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SECERIȘUL!
dobrogea De ce sub posibilități?

Seceratul griului a început în toată regiunea Dobrogea. 
în unele unități s-au recoltat cerealele de pe suprafețe mari. 
Din ultima situație operativă existentă la consiliul agricol 
regional (4 iulie) rezultă însă că ritmul lucrărilor este nesa
tisfăcător. Deși grînele s-au copt, ele au fost strînse doar 
de pe 5 la sută din suprafețele cultivate, iar viteza zilnică 
este de numai G7 la sută față de cea prevăzută. Mult sub 
posibilități se situează unitățile din raioanele Medgidia, 
Adamclisi, Istria, Negru-Vodă, precum și cele care aparțin 
orașului Constanța. Care este cauza și ce trebuie făcut pen
tru urgentarea lucrărilor ?

Hotăritor pentru grăbirea recol
tatului este folosirea mașinilor cu 
randament maxim. Cu prilejul 
raidului întreprins s-a putut 
constata că unele mașini nu lu
crează, avind defecțiuni. La coope
rativa agricolă de producție Potîr- 
nichea, 7 combine așteptau să fie 
croite drumuri în lan, iar două e- 
rau defecte. La cooperativa agri
colă de producție Coroana, o com- 
bitiă nu funcționa deoarece trac
toristul plecase la S.M.T. după o 
pînză transportoare, iar Ia Lanu
rile o combină aștepta atelierul 
mobil. Dacă adunăm aceste ore de 
așteptare rezultă multe zile de în- 
tîrziere a recoltatului. Pentru con
ducerile unităților agricole socia
liste, pentru fiecare mecanizator 
trebuie să fie clar că recoltatul 
este o chestiune de ore, de zile ; de 
aceea mașinile trebuie să fie folo
site din plin astfel ca recolta să 
fie strinsă de pe cîmp în cel mai 
scurt timp.

Pregătirea din vreme a campa
niei de recoltare, Organizarea mun
cii la cîmp pînă la cel mai mic 
amănunt sînt factori care condițio
nează în mare măsură bunul mers 
al lucrărilor de strîngere a cerea
lelor. Totuși, pe alocuri se uită de 
acest adevăr confirmat de atîtea

ori. în timp ce vizitam coope
rativa agricolă din Topraisar, deși 
grîul era bun de recoltat, cîte- 
va combine stăteau. Directorul 
și inginerul mecanic al S.M.T. To
praisar discutau cu președintele 
cooperativei agricole și inginerul 
agronom. S-a apreciat că supra
fața solelor pe care se recoltează 
este mare, iar numărul punctelor 
de depozitare a griului — mic. în 
asemenea condiții trebuie să se asi
gure mai multe căruțe pentru 
transportul griului. Acestea fiind 
insuficiente se pierdea timp, iar 
combinerii erau nevoiți să stea. 
Dacă aceste „discuții" se purtau 
înainte de începerea recoltatului, 
cele 19 combine nu ar fi recoltat 
în două zile numai 70 ha de grîu. 
De altfel, aici au fost repartizate 
mai multe combine decît era ne
cesar, în vreme ce la cooperativa 
din Lanurile sînt necesare cîteva 
combine în plus.

Pentru a intensifica ritmul re
coltării, în regiune s-a luat măsura 
ca o parte din tractoarele gospo
dăriilor de stat care nu cultivă grîu 
să fie repartizată, pe timpul cam
paniei, altor unități. Trebuie spus 
însă că în unele locuri această mă
sură nu-și arată roadele. Un sin
gur exemplu. La gospodăria de

stat Crucea au sosit duminică 
la prînz 15 tractoare de la 
G.A.S. Turcoaia. Luni, la orele 
12, acestea se mai aflau încă la se
diul unei secții. Iancu Chiciuc, u- 
nul dintre mecanicii agricoli, ne 
spunea : „Nu știm unde să lucrăm, 
încă nu am fost repartizați. Ne în- 
vîrtim de azi dimineață pe la bri
găzi". în același timp, inginerul șef 
al gospodăriei, Vașile Vasilescu, se 
văicărea de lipsă de tractoare. 
Cînd i s-a amintit de tractoarele 
sosite de la Turcoaia a răspuns 
zîmbind: „Mai întîrzie. Nu știți, 
unde e treabă multă este și în
curcătură". Sînt oare justificate a- 
ceste „încurcături" ? Desigur că 
nu. Mai curînd este vorba de lipsă 
de preocupare în ceea ce privește 
organizarea lucrărilor, folosirea 
mașinilor.

Raidul nostru a scos, la iveală și 
alte situații: există și cadre cu 
munci de răspundere în unitățile 
agricole care nu stau în perma
nență în aceste zile în mijlocul co
operatorilor, mecanizatorilor. Ingi
nerii Anton Săulescu, de la coope
rativa agricolă Cochirleni, și Ser
giu Măndiță, de la cooperativa 
Seimenii Mari, au plecat nemoti
vat din unități, lăsînd cuvînt de 
ordine: „Nu începeți recoltatul 
pînă nu venim noi". Ei s-au întors 
abia după trei zile. în acest timp 
cooperativele de producție vecine 
au recoltat mari suprafețe de grîu.

Organele și organizațiile de par
tid, consiliile agricole trebuie să 
se ocupe intens de buna desfășu
rare a campaniei de recoltare, să 
ia măsuri pentru lichidarea defec
țiunilor care se ivesc.

Mihai VASILE 
coresp. „Scînteii"
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Primul ministru al Republicii Somalia 
Abdirazak Haji Hussein 

a sosit in Capitală

La sosire pe aeroport

Anapoda
— Există un stint „Ana

poda" ?
- în calendare, nu.
— Atunci de unde l-ai scos ?
— Din viață. în viață există.
— Si ce face dumnealui ?
- încurcă lucrurile.
— Un sfint să încurce lucru

rile ?
— Dacă e Anapoda I
— Explică-mi.
— La Școala medie rir. 32, 

B-dul 1 Mai, din inițiativa Uni
unii Artiștilor Plastici s-a tăcut 
o frescă. Bineințeles. pe pere
tele exterior.
- Și?
— A costat zeci de mii de 

lei.
— Și?
— Administrația școlii a plan

tat în fața clădirii niște sal- 
cimi.
- Și ?
— Salcimii au crescut.
- Și ?
— Nu se mai vede fresca...
— Sa taie salcimii.
— Nu se poate.
— De ce ?
— Dacă taie salcimii, nu mai 

du copiii umbră in clasă.
— Atunci să lase salcimii.
— Nu se mai vede fresca.
— Cînd a făcut fresca, Uniu

nea Artiștilor Plastici nu s-a 
gindit la povestea asta cu um
bra ?

— S-o fi gindit.
— Și?
— Au făcut-o. O aveau în 

plan.
— Atunci ?
— Atunci ce ?
— Cum se poate rezolva 

chestiunea ?
— Să-l intrebăm pe Sfintul 

Anapoda.
Și l-am întrebat. Mi-a răs

puns :
— Misiunea mea e de-a în

curca lucrurile. Pe descurcarea 
lor nu sint profilat.

Nicujă TANASE
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Cum folosim terenurile de pe care se stringe recolta
Acum, în toiul secerișului, în afară de preocuparea pen

tru strîngerea recoltei la timp și fără pierderi, oamenii 
muncii din agricultură se îngrijesc de folosirea chibzuită 
a terenurilor care se eliberează. în condițiile din acest an, 
ce destinație este mai bine să primească terenurile de pe 
care se stringe recolta ?

Am solicitat să răspundă la această întrebare pe tov. 
NICOLAE 1ONESCU, vicepreședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii. (Textul articolului Miriștea în pag. a Il-a).

Temelii de fabrici, temelii de blocuri își au originea aici, la balastiera 
loneștl (raionul Găești). Zilnic spre șantiere pleacă numeroase vagoane 

încărcate cu balast pentru betoane

Prin mii de artere 
subterane pulsează ți
țeiul și gazul metan, 
în timp ce văzduhul 
întregii țări, țesut de 
urzeala conductoare
lor de înaltă tensiune, 
e străbătut dintr-un 
capăt la altul de flote
le electricității, de a- 
cele șiruri de giganți 
metalici care poartă, pe 
umeri puterea nevăzu
tă a apelor. Galeriile 
subterane aduc in
tr-un flux continuu la 
suprafață minereuri 
hetes'afe 'industriei  ̂A- 
eolo unde abia se dis
tingeau casele unui o- 
rășel de provincie, 
blocurile dispuse siste
matic impun peisaju
lui linia modernei ar
hitecturi. în toate a- 
ceste imagini se des
lușește viziunea armo
nioasă a unei minți 
pătrunzătoare care, din 
etapă în etapă, fixea
ză jaloane, trasează li
niile itinerarului, ne a- 
rată drumul spre ce
tățile viitorului.

Nimic nu stă pe loc. 
Urmașii acelora care 
făceau simple osii de 
car cizelează astăzi în 
uzine axul cardanic și 
planetarele',) sau con
struiesc locomotive 
Diesel electrice. Cei ce 
legau plutele la Cîrli- 
baba și le conduceau 
apoi printre dinții de 
oțel ai Toancelor lan
sează nave de mii de 
tone la Galați și Tur- 
nu Severin. „Plantații
le" de cauciuc de pe 
Valea Trotușului pot 
să asigure într-un sin
gur an „încălțămintea" 
pentru roțile a 440 de 
mii de tractoare. „A- 
moniacul" furtunilor 
îl produc azi și moder
nele instalații ale 
Combinatului chimic 
Craiova. Ogoarele de

stuf ale Deltei au de
venit, grație Combina
tului de celuloză' și 
hîrtie de la Brăila, ca
pabile să înlocuiască 
peste 300 de mii de 
metri citbi de arbori, 
în uzinele de la Săvi- 
nești gazul metan se 
preface in melană, în
locuind lina unor tur
me de oi care ar nu
măra patru milioane 
de capete. O țară care 
pînă nu de mult avea 
reputația de a fi „emi
namente agricolă", prin 

'nâil# obiective de la 
Baia Mare, Copșa Mi
că, Leșul Ursului, Sla
tina, recoltează cupru, 
plumb, zinc și alumi
niu.

Proiectele de Direc
tive reprezintă un pro
log la opera de mîine 
a țării. Energia ideilor 
pulsează pe o enormă 
partitură. La Turnu 
Măgurele, la fabrica 
de acid sulfuric, am 
stat de vorbă cu cîțiva 
dintre elevii școlii pro
fesionale, care se pre
gătesc să devină ope
ratori. Noi am cunos
cut fizica și chimia pe 
scară experimentală, 
în mici laboratoare de 
liceu, în amfiteatre. 
Elevii aceștia trăiesc 
însă de pe acum în 
mijlocul uriașelor ins
talații. Ei percep via
ța, realitatea nouă, la 
o scară industrială și 
nu sînt uimiți de clo
cotul și febra mașini
lor moderne. La Com
binatul petrochimic 
Ploiești, ingineri care 
abia au depășit un 
sfert de secol de vîrs- 
tă au învățat arta de 
a desface propanul în 
părțile lui componen
te, lucrînd cu presiuni 
de 2 000 de atmosfere 
și cu temperaturi ce 
coboară pînă la 150 de

grade sub zero. Pro
movarea tehnicii avan
sate este pentru ei o 
realitate concretă, ime
diată, care ii determi
nă la un studiu pro
fund și amănunțit. 
Aici, în fața celor pes
te cinci mii de aparate 
de măsură și control, 
care execută pînă și 
analizele din corpul 
cuptoarelor, cu croma- 
tograf pe bază de he
liu. omul nu mai lu
crează cu puterea bra
țelor, ci a minții, cu 

multiplele cunoștințe 
pe care i le pune la dis
poziție tehnica nouă. 
Asemenea unor șefi de 
orchestră, operatorii- 
chimiști ascultă mu
zica mașinilor electri
ce, clipirile ochilor 
magici, dirijînd de ta 
pupitru întregul pro
ces de producție. Me
serii noi, ca cele de 
la demaraj-electroliză 
sau de la turnul de 
pastă, la Uzina de alu
miniu Slatina, au ce
rut unor muncitori să 
se reprofileze și să în
vețe conducerea unor 
moderne și complexe 
mașini. La Rafinăria 
Brazi au fost înregis
trate anul_ trecut sute 
de perfecționări in 
producție, care au adus 
economii de milioane. 
Este semnificativ fap
tul că aceste perfecțio
nări se petrec nu în 
întreprinderi vechi, ci 
în uzine foarte moder
ne, care reclamă cu 
atît mai mult un grad 
înalt de calificare.

Descătușind noi e- 
nergii creatoare, pro
iectele de Directive ne 
poartă cu gîndul îna
inte, înfățișîndu-ne un 
tablou al patriei așa 
cum nu l-a imaginat 
vreodată, nici fantezia 
cea mai înaripată.

La invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mâne, Ion. Gheorghe Maurer, 
marți după-amiază a sosit la 
București primul ministru al Re
publicii Somalia, Abdirazak Haji 
Hussein, care va face o vizită ofi
cială în Republica Populară Ro
mână.

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 So
malia în Tanzania, și alte per
soane oficiale.

în întâmpinarea oaspetelui, pe 
aeroport se aflau președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Române, Ion Gheorghe Maurer, 
Gogu Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, alți membri ai guvernului 
și alte persoane oficiale.

Erau de față șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați în R.P. 
Română, precum și studenți soma
lezi aflați la studii în țara noas
tră.

Primul ministru al Republicii 
Somalia, Abdirazak Haji Hussejn, 
a fost salutat cordial, la coborîrea

din avion, de președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Au fost intonate apoi imnurile 
de stat ale celor două țări.

Primul ministru al Republicii 
Somalia, împreună cu președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Române au trecut în revistă gar
da de onoare aliniată pe aeroport. 
Un grup de pionieri a oferit flori 
oaspeților.

Coloana mașinilor oficiale, es
cortată de motocicliștj, s-a în
dreptat spre reședința oficială.

★
Marți seara, primul ministru al 

Republicii Somalia, împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei. * La 
solemnitate au asistat Adrian'Di- 
mitriu, ministrul justiției, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Cosma, pre
ședintele Sfatului popular al Ca
pitalei, general locotenent Ion 
Gheorghe, adjunct al ministrului 
forțelor armate, Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, și alte persoane 
oficiale. (Agerpres)

0 nouă fabrică de produse lactate
în magazinele de specialitate din 

orașul Galați au apărut primele pro
duse ale unei noi unități a industriei 
alimentare — fabrica de produse 
lactate. întreprinderea este primul 
obiectiv intrat în funcțiune în cadrul 
complexului alimentar pe care con
structorii îl ridică în acest oraș. 
Noua fabrică gălățeană are un înalt 
grad de mecanizare și automatizare. 
Aici, pasieurizarea laptelui, prepara
rea brînzeî, îmbutelierea sticlelor cu 
lapte și a borcanelor cu iaurt se 
realizează cu ajutorul unor instalații

automate. In cele două laboratoare 
dotate cu aparatură modernă se asi
gură permanent controlul chimic și 
bacteriologic al materiei prime in
trate în procesul de fabricație și al 
produselor obținute. Prin prelucrarea 
laptelui, fabrica realizează un sorti
ment bogat de produse. Zilnic, de 
aici se vor livra unităților comercia
le 46 000 litri de lapte de consum, 
7 500 kg iaurt extra, 2 250 kg brin- 
zeturi diferite, 1 500 kg smîntînă su
perioară, 1 000 kg unt, 3 000 kg în
ghețată, precum și alte produse.

TELEGRAMĂ

Tovarășului CH1VU STOICA,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române

BUCUREȘTI
Vă exprim mulțumiri cordiale pentru felicitările călduroase ce mi 

le-ați adresat cu prilejul zilei mele de naștere.
Folosesc acest prilej pentru a vă ura sănătate și noi succese în 

munca dv. nobilă consacrată dezvoltării și înfloririi Republicii Popu
lare Române.

TOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Probleme ale pregătirii viitorilor ingineri

îmbinarea specializării cu pregătirea de ansamblu
Proiectul de Directive ale Con

gresului al IV-lea al partidului 
privind dezvoltarea economiei 
naționale în următorii cinci ani 
prevede o amplă dezvoltare a în- 
vățămîntului tehnic superior. Con
sider că realizarea acestei impor
tante sarcini impune Și examina
rea unor probleme legate de pro
filul viitorului inginer.

Pregătirea inginerilor cuprinde o 
latură științifică generală, și anu
me studiul unor discipline ca ma
tematica, fizica, chimia generală, 
științele sociale etc. ; o latură teh
nică generală, bazată pe cunoaș
terea mecanicii, rezistenței mate
rialelor, teoriei generale a meca
nismelor și a mașinilor, organelor 
de mașini, termotehnicii, electro
tehnicii, desenului tehnic ș.a.; o 
latură de specialitate cuprinzînd 
studiul disciplinelor’ specifice unei 
anumite facultăți sau secții. Față 
de această situație a apărut o pro
blemă mult controversată atît la 
noi cit și în alte țări : ce pondere 
să aibă în pregătirea viitorului in
giner fiecare din cele trei catego
rii de discipline ? Unii sînt de pă
rere să se acorde prioritate pregă

Prof. ing. Radu VOINEA,
membru corespondent ol Academiei R. P. Române 

prorector al Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej"

tirii generale științifice și tehnice 
și o pondere mai redusă celei de 
specialitate, care poate fi mai lar
gă, dar mai puțin adîncită. Alții 
preferă o specializare mai adîncită 
într-un domeniu mai restrîns, pen
tru a permite tînărului inginer să 
se încadreze imediat in procesul 
de producție. Eu cred că nici unii 
și nici alții nu au dreptate.

Convingerea mea este că în pro
cesul de pregătire a viitorilor ingi
neri,

cultura științifică-tehnică 
generală și cea de speciali
tate nu pot fi separate și o- 
puse una alteia, ci trebuie 
îmbinate armonios, comple- 
tîndu-se ca două părți ale 
aceluiași tot unitar.

Experiența, sistemul actual de 
organizare a unor facultăți arată 
că procesul de asimilare a cunoș

tințelor în învățămîntul tehnic 
superior poate fi foarte bine con
ceput după criteriul înainte amin
tit, că îmbinarea judicioasă a ce
lor două laturi ale studiului se fi
nalizează în mai buna pregătire 
teoretică și practică a specialiști
lor.

Dar, fără îndoială că dezvolta
rea mai departe a disciplinelor ști
ințifice, apariția unor specialități 
noi va pune treptat sub semnul în
trebării „echilibrul" actual și, în 
consecință, va trebui să ne orien
tăm spre descoperirea altor soluții 
cu ajutorul cărora să putem asi
gura viitorilor ingineri o pregătire 
corespunzătoare cerințelor progre
sului tehnic-științific. Pe de altă 
parte, chiar în forma sa actuală, 
sistemul de învățămînt, prin faptul 
că pregătește în mod nediferențiat, 
pe baza aceluiași plan de învăță
mînt, cadre pentru producție, pro

iectare sau cercetare științifică — 
provoacă o supraîncărcare în pre
gătirea studenților. Poate fi lichi
dată această deficiență ? Cred că 
da și anume

realizîndu-se o pregătire di
ferențiată, în raport cu na
tura activității viitoare a in
ginerilor.

Diferențierea ar trebui făcută în 
acest caz după primii 2—3 ani de 
facultate, în funcție de cerințele 
producției și de preferințele stu
denților. După acest răstimp, prac
tic dispar deosebirile de pregătire 
cu care tinerii vin din școala me
die, iar studenții se pot orienta mai 
bine în alegerea viitorului profil al 
profesiunii lor. Fiecare asemenea 
profil ar trebui, după părerea mea, 
să funcționeze ca o subsecție de 
specializare, urmînd ca' în ultimii 
ani cursurile să aibă o bază co
mună și pentru diferitele profile 
„complimentare", adică pentru cele 
de cultură științifică generală, cul
tură tehnică generală sau discipli
ne de specialitate.

(Continuare în pag. a III-a)



PAGINA 2 SC1 NT EIA

M I R I Ș T E A
Nicolae IONESCU

Vicepreședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii

De la bun început va trebui să 
ne gindim la folosirea cit mai ju
dicioasă a terenurilor, care se eli
berează de culturile de vară. Con
siderăm că este indicat ca aceste 
terenuri să capete două destinații. 
Prima : cultivarea lor cu plante fu
rajere pentru asigurarea de nu
trețuri suplimentare. A doua: 
pregătirea lor pentru însămînța- 
rea griului.

Rezultatele cercetărilor științi
fice și din producție obținute de 
către stațiunile experimentale, gos
podării de stat și cooperative agri
cole arată că, semănînd culturi 
furajere pe terenuri bine aprovi
zionate cu apă după eliberarea lor 
de recolta de orz de toamnă, bor- 
oeaguri și chiar grîu, se pot obține 
cantități importante de nutrețuri 
de bună calitate. La stațiunea ex
perimentală Șimnic-Oltenia s-au 
recoltat, în miriștea de grîu, în 
condiții de irigare, peste 50 000 
kg de masă verde la hectar, 
iar la G.A.S. Roseți s-au ob
ținut, în miriștea de borceag, 
peste 55 000 kg de masă ver
de. Rezultate bune prin aplica
rea metodei culturilor duble au 
realizat și multe alte gospodării 
de stat și cooperative agricole.

Ploile abundente căzute în 
lunile de primăvară, în toate 
regiunile țării, au mărit re
zerva de apă din sol, astfel 
că în această perioadă starea 
de umiditate a solului per
mite efectuarea cu succes a 
însămînțărilor de culturi du
ble în miriște.

Iată de ce, paralel cu secerișul, 
trebuie luate toate măsurile pentru 
eliberarea terenurilor, pregătirea și 
însămînțarea lor într-o perioadă 
cit mai scurtă.

Pentru semănatul culturi
lor duble în miriște este bine 
să se aleagă, în primul rînd, 
suprafețele care se eliberează 
mai devreme și care nu sînt 
prevăzute a se însămînța în 
toamnă cu grîu sau orz.

De aceea, unitățile agricole să 
concentreze forțe suficiente pen
tru ridicarea recoltei de fin (în 
cazul borceagurilor), de paie și 
snopi (în cazul orzului și griului), 
spre a putea începe pregătirea 
terenului și semănatul.

întrucît semănatul culturilor in 
miriște trebuie să se facă într-un 
termen scurt, este necesar ca, aco
lo unde tractoarele sînt angajate 
și la alte lucrări, miriștile să fie 
arate și noaptea, folosindu-se 
schimbul II pe tractor. Pe timp 
de vară, evaporarea apei din sol 
fiind foarte puternică, arătura 
trebuie executată obligatoriu cu 
plugul 'urmat de grapa ste
lată.

Pe terenurile irigate, ca și pe 
celelalte suprafețe, acolo unde 
există posibilități de fertilizare, se 
recomandă aplicarea îngrășămin

telor chimice. Este bine ca semă
natul să se facă imediat după exe
cutarea arăturii, cînd solul este 
încă reavăn.

Care plante dau cele mai bune 
rezultate, cind se însămînțează în 
miriște ? Se pot semăna porumb, 
sorg, iarbă de Sudan, floarea-soa- 
relui. Este bine să se însămînțeze 
în amestec porumb și floarea-soa- 
relui.

Am arătat că este indicat ca o 
parte din terenurile ce se eliberea
ză acum să fie pregătite pentru în
sămînțarea griului și orzului de 
toamnă.

Grija pentru strîngerea re
coltei bogate de cereale din 
acest an trebuie să fie înso
țită de preocuparea de zi cu 
zi pentru producția anului 
viitor.

Se știe că o parte din grîu se 
însămînțează după culturi care se 
recoltează tîrziu : porumb, cartofi, 
sfeclă de zahăr etc. Or, ploile și 
temperatura scăzută din primă
vară au întîrziat vegetația culturi
lor prășitoare, ceea ce va determi
na prelungirea coacerii și deci a 
recoltării acestora pînă toamna 
tîrziu. în această situație, se im
pune să însămînțăm suprafețe mai 
mari de grîu și orz de toamnă, 
după cereale păioase. în legătură 
cu aceasta, atenția trebuie îndrep
tată în două direcții: alegerea te
renurilor și apoi pregătirea lor. 
Pentru însămînțarea griului tre
buie să se rezerve, în primul rînd, 
acele terenuri care au fost culti
vate cu plante leguminoase, pre
cum și cele care au fost fertilizate. 
Obținerea unor recolte mari este 
condiționată de executarea neîntîr- 
ziată a arăturilor de vară și apli
carea îngrășămintelor.

Consiliilor agricole și con
ducerilor unităților agricole 
socialiste le revine sarcina de 
a organiza această acțiune, 
astfel ca arăturile să fie fă
cute în 3—4 zile după recol
tare, timp în care pămîntul 
este încă reavăn, cu conținut 
ridicat de umiditate.

O dată cu recoltarea să se ia 
măsuri corespunzătoare pentru e- 
liberarea rapidă a terenurilor de 
paie, prin folosirea grupată a 
preselor de balotat, agregate cu re
morci, a colectoarelor și tîrîșurilor 
de paie și a altor mijloace. Cînd 
tractoarele sînt insuficiente și ară
tura nu poate fi făcută în termenul 
optim, este bine ca lucrarea tere
nului să se execute cu grapa cu 
discuri, urmînd ca, pe măsură ce 
tractoarele se eliberează de la re
coltat, să se execute arătura în a- 
gregat cu grapa stelată, urmărin- 
du-se să fie fără bulgări și cît mai 
uniformă.

Consiliile agricole, conducerile 
unităților socialiste, specialiștii și 
toți lucrătorii de pe ogoare sînt 
chemați să acorde atenția cuveni
tă acestor lucrări.

Asfințit pe tac Foto : Gh. Vlnțilă
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Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista dr» 
gostel — (orele 20), (grădina Boo® 
ma) : Veselie la 174 — orele 20). 
Circul de stat : Allo, ici Paris ! -• 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE

Istoria unor iluzii pierdute
Elia Kazan este unul dintre cei 

mai cunoscuți regizori americani 
de teatru și de cinema. Perso
nalitatea lui s-a afirmat în cine
matografie mai ales după al 
doilea război mondial, sub sem
nul unei vizibile preocupări pen
tru dezbaterea unor probleme 
acute, esențiale, ale societății a- 
mericane. Din cele aproape 20 de 
filme pe care le-a realizat pînă a- 
cum, se remarcă : „Boomerang" 
(1946), o disecție acidă a justiției 
americane, „Gentleman’s Agree
ment" (1947), filipică împotriva 
antisemitismului, „Pinky" (1949), 
satiră a prejudecăților îndreptate 
împotriva oamenilor de culoare, 
„Pe cheiuri" (1954), unde există o 
prezentare foarte aproximativă a 
mediului muncitoresc, remarcîn- 
du-se însă scenele de dragoste, de 
o mare puritate sufletească, „Baby 
Doll" (1956), după două piese ale 
lui Tennessee Williams, conside
rat a fi unul din cele mai bune 
filme ale lui Elia Kazan, „Un om în 
mulțime" (1956), pamflet foarte vio
lent la adresa stupidității și super
ficialității cultivate la „omul oare
care" din S.U.A. ca și împotriva 
„marelui bussiness", film foarte 
controversat și acuzat a fi „antia- 
merican", „Splendor in the grass" 
(1960), descripție virulentă a mer
cantilismului și puritanismului în 
America anilor din preajma primu
lui crah economic.

Unul din momentele cele mai pe
nibile din viața lui Elia Kazan îl 
constituie mărturia sa anticomunis
tă făcută faimoasei Comisii pentru 
cercetarea activităților antiameri- 
cane (1951), urmată apoi de reali
zarea unui film care nu-i face cin
ste „Omul pe frînghie" (1952), unde 
sînt vizibile influențele isteriei mac- 
carthiste. Trebuie spus însă că nu 
conformismul și nici impermeabili
tatea la ideile progresului social 
caracterizează ansamblul creației 
lui Kazan. Caracteristică pentru 
concepția sa ideologică și artisti
că este mărturia făcută în anul 
1960: „Trebuie să trăiești în acord

cu morala pe care o afirmi, în A- 
merica sau în altă țară. Dar eu nu 
pot descrie bine decît țara mea. 
Afirmăm o anumită morală și trăim 
conform unei morale exact opuse. 
De exemplu, pretindem că ne iubim 
aproapele ca pe noi înșine, ca pe 
un frate. Dar moravurile capitalis
mului te silesc să-ți bați fratele, 
să-1 dobori, pentru că, dacă nu 
o faci, te va zdrobi el. Toate aces
tea fac rău individului, sufletului 
său*.

Luciditatea, spiritul critic, res
pectarea adevărului istoric, trăsă
turi definitorii pentru multe din fil
mele lui Kazan, le reîntîlnim în 
„America, America", distins cu 
marele premiu al Festivalului de la 
San-Sebastian. Avînd ca punct de

litic din care evadează, ca indi
vid, înfruntînd cele mai grele opre
liști, tînărul Stavros, eroul princi
pal al filmului. Kazan a respectat 
cu strictețe adevărul istoric, făcînd 
procesul Imperiului Otoman, care 
a jucat un rol atît de nefast în is
toria Peninsulei Balcanice. Zgudui
toare, avînd o mare forță de șoc 
emoțională este scena arderii de 
vii a armenilor, refugiați în biseri
că pentru a scăpa de masacrul 
pregătit de armata turcească, mo
ment cheie al filmului care îl hotă
răște pe Stavros să fugă din Ana
tolia.

Elia Kazan realizează cu profun
zime psihologică portretul emigran
tului, care se hrănește din năluci, 
din himera unui paradis promis, a-

Pe marginea filmului „America, America"

pornire un volum autobiografic, în 
care Elia Kazan, de origină grec 
din Anatolia, realizează portretul 
colectiv al familiei sale și evocă 
peregrinările ei pînă emigrează în 
Statele Unite, filmul „America, Ame
rica" se află implicit în polemică, 
față de atîtea și atîtea scrieri sau 
filme care au încercat să acredi
teze ideea că emigrația europeană 
spre America a avut ca factor mo
tor spiritul de aventură, setea de 
aur, de înavuțire. Nu caracterul său 
de conquistador îl împinge pe tî- 
nărul grec Stavros din „America, 
America" să părăsească Anatolia 
natală pentru a se îndrepta spre 
pămîntul mirajului. Un lanț întreg 
de opresiuni naționale, sociale, 
care fac ca viața unui om să pre- 
țuiască mai puțin decît a unui vier
me, o atmosferă înăbușitoare în 
care libertatea nu e nici măcar un 
lux al bogătașilor, strivirea orică
rei urme de demnitate umană — o 
lume de coșmar, iată regimul po

semenea fanaticului care, nădăj
duind în viața de apoi, este în stare 
să înfrunte toate mizeriile vieții pă- 
mîntești. Tot soiul de piedici ba
rează drumul lui Stavros spre Long 
Island : un drumeț, mai diabolic 
decît Jago, îi fură întreaga avere 
a părinților, un unchi de la Con- 
stantinopole îi acordă un trata
ment de slugă, viața de hamal prin 
care trece, mai dură decît ocna, 
nu-i îngăduie nici în ani de zile 
să-și procure banii de drum; în 
sfîrșit, compromisul unei căsnicii cu 
o fată bogată, care l-ar lega defi
nitiv, deși cu lanțuri de aur, de o 
viață de huzur, confortabilă dar 
înăbușitoare. Ultima barieră o în- 
tîmpină pe vapor sub înfățișarea 
unui american gelos care asmute 
poliția împotriva candidatului la 
titlul de cetățean al Statelor Unite ; 
amenințat să fie retrimis acasă. 
Stavros izbutește totuși, în cele din 
urmă, să înșele printr-un truc ze
lul urmăritorilor.

Elia Kazan nu-șl moaie penelul 
de cineast în apă de trandafiri. 
Ciocnirile eroului cu mediile socia
le pe care le parcurge sînt aspre, 
de o rară violență; talentul febril 
de reporter al cineastului reconsti
tuie cu acuitate atmosfera de te
roare împotriva grecilor și armeni
lor, parazitismul și lipsa de orizont 
ale vieții burgheziei, infernul în 
care trudesc hamalii din port. Deși 
acest film nu-și propune să înfă
țișeze viața Americii (Elia Kazan 
își va continua subiectul în alt 
film), unele aluzii explicite și im
plicite vădesc intenția lui Kazan de 
a polemiza cu iluziile protagonistu
lui său : cineva, întors din Ameri
ca, dezvăluie mentalitatea rapace 
a patronilor care se descotorosesc 
de muncitori îndată ce aceștia se 
îmbolnăvesc; primirea făcută 
celor ce trec prin purgatoriul de 
la Long Island nu e dintre cele 
mai cordiale; în final, ajuns pe 
„pămîntul făgăduinței*, Stavros 
devine un „sciuscia*, un biet lus
truitor de ghete, supravegheat a- 
tent de patron.

„America, America", drama unui 
tînăr dornic de o viață demnă, e 
străbătută de un cald suflu uma
nist, de o undă puternică de lirism, 
deși viciată cîteodată de tendințe 
melodramatice apăsate. Ca în toa
te filmele lui Elia Kazan se recu
noaște existența unui scenariu bine 
articulat, cu o structură clasică, în 
care întîmplările, elementele de 
surpriză, sondarea caracterelor 
joacă un rol esențial. Pe alocuri 
însă filmul trenează, semn că re
gizorul nu și-a îngăduit să opere
ze, la montaj, prin tăieturi nervoa
se, asemenea stilului său caracte
ristic, tot ce era superfluu.

Știința și talentul cu care Elia 
Kazan conduce jocul actorilor — în 
special al lui Stathis Giattelis în 
rolul lui Stavros — fac să capete 
viață pe ecran o întreagă galerie 
de personaje.

Ion MIHA1LEANU

Obosit și dezorientat, noua 
mea cunoștință — după cum 
mi-a mărturisit zilele trecute 
— are acum nevoie de spri
jin, fiindcă, deși ajunsese a- 
proape de împlinirea năzuin
țelor sale, a intrat într-un 
impas neașteptat...

Este vorba de Constantin 
lancu, domiciliat în București, 
frezor ia atelierele centrale 
I.T.B. Scoatefi, vă rog, la ivea
lă dosarul 3378, tovarășe ju
decător... Omul acesta s-a 
făcut vinovat de furturi, spar
geri, sustrageri de materiale... 
Cazier încărcat... Recidivist... 
Condamnat de mai multe ori 
la închisoare pe diferite ter
mene. Data ultimei condam
nări : ianuarie, 1955. După 
aceea, spuneți că s-a cumin
țit. Cum, așa dinfr-odată ?... 
Firește că mi se pare sur
prinzător I Înțeleg, nu cu
noașteți motivul. Fostul in
culpat cere să fie reabilitat. 
Merită ? M-ar interesa păre
rea dumneavoastră... Aveji 
dreptate, să examinăm mai 
întîi dosarul...

— Deținutul 13, la vorbi
tor I

Vocea gardianului mă 
făcu să tresar pentru ulti
ma oară. Cel chemat „trei- 
șpe", pe nume Marin, se ri
dică de pe bancă și porni 
încet spre vorbitor. Și eu 
care crezusem că numărul 
ăsta poartă ghinion! Am 
rămas singur în sală, aș- 
teptînd în zadar ca cineva 
să strige: „Constantin lancu 
la vorbitor".

De fapt, știam că la mine 
nu va veni nimeni. La în
ceput, m-am gîndit că poa
te mama... De la tata îmi 
luasem nădejdea. El se le- 
pădase de mine de mult. 
Cum am ajuns aici ? în 
1946 am intrat băiat de 
prăvălie la un magazin de 
pe Lipscani, „Ionescu și 
Badea". Fără simbrie, nu
mai pe mîncare și îmbră
căminte. Tata mă gonise 
de acasă, să-mi caut sin
gur rostul. îi ajungeau cei
lalți copii. Slujba, ca la

stăpîn... Locuiam la unul, 
Fane, din Segarcea.

îmi spune Fane odată:
— Cum facem, mă, rost 

de parale ? Am deschide 
un chioșc. Știu un loc bun, 
cu vad, pe bulevardul Mă- 
rășești...

Unchiu-meu Zahin, din 
Baba Ana, strîngea bani 
din te miri ce. Dacă i-aș 
cere lui o sumă bunicică 
— m-am gîndit — peste o 
lună, două i-aș putea-o 
restitui. N-a vrut nea Za
hin să mă împrumute. 
„Las’ că vă cunosc eu pe 
voi, șmecherii de Bucu
rești!“ I-am făgăduit și 
dobîndă, degeaba! Noaptea 
i-am luat banii și am fu
git. Se înțelege că omul s-a 
dus la mine acasă. Tata 
știa unde să mă caute. M-a 
legat burduf și m-a predat 
la poliție. Acolo, s-a spus 
că dacă înapoiez banii, iar 
unchiu-meu retrage plîn- 
gerea, mi se dă drumul.

— Cîți ani are băiatul ?
— 16.
— E mai bine să ți-l iei 

acasă și să te ocupi de e- 
ducația lui!

Tata nici n-a vrut să 
audă. Am fost condamnat 
la șase luni închisoare co- 
recțională. Atunci, în pri
ma mea detențiune, l-am 
cunoscut și pe Marin, 
„treișpe". S-a întîmplat să 
ni se dea drumul la amân
doi o dată. Marin m-a con
dus pînă acasă. I-am po
vestit despre ai mei.

— Uite, a hotărît el. Te 
aștept la poartă jumătate 
de ceas. Dacă nu-i rost, te 
întorci.

Tata m-a luat în primi
re de la ușă:

— Ce cauți ? Afară ! Să 
nu mai calci în casa mea!

Timp de aproape o lună. 
am încercat să găsesc de 
lucru. Nu mă primea ni
căieri, n-aveam meserie și 
se cereau numai muncitori 
calificați. Pe deasupra, mai 
venisem și de la închisoa
re ! Hainele mi se făcuse
ră ferfeniță, iarna batea la 
ușă. într-o după amiază, 
Marin a venit la mine cu 
unul Tudor. Spuneau că

vor să dea lovitura la un 
fost angrosist care ținea 
niște lucruri într-un garaj. 
Seara, ne-am dus acolo, 
am spart ușa garajului și 
am scos două biciclete, cî- 
teva baloturi de stofă, niș
te saci cu lină, lanțuri... 
Le-am cărăt la Tudor. A 
doua zi urma să ne întîl- 
nim în Obor. Marin n-a 
mai venit. Pe mine și pe 
Tudor ne-au arestat ime
diat. Am fost condamnați 
la un an închisoare corec- 
țională. Eram sigur că Ma
rin scăpase, dar peste o 
lună l-am văzut apărînd în 
sală.

— Tot pentru aia ?
— Tot! a mormăit el.

Ați observat, desigur, 
că lancu vrea să dea în- 
tîmplărilor un aer pito
resc. Va trebui să inter
venim aici cu unele amă
nunte. Cînd i s-a dat dru
mul din penultima deten
țiune, a călătorit timp de 
două zile și două nopți 
cu un mărfar, fără să pună 
nimic în gură. Ajuns aca
să, a trimis pe cineva s-o 
cheme pe mamă-sa. N-a- 
vea curajul să intre, îl ză
rise pe taică-su prin fe
reastră și nu-i era greu 
să-și închipuie ce-l aș
teaptă. Mamă-sa i-a adus 
pe furiș o bucată de pli
ne și o cămașă de la fra
tele mai mic. Cîteva nop|i 
a dormit în piața din a- 
propierea Filantropiei, în 
căruța unui țăran. Ziua 
ajuta la vînzarea pepeni
lor. Ar fi vrut să se apuce 
de o treabă cinstită. Din 
păcate, mediul vicios în 
care trăia îl trăgea mereu 
la fund, mlaștina se lăr
gea repede în jurul lui, 
fie datorită unor împreju
rări vitrege, fie — și mai 
ales — caracterului său 
contradictoriu, șovăielnic, 
lipsit de fermitate, care, 
după cum vom vedea, îi 
vor aduce destule nea
junsuri și mai tîrziu.

Dar să răsfoim mai de
parte dosarul 3378...

Tn 1954, după un an șl 
ceva de detențiune, Con
stantin lancu este grațiat. A 
intrat muncitor la o fabrică 
de jucării. Și, din nou... Dar 
să vedem ce ne spune Con
stantin lancu.

„Mă însurasem cu o fată 
minunată, Elisabeta, și 
m-am mutat la părinții ei. 
Prin tavanul cămăruței se 
scurgea apa, acoperișul era 
de carton. La fabrică ră
măseseră cine știe de cînd 
vreo douăzeci de foi de ta
blă neinventariațe. I le-am 
arătat contabilului șef. 
„Ia-le, zice, tot nu ne tre
buie nouă". Am dus acasă 
foile de tablă. îmi ajun
geau tocmai bine pentru a- 
coperiș. în seara următoare 
mi s-a făcut percheziție. 
Fusesem reclamat. L-am 
rugat pe contabilul șef să 
declare adevărul, că nu 
luasem tabla fără știrea 
lui, că nu o furasem. La 
proces, Nicolescu a spus că 
nu știe nimic, că habar 
n-are. Instanța m-a con
damnat la doi ani închi
soare corecțională"...

Nu vreau să pun la în
doială sinceritatea lui 
Constantin lancu. Să pre
supunem că șeful conta
bil n-a vrut să recunoas
că adevărul de teamă ca 
pedeapsa să nu cadă a- 
supra sa. Fapt este că 
lancu trecea atunci prin- 
fr-o aprigă luptă cu el 
însuși, că adeseori ve
chea mentalitate de „ciu
peală” mai exista în- 
tr-însul. După afîtea si
nuozități nu-i ușor să 
găsești drumul cel mai 
potrivit spre înalta dem
nitate omenească. Luni și 
chiar ani întregi lancu a 
ridicat mai repede decît 
alții treptele, a recîștigaf, 
aș spune cu destulă ușu
rință, încrederea oame
nilor prin exemplara sa 
putere de muncă, prin e- 
iorful de a recupera din

timpul pierdut. Grăbit să 
ajungă sus, el a folosit 
însă și alte haine, ima
culate, pure, preferind să 
plătească tribut neîncre
derii față de cei care îl 
înconjurau, lașității. So

ția, familia acesteia, tova
rășii de muncă îl apre
ciau, e drept, dar multă 
vreme ei n-au cunoscut 
decît o parte din adevă
ratul lancu, fiindcă cea
laltă parte ședea ascunsă, 
se temea să-și deschidă 
sufletul cu sinceritate în 
fața lor. Pînă înfr-o zi, 
cînd neîncrederea s-a 
întors împotriva lui...

Cei doi ani, Constantin 
lancu a sfat fot timpul cu 
inima strînsă. Știa că socru- 
său, Radu Bogdan, aflase și 
restul... Credea că acesta îi 
va cere Elisabefei să-l lase. 
Om dintr-o bucată, Radu 
Bogdan a știut însă să alea
gă binele de rău. Cînd lan
cu s-a întors acasă, el a ve
nit la dînsul și i-a spus :

— Uite, băiete, de azi 
înainte, gata I Te angajezi 
înfr-o fabrică și te califici. 
Vreau să ai o meserie ca lu
mea.

Constantin lancu a intrat la 
I.O.R. După cursurile de ca
lificare, a început să lucreze 
la freză, ti plăcea munca. 
Pesfe doi ani a dat examen 
de categoria a cincea. în a- 
celași an întreprinderea l-a 
recomandat să urmeze școa
la medie serală. Perioada a- 
ceasfa a fost, poale, hofărî- 
toare. Trecutul se depărta, 
lancu pășise definitiv pe ma
lul de dincoace. După cele 
opt ore din fabrică urmau 
alte ceasuri de studiu, voia 
să stăpînească meseria la 
perfecție. începuse să fie 
prețuit chiar și de muncitorii 
cu experiență, fiindcă pe lin
gă îndemînarea de la freză 
lancu acumulase și bogate 
cunoștințe teoretice. I se dă
deau să lucreze piese com
plicate, de mare precizie. Sti
mulată din foafe părțile, pa
siunea învățăturii a venit 
peste el ca un val I în clasa 
a X-a este invitat de cîteva 
ori să vorbească elevilor des

pre felul cum se pregătește. 
Era printre puținii din școală 
cu media zece la matematică, 
între timp, Constantin lancu 
devenise muncitor de înaltă 
calificare, primise categoria a 
7-a I

Examenul de maturitate a 
însemnat și primul succes a- 
devărat. Comisia l-a felici
tat pentru seriozitatea cu 
care s-a pregătit, obținuse 
cea mai mare medie din 
școală... Și iarăși zile de mun
că, nopți de studiu. Cîteva 
luni mai tîrziu s-a înscris 
pentru examenul de admite
re la Institutul politehnic 
București, la facultatea de 
tehnologia construcțiilor de 
mașini. „Am reușit al doilea 
în ordinea mediilor...’.

lată însă că lancu se 
transferă pe neașteptate la 
fabrica de ciorapi I în cere
rea către directorul I.O.R. a 
motivat că are nevoie de un 
cămin de zi în apropiere de 
casă pentru copil.

Dar adevărul era altul I

— Tovarăși de muncă — 
mărturisește Constantin 
lancu — m-au întrebat 
dacă nu mă gîndesc să fac 
cerere pentru a intra în 
partid. Mi-am dat seama 
că a sosit momentul să po
vestesc cinstit trecutul 
meu. Dar am preferat să 
plec.

Preferința lui lancu pentru 
„enigmă” continua să fie 
destul de consecventă, l-a 
fost mai ușor să fugă... Oa
menii care l-au ajutat în de
prinderea meseriei, cei din 
echipă, nu știu nici astăzi 
prea multe despre dînsul. în 
diferite discuții mi s-a înfîm- 
plat să primesc invariabil a- 
celași răspuns : „E un mun
cilor bine pregătit, cu dra
goste de învățătură, sîrguin- 
cios. Altceva, cum să vă spu
nem ? Noi îl cunoaștem din 
muncă...” lancu își dă seama 
abia acum că numai cu te
meinicele cunoștințe de ma
tematică și tizică, dar fără 
sprijinul și înțelegerea colec

tivului în care muncește se 
izolează sistematic, își ciun
tește existența. „Uneori, mă 
simțeam ca un străin. Aș fi 
vrut să pot umbla cu fruntea 
sus...’.

Cine îl împiedica î

La noul loc de muncă lu
crurile mergeau ia început 
destul de bine. Constantin 
lancu era harnic, modest, în
cerca, timid, să se apropie de 
oameni. Dimineață, la lucru, 
după-amiază, studiu, seara la 
cursuri. După primul an, de
canatul îl declară student 
fruntaș pe facultate. Anul al 
doilea, la fel. Este numit res
ponsabil de grupă. în fabri
că, i se schimbă postul, frece 
ca tehnician mefrolog la ser
viciul mecanic șef.

Deodată inginerul Ion O- 
prișan află că lancu nu este 
ceea ce pare, că în urmă cu 
10—15 ani... Se duce la fa
cultate, se interesează de 
frecvența la cursuri a subal
ternului său și descoperă că 
lancu, în timpul unui conce
diu medical, n-a absentat de
cît de patru ori. Atunci de 
ce n-a venit și la fabrică dacă 
el, Oprișan, I-a chemat ? I se 
spune că lancu a fost totuși 
bolnav. Așa ? în cazul aces
ta nu mai are ce căuta nici 
la serviciul mecanic șef. Lui 
îi trebuie oameni sănătoși. 
Compune un raport către di
rectoarea fabricii. „Ca să ve
deți pe cine trimitem noi la 
facultate I’ Directoarea se 
sperie și retrage recomanda
rea pentru institut. „încearcă 
să ceri reabilitarea pe linie 
de justiție, cu dosar în re
gulă, ca să avem acoperire 
— îi spune ea lui lancu — 
altfel nu mai primești reco
mandare I’ Așa a ajuns Con
stantin lancu, unul din cei 
mai buni sfudenți de la 
cursurile serale ale Facultății 
de tehnologia construcțiilor 
de mașini, să fie exmatricu
lat...

B
De aproape jumătate de an 

Constantin lancu așteaptă să 
fie primit în audiență la Mi
nisterul Invățămîntului. Con

ducerea fabricii de ciorapi 
i-a dat în ianuarie un con
cediu fără plată și l-a sfătuit 
să se transfere. A scăpat de 
el, s-a spălat pe mîini, a ră
suflat ușurată. Inginerul Ion 
Oprișan este și el liniștit, 
lancu lucrează acum la ate
lierele centrale I.T.B. Mun
cește la fel ca înainte, dar 
nu mai este student. Secre
tarul comisiei de exmatricu
lări din Ministerul Învățămîn- 
tului s-a plictisit de atîta sî- 
cîială și a trimis o depeșă 
la I.T.B. ca să ceară directo
rului Gavrilescu să-și retragă 
recomandarea pe care i-a 
dat-o lui lancu. Energica a- 
dresă nu s-a lăsat cu una cu 
două și, respinsă de fov. Ga
vrilescu, și-a încercat norocul 
la altă ușă. Acum răsuflă u- 
șurat și secretarul comisiei de 
exmatriculări. întrebarea co
misiei : „Cum să facem ingi
ner dinfr-un om care a sufe
rit detențiune ?’ nu și-a găsit 
răspuns în cercetarea activi
tății din ultimii zece ani a 
lui lancu, în părerea oame
nilor care au muncit cu el, 
ci în tactica „de ce ne le
găm la cap dacă nu ne doa
re*. Lui Constantin lancu i 
s-au închis astfel toate por
țile...

Conștiința omului este un 
mecanism complicat, ea este 
influențată de mediul în care 
trăiește individul, de capaci
tatea lui de a se adapta. Cine 
uită acest lucru se ferește să 
privească oamenii în față, nu 
mai ascultă ce se întîmpiă 
în jur. Aspirațiile, gîndurile 
omului nu zac în dosare, 
chiar dacă le-am căuta cu 
lupa. Faptele nu pot fi con
testate. lancu a dovedit că 
poate fi util societății, mai 
mult, că dorește cu ardoare 
acest lucru. De mai mulți ani, 
el a pornit pe un drum fru
mos. Trebuie sau nu să-i a- 
cordăm încredere, să nu-l 
lăsăm să rătăcească prin hă
țișuri inutile ? Trebuie sau nu 
considerat închis dosarul 
3 378 ?
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Laleaua neagră — film pentru 
ecran panoramic: Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Un lucru făcut 
la timp (completare La cel mal 
înalt nivel) : Luceafărul (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina „Doina- (Str. Doamnei nr. 9
— orele 20,15). Intîlnire Ia Ischia
— cinemascop : Republica (com
pletare 180 de zile în Atlantic — 
8,30; 11; 13.30; 16,15; 19; 21,40).
București (completare La cel mai 
înalt nivel — 9,15; 11,30; 14; 10,30; . 
19; 21,15), Grădina „Progresul'.
(Str. Ion Vldu nr. 5 — orele 20,30/. 
America, America (ambele serii): 
Grivița (completare Mîine începe 
azi — 10; 16: 19,30), Flacăra (16;
19.30) , Miorița (10; 13,15; 16,30; 20).
Cabotinul : Carpațl (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Săritură în întuneric: 
Capitol (completare Arta chineză 
de decupare — 9,30ț' 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21; la grădină — o- 
rele 20,30), Floreasca (11; 16; 18,15;
20.30) . Jungla tragică : Festival
(9,45; 12; 14 15; 16,30; 18,45; 21; la 
grădină — orele 20,30), Feroviar 
(9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Caidul (completare Gura lumii) : 
Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45). Ianoșik — cinemascop (am
bele serii): Central (9,30; 13; 16,30; 
20). Bădăranii (completare Noi și 
soarele) : Lumina (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Spre culmi :
Union (15; 17; 19; 21), Dacia (9—17 
în continuare ; 19; 21). Program1 
pentru copii : Doina (orele 10 di
mineața). Asta-i tot ce s-a întîm
plat (completare Zilele Sighișoa- 
rei) : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Trei grăsuni — Caii arabi
— La hotarul a două lumi — A- 
colo unde Carpațil întîlnesc Du
nărea : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). Casa Ricordi : Glu- 
lești (15,30; 18; 20,30). Femeia ne
cunoscută : Stadionul Dinamo 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele
20.30) , Arenele Libertății (Parcul
Libertății — orele 20,30), Buzești 
(9,30; 12; 15,30; 18), Modern (9,30; 
12; 14,30; 17. La orele 19,30 rulea
ză Pădurea spînzuraților — cine
mascop. ambele serii). Bufonul 
regelui : Grădina Buzești (Str. 
Buzești nr. 9—11 — orele 20,30). 
Veselie la Acapulco (completare 
Artiști amatori) : Cultural (10,30; 
14,30; 16,45; 19: 21,15). Neamul
Șoimăreștilor — cinemascop (am
bele serii) : înfrățirea Intre po
poare (completare Șopîrle — 
10,30; 16,15; 19,30). Cancan — ci
nemascop : Excelsior (completare 
O călătorie spre inima Reșlței — 
9,30; 12,30: 16,30; 19,45). Fernand
cow-boy (completare Comori de 
artă românească) : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). De doi bani violete : 
Bucegl (10; 12,15; 16; 18,30; la gră
dină — orele 20,30). Pădurea spîn
zuraților — cinemascop (ambele 
serii) (completare Delta, raiul 
albinelor) ; Unirea (16,30; la gră
dină — orele 20,30). Fiul căpita
nului Blood — cinemascop: To
mis (completare Secolul gîndirit 
omenești — 9,30; 11,30; 13,30; 16,30; 
18,30; 20,30; la grădină — orele
20.30) , Melodia (completare O zi
de iarnă la Zăbrani — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Două etaje 
de fericire : Vitan (16; 18,15).
Bine ați venit! : Munca (comple
tare Baletul negru din Senegal — 
16; 18,16;,. 29,30) , Cosmos (comple
tare Juris Ivens — 16; 18; 20).
Oliver Twist : Popular (16; 18,15; 
20,45). Wlnnetou — cinemascop: 
Arta (completare loslf Kelmonskl
— 11; 14; 16; 18,15; 20,30; la gră
dină — orele 21), Drumul Sării 
(completare Gelozie — 16; 18,15;
20.30) . Cronica unei crime — ci
nemascop : Moșilor (completare 
Eu și oglinda — 15,30; 18; la gră
dină — orele 20,30). Scaramouche
— cinemascop : Viitorul (comple
tare Plonleria nr. 3/1965 — 11; 16; 
18.15; 20,301 Animalele : Colentina 
(completare Plonieria nr. 3/1965
— 16; 18: 20; la grădină — orele
20,30). Hocheiștli — cinemascop : 
Volga (completare Gelozie — 10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Hanka : Ra
hova (16; 18,15 la grădină — orele 
20,30). Raby Mâtyâs : Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Dă-i înainte fără 
grijă: Lira (completare Soare în 
sticlă — 15,30; 18; la grădină — o- 
rele 20,30). Merii sălbatici : Fe
rentari (completare Puiul de vul
tur — 16; 18; 20). Nuntă cu peri
peții : Cotrocenl (completare Lo
cuința — 15,30; 18; 20,30). Arena cir
cului: Pacea (completare Dincolo 
de cercul polar — 16; 18; 20). Re
gina cîntecelor : Grădina „Vitan' 
(Calea Dudeștt — orele 20,30). 
Parisul vesel : Grădina „Progre- 
sul-Parc' (Piața Libertății — o- 
rele 20,30). Cum se reușește în 
dragoste : Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.P.R. 
(Piața Scînteil — orele 20.30).

TELEVIIIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televi

ziunii. 19.20 — Pentru cei mici : 
„Povestiri din Rubovia' — Cava
ler pentru o zi. Filmul Omulețul 
de plastilină 20,00 — TEATRU.
„Surorile Boga" de Horia Lovl- 
nescu. Interpretează colectivul 
Teatrului de stat din Galați. In 
pauză : Recital cu Marta Maye- 
rova șl Jurg Wiederman, soliști 
al Operei de stat din Bratislava. 
La pian . Jaroslav Meyer. In în 
cheiere : buletin de știri, buletin 
meteorologic

' Cum e vie mea

Ieri în țară : Vremea s-a răcit 
în toate regiunile țării. Cerul a 
fost schimbător, mai mult noros ; 
pe alocuri în Bărăgan și Dobro- 
gea s-au semnalat ploi slabe și 
averse. Vîntul <» suflat potrivit 
din nord-vest prezentînd intensi
ficări în Oltenia, Dobrogea și 
Moldova. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 12 grade 
la întorsura Buzăului și 25 de 
grade la Alexandria și Tr. Măgu
rele. In București : Vremea i ' 
răcit, iar cerul a fost schimbător. 
Vîntul a suflat potrivit din nord- 
vest. Temperatura maximă a atins 
23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 iulie. In țară : Vreme 
instabilă și rece la începutul in
tervalului. apoi devine frumoasă 
începînd din vestul țării. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea aver
se de ploaie, mai frecvente în 
răsăritul țării. Vînt slab cu unele 
intensificări trecătoare din secto
rul nord-estic. Temperatura mai 
întîi staționară, apoi în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 20 
șl 30 de grade. In București : 
Vremea va fi ușor instabilă și 
răcoroasă. Cer schimbător. Vor 
cădea averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. Vînt slab 
cu intensificări trecătoare din 
nord-vest. Temperatura staționară 
la început, apoi în creștere.
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DEZBATEREA

PROIECTULUI

DE CONSTITUIE

La Uniunea 
artiștilor 
plastici

Marți după-amiază a avut loc o 
ședință lărgită a Comitetului de 
conducere al Uniunii artiștilor 
plastici, consacrată dezbaterii pro
iectului de Constituție a Republi
cii Socialiste România.

Subliniind deplina adeziune și 
entuziasmul cu care artiștii plas
tici au primit această lege a con
sfințirii marilor victorii obținute de 
poporul nostru pe drumul luminos 
al socialismului, înaltul democra
tism de care este străbătut între
gul proiect de Constituție, nume
roși membri ai Uniunii care au 
luat cuvîntul și-au exprimat hotă- 
rîrea de a surprinde în operele lor, 
chipul de azi al țării, al oa
menilor ei, profundele transformări 
petrecute în toate domeniile vieții.

în cuvinte pline de mîndrie pa
triotică, vorbitorii și-au exprimat 
bucuria că țara noastră va purta 
denumirea de Republica Socialistă 
România și că această denumire, 
cuprinsă în proiectul de Constitu
ție, se datorește realităților de azi 
făurite de întregul popor român 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului său, care a ridicat țara la 
demnitatea, suveranitatea și onoa
rea pe care și le-a meritat din tot
deauna acest popor.

La Uniunea
Arhitecților (Urmare din pag. I-a)

Arhitecții au dezbătut marți, în 
cadrul unei ședințe plenare a Co
mitetului de conducere a Uniunii 
Arhitecților, proiectul de Consti
tuție a Republicii Socialiste Româ
nia.

Evidențiind caracterul profund 
democratic și umanist al proiec
tului de Constituție, participanții 
la discuții au arătat că viitoarea 
lege fundamentală a țării noastre 
oferă largi posibilități desfășurării 
unei activități creatoare, de afir
mare a personalității. Ei și-au ex
primat adeziunea deplină la pro
iectul de Constituție manifestîn- 
du-și în cuvinte însuflețite hotă- 
rîrea de a dezvolta noua arhitec
tură românească ca pe o sinteză 
armonioasă a tehnicii și artei, îm- 
binînd rezolvarea problemelor 
practice-utilitare și tehnico-eco- 
nomice cu creația de înaltă va
loare artistică. Vorbitorii au subli
niat că numai un popor stăpîn pe 
soarta sa poate să-și propună o 
astfel de Constituție.

fAgerpres)

CAMPIONATELE MONDIALE
OE FLORETĂ-ECHIPE

Floretistele româna pe locul II

PARIS 6 (Agerpres). — Aseară, în 
sala „Coubertin* din Paris, florefiste- 
le din R. P. Română și U.R.S.S. și-au 
disputat în final titlul de campioane 
mondiale pe echipe. La capătul unor 
întreceri spectaculoase, care au du
rat peste 2 ore, victoria a revenit 

scorul de 9—5 echipei U.R.S.S.
în semifinale, floretistele noastre au 

întrecut cu 9—7 redutabila formafie 
a R. P. Ungare, iar echipa U.R.S.S. a 
eliminat cu 9—3 echipa Italiei.

Clasamentul final al campionatului :
1. — U.R.S.S., campioană mondială ;
2. — R. P. Română ; 3. — Italia (a 
învins cu 9—3 formafia R. P. Un
gare) ; 4. — R. P. Ungară ; 5. — 
R. F. Germană ; 6. — Franfa.

Voleibaliștii francezi, aflați pentru 
un turneu în țara noastră, au susținut 
ieri pe terenul „Progresul" două me
ciuri cu selecționatele române. Rezul
tate tehnice : România A — Franța A 
3—0 î România B — Franța B 3—1. în 
fotografie : aspect din primul meci.

Primirea delegației parlamentare franceze 
de către președintele Marii Adunări Naționale

Președintele Marii Adunări Na
ționale a R. P. Române, Ștefan 
Voitec, a primit marți după-amia- 
ză delegația parlamentară france
ză condusă de Maurice Schumann, 
președintele Comisiei de afaceri ex
terne a Adunării Naționale France
ze, care face o vizită în țara noa
stră. La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
au participat Teodor Marinescu, 
președintele Comisiei de politică 
externă a M.A.N., deputați, mem
bri ai acestei comisii și ai Grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România—Franța. A fost

FUNERALIILE ACAD. PROF. ALEXANDRU MYLLER
La Iași au avut loc marți fune

raliile acad. prof. Alexandru Myl- 
ler.

Prin aula „Mihail Emines cu“ a 
Universității „Al. I. Cuza“, unde 
a fost depus corpul defunctului, 
au trecut luni și marți prin fața 
catafalcului, academicieni, cadre 
didactice și studenți.

La mitingul de doliu au rostit 
cuvîntări acad. Gh. Vrînceanu, 
din partea prezidiului Academiei 
R. P. Române, prof. univ. I. Crean
gă, rectorul universității din Iași, 
din partea Ministerului învăță- 
mîntului, prof. univ. Gh. Gheor- 
ghiev, decanul facultății de mate-

îmbinarea specializării 
cu pregătirea de ansamblu

Aceasta nu înseamnă că trebuie 
să se ajungă la acele situații, cri
ticate pe drept cuvînt, cînd în 
unele institute tehnice specializa
rea a dus la o adevărată fărîmițare 
în grupe de 2—3 studenți.

Aplicarea perfecționării pentru 
care opinez necesită totodată mo
dificări în structura planurilor de 
învățămînt și în sistemul de pre
dare a cursurilor. Mă gîndesc, de 
pildă, cît de utilă ar fi crearea u- 
nui curs de Teoria vibrațiilor la 
cele mai multe specialități din în- 
vățămîntul superior tehnic. Cred, 
de asemenea, că în specialitățile de 
inginerie mecanică ar trebui intro
duse cursuri mai ample de Teoria 
elasticității, Teoria plasticității și 
de reologie. îmbunătățiri substan
țiale, pe măsura cerințelor din in
dustria construcțiilor de mașini, 
necesită și cursurile care se predau 
la rezistența materialelor, iar la 
facultățile de chimie și la alte spe
cialități se face simțită, după pă
rerea mea, nevoia unei discipline 
care să trateze probleme de opti
mizări.

Evident, simpla introducere a u- 
nor cursuri «au capitole noi nu re

FOTBAL
Ce aratâ
preliminariile

pî nâ acum 
„mondialelor"

Milioane de iubitori ai fotbalu
lui de pe glob trăiesc emoțiile ze
cilor de reprezentative najionale 
care-și dispută calificarea în turneul 
final al campionatului mondial pro
gramat în 1966 în Anglia. Două 
dintre echipe, cea engleză (ca re
prezentantă a fării organizatoare) și 
cea braziliană (deținătoarea titlu
lui) sînf scutite, prin calificarea din 
oficiu, de acest epuizant examen al 
nervilor și forței de joc. Pentru ce
lelalte 14 locuri vacante, Europa își 
va desemna nouă reprezentanți, A- 
merica de sud trei, America de nord 
și centrală unul, iar Asia și Africa 
tot unul.

Anul 1965, trecut pe jumătate, re
prezintă centrul de greutate al pro
gramului calificărilor. Dar — deși 
în marea majoritate a grupelor s-au 
disputat peste 50 la sută dintre 
jocuri — doar echipele Uruguayu- 
lui (cîștigătoarea grupei I din Ame
rica de sud) și Mexicului (învingă- 
toarea grupei a lll-a din America de 
nord și centrală și, în continuare, a 
turneului de calificare) și-au asi
gurat biletele de avion pentru An
glia.

Situația din celelalte grupe pre
liminare face din sezonul de toam
nă — care programează restul întîl- 
nirilor — o perioadă decisivă pen
tru încordata luptă a calificării. în 
mod special, grupele Europei atrag 
atenția prin echilibrul întrecerii.

Grupa 1 europeană a confirmat 
previziunile că Bulgaria și Belgia 
își vor disputa primul loc. Amîn- 
două au învins pe teren propriu 
echipa Izraelului, numai că unspre- 
zecele bulgar a făcut-o prinfr-un 
scor categoric (4-0), față de 1-0, 
datorat unui penalti, obținut de bel
gieni. Temerile selecționerilor bel
gieni, mai ales după ce au văzut în 
acțiune tînăra echipă bulgară, s-au 
accentuat și declarațiile lor nu as
cund acest fapt. A doua grupă este 
dominată de meciul de la 26 sep

de față Jean Louis Pons, ambasa
dorul Franței în R. P. Română.

★
în cursul zilei de marți, parla

mentarii francezi au vizitat Uzi
nele de tractoare din orașul Bra
șov, noi cartiere de locuințe, mo
numente istorice din localitate și 
complexul turistic Poiana Brașov. 
Președintele Sfatului popular re
gional Brașov, Ion Mărcuș, depu
tat al Marii Adunări Naționale, a 
oferit în cinstea oaspeților un de
jun. Seara, ambasadorul Franței la 
București a oferit un dineu la se
diul ambasadei.

(Agerpres)

matică-mecanică a universității 
din Iași, academicienii Mendel 
Haimovici, luliu Nițulescu și asis
tentul universitar Octavian Nanu. 
Ei au subliniat personalitatea e- 
minentului om de știință care a 
lucrat neobosit pentru progresul 
matematicii românești, pentru a- 
firmarea ei pe plan mondial.

După terminarea mitingului de 
doliu, cortegiul funebru s-a în
dreptat spre cimitirul „Eternita
tea". Aici conf. univ. Dan Papuc, 
de la facultatea de matematică me
canică a universității ieșene, a a- 
dus in ultim omagiu celui dispărut.

zolvă în întregime problema în dis
cuție.

Planurile de învățămînt o- 
dată îmbunătățite trebuie 
consolidate printr-o îmbo
gățire a tematicii de labo
rator care să vină în întîm
pinarea noilor expuneri teo
retice.

Pentru realizarea acestor dezide
rate s-ar putea recurge Ia mai 
multe soluții. Una dintre ele ar fi 
stabilirea de legături mai strînse 
între producție și învățămîntul 
tehnic superior. în unele institute 
din străinătate se obișnuiește ca 
uzinele mai mari să facă primele 
încercări ale unor mașini și utilaje 
noi în laboratoarele institutelor de 
învățămînt superior. De ce nu s-ar 
încetățeni și Ia noi această prac
tică ?

îmbinarea armonioasă 
dintre pregătirea generală 
și cea de specialitate poate 
fi considerabil facilitată și 
pe calea perfecționării con
tinue, științifice și metodice, 
a cursurilor de specialitate.

tembrie : Suedia — R. F. Germană. 
Perspectiva calificării le surîde mai 
mult suedezilor, fiindcă au obținut 
un nesperat rezultat egal chiar pe 
terenul reprezentativei vest-ger- 
mane.

Tnfrîngerea echipei Iugoslaviei, 
cu 3-0, la Oslo, socotită ca una din
tre cele mai mari surprize ale ulti
milor ani, răstoarnă toate socotelile 
din grupa a lll-a, redînd echipei 
Franței speranțele abandonate îna
intea neașteptatei victorii a norve
gienilor. Iugoslavii trebuie să în
vingă la Paris, la 9 octombrie, spre 
a obține un eventual al treilea joc 
cu Franța. Asta numai dacă norve
gienii nu confirmă recenta victorie. 
Fiindcă dacă nordicii îi întrec și pe 
francezi, fotbaliștilor iugoslavi le 
este suficient și un rezultat egal în 
capitala franceză, spre a ajunge la 
partida pe teren neutru.

Grupa a IV-a a fost dominată, pe 
de o parte, de comportarea constan
tă a echipei Portugaliei, și, pe de 
altă parte, de figura frumoasă fă
cută în această primă parte a sezo
nului de reprezentativa română. Si
gur că victoriile din fața Turciei și 
Cehoslovaciei, ca și scorul strîns de 
la Lisabona sînt importante, dar cel 
puțin la fel de remarcabil este jocul 
realizat de unsprezecele român în 
cele trei întîlniri. Jacques Fer- 
ran, redactorul șef al revistei 
„France Football’, făcea următoa
rele considerații în editorialul său 
din 15 iunie : „Tn grupa a IV-a 
vom asista la eliminarea aproape 
sigură a vicecampioanei mondiale, 
Cehoslovacia. Echipa cu cele mai 
mari șanse la locul 1 este Portuga
lia. Dar România, revelația grupei, 
care nu s-a înclinat la Lisabona de- 
cît cu 2-1, nu și-a spus, cu toate 
acestea, ultimul cuvînt". Ne bucură, 
firește, aceste aprecieri la adresa 
echipei române, dar fotbaliștii noștri 
trebuie să aibă în vedere că, pen
tru a-și spune cu adevărat „ulti

In înfîmpinarea 

Congresului partidului

Simpozioane 

și conferințe
In întîmpinarea celui de-al 

IV-lea Congres al partidului se 
desfășoară în aceste zile numeroa
se manifestări cultural-artistice 
organizate de Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. In Ca
pitală și în alte localități au 
loc simpozioane și conferințe, în ca
drul cărora conducători ai unor 
instituții centrale de stat și organi
zații obștești, academicieni, oameni 
de știință, artă și cultură fac ex
puneri pe marginea proiectelor de 
Directive ale Congresului, cît și a 
proiectului de Constituție. Un nu
meros public a luat parte la sim
pozioanele și expunerile „Bilanț în- 
suflețitor, perspective luminoase", 
„Știință, tehnică, producție", „Cons
tituția — legea fundamentală a sta
tului nostru socialist", „Combinate, 
uzine născute în șesenal", „Româ
nia — orizont 1970“, „Socialismul 
și cultura", „Tinerețe, muncă, răs
pundere", „Școala la îndemîna tu
turor" ș.a. In zilele următoare, 
vor fi prezentate în simpozioane 
și conferințe temele : „România la 
congrese și conferințe internațio
nale", „Ritmuri și proporții în dez
voltarea economiei naționale"; 
alte expuneri se vor referi la „De
mocratismul orînduirii noastre so
cialiste", „Proprietatea de stat și 
proprietatea cooperatistă", la ca
racterul suveran și independent 
al statului nostru socialist, la 
structura socială a țării noastre 
etc.

îndeosebi menținerea, unei strîn
se legături între două cursuri, unul 
de pregătire generală și altul de 
specialitate, duce la îmbogățirea 
unor capitole importante, la sti
mularea interesului studenților 
pentru aspectele esențiale ale spe
cialității lor. Numeroase exemple 
din institutul nostru și, probabil, 
din alte institute pledează în fa
voarea acestei păreri.

Tocmai datorită faptului că 
multe probleme de specialitate, 
abordate în ultimii ani în facul
tăți, pot fi mai bine înțelese în 
lumina cunoștințelor căpătate la 
cursurile generale, e nevoie sa-i 
atragem pe studenți la frecventa
rea regulată a acestora. Cea mai 
sigură cale de realizare a acestui 
deziderat este ridicarea Ia un înalt 
nivel a expunerilor pe care le fa
cem la catedră. Din păcate însă, 
și în redactarea cursurilor de spe
cialitate se face simțită nevoia 
multor îmbunătățiri; nu întot
deauna a fost evitat pericolul 
transformării cursului în expuneri 
descriptiviste sau în colecții de 
prescripții, pierzîndu-se din vedere 
faptul că viitorii specialiști au 
nevoie de o analiză convingătoare, 
la obifect, de intuirea exactă a li
niilor de dezvoltare a științei și 
tehnicii. Fără îndoială că de iniția
tiva și de competența cu care ca
drele didactice abordează aces
te probleme de mare importanță 
pentru învățămîntul nostru depind 
multe din posibilitățile perfecțio
nării continue a pregătirii viitori
lor ingineri, chemați să contribuie 
la avîntul științei și tehnicii româ
nești.

mul cuvînt*, trebuie să se pregă
tească cu toată seriozitatea pentru 
toate meciurile preliminarii din 
toamnă.

Irlanda de nord, Elveția și Olanda 
au șanse aproape egale de a cu
ceri primul loc al grupei a V-a, 
unde este ca și sigur că se va a- 
junge la întîlniri suplimentare. Tn 
schimb, în grupa a Vl-a echipa ma
ghiară este mare favorită : pînă a- 
cum a obținut o victorie la Viena 
(cu Austria) și un rezultat egal la 
Berlin (cu R. D. Germană).

U.R.S.S. a disputat și a cîștigaf 
toate meciurile pe teren propriu, 
în cadrul grupei a Vll-a. In mod 
normal nu poate pierde calificarea. 
Jocurile Italia — Scoția, din toamnă, 
se anunță de un echilibru și o in
tensitate nemaipomenite, știut fiind 
cum se joacă la Glasgow. Ele vor 
decide pe cîștigătoarea seriei a 
Vlll-a. Tnfrîngerea Spaniei de către 
formația statului Eire (Irlanda) poate 
duce la înregistrarea unei surprize 
de proporții în grupa a IX-a, dacă 
irlandezii obțin un rezultat egal la 
27 octombrie, la Madrid. Tn caz 
de victorie spaniolă se dispută al 
treilea meci.

Tn această lună încep meciurile 
celorlalte două grupe ale Americii 
de sud, care prezintă ca mari fa
vorite echipele Argentinei (grupa a 
lll-a) și Chile (grupa a ll-a). La 
sfîrșiful lunii august vom avea con
firmarea sau infirmarea pronosticu
rilor. Rămîne seria Asia—Africa 
unde — prin retragerea reprezen
tativelor africane — s-a ajuns la o 
grupă de trei echipe : R.P.D. Co
reeană, Australia și Coreea de sud. 
Partidele acestei grupe nu au fost 
încă programate.

La jumătatea lunii decembrie vom 
putea completa tabloul finalistelor 
cu încă 12 nume. Dar cîfă luptă, 
cîtă pasiune, ce energie se va con
suma pînă atunci...

1. EFTIMESCU

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

FOILETON
UMBRE DEASUPRA RUHRULUI

Publicația britanică „THE ECO
NOMIST" redă astfel situația actua
lă din Ruhr, lntr-un articol cu titlul 
„Umbre deasupra Ruhrului".

„în imaginea regi
unii Ruhrului se pro
duce o schimbare len
tă dar continuă. Ini
ma industrială a Ger
maniei, de peste un 
secol sinonimă cu vi
goarea economică, în
cepe să bată mai slab. 
Iar pesimiștii pot 
scoate în evidență e- 
venimente care ame
nință să transforme 
Ruhrul într-un fel de 
regiune de depresiune 
în mijlocul unei eco
nomii vest-germane 
înfloritoare.

Cărbunele și Oțelul 
au fost, în mod tra
dițional, cei doi stîlpi 
principali ai industriei 
Ruhrului. Dar cărbu
nele suferă de ani de 
zile efectele creșterii 
considerabile a con
sumului de petrol. Gu
vernul a reușit numai 
cu greu și prin sub
venții substanțiale să 
asigure menținerea u- 
nei producții de 140 
milioane tone cărbune 
anual, cu închideri de 
mine nerentabile și 
creșterea stocurilor de 
cărbune la peste 8 mi
lioane de tone. Pro
ducția de oțel conti
nuă să crească, dar 
mai lent decît produc
ția .bunurilor de con
sum. Oțelul simte tot 
mai mult urmările re
ducerii treptate a ba
rierelor vamale de

către Piața comună, 
în prezent, aproape 
un sfert din întreaga 
cantitate de oțel folo
sită în Germania este 
importată — dar in
dustria oțelului poate 
încă să utilizeze 
88—90 la sută din ca
pacitatea ei de 40 mi
lioane tone anual.

Consecințele sînt 
vădite. Rhenania de 
nord-Westfalia, al că
rui centru este Ru
hrul, rămîne în urma 
celorlalte landuri în 
dezvoltarea ei econo
mică : în timp ce în 
perioada 1950—1964 
producția industrială 
a crescut cu peste 300 
la sută în Baden- 
Wiirttenberg și cu 
peste 500 la sută în 
Bavaria, ea nu a cres
cut decît cu 180 la 
sută în Rhenania de 
nord-Westfalia. Acest 
land este, de aseme
nea, singurul în care 
numărul brațelor de 
muncă folosite în in
dustrie de fapt a scă
zut. Urmările finan
ciare ale acestei si
tuații au fost foarte 
grave. Impozitele lo
cale asupra profituri
lor firmelor, principa
la sursă a veniturilor 
municipale, variază 
după capacitatea fi
nanciară a industriilor 
locale; nu este de mi

Pe bulevardul 30 iunie

„Bulevardul 30 iu
nie, strada princi
pală din Leopoldvil
le, denumită astfel în 
urmă cu 5 ani, la 
data independenței, 
aparține seara euro
penilor. In răcoarea 
serii, ce urmează căl- 

I durii din cursul zi
lei, ei stau în cafe
nele, deasupra cărora 
plutește un zumzet 
poliglot. Europenii 
populează și puține
le restaurante bune 
unde o masă costă 
tot atît cît cîștigă un 
servitor negru într-o 
lună sau un mărunt 
funcționar congolez 
în 14 zile. Printre 
mese circulă adoles
cenți negri oferind 
neobosit suveniruri, 
țigări, conserve sau 
mere din Africa de 
Sud. La Leopoldville 
comerțul la bursa 
neagră este doar ra
reori stingherit de 
poliție. Bulevardul 
este murdar, cutiile 
de gunoi așezate la 
capătul șirului de 
mese sînt pline pînă 
la refuz, iar mirosul 
pestilențial stinghe
rește doar pe noii so
siți.

„Qu'est ce que 
vous voulez, ga c’est 
l'independence" („Ce 
vreți, aceasta este in

dependența") — spun, 
în special, belgienii
— vechii colonialiști
— dînd din umeri. 
După 5 ani de criză 
economică, după Mo
butu, Adoula și 
Chombe, bulevardul 
aparține astăzi a- 
proape exclusiv eu
ropenilor. La începu
tul lui se află chiar 
și monumentul rege
lui belgian Albert, la 
fel cum în fața parla
mentului din Leo
poldville se mai înal
ță cel al regelui Le
opold al II-lea.

Acum un an în 
Congo a revenit Moi
se Chombe. El nu nu
mai că a pus mîna pe 
frînă, ci a și tras-o 
înapoi. Pentru a com
bate rebeliunea (ac
țiunile forțelor pa
triotice — n. r.), a 
adus în țară merce
nari. Ei populează 
astăzi bulevardul 30 
iunie.

Chombe a adus în 
Congo și ofițeri bel
gieni în cadrul «aju
torului tehnic» ; ei 
populează cartierul 
general al armatei, 
planifică operațiunile 
militare Ia care, con
form acordului,... nu 
au voie să participe.

în ministerele din

FORTĂREAȚA PORTALET 
VA FI VTNDUTA ?

La Pau, în departamentul fran
cez Basses Pyrânâes, urma să aibă 
loc vinzarea la licitație a fortăreței 
istorice Portalet. tn anunțul refe
ritor la aceasta se menționa, prin
tre alte amănunte, că fortăreața 
(a cărei imagine o redăm alăturat) 
e situată la altitudinea de 1 600 m, 
in masivul Pirineilor, la 18 km de 
frontiera spaniolă, și dispune de 
40 de Încăperi, bune pentru a ii 
reamenajate ca încăperi de locuit; 
că de ea aparțin 21 hectare de 
pădure și cîmpii. Se oferea astfel 
posibilitatea ca fortăreața să fie 
transformată In hotel sau în reșe
dința de vară a vreunui magnat 
industrial.

Fortăreața Portalet a fost con
struită în anul 1842 de regele 
Louis-Philippe. Cu timpul fortărea
ța a fost transformată în închisoa
re. tn 1940, printre deținuții poli
tici, arestați din ordinul lui Petain 
se aflau trei foști prim-miniștri ai 
Franței: Lion Blum, Edouard Da- 
ladier, Paul Reynaud. Apoi: ca o 
ironie a soartel, în august 1945, 

rare că la Leverkusen, 
sediul înfloritoarei u- 
zine de produse chi
mice a firmei „Bayer*, 
impozitul reprezintă 
500 de mărci pe cap 
de locuitor, în timp ce 
în orașul minier Her
ne este de numai 87 
de mărci.

Unii văd calea de 
ieșire din acest impas 
în trecerea de la in
dustria de bază la in
dustria bunurilor de 
consum. S-au făcut 
multe în acest sens. 
Firma „Opel" a des
chis o nouă uzină la 
Bochum; Firma 
„Krupp" a pășit și ea 
în domeniul produc
ției de bunuri de con
sum și fabrică 4 000 
de asemenea articole. 1 
Dar există obstacole 
de ordin practic. Fir
mele producătoare de 
cărbune dețin terenuri 
mari în regiune. Ele 
au achiziționat adesea 
suprafețe mult mai 
mari decît cerințele 
lor reale, în scopul 
de a evita să plăteas
că despăgubiri pentru 
daune provocate prin 
săpături subterane. A- 
cest lucru, ca să nu 
mai vorbim de influ
ența lor politică în 
consiliile municipale, 
le permite adesea să 
împiedice înființarea 
de industrii noi în re
giune*.

La împlinirea a cinci ani de 
la data proclamării independen
ței Congoului, ziarul vest-ger- 
man „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" a publicat o coresponden
ță din Leopoldville, sub semnătura 
lui Pierre Chanel.

Leopoldville s-au în
mulțit experții bel
gieni și ai altor țări, 
la fel ca și consilie
rii obscuri aflați în 
serviciul particular al 
diferiților miniștri.

Negrii de rînd din 
întinsele păduri vir
gine și din savane au, 
desigur, impresia că 
s-au întors colonialiș
tii atunci cînd întîl- 
nesc patrule de mer
cenari, înarmați pînă 
în dinți, și cînd func
ționari europeni — 
ca în anii de pomi
nă — dau ordine.

Răsculații (forțele 
patriotice— n.r.) con
trolează și astăzi ți
nuturi întinse, pentru 
că armata nu dispune 
de suficiente trupe de 
încredere ca să le a- 
runce în luptă.

Pentru a împiedica 
o nouă „rebeliune" nu 
este suficientă doar o 
„pacificare" militară. 
Trebuie lichidate cau
zele vechilor nemul
țumiri : proasta gos
podărire, corupția, 
administrația incom
petentă care a împins 
țara în haos și sără
cie. Deocamdată, în 
ce privește această 
administrație, au 
intervenit puține 
schimbări".

Portalet a primit ca deținut pe în
suși Pâtain.

Licitația a iost aminată, deoare
ce Consiliul general al departa
mentului Basses Pyrânâes se pro
nunță împotriva intenției de a da 
fortăreței o destinație comercială. 
Consiliul intenționează să transfor
me Portalet într-un muzeu.

Prăbușirea
7

locotenenților

După ce, timp de clțiva ani, tn 
Vietnamul de Sud un general a 
luat locul altuia, am făcut In sfirșii 
un uriaș pas Înainte spre crearea 
unui guvern stabil in această țară, 
care este un stlip al democrației, 
tn urma ultimei lovituri de stat, 
in momentul de față țara este con
dusă in același timp de 20 de ge
nerali.

Fără îndoială, un guvern alcătuit 
din 20 de generali este de 20 de 
ori mai stabil decit unul format 
dintr-unul singur, in primul rind, 
numărul generalilor care vor să 
răstoarne guvernul se reduce, res
pectiv, cu 19 oameni; in al doilea 
rind, pentru a răsturna 20 de ge
nerali sînt necesari, fără doar și 
poate, mai mulți generali decit ar 
trebui pentru dobortrea unui sin
gur general.

Ca să liniștesc pe toată lumea 
vreau sd amintesc că o situație si- 
milard, petrecută, la timpul său, in 
regatul vecin — Vietnam! de 
Vest a dus la o pace îndelungată. 
Acest lucru s-a intimplat in cel 
de-al 43-lea an al campaniei noas
tre fulgerătoare de nimicire a 
crunților tilhari vietnarezi. Gene
ralul Xy Dat Dar Don fusese de 
mult răsturnat de o juntă formată 
din alți 10 generali, care au iost 
apoi executați de 983 maiori, de
tronați de 1 489 de căpitani, răs
turnați la rtndul lor de 13 063 lo- 
cotenenți majori și sublocotenenți.

«Sintem Împotriva escaladării și 
nu tindem spre extinderea în viitor 
a bazelor guvernului» — repeta cu 
o deznădejde crescindă în glas am
basadorul nostru. In fond, insă, nu 
puteam sd nu recunoaștem că un 
guvern format din 13 063 de loco
tenent i majori și sublocotenent! 
este mult mai democratic decit re
gimurile precedente, sub care în
treaga putere se concentra in mii- 
nile unui singur general. Mai pre
cis, noul guvern era mai democrat 
de exact 13 063 ori.

E adevărat că reședința guver
nului devotat nouă era puțin cam 
neîncăpătoare pentru un asemenea 
număr de cirmuitori. S-a semnalat 
o mare lipsă de automobile blin
date pentru membrii guvernului. 
Nu erau suficiente nici panglicile 
pe care sd le poată tăia primele 
doamne ale statului la ceremoniile 
oficiale. Dar, cel mai regretabil era 
faptul că_ spiritul de luptă al devo
tatei armate regale rămase pe 
front scăzuse extrem de mult.

«Md simt foarte singură aici» — 
se plingea armata regală loială de 
pe front, alcătuită dintr-un singur 
ostaș cu numele de Fu Man Tiau.

Și totuși acest guvern s-a do
vedit a fi cel mai stabil din în
treaga istorie a statului Vietnar. 
El a dăinuit 10 zile, 4 ore și 37 de 
minute în șir. Din nefericire, unuia 
din cei 13 063 de primi miniștri i-a 
venit ideea de a se face o plim
bare de agrement cu iahtul pre
zidențial. Toată lumea știe cit de 
grijulii sint codiriguitorii față de 
prerogativele lor. Sub greutatea 
Întregului guvern, iahtul preziden
țial s-a înecat chiar la chei și 
nici unul dintre guvernanți n-a 
supraviețuit.

Arthur HOPE

(Din „SAN FRANCISCO CHRO
NICLE").

CU AJUTORUL HIPNOZEI

Un reprezentant al Comisiei pen
tru aviația civilă a S.U.A. a comu
nicat că specialiștii comisiei au fo
losit pentru prima dată hipnoza în 
obținerea de date asupra împreju
rărilor în care s-a produs un acci
dent aviatic. Un pilot de elicopter, 
care a reușit să se salveze într-un 
accident, dar și-a pierdut temporar 
memoria, a relatat, în stare de hip
noză, desfășurarea zborului și mo
dul în care s-a produs accidentul.

BATRACIENI ÎN COSMOS

Laboratorul universității 
Johns Hopkins a anunțat că în 
curind două broaște vor fi lan
sate în spațiu pe bordul unui 
satelit conținînd apă. Satelitul 
se va roti în jurul Pămîntului 
timp de patru zile. Experiența 
este destinată să măsoare efec
tul inponderabilității și al ac
celerării. Batracienii vor fi su
puși unor perioade variabile de 
presiune datorită unui aparat 
centrifug instalat pe bordul sa
telitului.



DE PESTE HOTARE
Franța adoptă politica 
„scaunului gol“
Retragerea experților francezi din unele organisme ale CEE

FRANCE PRESSE: „Eforturile 
sînt scurt-circuitate"

BRUXELLES S (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al 
Franței pe lingă Piața comună, la 
Bruxelles, ambasadorul Jean-Marc 
Boegner, a fost „invitat" de către 
guvernul francez să se înapoieze 
ia Paris., Totodată, anunță A.F.P., 

\ lucrările grupurilor de lucru ale 
Pieței comune, însărcinate cu re
glementarea „raporturilor dintre 
membrii C.E.E. și țările Maghrebu- 
lul", precum și a problemei pri
vitoare la fructe șl legume în ca
drul Pieței comune, au fost bloca
te. Experții francezi sosiți pentru 
a asista la aceste reuniuni de ru
tină au părăsit luni după-amiază 
capitala Belgiei. S-a anunțat că ei 
au primit de la Paris instrucțiuni 
noi, cerîndu-le să se reîntoarcă 
imediat in țară.

„O nouă agravare a crizei din 
Piața comună", astfel apreciază 
agenția France Presse retragerea 
experților francezi din diverse or
ganisme ale celor șase. S-a aflat 
că reprezentantul permanent ad
junct al Franței la C.E.E. i-a in
format pe reprezentanții celorlalte 
țări membre că nici o persoană o- 
ficială franceză nu va mai partici
pa la activitatea grupurilor de lu
cru pe probleme curente. Infor
mații din ce în ce mai precise, 
adaugă France Presse, circulă în 
cercurile diplomatice asupra imi
nenței unei hotărîri a Parisului 
de a refuza participarea la oricare 
reuniune a Pieței comune, indife
rent de nivelul la care s-ar ține. O 
asemenea politică a „scaunului 
gol“ va fi deci prima din „conse
cințele juridice, economice și po
litice" pe care le prevedea guver
nul francez după eșecul tratative
lor de la Bruxelles.

Așadar, conflictul în problema

-IETN— Contraefectele „noii strategii '
încă o treaptă în necunoscutul 

pr nejdios...
A trecut o lună de cînd a fost 

confirmată oficial angajarea di
rectă, cu rol combatant, a trupelor 
americane din Vietnamul de sud. 
Vestea avea să jaloneze la înce
putul lunii iunie o nouă intensifi
care a spiralei „escaladării". 
Măștile de „consilieri", sub care 
militarii americani acționaseră de 
atîția ani, deveniseră mult prea 
transparente pentru a mai putea 
induce în eroare pe cineva. Zia
riștii americani veniți la fața lo
cului se găseau în fața unor reale 
dificultăți; în corespondențe la
pidare despre luptele de la Dong 
Xoai, Song Be etc. ei au trebuit 
să consemneze pierderile însem
nate suferite atît de forțele mario
netelor de la Saigon cit și de cele 
ale intervenționiștilor cu statut 
de... „consilieri". Acum, lucrurile se 
spun pe față. Agenția U.P.I. relata 
recent cu multă seninătate că „tru
pe combatante americane au fost 
dislocate în poziții ofensive".

în baza acestei noi orientări e- 
fectivele americane din Vietnamul 
de sud au atins cifre record. De 
la 20 000 la 50 000 ; apoi la 75 000, 
iar în prezent 80 000 de oameni. Ci
fra de 100 000 este citată în presa

Bombardarea 
unor centre industriale

Comisiei Pieței comune

finanțării politicii agricole comu
ne declanșează o criză de o am
ploare mai mare decît se credea, 
lăsînd să se întrevadă chiar posi
bilitatea unei destrămări a Pieței 
comune. Părerile optimiste care 
păreau să predomine săptămîna 
trecută la Bruxelles, în sensul că 
Franța ar putea reveni asupra po
ziției sale intransigente, s-au do
vedit cel puțin pentru moment in
consistente.

Este semnificativ că retragerea 
experților a avut loc în momen
tul în care Comisia Pieței comune 
se întrunea în secret pentru a că
uta posibilitatea de a modifica 
propunerile inițiale privind politi
ca agricolă, propuneri care au 
provocat eșecul tratativelor. Efor
turile acestei comisii, considerate 
tardive de numeroși observatori, 
sînt astfel scurt-circuitate înainte 
chiar de a se concretiza, sublinia
ză France Presse, care conchide : 
„înăsprirea poziției franceze con
firmă amploarea crizei europene și 
hotărîrea cu care generalul de 
Gaulle pune în cauză întreaga Pia
ță comună".

în legătură cu cauzele care au 
dus la situația actuală, ziarul 
„PARIS JOUR" este de părere 
că „hotărîrea guvernului Franței 
a provocat emoție în sînul celor
lalte delegații, care se întreabă 
dacă, această măsură nu înseamnă 
punerea în hibernare totală, la o 
dată mai mult sau mai puțin a- 
propiată, a Pieței comune însăși", 
în acest context, ziarul „L’AURO- 
RE“ se referă la o eventuală evo
luție a situației, cînd „cei cinci 
parteneri ai Franței, care nu au 
uitat că numai Franța s-a opus 
aderării Angliei la comunitatea 
celor șase, nu ar putea fi împiedi
cați să facă acum apel la Anglia 
să ocupe locurile noastre goale".

americană ca o probabilitate ime
diată, iar în unele cercuri se vor
bește chiar despre dublarea ei.

Ce a însemnat trecerea la acea
stă fază a „războiului special" pe 
care S U.A. îl poartă în Vietnam, 
denumită „noua strategie"? In pri
mul rînd, o intensificare a acțiu
nilor agresive împotriva R. D. 
Vietnam. De la bombardarea căi-

COMENTARIUL ZILEI

lor de comunicație, șosele, căi fe
rate, poduri, s-a trecut la bombar
darea unor centre populate. Ulti
mul exemplu îl oferă bombardarea 
orașului Nam Dinh, un important 
centru industrial și cu o populație 
densă. Totodată, avioanele ameri
cane pătrund tot mai adine pe te
ritoriul R. D. Vietnam. în fața a- 
gresiunii S.U.A. poporul din Viet
namul de nord își mobilizează 
toate forțele. Numeroase avioane 
agresoare au fost doborite.

Nici în sud efectele „noii stra
tegii" nu au fost gele scon
tate. Observatorii politici au 
remarcat că angajarea directă a 
Statelor Unite a coincis cu un mo
ment de intensificare a crizei po
litice a regimului de marionete de 
la Saigon. Aceasta a fost „rezol
vată" prin instaurarea unei dicta
turi militare și mai sîngeroase, de 
tip fascist. Au fost interzise de
monstrațiile, grevele, au fost sus

Republica Dominicană 

încă nu s-a găsit 
o ieșire

SANTO DOMINGO 6 (Agerpres). 
Tratativele duse la Santo Domingo 
de către comisia O.S.A., pentru 
reglementarea situației încordate 
din Republica Dominicană, au a- 
juns într-un nou impas. Colonelul 
Caamano, șeful forțelor constitu- 
ționaliste, a prezentat comisiei 
O.S.A. un proiect de „act institu
țional", care ar urma să înlocu
iască constituția pe perioada în 
care țara va fi condusă de un gu
vern provizoriu. Totodată, Caa
mano a spus că gruparea sa 
„este dispusă să accepte ca fostul 
ministru de externe din guvernul 
Bosch, Hector Garcia Godoy, să 
conducă un guvern provizoriu", 
pînă la organizarea de alegeri ge
nerale. Propunerea făcută de 
O.S.A. ca Godoy să formeze guver
nul provizoriu a fost însă respin
să de generalul Imbert Barreras, 
șeful juntei militare.

Manifestații de masă 
la Khartum

KHARTUM 6 (Agerpres). — în 
capitala Sudanului, situația politi
că s-a agravat. Guvernul este su
pus acum unor critici virulente 
din partea partidelor democratice 
datorită eliberării, la hotărîrea 
Curții Supreme, a unui grup de 
membri ai fostului Consiliu Su
prem al țării din timpul regimului 
dictatorial al generalului Abboud. 
Duminică și. luni pe străzile capi
talei sudaneze au avut loc mani
festații împotriva deciziei adopta
te de Curtea Supremă. Autorită
țile polițienești, relata agenția 
Reuter, au folosit gaze lacrimoge
ne pentru a-i împrăștia pe demon
stranți. în urma puternicului val 
de proteste, primul ministru Mah- 
goub s-a văzut nevoit să adopte o 
poziție conciliantă. El a făcut cu
noscut că va cere Consiliului Su
prem al țării să se pronunțe dacă 
este sau nu valabilă hotărîrea 
respectivă a Curții Supreme.

pendate aproape toate ziarele de 
limbă vietnameză, s-au operat a- 
restări etc. Acordînd întreg spriji
nul cabinetului de la Saigon, 
S.U.A. au încercat să susțină „es
caladarea" psihologică, la care au 
recurs generalii sud-vietnamezi, 
printr-o intensificare a acțiunilor 
de război împotriva forțelor pa
triotice. Cu toate acestea în peri
oada de o lună la care. ne referim, I 
inițiativa s-a aflat în mîinile Fron- ! 
tului Național de Eliberare ale că- ; 
rui trupe desfășoară o ofensivă 
neîntreruptă, dînd grele lovituri 
trupelor guvernamentale și celor 
intervenționiste. Unele din princi
palele baze americane Da Nang, 
Can Tho, Bien Hoa, considerate de 
Pentagon drept impenetrabile, au 
fost supuse atacurilor repetate ale 
partizanilor. Numai în ultima săp- 
tămînă cinci baze militare ale 
S.U.A. din cele mai importante s-au 
aflat sub focul artileriei forțelor 
patriotice. Operațiunile din cadrul 
„noii strategii" a Washingtonului 
s-au soldat cu cele mai mari i 
eșecuri de la începutul războiului. | 
Faptele demonstrează astfel că j 
„noua strategie" nu a obținut pînă | 
acum mai multe succese decît cea | 
veche.

O singură „strategie" ar cores
punde intereselor generale ale po
poarelor, inclusiv ale poporului a- 
merican: aceea a retragerii tutu
ror trupelor intervenționiste de pe 
teritoriul Vietnamului.

Dumitru ȚINU

GENEVA

DEZBATERILE DIN CONSILIUL ECONOMIC
SI SOCIAL5

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Române
GENEVA 6 — Corespondentul 

Agerpres, Horia Liman, transmite : 
Consiliul Economic și Social O.N.U. 
a început dezbaterea punctelor de 
pe ordinea de zi referitoare la de
ceniul Națiunilor Unite pentru dez
voltare, tendințele economice mon
diale și reevaluarea rolului și func
țiilor consiliului.

Delegatul francez a afirmat că 
progresul țărilor in curs de dez
voltare este dependent de menți
nerea păcii, difuzarea și aplicarea 
cuceririlor științei și tehnicii, dez
voltarea comerțului internațional. 
Vorbitorul a precizat apoi că unele 
ajutoare și împrumuturi acordate 
acestor țări au fost de natură să 
ipotecheze balanța lor de plăți. 
Delegatul Marii Britanii s-a referit 
la decalajul dintre creșterea demo
grafică și ritmul mai lent al pro
gresului economiei țărilor în curs 
de dezvoltare.

în cuvîntarea sa, șeful delegației 
R. P. Române, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, după ce a arătat că delegația 
română salută referirile secretaru
lui general al O.N.U. cu privire la 
problema educației tineretului, a 
remarcat că România a acordat în
totdeauna acestei probleme un in
teres primordial. în continuare, el 
a subliniat că bilanțul primei ju
mătăți a deceniului Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare este de na
tură să faciliteze fixarea direcții
lor principale de urmat în activi
tatea viitoare a consiliului. Vorbi
torul a afirmat că rezultatele ob
ținute de țările în curs de dezvol
tare în ce privește nivelul de creș
tere a producției și venitul pe lo
cuitor sînt încă, în general, nesa
tisfăcătoare. Datele statistice de
monstrează că fluctuațiile pe piața 
produselor primare persistă, după 
cum se menține tendința de scă
dere a exportului acestor țări. Ba
lanța de plăți continuă să se dete
rioreze. Astfel, problema schim
bării condițiilor economice și so
ciale a două treimi din omenire 
nu a găsit încă un răspuns satis
făcător. Și aceasta datorită fap
tului că gîndirea politică a unor 
cercuri mai este dominată de con
cepții proprii politicii de forță, de 
dominație, de oprimare a celorlalți.

Reprezentantul român a subli
niat că condiția indispensabilă 
pentru ca procesul de dezvoltare

ITALIA

„B r a cc i a n t î“ 
au învins

După o grevă de 12 zile, argații, 
dijmașii și muncitorii agricoli (brac- 
cianti) din Puglia au reușit să Infrin
ge rezistența latifundiarilor. Aceștia au 
fost nevoifi să accepte revendicările 
privind reînnoirea contractelor de 
muncă și sporirea salariilor.

Greva a fost condusă de 5 000 de 
activiști care au organizat pichete, 
manifesfafii, mitinguri, tnarșuri. Ea s-a 
desfășurat sub semnul unității arga- 
ților, dijmașilor, micilor proprietari, a 
tuturor sindicatelor care timp de 
două săptămîni au luptat împotriva 
latifundiarilor, sprijiniți de forțele po
lițienești. Intervenția politiei n-a reu
șit însă să-i intimideze pe țărani. De 
la o zi la alfa greva a cuprins noi 
centre, căpătînd caracterul unei vaste 
mișcări populare. Exprimîndu-și soli
daritatea cu lupta țăranilor din Puglia, 
un grup de parlamentari comuniști a 
cerut o audientă ministrului muncii 
pentru a denunța intervenea poliției.

Referindu-se la faptul că Puglia 
este o regiune cu tradi)ii de luptă, 
ziarul „l’Unita” arată într-un articol 
de fond că „de data aceasta, dincolo 
de rezultatele imediate, lupta s-a ca
racterizat prin înalta conștiință și în
țelegere a importanței reale a luptei 
de clasă la safe". 

să devină simbolul epocii noastre 
este ca viața internațională să se 
bazeze pe principiile respectului 
pentru independența și suverani
tatea națională, egalității, neames
tecului în treburile interne ale 
celorlalte state, respectării drep
tului fiecărei țări de a dispune de 
propriile sale bogății naturale.

Apreciind că cursa înarmărilor, 
care înghite resurse imense, este 
un factor de frînare a dezvoltării, 
vorbitorul a arătat că practica po
liticii de forță provoacă grave pre
judicii O.N.U., ca și ideii de coope
rare în general. Cu toate acestea, a 
spus el, în activitatea O.N.U., a 
consiliului și a instituțiilor spe
cializate în domeniul dezvoltării 
s-au impus o serie de elemente po
zitive, încurajatoare. Valabilitatea 
conceptelor de industrializare sau 
planificare nu mai este contestată 
de nimeni. Introducerea planifică
rii într-o serie de țări ar putea fi ' 
favorizată prin comunicarea tu
turor experiențelor cîștigate pînă 
acum prin cooperare strînsă și 
eficace între toate țările lumii.

După ce a relevat pe larg ex
periența țării noastre în domeniul 
dezvoltării industriale, ilustrată de 
proiectul de Directive ale planului 
de dezvoltare a economiei pe peri
oada 1966—1970, vorbitorul a de
clarat că România este gata și pe 
mai departe să dezvolte relațiile de 
colaborare economică cu toate ță
rile, pe baza egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. Noul pro
iect al Constituției noastre întă
rește principiile constante ale a- 
cestei politici.

Subliniind interdependența din
tre comerț și dezvoltare, șeful de
legației comâne a relevat interesul 
pe care l-au suscitat Conferința 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare și consfătuirea pentru 
aplicarea științei și tehnicii în ve
derea dezvoltării. Vorbitorul a in
sistat apoi asupra importanței fac
torului uman în dezvoltarea eco
nomică, formarea omului, educația 
și formarea lui profesională.

Șeful delegației române a decla
rat că programul privind apro
pierea omului de cuceririle științei 
ar constitui o operă utilă nu numai 
pentru dezvoltarea economică, ci 
deopotrivă pentru cauza păcii și a 
înțelegerii între popoare.

Declarațiile lui Kim Ir Sen
PHENIAN 6 (Agerpres). — După 

cum transmite Agenția Coreeană 
de Presă, Kim Ir Sen, președin
tele Cabinetului de Miniștri al
R. P.D. Coreene, într-un interviu a- 
cordat unor ziariști cubani a de
clarat că „obstacolul principal în 
calea unificării Coreei îl constituie 
ocuparea Coreei de sud de către
S. U.A. și politica lor de amestec 
în problemele interne ale Coreei". 
„Trupele S.U.A. trebuie retrase 
din Coreea de sud, iar unificarea

Gibraltar. Manifestație împotriva unor restricții impuse la lrontieră de 
către Spania

In timpul unei acțiuni greviste a muncitorilor textiliști la Lyon (Franța). 
Greviștii cer îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din Japonia

Partidul liberal-democrat 
și mandate

TOKIO 6 (Agerpres). — La To
kio au fost anunțate rezultatele 
definitive ale alegerilor pentru re
înnoirea celor 127 de locuri din 
Camera Superioară a parlamentu
lui japonez. în comentariile lor, 
observatorii politici și agențiile de 
presă remarcă scăderea populari
tății partidului de guvernămînt 
liberal-democrat și totodată suc
cesul obținut de forțele demo
cratice.

în urma acestor rezultate, tn Ca
mera Superioară partidul liberal
democrat dispune de 141 mandate 
(cu trei mai puțin) ; partidul socia-

Președintele Italiei a sosit la Bonn
BONN 6 (Agerpres). — La Bonn 

a sosit ieri într-o vizită oficială, 
președintele Republicii Italia, 
Giuseppe Saragat, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Amin- 
tore Fanfani. Cei doi oameni de 
stat italieni vor avea convorbiri 
cu oficialitățile vest-germane, în
deosebi în legătură cu criza care 
s-a ivit în Piața comună după 
eșecul tratativelor de la Bruxelles. 
După cum subliniază agenția Reu
ter, convorbirile italo—vest-germa- 
ne „vor permite Italiei și R.F. 
Germane să se unească împo

Coreei trebuie să fie realizată pe 
cale pașnică, de către poporul co
reean însuși fără amestec din 
afară".

Kim Ir Sen a exprimat, de a- 
semenea, sprijinul pentru lupta 
poporului din Vietnamul de sud 
împotriva agresiunii americane și 
a subliniat hotărîrea guvernului 
R.P.D. Coreene de a acorda po
porului vietnamez ajutor material 
și moral și a condamnat hotărîrea 
clicii lui Pak Cijan Hi de a tri
mite trupe în Vietnamul de sud.

în pierdere de voturi

list — 73 mandate (cu 8 mai mult)*,' 
partidul Komeito — 20 locuri (cu 7 
mai mult) ; partidul socialismului 
democratic — 7 mandate (cu 2 mai 
puțin) ; partidul comunist — 4 man
date (își menține același număr de 
mandate), iar independenții ■— 4 
mandate (cu 5 mai puțin).

în cercurile politice, rezultatele 
alegerilor sînt apreciate ca un 
avertisment adresat partidului de 
guvernămînt liberal-democrat și 
cabinetului Sato, care în politica 
externă continuă să sprijine poli
tica S.U.A- în Vietnam și în alte 
probleme ale Asiei.

triva „boicotului" Franței la 
sesiunea Consiliului ministerial al 
C.E.E. și să caute căile prin care 
s-ar putea pune capăt impasului". 
Vizita este așteptată cu mult inte
res la Bonn. „Călătoria șefului de 
stat Italian, a declarat președinte
le Liibke, vine la momentul opor
tun, pentru a reîmprospăta rela
țiile italo—vest-germane".

Presa italiană subliniază că vi
zita intervine intr-un moment cînd 
membrii Pieței comune au de par
curs o nouă etapă de dificultăți 
acute.

încheierea convorbirilor 
dintre delegațiile 
P. C. Francez 
și P. C. Bulgar

SOFIA 6 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității comunica
tul cu privire la convorbirile care 
au avut loc între delegația P.C. 
Francez și reprezentanții C. C. 
al P. C. Bulgar. După ce con
firmă unitatea de vederi a ce
lor două partide în principalele 
probleme ale situației internațio
nale și mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, în comu
nicat se arată că a fost exprimată 
satisfacția față de lărgirea relații
lor economice și culturale dintre 
Franța și Bulgaria, precum și do
rința de a se dezvolta și pe viitor 
aceste relații în spiritul principiu
lui coexistenței pașnice. In conti
nuare în comunicat se arată că 
tendințele principale în evoluția 
situației internaționale constau în 
întărirea pozițiilor socialismului, 
avîntul mișcării muncitorești mon
diale și al luptei de eliberare na
țională, precum și în creșterea for
țelor care luptă pentru menține
rea și întărirea păcii, A fost con
damnată activitatea agresivă a 
imperialiștilor americani. Repre
zentanții celor două partide au 
confirmat solidaritatea cu eroicul 
popor vietnamez.

din R D. Vietnam
HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că Misiunea de le
gătură a înaltului comandament 
al Armatei Populare Vietnameze a 
adresat Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam un mesaj în care protestează 
împotriva sosirii unei noi escadrile 
de avioane de bombardament ame
ricane „A-4 Skyhawks" la baza 
aeriană An Tan, regiunea Chu Lai. 
La 5 iulie, avioane militare ame
ricane au pătruns în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam și au bombardat 
și mitraliat mai multe regiuni popu
late și centre industriale din pro
vinciile Ninh Binh, Thanh Hoa. 
Nghe An, Ha Tinh și Quang Binh. 
Mesajul, transmis de agenția 
V.N.A., subliniază că aceste acte de 
război constituie o încălcare a su
veranității și integrității teritoria
le a R. D. Vietnam și o violare a 
acordurilor de la Geneva

Formarea unui nou 
guvern yemenit
Sallal a preluat 
funcția de prim-ministru

SANAA 6 (Agerpres). — Agenții
le de presă au făcut cunoscut marți 
seara că președintele Yemenului, 
Abdullah al Sallal, a format un 
nou guvern. Funcția de prim-mi
nistru a fost preluată de președin
tele Sallal. Noul cabinet cuprinde 
13 militari și 2 civili.
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în Bretania (Franța) s-a inau
gurat un post de telecomunicații 
pe bază de unde hertziene. El va 
înlesni și comunicațiile prin in
termediul sateliților artificiali.

SEUL. Manifestațiile de masă 
împotriva „normalizării" relațiilor 
intre Japonia și Coreea de sud iau 
amploare atît la Seul cit și în alte 
numeroase localități sud-coreerie. 
La 5 iulie, pe stadionul Hyo Chang, 
peste 10 000 de locuitori din Seul 
au organizat o puternică manifes

tație. într-o rezoluție adoptată de 
manifestanți, tratatul dintre Japonia 
și Coreea de sud a fost calificat ca 
„nul și fără valoare".

ALGER. Cu prilejul vizitei la Al
ger, ministrul de externe al Indo
neziei, dr. Subandrio, a avut între
vederi cu Houari Boumedienne, 
președintele Consiliului Revoluției, 
și Abdelaziz Bouteflika, ministrul 
afacerilor externe. Interlocutorii 
au abordat probleme privind rela
țiile dintre cele două țări și vii
toarea conferință afro-asiatică de 
la Alger.

LONDRA. Camera Comunelor a 
acceptat marți cu 254 de voturi, 
contra 248, ca plîngerea depusă îm
potriva ministrului finanțelor, Ja
mes Callaghan, pentru „ultragiu a- 
dus parlamentului" să fie tradusă 
iu fața „Comisiei de privilegii".

DAR ES-SALAAM. Parlamentul 
Republicii Unite Tanzania a adop
tat o nouă constituție provizorie a 
țării. Ea prevede sistemul partidu
lui unic.

PARIS. Tunelul săpat pe sub 
Mont Blanc între Franța și Italia

LUPTE ÎN PROVINCIA CONGOLEZA KWILU

In unele localități din provincia congoleză Kwilu se seihnalează în ulti
mele zile lupte puternice între forțele patriotice și trupele guvernamentale, care 
încearcă să reocupe regiunile controlate de răsculații conduși de Mulele. S-au 
înregistrat o serie de pierderi de partea trupelor guvernamentale atacate in 
dese rînduri prin surprindere de detașamentele de răsculați concentrate tn 
junglă.

SCURTE ȘTIRI
........... - —--- ---------—----- ----------

va fi inaugurat la 16 iulie. La a- 
cest eveniment vor participa pre
ședintele Franței, de Gaulle, și pre
ședintele Italiei, Giuseppe Saragat.

BERLINUL OCCIDENTAL. Rula
rea unui film sud-african de scurt 
metraj, prezentat la Festivalul fil
mului din Berlinul occidental, a 
fost întreruptă în urma protestelor 
unui grup de tineri și studenți. Un 
purtător de cuvînt al studenților a 
declarat că federația sa se opune 
cu energie rulării unui film de pro
pagandă în favoarea discriminării 
rasiale la acest festival, care se 
desfășoară sub deviza „înțelegerea 
între popoare".

HANOI. Delegația . Consiliului 
Mondial al Păcii condusă de Isa
belle Blume, membru în Prezidiul 
Consiliului Mondial al Păcii, care 
a făcut o vizită în R. D. Vietnam, 
a părăsit Hanoiul. In timpul vizitei, 

delegația a fost primită de Ho Și 
Min, președintele R. D. Vietnam. 
Delegația a vizitat, de asemenea, 
provincia Thanh Hoa, bombardată 
și mitraliată în repetate rînduri de 
avioane militare americane.

NEW YORK. Procurorul general al 
statului Alabama, Richmond Flowers, 
a declarat luni în urma cercetărilor 
întreprinse asupra activității Ku KIux 
Klan-ului că această organizație ra
sistă reprezintă „un pericol real" la 
adresa respectării drepturilor civile 
și că, „atila timp cît există această 
organizație, nu se poate rezolva pro
blema drepturilor civile în S.U.A.". 
Membrii Ku Klux Klan-ului, a arătat 
el, se consideră absolviți de respecta
rea legilor societății.

RIO DE JANEIRO. Ca urmare a 
unei hotărîri luate de Consiliul 
securității naționale, Cu participa
rea președintelui Castelo Branco, 
rafinăriile particulare de petrol, na
ționalizate sub fostul președinte 
Goulart, vor fi retrocedate proprie
tarilor lor. Hotărîrea Consiliului se 
referă la 6 mari rafinării.

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și guvernul 
sovietic au invitat pe Alphonse 
Massemba Debat, președintele Re

publicii Congo (Brazzaville), să 
facă o vizită oficială In Uniunea 
Sovietică.

BERLIN. La 5 iulie s-a deschis 
cea de-a 7-a olimpiadă internațio
nală de matematică. Participă tineri 
matematicieni din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, Finlanda, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ro
mână, R. P. Ungara și Uniunea So
vietică.

RABAT. A fost dat publicității 
un decret semnat de regele Hassan 
al II-lea al Marocului, prevăzînd 
instituirea unui Consiliu de regen
ță provizoriu, condus de prințul 
Moulay Abdallah, fratele mai mic 
al regelui. Decretul acordă o for
ma legală acestui consiliu în urma 
instituirii stării excepționale la 7 
iunie.

LIMA. După decretarea stării de 
asediu, în cadrul încercărilor gu
vernului peruvian de a pune capăt 
activității crescinde a grupurilor 
de partizani în regiunile muntoase 
ale Anzilor, au fost trimise pe ca
lea aerului importante unități mi
litare în regiunile unde activează ' 
aceste detașamente. Autoritățile 
militare au ordonat bombardarea 
nediscriminată a acestor zone, lo
cuite mai ales de țărani indieni.

HELSINKI. în legătură cu des
chiderea, la 10 iulie, a lucrărilor

Congresului Mondial al Păcii pen
tru independență națională și d< 
zarmare generală, primul ministru 
al Finlandei, I. Virolainen, a făcut 
presei o declarație subliniind satis
facția autorităților finlandeze în 
legătură cu faptul că acest forum 
al păcii va fi găzduit la Helsinki. 
„Vedem în aceasta, a declarat el, 
o manifestare a încrederii care, se 
acordă poporului finlandez. Finlan
da promovează o politică de neu
tralitate și îndeplinește cu stricte
țe toate obligațiile asumate".

MADRID. Agenția France Presse 
relatează că la intrarea in gara 
Villaverde Bajo, din apropiere de 
Madrid, a avut loc o deraiere >/ 
tren în cursul căreia 33 de pe,- 
soane au fost grav rănite.

LONDRA Persoane necunoscute 
au plasat o bombă în fața imobi
lului din Londra al birourilor So
cietății „American Express". Explo
zia bombei a avariat clădirea. Ca 
urmare a acestei explozii, poliția 
londoneză a fost pusă în stare de 
alarmă, preluînd paza tuturor imo
bilelor ocupate de societățile a- 
mericane în capitala Marii Brita
nii. Au fost întărite, de asemenea, 
măsurile de securitate în fața am
basadei S.U.A. și a reședințelor 
particulare ale diplomaților ameri
cani din Londra.
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