută și că au fost obținute rezultate satisfăcătoare și în alte ramuri ale economiei.Vorbitorul s-a ocupat, de asemenea, de situația internațională. Statele Unite — a spus el — nu-și vor realiza niciodată obiectivele în Vietnam. Problema vietnameză are o singură rezolvare — încetarea agresiunii S.U.A. în acest scop, Statele U- nite trebuie să pună capăt bombardării Vietnamului de Nord, să înțeleagă că în Vietnamul de Sud poporul este reprezentat de Frontul de Eliberare.Referitor la relațiile Ungariei cu unele țări occidentale, vorbitorul a subliniat că, avînd în vedere faptul că Ungaria se află în Europa, ea are o serie de interese comune cu toate țările acestui continent. „Republica Populară Ungară — a spus el — dorește relații mai bune și o cooperare mai largă cu țările occidentale".în încheiere, J. Kâdăr a subliniat că R. P. Ungară militează pentru victoria socialismului, pentru coexistență pașnică în lumea întreagă.

de tablă lami- va crește decu acest prilej

Conferința miniștrilor 
| poștelor

și telecomunicațiilor 
din țările socialiste
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PEKIN 5 (Agerpres). — La Pekin s-a deschis cea de-a Vl-a conferință a miniștrilor poștelor și telecomunicațiilor din țările socialiste. La conferință se discută probleme privind legăturile poștale și de telecomunicații dintre țările socialiste, precum și colaborarea tehnică și științifică In acest domeniu.La conferință participă delegații din R.P. Albania, R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. Germană, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, R.P. Română, R.P. Ungară, U.R.S.S. și R.D. Vietnam.
Grevă înfr-un sfat 
din AustraliaSYDNEY 5 (Agerpres). — Lucrătorii din transportul de stat feroviar și auto din statul Noua Galie de sud (Australia) au declarat luni o grevă de 24 de ore. Potrivit datelor preliminare, la această acțiune participa 56 000 de mecanici de locomotive, șoferi și taxatori autobuze. Greva a paralizatîntregime transportul feroviar și orășenesc din acest stat.
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Pe scurt
• Pe bazele sportive din Capitală 

au continuat ieri întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane universitare 
la jocuri sportive. Iată cîteva din re
zultatei? înregistrate : fotbal: Bucu
rești I — Constanța 7—0 (2—0) î Ga
lați — București II 3—2 (1—2) ; Petro- 
șeni — Cluj 2—0 (1—0) ; Craiova — 
Timișoara 4—0 (1—0) ; Baschet: Iași — 
Craiova (masculin) 60—46 ■, Brașov —• 
Tg. Mureș (masculin) 73—56 î Bucu
rești I — Timișoara (feminin) 107—51. 
Volei : București I — Cluj (feminin) 
3—* • Brașov — Iași (masculin) 3—1 : 
Bug. cești I — 
3—1 î Craiova 
3—2.

• Tenismanii 
de-a 8-a ediție

Republica Somalia
A.

Petroșeni (masculini
— Bacău (masculin)

AROMELOR"

DOCUMENTAR

P Ă M I N T U L
români au dominat cea 

___ __ a campionatelor inter
naționale ale Turciei. Proba de simplu 
masculin a fost cîștigată de Tiriac, care 
în finală a dispus de Mărmureanu cu 
6—3 ; 6—2 I 1—6 î 6—2. Proba de du
blu bărbați a revenit cuplului Țiriac- 
Mărmurearu învingător cu 6—1 i 4—6 i 
6—0 ,__ -1 tn fața perechii austriece
Koenig-dchultze. La dublu mixt a ter
minat învingător cuplul Horșa-Țiriac. 
In finala de simplu feminin Winkler 
(Austria) a întrecut-o pe Horșa (R.P.R.) 
cu C—1 ; 7—9 i 6—0.

• In primul meci contînd pentru 
preliminariile campionatului mondial 
feminin de handbal, echipa R. P. Un
gare a învins cu 8—6 echipa R. D. 
Germane.

• Mare surpriză In finala «Offițl 
Portugaliei" Ia fotbal : sjjppa Selppla 
a învins cu 3—1 (1—0) cunoscuta - foft^*,>-r 
matie Benfica Lisabona. ttudenji in întrecere ia volei

O cimpis pirjohta de arșiță, punctată de pete mici, verzui; apoi, pe măsura înaintării spre nord, peisajul monoton al savanei se schimbă brusc. Relieful devine mai variat, apar păduri tropicale și piscuri care ajung la peste 2 000 m. Așa i se înfățișează călătorului din avion pămîn- tul Republicii Somalia, „pă- mîntul aromelor", cum era denumit în antichitate Cornul Oriental al Africii, unde se află această țară.Teritoriul Somaliei a fost cunoscut, explorat și exploatat (mai ales în ce privește produsele aromatice, mirodeniile etc), din cele mai vechi timpuri. Secolul al 19-lea a marcat ocuparea sa colonială, creîndu- se astfel cele trei Somalii — britanică, italiană și franceză. Tot în acest secol au luat amploare explorarea și cunoașterea regiunii. Printre primii exploratori ai Țării somalilor se numără și doi savanți români : Dimitrie și Nicolae Ghika-Comănești care au adus o importantă contribuție la studierea florei de aici, au întocmit numeroase studii cartografice și descrieri de locuri și oameni. Republica Somalia ocupă un teritoriu cu o suprafață de 637 661 kmp și cu aproape 2 500 000 de locuitori. Populația țării este înFoto : M. Cioc majoritate musulmană. O-

cupația ei principală este agricultura, în special creșterea animalelor (cămile, vite cornute, oi, capre). A- proape 75 la sută din populație este nomadă, mișcările ei, cu un caracter sezonier, iiind determinate de sursele de apă și pășuni. Pe văile irigabile ale rîurilor se cultivă ba

de fier, cositor, bauxită, titan. Unele indicii atestă prezența zăcămintelor petroliere.Constituită prin unirea fostelor posesiuni coloniale — Somalia britanică și cea italiană — Republica Somalia a fost declarată independentă la 1 Iulie 1960. în cei cinci ani

pe o perioadă de 5 ani, sînt îndreptate spre dezvoltarea rețelei de transporturi, agriculturii, etc. Țara exportă produse de carne și lactate, banane, pește, piei, bumbac, gumă arabică și importă produse alimentare, produse chimice, mașini și utilaje industriale (în special
industriei

« (ACSl o

străină îm-

nane, trestie de zahăr, o- rez, bumbac, cereale etc. Industria este reprezentată de o serie de fabrici de zahăr, de prelucrare a cărnii și peștelui, de textile. Majoritatea lor sînt proprietate mixtă, cu capital somalez și străin.Cercetările efectuate în ultimul timp au scos la 1- veală existența unor importante resurse minerale în subsolul țării: minereu

care au trecut de la această dată, guvernul somalez a luat măsuri pentru dezvoltarea economiei țării. O- biectivele pe care le urmărește î» prezent guvernul sînt intensificarea dezvoltării economiei, ridicarea nivelului de trai al poporului și menținerea unui regim democratic, cu respectarea principiilor Islamului.Investițiile de circa 70 milioane de lira sterline.

pentru industria alimentară), vehicule etc.Pe plan extern. Republica Somalia promovează o politică de nealiniere, se pronunță împotriva folosirii forței în rezolvarea conflictelor între state, împotriva existenței bazelor militare străine pe teritoriile altor state. Ea sprijină mișcarea de eliberare națională din Africa și condam-

nă intervenția potriva popoarelor.între Republica Populară Română și Republica Somalia se dezvoltă relații de cooperare, bazate pe principiile neamestecului în treburile interne, respectării suveranității, egalității în drepturi și avantajului reciproc. Vizita în țara noastră a primului ministru al Republicii Somalia, Ab- dirazak Haji Hussein, constituie un bun prilej de cunoaștere reciprocă, de întărire a relațiilor prietenești existente între popoarele celor două țări.
D. ȘTEFAN



p*-"w?aALGER GENEVA în orașul Alegerile din Japonia

Colonelul Boumedienne
însărcinai
cu formarea
noului guvernALGER 5 (Agetpres). țiile de presă anunță că informațiilor al Algeriei duminică o declarație în care arătat că însărcinat dienne să gerian.

— Agen- ministrul a făcut a Consiliul revoluției l-a pe colonelul Boume- formeze noul guvern al-
★ALGER 5 Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite : în legătură cu cea de-a treia aniversare a proclamării independenței Algeriei, colonelul Houari Boumedienne a rostit în numele Consiliului Revoluției o cuvîntare radiodifuzată. El a declarat că Republica Algeria intenționează să ducă o politică de nealiniere, de colaborare cu toate țările, pe baza respectării reciproce a suveranității naționale. Boumedienne s-a pronunțat totodată pentru realizarea unității maghrebiene și pentru sprijinirea mișcărilor de eliberare națională.Referindu-se la problemele de ordin intern, vorbitorul a spus că una din primele preocupări ale Consiliului Revoluției constă în restabilirea economiei naționale și s-a pronunțat în favoarea „investițiilor de capital — atît algerian, cît și străin — pentru progresul țării". In legătură cu situația politică, el a spus că „F.L.N. va avea și pe viitor un rol fundamental în conducerea țării" și a anunțat că într-un viitor apropiat va fi convocat Congresul Frontului Național de Eliberare.Postul de radio Alger a anunțat apoi componența Consiliului Revoluției, din care fac parte 26 de persoane, printre care Abdelaziz Bouteflika, Bachir Boumaza, Che- rif Belkacem și alții. Boumedienne deține funcția de președinte al Consiliului Revoluției.
*ALGER 5 (Agerpres). — „El Moudjahid" publică un comunicat al Secretariatului general al uniunii generale a muncitorilor algerieni U.G.T.A. care subliniază că : „Membrii secretariatului au fost primiți în audiență de colonelul Boumedjenne și după un schimb de" vederi în problemele actualității au adoptat o rezoluție în care „aprobă proclamația din 19 iunie 1965 a Consiliului revoluției și vor contribui la îndeplinirea tuturoi- angajamentelor prevăzute de ea“.

IN IRAK

12 miniștri 
au demisionatBAGDAD. Ziarul „Al Moharrer" anunță că 12 miniștri din actualul guvern irakian au demisionat. Printre aceștia se află titularii departamentelor afacerilor externe, economiei, industriei, apărării, a- facerilor interne. Aceste demisii urmează neînțelegerilor într-o serie de probleme interne printre care crearea unei uniuni cu R.A.U. înainte de luna mai 1966, reglementarea problemei kurde.

SESIUNEA CONSILIULUI ECONOMIC
Șl SOCIAL AL 0. N. U
O declarație a iuiGENEVA 5. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : In ședința plenară de luni după- amiază a sesiunii Consiliului Economic și Social al O.N.U., la deschiderea dezbaterilor asupra tendințelor economice mondiale și a problemelor legate de „Deceniul Națiunilor Unite pentru dezvoltare", secretarul general al O.N.U., U Thant, a făcut o amplă declarație. El a început prin a arăta că în prezent se constată o creștere a decalajului dintre țările bogate și cele sărace în ce privește venitul pe cap de locuitor, o influență a științei și tehnicii în valorificarea resurselor, dar și deficiențe în adoptarea măsurilor menite să elimine; diferențele cele mai flagrante și să asigure o mai justă repartiție a roadelor progresului. Vorbitorul s-a referit la efortul pe care îl fac țările în curs de dezvoltare pentru construcția de școli și pregătirea de cadre didactice, prin afectarea unei părți însemnate din bugetul lor în acest scop.Vorbitorul s-a ocupat apoi de problemele relațiilor economice, a- rătînd că comerțul internațional a

După eșecul de la Bruxelles

Comisia executivă
a C.E.E. încearcă
„să salveze 
Piața comunăBRUXELLES 5 (Agerpres). — 
Ieri, Comisia executivă a Pieței co
mune a început o săptămină de 
intensă activitate „pentru a salva**, după cum subliniază corespondentul agenției U.P.I., „Comunitatea 
economică europeană**. Ea urmează să elaboreze o serie de noi propuneri care să permită depășirea impasului în care se află politica de finanțare agricolă considerată de observatori ca cea mai gravă 
criză in cei șapte ani de existență, 
a Pieței comune.Comisia executivă a Pieței comune intenționează să-și trimită în cursul acestei săptămîni reprezentanți pe lingă guvernele Franței, R.F.G., Olandei, Italiei, Belgiei și Luxemburgului, pentru a le cere să reînceapă negocierile. Comisia va elabora în acest scop propuneri ce vor fi dezbătute la o nouă reuniune ministerială, stabilită pentru 26 iulie. Deși Franța a a- nunțat că „în condițiile actuale** este de „neimaginat" ca un ministru francez să participe la sesiunea Consiliului Pieței comune, întrunirea a fost totuși stabilită. Unii membri ai comisiei executive își exprimă de pe acum speranța că noile propuneri ale comisiei executive ar putea să influențeze poziția Franței.

„CAMELOTII" MEDIEVALI 
Șl CEI DE ASTĂZIFranța mecîie- 

„camelot" era
In 

vală, 
denumit negustorul 
ambulant care vin
dea pe străzi tot fe
lul de nimicuri. Nu 
se știe de ce denumi
rea de „camelot" a 
fost însușită pentru 
operația de mai jos.

La o primă vedere, 
noua ocupație a pro
fesorului Rex Hopper
— „expert" în pro
blemele latino-ame- 
ricane de la Brooklyn 
College și directorul 
proiectului „Came
lot" inițiat de arma
ta terestră a S.U.A.
— poate părea oare
cum inofensivă. Pro
iectul are în vedere 
o operație „mică", 
pentru care Penta
gonul a alocat „doar" 
6 milioane de dolari 
(sumă infimă în com
parație cu cît costă 
o intervenție ca cea 
din Republica Domi
nicană). In relată
rile oficiale, opera
ția „Camelot" este 
descrisă într-un lim
baj confuz, arătîn- 
du-se că ea urmă
rește „construirea 
unei scheme concep
tuale sau a unui mo
del analitic care să 
identifice parametrii 
sistemelor sociale ce 
trebuie studiate a- 
mănunțit pentru în-

țelegerea conflictu
lui social.,.". Dar, 
după cuni ne infor
mează revista ameri
cană „Newsweek", a- 
ceastă formulă tra
dusă într-un limbaj 
obișnuit înseamnă ca 
„armata terestră do
rește ca profesorul 
Hopper să vadă dacă 
este posibil să se mă
soare și să se prezică 
procesele ce se com
bină' și au ca rezul
tat nemulțumiri și 
revoluții în zonele 
sensibile ale lumii".

Experiența pare 
deosebit de ademeni
toare pentru cercu
rile interesate. Suma 
nu e mare, iar rezul
tatele, în caz de suc
ces, pot fi extrem de 
importante: să știi 
dinainte unde va iz
bucni nemulțumirea și cum s-o contro
lezi. Iar de „zone 
sensibile" America 
Latină, după cum 
prea bine se știe, nu 
duce deloc lipsă. Zis 
și făcut. Agenți ai 
„profesorului" au în
ceput să organizeze 
sondaje în rîndul 
cetățenilor din Repu
blica Chile pentru a 
defini care ar fi ati
tudinea și acțiunile 
lor în cazul unei „re
voluții" sau dacă s-ar 
ivi o asemenea „ame-

nințare". Numai că, 
după cum era și de 
așteptat, această cu
riozitate excesivă a 
„savanților sociologi" 
a fost, pe bună drep
tate, interpretată în 
Chile drept un ames
tec în treburile in
terne și a stârnit un 
val de indignare.

Acesta s-a revăr
sat într-un șir de 
articole antiamerica- 
ne apărute în presa 
chiliana. Ralph Dun
gan, ambasadorul 
S.U.A. la Santiago, 
s-a văzut nevoit să 
ceară instrucțiuni de 
la Departamentul de 
Stat. Dar el nu a 
primit decît un răs
puns în doi peri, din 
partea unui funcțio
nar superior de la a- 
cest departament.

Cît despre partici- 
panții la proiectul 
„Camelot", după cum 
constata presa ame
ricană, ei au devenit 
dintr-o dată foarte 
greu... de găsit. Se 
pare că marfa „ca- 
meloților" de azi s-a 
dovedit tot atât de 
lipsită de valoare ca și cea pe care o vin
deau ambulanții me
dievali.

L. S.

U Thantdevenit un domeniu în care contribuția O.N.U. poate fi, în anii următori, considerabilă. Un pas important în acest sens s-a realizat prin Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare. Cu toate a- cestea, dificultățile continuă să fie redutabile.U Thant a vorbit mai departe despre problemele industrializării și planificării. în ce privește rolul planificării, el a arătat că anii care au trecut i-au demonstrat din plin importanța. Ea constituie „un mijloc indispensabil pentru transformarea cadrului existenței noastre".Secretarul general a încheiat prin a schița proiectele O.N.U. în domeniul construcțiilor de locuințe, dezvoltării industriei și comerțului internațional etc.U Thant și-a exprimat speranța în voința guvernelor de a depăși dificultățile politice, financiare și de altă natură ale Organizației și de a furniza mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor „Deceniului dezvoltării".
*Luni seara, la Palatul Națiunilor, șeful delegației române la cea de-a 39-a sesiune a Consiliului economic și social al O.N.U., Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thănt. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Gheorghiu Dej
din U. R. S. S
Manifestări organizate 
de Asociația de prietenie 
româno-sovieticăMOSCOVA 5 (Agerpres). — In ziua de 5 iulie, în orașul Gheorghiu- Dej din regiunea Voronej, au avut loc manifestări organizate de Asociația de prietenie româno-sovietică.La aceste manifestări au participat ca oaspeți N. Guină, ambasadorul R. P. Române la Moscova, și alți membri ai ambasadei. Oaspeții români au fost primiți cu multă Căldură de către populația orașului.N. Guină a predat orașului un portret în ulei al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum și volume de lucrări ale lui Gheorghiu-Dej și alte cărți despre România de azi.La rîndul său, A. T. Kornev, prim-secretar al comitetului raional de partid, a oferit în dar un portret al lui V. I. Lenin, completă a operelor lui precum și un album cu din orașul Gheorghiu-Dej.După-amiază, în piața centrală a orașului a avut loc un miting, la care au luat cuvîntul numeroși locuitori, precum și N. Guină, ambasadorul R. P. Române la Moscova.Seara, pe ecranele cinematografelor și cluburilor din oraș au rulat documentarele „România, orizont 1964“, „Cetățile chimiei" și alte filme documentare românești.

o ediție Lenin, imagini

THE CHANGING WEIGHT.
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La rubrica „Reflector asupra busîness-ului", revista americană 
„Newsweek" publică cele două grafice de mai sus întitulate „Greu
tatea schimbătoare a rezervelor monetare mondiale", din care se 
poate constata că în 1954 Anglia și S.U.A. aveau rezerve însumînd 
26,012 miliarde dolari, iar în 1965 acestea au scăzut la 17,945 miliar
de dolari. In aceeași perioadă rezervele R.F.G., Franței, Belgiei, 
Olandei, Elveției, Italiei, Canadei și Japoniei au crescut de la 

11,750 miliarde la suma de 29,967 miliarde dolari

fRANTA Precizări de poziții
în vederea alegerilor prezidențiale
Cuvîntarea lui Waldeck
din orașul Le HâvrePARIS. 5. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite: Deși pînă la alegerile prezidențiale mai sînt aproximativ cinci luni, în Franța se face simțită de pe a- cum atmosfera preelectorală. în numeroase departamente și orașe ale Franței au avut loc la sfîrșitul săptămînii mitinguri și consfătuiri ale partidelor politice, în cursul cărora au fost precizate pozițiile și propunerile acestora în vederea a- legerilor prezidențiale din decembrie.Din inițiativa Federației P.C. Francez din Departamentul Sena, în orașul Le Hâvre a avut loc un miting la care au luat parte peste 15 000 de persoane. Cu acest prilej, Waldeck Rochet, secretarul general al P.C. Francez, a rostit o cuvîntare în care s-a referit la programul P.C. Francez și la orientarea lui spre unitatea de acțiune a tuturor forțelor de stînga în preajma alegerilor prezidențiale. Vorbitorul a subliniat că după refuzul lui Gaston Defferre de a mai candida pentru funcția de președinte, în Franța s-a creat o situație mai favorabilă unității de acțiune a forțelor de stînga.în prezent, a spus Waldeck Rochet, partidul socialist trebuie să caute fie o formulă de alianță cu partidele de dreapta, fie să ajungă la un acord cu toate partidele și organizațiile democratice, fără nici o excepție, pentru desemnarea unui candidat comun.în orașul Marsilia a avut loc, de asemenea, o consfătuire a reprezentanților Partidului Comunist, Partidului Socialist Unit și a organizațiilor sindicale din acest oraș. Par- ticipanții la consfătuire au adoptat în unanimitate o rezoluție în care și-au exprimat părerea că este necesar să se prezinte alegătorilor un program comun care să ofere țării o politică nouă și metode noi de conducere.

Rochet la mitingul

La Brive, Jacques Duclos, membru al Biroului Politic și președintele grupului comunist din Senat, după ce a reamintit propunerile făcute de comuniști partidului socialist în vederea elaborării unei poziții comune și propunerii unui candidat democrat unic în alegerile prezidențiale, a declarat: „Dorim din toată inima ca propunerile noastre să fie aprobate".

DEPLASĂRI
ÎN FAVOAREA
OPOZIȚIEI

Tngrijorarea manifestată de ofi
cialitățile japoneze în cursul cam
paniei electorale care a premers 
alegerilor de duminică pentru re
înnoirea a 127 din cele 250 de 
mandate aie Camerei Superioare a 
parlamentului, n-a fost lipsită ds 
temei. Acest lucru pare să-l confir
me rezultatele preliminare ale a- 
legerilor, transmise luni din ca
pitala Japoniei. Speranțele pre
mierului Sato că întărirea poziției 
sale printr-o serie de remanieri, 
atît în guvern cît și în partid „îi 
va permite să obțină o victorie 
categorică a partidului său în a- 
legeri" (Associated Press), nu 
s-au împlinit.

Opoziția socialistă a înregis
trat cîștiguri substanțiale. Re
zultatele preliminare, care se 
referă la 106 din cele 127 de 
mandate, arată că partidul socia
list în afara faptului că și-a reîn
noit toate cele 28 de mandate 
puse în joc, a mai obținut încă 
patru, în timp ce partidul de gu- 
vernămînf (liberal democrat), care 
a obținut pînă acum 61 de man
date, a pierdut mai multe locuri.

Cea mai mare înfrîngere a a- 
cestuia este cea din Tokio. în cir
cumscripția din acest oraș, unde 
pentru patru locuri au candidat 39 
de persoane, liberal democrații nu 
au obținut nici un loc. Este pen
tru prima dată, constată agenția 
U.P.I., cînd liberal democrații sînt 
complet 
le din capitală. De asemenea, 
ei au fost ' 
tura Miaghi, cît și în alte regiuni 
ale țării. Alte rezultate înregistrate 
pînă acum : partidul Komeito — 
8 locuri ; partidul comunist — 2 
locuri ; partidul socialismului de
mocratic — 2 locuri ; independenți 
— 1 loc.

Deși practic partidul de guver- 
nămînt și-a asigurat majoritatea, 
observatorii subliniază că platfor
ma liberal democrată este serios 
amenințată și că se așteaptă ca 
socialiștii să obțină un plus de cel 
puțin zece locuri față de alege
rile trecute.

Fapt semnificativ, la scăderea 
popularității partidului de guver- 
nămînt nu a întîrziat să reacțio
neze nici bursa din Tokio. A doua 
zi după alegeri s-a înregistrat aci 
cea mai mare scădere a cursului 
acțiunilor din ultimii 5 ani.

R B.

eliminați în alegeri-

înfrînți în prefec-

CORESPONDENȚA 
DIN CAIRO

La Cairo continuă lu
crările Comitetului special 
al Ligii Arabe pentru te
ritoriile Golfului Persic. 
Comitetul analizează situa
ția din estul Peninsulei 
Arabe. Cunoscută sub de
numirea de Coasta pirați
lor, această regiune deo
sebit de bogată în petrol, 
se află de peste un secol 
și jumătate sub domina
ția Marii Britanii, care a 
exploatat în voie sulta
natele și șeicatele respec
tive.

în ultima vreme, înfr-o 
serie de șeicafe și sulta
nate au avut loc tulburări 
care au creat dificultăți au
torităților coloniale. Pentru 
a menține „ordinea", a- 
cesfea au dislocat for
țele lor militare pe o 
suprafață întinsă, de la 
strîmtoarea Bab El Man
deb pînă în Bahrein.

Imagine de la o recentă demonstrație a studenților din Gottingen (R.F.G.) 
care cer îmbunătățirea sistemului de învățămînt public

VIETNAMUL DE SUD PUTERNIC ATfC
al forțelor patriotice

în zona BA-GIA
• Pierderi grele suferite de trupele guvernului ma 
rionetăSAIGON 5 (Agerpres). — Forțele 
patriotice sud-vietnameze au de
clanșat luni dimineața un puternic 
atac asupra poziției fortificate de la 
Ba Gia, aparținînd trupelor guvernamentale. Această nouă acțiune a patrioților sud-vietnamezi este caracterizată de agențiile de presă ca 
un succes de proporții. Agențiile Associated Press și France Presse apreciază că numărul morților, ră- niților și al celor dispăruți din rîn- dul trupelor guvernamentale este foarte mare. „în această regiune, relevă agenția France Presse, patru batalioane guvernamentale au fost decimate de partizani în mai puțin de o lună". Patrioții sud-vietnamezi au reușit în timpul atacului de la Ba Gia să captureze două baterii de 105 mm, mai multe mașini de transport și o însemnată cantitate de muniții. De asemenea, în cursul după-amiezii de luni, un elicopter american, care participa la așa-numita „operație de depistare", a patrioților a fost doborît de partizani.

LONDRA. La chemarea 
Mișcării naționale de tineret 
pentru dezarmarea nucleară, 
un mare număr de tineri au 
ieșit duminică pe străzile 
Londrei, pentru a condamna 
agresiunea americană în Viet
nam. Demonstrația a fost pre
cedată de un miting în Piața 
Trafalgar, la care au luat cu- 
vîntul mai mulți reprezen
tanți ai organizațiilor studen
țești.

Bombardament asupra 
teritoriului R. 0. V.HANOI 5 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 4 iulie avioane ale S.U.A. au întreprins un nou atac aerian asupra teritoriului R.D. Vietnam, bombardînd și mitraliind orașul Nam Dinh. Forțele armate ale R. D. Vietnam au doborît două bombardiere de vînătoare cu reacție.

Pe „coasta piraților*4
bogată în petrol

• Rolul trupelor coloniale de la Bab 
El Mandeb pînă în Bahrein • Un 
plan de intimidare a „triburilor 
rebele" • Manevre sub masca 
federației

Căutînd cu orice pref 
să-și men(ină dominajia 
în această regiune, guver
nul englez a elaborat un 
plan de durată ale cărui 
amănunte sînt dezvăluite 
de presa egipteană. Se 
urmărește în primul rînd 
intimidarea „triburilor re
bele”, fie prin îndepăr
tarea sultanilor sau șeicilor 
indezirabili (săptămîna tre
cută, ca urmare a unor 
declarații ale șeicului 
Sakr El-Kasseimi, care s-a 
pronunțat pentru colabo
rarea cu Liga Arabă, ar
mata britanică a încercuit

palaful său, l-a arestat și 
expulzat din Charka), fie 
prin dislocarea unor nave 
militare britanice în jurul 
regiunilor de coastă ale 
Omanului. în al doilea 
rînd, potrivit relatărilor 
ziarului „Al Gumhuriah”, 
„planul tinde să creeze o 
federație între Arabia 
Saudifă și sultanatele de 
pe coastă care să înde
plinească scopuri neoco- 
lonialiste în cazul cînd 
Anglia, sub presiunea 
luptei de eliberare națio
nală va fi obligată să pă
răsească această regiu-

ne. Afrăgînd atenția 
autorităților de la Ryad 
(capitala Arabiei Saudi- 
te) 
care 
spatele acestor manevre, 
ziarul scrie : „Oare poli
ticienii din Arabia Saudifă 
își închipuie că Anglia 
întreprinde acest proiect 
pentru ei ? Au 
și de cine le-a fost răpită 
oaza Buraimi ?
ceastă pretinsă federație 
are un caracter pur arab, 
de ce nu se face sub egi
da Ligii Arabe ? Și dacă 
înfr-adevăr Anglia urmă
rește o unire 
sultanate, așa cum 
ră, de ce nu le 
independență ?"

Potrivit ultimelor 
regiunea Golfului 
situația se

asupra pericolului 
se ascunde în

uitat cum

Dacă a-

a acestor 
decla- 

acordă

știri, în
Persic 

agravează.

Nicolae PLOPEANU

SUSPENDAREA

SCURTE ȘTIRI

PARIS. Președintele Franței, de 
Gaulle, l-a primit la 5 iulie pe am
basadorul U.R.S.S. în Franța, V. A. 
Zorin. Convorbirea care, după cum 
menționează agenția TASS, s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, cordială, s-a referit la dezvol
tarea relațiilor sovieto-franceze și 
la problemele internaționale care 
interesează cele două țări.

Recent, in stațiunea elvețiană de 
munte Zermatt a fost marcată îm
plinirea a 100 de ani de la prima 
escaladare a vîrfului Matterhon din 
munții Alpi.

șo- 
ca- 
ca- 
De

PARIS. Cele șapte femei care 
au trăit timp de 15 zile izolate 
într-o peșteră și-au încheiat luni 
experiența reîntorcîndu-se la su
prafață. Ele au fost treptat obiș
nuite cu lumina, pentru ca con
tactul cu razele solare să nu le 
pricinuiască neplăceri. Experiența 
a fost inițiată de un grup de me
dici de la Facultatea de Medicină 
din Paris, cu scopul de a deter
mina efectele izolării și întuneri
cului prelungit asupra funcțiuni
lor organismului.

VARȘOVIA. La 4 iulie, în orașul 
Zgorzelec, de Ia frontiera dintre 
R. P. Polonă și R. D. Germană, a 
avut loc un miting consacrat celei 
de-a 15-a aniversări a acordului 
dintre cele două țări privind deli
mitarea frontierei Oder-Neise.

PEKIN. Agenția „China nouă" a- 
nunță că președintele Mao Tze- 
dun a primit în ziua de 4 iulie de
legația P.C. din Indonezia condusă 
de Sukemi, care se află intr-o vi
zită în R. P. Chineză. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

ROMA. La Salerno (în sudul Ita
liei), a avut loc o manifestare la 
nivel regional, organizată de Par
tidul Comunist Italian. Cu acest 
prilej, a vorbit Pietro Ingrao, 
membru al Direcțiunii și al Secre
tariatului C.C. al P.C.I., care a ară
tat că în sudul tării problema 
mațului și a folosirii reduse a 
parității brațelor de muncă 
pătă un caracter tot mai grav,
aceea — a spus el — este necesar 
să se dezvolte o mare mișcare, care 
să facă ca guvernul să tină seama 
de voința sudului în dezbaterile 
care au loc în legătură .cu progra
mul de dezvoltare economică a 
tării.

>

PEKIN. Agenția China nouă 
transmite că la 5 iulie două avioa
ne militare americane au pătruns 
în spațiul aerian al R. P. Chineze 
— în regiunea provinciei Guandun. 
în aceeași zi, o navă de război a- 
mericană a pătruns în apele teri
toriale chineze, la est de insula 
Hainau, provincia Guandun. In le
gătură cu aceste provocări, un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P. Chineze 
a fost autorizat să adreseze un se
rios avertisment.

PARIS. La Palatul Chaillot din 
Paris s-a deschis luni al 8-lea Con
gres mondial al Uniunii Intern' to
nale a Arhitecților. Participă zioo 
de arhitecți, din numeroase țări. 
Din R. P. Română ia parte o dele
gație condusă de Nicolae Bădescu, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru construcții, arhitectură și 
sistematizare.

GARANȚIILOR CONSTITUȚIONALE 
IN PERU

LIMA. Guvernul 
constituționale pentru 
ritățile iși iau libertatea de a inspecta domiciliile cetățenilor, a in
terzice tinerea de mitinguri și alte întruniri publice și a efectua 
arestări fără să declare cauzele acestora. Agențiile de presă rela
tează că această măsură face parte din „ofensiva’ pornită de auto
rități împotriva mișcării de partizani care operează in regiunile 
muntoase.

peruvian a hotărît suspendarea garanțiilor 
o perioadă de 30 de zile. în acest timp, auto-
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