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0 LARGĂ ACȚIUNE ÎMPOTRIVA COROZIUNII
subliniază conf. dr. Octavian Radovici

se impune ca o cerință economică importantă 
pentru a asigura
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VIATĂ ÎNDELUNGATA METALULUI
V

A OGLINDI PE SCENĂ, PE ECRAN
MOMENTE IMPORTANTE
DIN LUPTA REVOLUȚIONARĂ

Pentru conservarea metalului are o importanță deosebită combaterea coroziunii, în diversele ei forme de manifestare. Pe această temă, am solicitat o convorbire conf. dr. Octavian Radovici — vicepreședinte al Comisiei de coroziune a Academiei.
— Care sint, pe plan eco

nomic, urmările coroziunii ?

plastice ; de asemenea, capătă extindere metodele inhibitorilor anti- corozivi, adăugarea de substanțe anticorozive în mediile corozive, protecția catodică rentului electric.în țara noastră, baterii coroziunii pune cu o tot mai mare insistență,
cu ajutorul cu-problema com- s-a pus și se

pe măsura dezvoltării neîncetate a procesului de industrializare, a creșterii numărului unităților industriale, capacităților și instalațiilor aflate în aer liber : agregate ale industriei chimice, conducte, stîlpi de înaltă tensiune.
(Continuare în pag. a IlI-a)

— Dacă istoria civilizației umane a cunoscut „epoci" ale pietrei sau bronzului, epoca actuală s-ar impune ca o epocă a unor metale noi, în primul rînd a oțelului și diferitelor aliaje cu calități superioare. Civilizația actuală, industria, tehnica, ar fi de neconceput fără prezența acestor materiale constructive.Dar în acest cadru există și un agent deosebit de dăunător, care atacă lent dar continuu instalațiile și produsele metalice : coroziunea, proces provocat de influența degradatoare a oxigenului din aer, a umezelii și a diverșilor agenți chimici (acid sulfuric, acid nitric). Indiferent, dacă este vorba de coroziunea chimică, provocată de gaze uscate, neelectroliți, sau de cea e- lectrochimică, provocată de diversele soluții apoase efectele sînt mergînd de cială pînă la a produselorCoroziunea preciabile, firește mai mari în țările cu un grad înalt de industrializare, cu un mare volum de instalații metalice ; în S.U.A. pierderile datorate coroziunii se ridică anual la circa 10 miliarde dolari, în Anglia, Ia 600—700 milioane lire sterline. Evaluările de specialitate no- ' ează în alte țări pierderi care ating , procente de 12—14 la sută din producția anuală de oțel, ceea ce înseamnă că construite, coroziune.

de electroliți, la fel de dăunătoare la ruginirea superfi- degradarea profundă metalice.provoacă pierderi a-

la fiecare opt furnale unul lucrează pentru...
— Ce se întreprinde 

tru combaterea acestui 
ces ?

pen- 
pro-ca o— Coroziunea, considerată „maladie" inerentă a metalelor, poate fi evitată sau preîntîmpinată. Știința, în special chimia, caută noi mijloace și metode de preîn- tîmpinare a coroziunii, în prezent fiind cunoscute și utilizate variate mijloace de combatere — acoperirea suprafețelor metalice cu straturi protectoare (oxizi, fosfați, lacuri și vopsele, smalțuri etc.), protecția prin nichelare, cro- mare, zincare, sau cu materiale

Disciplinele sociale
în școala superioară

De vorbă cu conf. univ. Aurel POP, 
director general în Ministerul Invăiămîntulul

— Mai întîi, vă rugăm să men
ționați principalele obiective vi
zate în perfecționarea predării 
științelor sociale.— Predarea științelor sociale în învățămîntul superior are drept scop principal formarea unor cadre de specialiști cu concepții filozofice și politice științific fundamentate, care să aibă capacitatea de a aplica consecvent și creator învățătura marxist-leninistă. Perfecționarea predării disciplinelor de științe sociale vizează mai multe direcții care sînt, de fapt, și principalele ei atribute.Experiența a demonstrat necesitatea luării unor măsuri menite să asigure predarea științelor sociale pe un fond mai larg de cultură generală și de specialitate, în așa fel încît studenții să dobîndească o orientare tot mai sigură în acțiunile lor viitoare, să poată fundamenta cele învățate la cursurile de materialism dialectic și istoric, economie politică și socialism științific într-un cîmp cît mai vast al cunoașterii științifice. Avem apoi în vedere cerința ca procesul de predare a științelor sociale să fie strîns legat de specificul institutului sau facultății respective, pentru ca tinerii să beneficieze de un a- jutor suplimentar în însușirea specialității alese. Măsurile de perfecționare a predării științelor‘sociale nu se limitează doar la perfecționarea programelor și manualelor. Ele se referă în egală măsură și la sistemul de organizare și de conducere a catedrelor, la îmbunătățirea pregătirii științifice a cadrelor didactice printr-o mai rapidă și

mal completă documentare, prin organizarea cursurilor speciale de perfecționare și prin sprijinul acordat în obținerea titlurilor științifice.
— Cum își vor găsi aplicarea 

preocupările de care aminteați 1— In comisiile de specialiști sînt în curs de elaborare 21 de proiecte de noi ciale.studiu după tivele dezbateri generale,
Mihai

programe ale științelor so- Ele vor fi trimise facultăților, discutarea de catedră
spre urmînd ca lor în colec- să organizăm pe specialități,

IORDANESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Exploatarea minieră Leorda II. Echipa formată din minerii Sebastian 
Stoian, Alexandru Peto și Ilie Tudose execută lucrări pregătitoare la unul 

din fronturile de lucru Foto s M. Andreescu

Culorile orașului
Utopicii intuiau, imaginîndu-șl orașul ideal policrom, ceea ce știința modernă a confirmat privitor la eficacitatea folosirii culorii în arhitectură, nu doar ca element venit elementelor constructive, ci și pentru crearea te omului.Orașele noastre, exceptîndu-le pe cele noi sau ansamblurile recent construite în orașele cu tradiție, au păstrat în general aspectul monocromiei de gri și gălbui,

Marina VANCI 
arh. Eugen DOBROTÂîn sprijinul sublinieriiunei ambianțe plăcu-

ECRANUL ESTIVAL

provenit din Imitarea construcțiilor în piatră.Arhitectura modernă consideră azi culoarea ca un element de prim ordin în exprimarea vioiciunii, dinamismului, optimismului necesare desfășurării activității umane. Construcțiile realizate din panouri prefabricate în diferite culori, panouri metalice emailate, betonul colorat în masă, cărămida aparentă fabricată în colorații diverse, sticla, faianța, ceramica, ca

A POPORULUI
îndrumarea perma

nentă și atentă de că
tre partid a artei ro
mânești a dobîndit — 
prin îndemnurile for
mulate în Raportul 
prezentat de tovarășul 
Nicolae 
tribuna 
IX-lea 
P.C.R., 
tîlnirilor, 
rilor conducătorilor de 
partid și de stat cu oa
menii de cultură și 
artă — o claritate 
deosebită în ce priveș
te necesitatea unei le
gături mai vii, mai 
profunde a creației cu 
realitatea, cu viața po
porului, cu bunele tra
diții ale arfei și cultu
rii noastre. O idee ca
re s-a impus cu preg
nanță este aceea a în
datoririi omului de ar
tă de a studia și de a 
pune în valoare acel 
important și fecund iz
vor de inspirație, care 
dintofdeauna a repre
zentat pentru marii ar
tiști cea mai sigură 
bază de creație : eve
nimentele fundamenta
le ale istoriei patriei. 
Sursă de inspirație ge
neroasă, istoria luptei 
revoluționare a po
porului român, care 
și-a găsit o înaltă ex
presie în lupta clasei 
muncitoare, a comu
niștilor, cunoaște ne
numărate momente cu 
un relief dramatic deo
sebit, evenimente 
adinei

Liviu CIULEI

Ceaușescu la 
celui de-al 
Congres al 

cu prilejul în- 
al convorbi-

cu 
semnificații și 

necesar străbătute de 
caractere pline de for
ță — purtători ai ce
lor mai înaintate idei 
și năzuințe ale epocii, 
eroi potențiali ai unor 
opere de artă de 
ecou.

Cred că cele 
bune rezultate 
dramaturgiei și ale ci
nematografiei naționa
le de după 23 August 
au fost determinate de 
abordarea unor astfel 
de teme. Fără a-mi 
propune o enumerare 
exhaustivă sau vreo 
ierarhizare, aș vrea să 
spun că o serie de 
piese de teatru, ca 
„Anii negri", „Passaca- 
glia”, „Oameni care 
fac" sau „Citadela sfă-

larg

Deși vremea se menfine 
capricioasă, în cele 18 
grădini de vară ale cine
matografelor Capitalei se 
desfășoară din plin lucră
rile de amenajare și repa
rații. lată ce am aflat la 
direcția întreprinderii ci
nematografice a orașului 
București.

Capacitatea grădinilor 
va crește cu aproape 4 000 
locuri, echivalînd 
pe aceea a sălilor 
nematograf 
spectacol 
spectatori), 
chide noi 
vară : una 
artificial și 
posibilitatea de a se pro-

astfel 
de ci- 
singur 
25 000 

vor des- 
de

(la un 
circa
Se 
grădini 

la patinoarul 
se studiază

® Noi grădini-cinematograf în Ca
pitală Capacitatea: 25 000 
de spectatori © 
la 1 Mai

„Premiera"

grama spectacole de ci
nema la Teatrul de vară 
din parcul „23 August". 
Publicul va pufea viziona 
filme în aer liber și la 
grădinile de vară ale ca
selor de 

din
Bălcescu", raionul Grivița 
Roșie, precum și în gră
dina „Progresul" din sfr. 
Dr. Staicovici. Pe stadioa

cultură „1 Mai" 
parcul „Nicolae

ne va fuhcționa o singură 
grădină, la „Dinamo".

La celelalte grădini se 
execută lucrări de ame
najare și reparații. Se în
locuiesc aparatele de pro
iecție sau utilajul electric 
la grădinile „Unirea", 
„Aurora”, „Rahova", „A- 
renele Libertății”. Grădini
le vor fi împodobite cu 
flori și plante ornamen-

tale. Trusturile de cofetă
rie și răcoritoare vor 
menaja aici chioșcuri și 
fonete cu răcoritoare 
produse de cofetărie.

Pentru a înlesni spec
tatorilor procurarea bile
telor la grădinile de vară 
de la patinoarul artificial 
23 Augusf, stadionul Di
namo, Grădina Expoziției, 
Arenele Libertății se vor 
deschide case de bilele 
în centru, în pasajul Efo
rie, la cinematografele 
Luceafărul și Republica.

Spectacolele la grădi
nile de vară vor începe 
la 1 Mai.

a-
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Ștefan DINICA

PAGINA ECONOMICĂ 
4^ metode moderne 
de organizare a pro
ducției

Raidul „Scinteii" 'A 
LUCRĂRILE AGRICOLE 
IN MOLDOVA

(pag. a IlI-a)
i.

să nu amintim decît cîteva din materialele folosite în arhitectura modernă, oferă largi posibilități de implicare variată a culorii în însuși procesul construcției. Blocurile de tomatica” îmbinare metalice vor apărea, ria celui care ar vrea să pledeze pentru utilizarea la noi a materialelor și procedeelor tehnice moderne, ca rezultat al scontării unei judicioase armonii cromatice. In ultima vreme, plăcile de ceramică sînt folosite în noile construcții de locuit, așa cum sînt cele de pe Magistrala Nord-Sud sau din cartierul Mihai Bravu. Este bine cunoscută gama largă colo- ristică, posibilitățile de vibrare pe care le oferă acest material, folosit de altfel și în tradiția arhitecturii noastre medievale. In ansamblurile mai sus amintite însă, ceramica este utilizată, poate conform aceleiași obișnuințe a imitării prin culoare a pietrei, doar în tonuri de gălbui și albastru-ce- nușiu, iără ca această tehnică să ofere acea paletă bogată pe care introducerea în principiu a ceramicii o presupune.Analizîndu-se unele complexe de locuințe s-a amintit de o anume monotonie a blocurilor, nediferențiate de la un oraș la altul, de la o regiune la alta, sau chiar greu de deosebit între ele. Culoarea era unul dintre elementele cele mai importante, menite să confere un caracter individual fiecăruia din acestea. Dispusă însă

pe litoral, înălțat la fericită a cu blocul „Au- Floreasca, profilaturii panourile de sticlă desigur, în memo- care ar

(Continuare în pag. a Il-a)

DIN PEISAJUL ARHITECTONIC AL CARTIERULUI BALTA ALBA DIN CAPITALA

rimată", o serie de fil
me ca „Tudor”, 
peni '29”, 
Dunării”, „Setea 
minică la ora 6" 
cesul alb” și 
sînt rodul 
ocupări, 
mărturii 
cu calități 
mod firesc asociate e- 
tapei respective de 
dezvoltare a arfei 
noastre. Unele dintre 
ele au adus pe scenă, 
pe ecran, personalități 
de seamă ale istoriei, 
au conturat figuri e- 
moționante de revolu
ționari, de militanți 
din rîndurile partidu
lui. Față de întin
derea domeniului ce 
se cere investigat, față 
de amploarea și măre
ția evenimentelor, lu
crările la care mă refer 
n-au epuizat însă, nici 
pe departe, temele de 
cel mai viu interes și, 
uneori, poate n-au iz
butit nici să pătrundă 
în miezul incandescent 
al realităților evocate. 
Dar a fost acumulată o

„Lu- 
,Valurile 
”, „Du- 

„Pro- 
altele, 

acestei pre- 
constituind 

edificatoare, 
și limite în

experiență prețioasă, 
s-au afirmat talente 
autentice de la care 
publicul este îndreptă
țit să aștepte opere 
demne a se înscrie în 
patrimoniul culturii ro
mânești.

Marele film româ
nesc pe care-l aștep
tăm cu toții și care va 
marca — așa cum tot
deauna se întîmplă în 
artă — atît momentul 
de maturizare cît și 
linia caracteristică a 
cinematografiei națio
nale, cred că nu mă 
înșel dacă afirm că va 
fi un film nemijlocit și 
profund legat de unul 
din momentele esen
țiale ale luptei re.jlu- 
ționare a clasei mun
citoare, a poporului 
nostru. Am în vedere 
rezonanța acestor te
me, posibilitățile de 
creație pe care le ofe
ră, fapful că în dezvol
tarea lor își pot găsi 
cea mai mare expresie 
particularitățile, 
turile specifice, 
și psihologice, ale 
porului. Cu cît va 
flecta evenimentul

(Continuare 
în pag. a IV-a)

trăsă- 
etice 

po- 
re- 

pri-
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SAIGON
Generalul Ky în câuta- 
rea unor interlocutori „în
țelegători" iar ambasada 
S.U.A. a unui „înlocuitor"

PALOMARES
Bomba nucleara america
nă a fost recuperată ieri

Dileme
saigoneze

...Saigon. Ciorchini de rachete luminoase rămîn pentru o clipă suspendate pe cer. întunericul cedează, dar orașul rămîne plin de taine. Escadrilele de avioane, patrulînd pe un perimetru de cîteva zeci de kilometri pătrați, fac parte integrantă din peisajul nocturn al Saigonului. Ce se petrece acolo, jos ?Rapoartele piloților sînt vagi. Se știe doar că la palatul guvernamental Gia Long febra a crescut brusc. Generalul Ky — „marele conducător", cum măgulitor îi zicea președintele faimoasa întîlnire de — se află în panică, al cui ? Recunoscuț unde ? In delta fluviului Mekong, în zona centrală, sau în regiunea platou- rilor înalte î Aproximativ patru cincimi din teritoriul sud-vietna- mez sînt controlate de Frontul Național de Eliberare. Atunci, poate la Da Nang (al doilea oraș ca mărime) sau la Hue ? Da Nangul este în stare de asediu, baricade despart populația răsculată a orașului de trupele „de ordine", iar Hue s-a proclamat „oraș independent”.Ultimatumuri de la Saigon ur-

Johnson la la Honolulu Conducător

U
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Foto : Agerpreo
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mate de retractarea publică a cuvintelor de amenințare la adresa inițiatorilor puternicelor manifestații antiguvernamentale, promisiuni pentru constituirea unor instituții constituționale... Evenimentele nu pot fi controlate nici măcar în capitală. „Pîrghiile de comandă — scrie corespondentul agenției France Presse — se află în mîinile preoți, studenți va guvernului amploarea lor, festații stîrnesc trivă, la Saigon și la Washington. Printre lozincile potrivnice regimului de marionete, menținut de americani în capitala sud-vietna- meză, la manifestațiile din ultimele săptămîni au apărut din ce în ce mai des lozinci care condamnă amestecul S.U.A. în treburile Vietnamului. Nu este greu de explicat „neutralitatea" vizibil afișată a Statelor Unite (e adevărat însă că au transportat cu propriile avioane parașutiști sud- vietnamezi pentru reprimarea manifestațiilor de la Da Nang). Ziarul „New York Times" afirma deschis că, în actuala situație, Washingtonul „pare să se afle pe cale de a se dezangaja de promisiunile impulsive făcute de președintele Johnson lui Ky la Honolulu, în luna februarie". Cele „nouă luni întregi fără nici o lovitură de stat" — de care s-a făcut mult caz în presa americană pentru a sublinia existența unui guvern „stabil" la Saigon, la solicitarea căruia Statele Unite s-ar afla în Vietnamul de sud cu o imensă mașină de război — sînt evocate acum de unii observatori politici doar pentru a exemplifica destrămarea mitului că ar putea fi menținut un guvern chiar dacă este respins de întregul popor.

rebelilor; militari, sînt uniți împotri- saigonez". Prin actualele mani- neliniște, deopo-

Dumitru ȚINU



PAGINA 2 SCINTEIA

CE DĂ ACTIVISTULUI
ȘEDINȚA DE INSTRUCTAJ

Instruirea lunară a aparatului de partid la Comitetul raional P.C.R. 16 Februarie. Prezintă rapoarte instructorii teritoriali sala- riați și nesalariați. Cum s-a desfășurat ședința, ce concluzii se desprind cu privire la nivelul muncii de partid ?Un lucru pozitiv de la bun început — iau parte toți secretarii și alți membri ai comitetului raional, ceea ce e încă departe de a constitui o practică generală în raioanele Capitalei, și nu numai aci. în schimb, nu participă nici un membru al biroului Comitetului orășenesc P.C.R. București.Iau cuvîntul toți instructorii și fiecăruia i se acordă timpul necesar spre a prezenta un raport cuprinzător (poate că lucrul nici n-ar trebui pomenit, dacă în unele locuri „operativitatea" greșit înțeleasă nu ar crea teren prielnic anumitor manifestări de formalism). Atrage atenția, ca o trăsătură generală, cunoașterea realităților, varietatea preocupărilor, îmbinată cu grija acordată aspectelor esențiale. în fiecare raport accentul a fost pus asupra problemelor celor mai complexe și

sarcinilor nerezolvate. La aceasta a contribuit orientarea instructorilor de către comitetul raional — să nu-și disperseze forțele ccupîn- du-se în fiecare lună plan bază fapt birea „din concentreze atenția asupra organizațiilor unde se simte nevoia unei îndrumări concrete, în felul acesta, în loc de a „cuprinde" multe și

pe același — de toate organizațiile de din grupul de care răspund, care ar duce inevitabil la slă- eficienței, la o cunoaștere mers“ a realităților, ci să-și

VIAȚA DE PARTI

Culorile

orașului
(Urmare din pag. I)

în același mod, difeiind doar prin 
pigment, culorii i se neglijau po
sibilitățile de expresie.

Culoarea cu puterea de suges
tie optică pe care o are poate in
dividualiza o construcție, o poate 
diferenția față de celelalte simila
re, atribuindu-i deci sau subliniin- 
du-i caracterul. Nu întîmplător în 
ansamblul arhitectonic din ju
rul Sălii Palatului Republicii, pro- 
iectanții au folosit un anume colorit 
pentru cvartalul de locuințe și uni
tăți comerciale, și altul pentru evi
dențierea centrului de interes al 
sălii propriu-zise.

Culorii îi revine un rol impor
tant și în diferențierea arhitecturii 
de la o regiune la alta. Odată gă
sită o soluție arhitectonică și co- 
loristică valabilă pentru litoral, nu 
mai poate îmbrăca la fel de reușit 
spațiul unui oraș de munte. Inspi
rația din tradiția locală ar fi ofe
rit poate constructorilor din Su
ceava folosirea nu a tencuieliloi 
viu colorate, mai ușor supuse de
teriorării într-un ținut ploios, ci a 
decorației cu cărămidă aparentă 
sau cu ceramică policrom.

Un element deosebit în obține
rea unor efecte coloristice în ar
hitectură este determinat și de fo
losirea vegetației. Foarte rar însă 
s-a recurs la plantarea de liane a- 
gățătoare pe noile clădiri, deși în 
sistemul construcțiilor din prefa
bricate, prejudiciul păstrării ume
zelii, invocat în aceste cazuri de 
arhitectura clasică, este exclus. 
Despre rolul folosirii judicioase a 
vegetației ne vorbește plantarea 
iederei, care a contribuit la suda
rea și compunerea celor două cor
puri — vechi și nou — ale Sălii 
Palatului. Din proiectul unei case 
de locuit nu trebuie omisă, după 
părerea noastră, nici prevederea 
unor jardiniere pentru balcoane 
sau terase, gîndite în raport cu 
ansamblul construcției. Soluțiile la 
care locatarii noilor apartamente 
recurg din dorința de a-și apropia 
natura prin plantarea vegetației 
în ghivece sau oale smălțuite, sînt 
foarte adeseori inestetice Aceeași 
observație și pentru jaluzele

In dorința de înnoire și înviorare 
a aspectului orașului au fost re 
novate, rezugrăvite construcții mai 
vechi. Cu uimire însă am consta
tat — și nu odată — că în locul 
unei construcții care-și avea far
mecul ei. dat de patina timpului, 
de calitatea materialului, a rezul
tat un hibrid lipsit de personalita
te. Ne amintim în acest sens 
clădirea vechiului sediu al con
servatorului de muzică de pe 
strada Lipscani, la care anca
dramentele de piatră au fost a- 
coperite cu ulei. Datorită unor 
intervenții de întreținere — prin 
vărulrea sau acoperirea cu ulei a 
unor materiale de fațadă care 
obligau la o cu totul altă tratare 
decîi cele amintite — s-au deterio
rat și construcții plasate chiar 
în centrul Capitalei. Am aminti 
unul din blocurile de pe stra
da Batiștei, cel din Bulevardul Băl- 
cescu de lîngă Biserica Italiană. 
Lucrările de întreținere a orașului 
nu trebuie lăBate la voia întîmplă- 
rii, scăpate de sub controlul Ofi
ciului de sistematizare. Oiice lu
crare de acest fel ar trebui 
mească avizul unui arhitect 
giner competent.

In asigurarea aspectului
al orașului, a unei viziuni coloris
tice de ansamblu, colaborarea cu 
artiștii plastici nu trebuie restrînsă 
doar la realizările propriu-zise de 
decorații Sinteza cooperării din
tre arhitecți și artiștii plastici pe 
linia rezolvării ansamblului cro
matic al orașului — de la detalii 
ornamentale la balcoane, de la 
fîntîni la elemente de finisaj, de la 
pavimente la încadrarea în peisaj 
și amenajarea zonelor verzi — ar 
oferi soluții noi și originale de or
ganizare a spațiului în care se 
desfășoară activitatea cotidiană.

a pătrunde de fapt în puține, de a aborda problemele cum le vine rîndul și a realiza din toate „cîte ceva", activistul are certitudinea că încheie fiecare lună cu determinarea unui progres real în organizațiile în fața cărora se află sarcinile cele mai greu de soluționat. Munca lui își dovedește astfel eficiența practică confirmînd superioritatea metodelor intensive.Cum e și firesc, problemele economice au constituit miezul majorității rapoartelor prezentate. Stadiul realizării principalilor indicatori de plan, a angajamentelor în întrecere, măsurile luate pentru organizarea științifică a producției au fost în mod judicios analizate, ca și felul cum se desfășoară campania de primăvară în unitățile agricole din comunele a- flate în raza raionului ; totuși rapoartele prezentate de cîțiva instructori au fost caracterizate de o abordare oarecum tehnicistă a problemelor, fiind pierdute din vedere elementele specifice muncii organizațiilor de partid.De aceasta se leagă de altfel și alt aspect. Din rapoartele instructorilor s-a vădit că unii dintre ei folosesc cea mai mare parte a timpului petrecut pe teren pentru analizarea diferitelor situații, pentru transmiterea de indicații, semnalarea deficiențelor constatate. Acestea sînt firește îndatoriri importante, care nu pot fi neglijate, dar în mult prea mică măsură a reieșit în ce a constat intervenția nemijlocită a instructorului, ce a 
întreprins el efectiv spre a ajuta 
la îmbunătățirea muncii.

Instruirea aparatului de partid 
înlesnește activiștilor ca, pornind 
de la constatările făcute pe teren, 
să desprindă concluzii cu caracter 
mai larg, să ridice probleme depă
șind cadrul grupului lor de organi
zații, să propună comitetului raio
nal măsuri cu o mai largă sferă

de cuprindere. Din cuvîntul instructorilor Nicolae Stancu, Nasta- sia Florea, Ion Velniciuc au reieșit unele sugestii privind orientarea muncii organizațiilor de partid din institutele de cercetări științifice, selecționarea și repartizarea activiștilor nesalariați, îndrumarea unor organizații de masă. In schimb, alte informări au fost înțesate de amănunte nesemnificative, de interes strict local. Este încă puțin înrădăcinată deprinderea de a sintetiza multitudinea observațiilor.Așa cum a reieșit din ședința de instructaj, printre activiștii nesalariați ai comitetului raional sînt mulți care muncesc cu competență și tragere de inimă, au vădite posibilități de dezvoltare ; tot atît de evident este însă faptul că, în raport cu alte raioane din Capitală, munca cu activiștii nesalariați este aci într-o fază de început. A în» tîrziat selecționarea acestora, s-a tărăgănat repartizarea unora dintre ei pe lîngă organizațiile de bază de care vor răspunde ; alții mai au și alte sarcini obștești. Remedierea acestor neajunsuri ar grăbi, fără îndoială, demarajul în acest sector important al muncii de partid, ar înlesni comitetului raional posibilitatea unei mai bune îndrumări a organizațiilor de bază.Nu s-ar putea afirma că problemele învățămîntului de partid au lipsit din informările instructorilor; merită relevată participarea multor instructori la cercurile de în- vățămînt. Ce neajuns s-a vădit însă pregnant ? Preocuparea a- proape exclusivă pentru aspectele organizatorice, referiri formale la problemele conținutului propagandei de partid, ale eficacității ei. Și cît de util ar fi fost să se folosească acest prilej spre a informa biroul raional asupra experienței pozitive a unor propagandiști, a felului în care dezbaterea documentelor Congresului al IX-lea al P.C.R. este legată de preocupările și sarcinile concrete ale cursanților, în sfîrșit despre problemele care n-au fost deplin elucidate în cercurile de în- vățămînt.Instruirea aparatului comitetului raional variate partid, gresele în urmă. Operativitatea și consecvența cu care sînt trase concluzii practice constituie un indice semnificativ al maturității aparatului de partid, al preocupării comitetului raional pentru perfecționarea stilului muncii de partid.

scoate la aspecte pune în realizate, iveală cele mai ale muncii de lumină atît pro- cît și rămînerile

Tudor OLARII

Locatarii din cartierul Drumul Taberei din Capitalâ ne-au rugat 
sâ publicam fotografia de mal jos. Ea reprezintă magazinul ali
mentar general cu autoservire din complexul nr. 5 gata amenajat 
de luni de zile, dar care nu-șl mai deschide porțile. De ce ? Nimeni 
nu știe, dar cel interesați așteaptă nu explicații, ci deschiderea 

magazinului Foto i M. Andreescu
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CUVINTUL CITITORULUI

M-am întrebat de 
multe ori de ce unii 
sînf indiferenți față de 
propria lor muncă, sau 
își permit să transmită 
mai departe altora a- 
numite trăsături nega
tive, aflate într-un de
zacord vizibil cu ten
dințele generale ale 
societății. Pe un func
ționar birocrat de
la sfatul popular, un 
vînzăfor pus pe cearfă, 
un conductor de tren 
morocănos, îi unește, 
cred, o notă comună. 
Ei sînt In fond niște 
oameni blazați ; nu 
sînt în stare să desco
pere, în ei și în mun
ca lor, acele satisfacții 
morale care să-i de
termine să înalțe me
reu niai sus ștacheta 
exigenței. Orice mese
rie își are, după cum 
se știe, frumusețea ei, 
oferă un teren nelimi
tat de afirmare a per
sonalității omului. Unii 
însă văd doar „servi- 
tuțile" pe care sînt 
nevoiți, chipurile, să le 

o 
de fru- 

este cea 
poate a- 

insuporta-

suporte. Pînă și 
muncă atît 
moașă cum 
de învă(ător 
părea unora 
bilă. Nu e deloc greu 
să demonstrăm că lu
crurile stau cu totul 
altfel. In școlile raio
nului nostru avem 
multi învățători și pro
fesori care se dăru
iesc fără rezerve pro
fesiei și misiunii tor, 
descoperind mereu e- 
lemenfe noi, inedite, 
în activitatea de la ca
tedră, își perfecționea
ză pregătirea, aduc o 
contribuție prețioasă la 
ridicarea vieții cultu
rale a satelor.

O asemenea atitudi
ne față de muncă lasă 
urme adînci. Un învă
țător, care prin mun
ca sa își cîștigă pres
tigiu în ochii oameni
lor, cultivă și un res
pect al acestora lață 
de profesia sa. $1 noi 
avem nevoie să culti
văm acest respect ge
neral față de orice 
muncă. Discufînd cu o 
învăjătoare care divor
țase a doua oară, ml-a 
spus că aceasta este o 
problemă care o pri
vește personal și care 
nu Influențează activi
tatea ei profesională. 
Numai că oamenii ju
decă asemenea lucruri 
exact invers. Ei văd 
dincolo de persoană 
funcția pe care o în
deplinește în societate 
și-i pretind să dea do
vadă, prin tot ceea ce 
face, că s-a ridicat la 
înăljimea acesteia.

Dar respectul pentru 
o profesiune sau a'ta 
se cultivă nu numai de 
către cei ce o exerci
tă. înfîlnim și ca
zuri cînd unele insti
tuții contribuie la scă
derea autorității ca
drelor didactice și deci 
la scăderea valorii lor 
ca exponenți 
lății noastre.

Asistînd la 
gram artistic 
un tînăr 
prezenta 
ruinului 
comuna
funcționar cu muncă 
de răspundere în ca
drul sfatului popular 
comunal, contrariat de 
indisciplina din sală 
(programul nu înce
puse, învățătorul era

ai socie-

un 
pe 

învățător 
în sala 
cultural 
Siliștea,

pro- 
care 

îl 
că- 
din 
un

în spatele cortinei 
pregătind elevii), se 
ridică șl zice : „Tova
rășe învățător, de ce 
nu faci liniște în sală ? 
Lasă că discutăm noi 
după program". în loc 
să ajute și el la men
ținerea liniște! l-a a- 
posfrofat pe învățăto
rul care era com| 
nevinovat. (Și <___
dacă ar fi fost vinovat, 
acesf lucru se | 
discuta într-un al. __
și altfel).

Cu un an în urmă, 
am găsii la Școala ge
nerală din comuna Li
curici 
noaptea pe învăjăfoa' 
rea Molea Elisabeta, 
care mai avea 2—3 
luni pînă la pensie. 
Au fost și unele încer
cări de a pune cadrele 
didactice să facă de 
serviciu la telefonul 
sfatului popular, fără 
să mai vorbim de tot 
felul de alte acțiuni 
obștești care, pe lîngă 
faptul că răpesc timpul 
foarte prefios 
pregătirii lor 
lecții, mai au 
implicații.

M-am referit, în cele 
de mai sus, în special 
la cadrele didactice. 
Mi se pare însă că a- 
semenea observații nu 
sînt valabile numai 
pentru activated lor. 
Trebuie să ne străduim 
ca, pretutindeni și pen
tru orice 
dezvoltăm 
tradiție a

afectat 
pentru 

și alte

muncă, să 
o <
respectului.

al Comitetului executiv 
al Sfatului popular 
raional Alexandria

DOCUMENTAȚIE PENTRU
IGNORAREA LEGII?In cadru) Combinatului chimic din Craiova funcționează mai multe secții care, prin însăși natura procesului de producție, prezintă un conținut ridicat de gaze toxice. Printre acestea sînt fabrica de a- moniac, secțiile de acid azotic și azotat de amoniu și altele. Pentru a se evita efectul nociv al gazelor, au fost luate o serie de măsuri organizatorice ; s-a asigurat o mai bună etanșeitate a instalațiilor, au fost îmbunătățite sistemele de ventilație, s-au dat măști de protecție. Cu toate acestea, mai există încă unele locuri de muncă unde concentrația de gaze toxice

CV»;

este destul de ridicată. Celor ce lucrează în aceste condiții ar trebui să li se asigure sporul prevăzut de normele legale de protecția muncii.Am cerut în repetate rînduri conducerii combinatului să rezolve această problemă, dar acordarea drepturilor ce ni se cuvin se mereu de la o lună la alta. 1 țeles, pentru fiecare amînare s-au găsit fel de fel de motive. Unele dintre acestea erau, desigur, întemeiate. Pe la începutul anului trecut, o parte din fabricile enumerate mai sus abia intraseră în funcțiune, apăreau diferite defecțiuni tehnologice. Datorită acestor cauze, era greu de stabilit gradul de periclitate a gazelor și deci nu se putea preciza nici sporul de toxicitate. începînd din vara trecută, s-au efectuat însă numeroase determinări toxicologice de către Inspecția de stat pentru protecția muncii a regiunii Oltenia. Pe baza acestor analize s-au întocmit documentații foarte amănunțite pentru acordarea drepturilor legale mai multor categorii de muncitori.De aproape patru luni întreaga documentație a fost trimisă spre a- probare Ministerului Industriei Chimice, de la care nici pînă astăzi nu s-a primit însă nici un răspuns. Desigur, e necesar ca lucrurile să fie bine analizate, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să treacă luni în șir pînă se ajunge la o rezolvare. De ce se lucrează în acest ritm ? Documentațiile ce se întocmesc sînt menite să ajute la aplicarea legii — și nu să „justifice" ignorarea ei, tărăgănări și neglijențe.
Un grup de muncitori 
de ta Combinatul chimic Craiova

COMERȚULUI — MĂRFURI DE CALITATE
în depozitele întreprinderilor 

brașovene ale comerțului cu ridi
cata, oameni pricepuți cercetează 
cu atenție fiecare lot, fiecare se
rie de produse, le confruntă cu 
modelul șl, numai cînd există certi
tudinea că ele corespund în tota
litate, li se deschide drumul spre 
magazine.

— Avem furnizori cum sînt „Pos- 
tăvăria Română" din București sau 
„Libertatea"-Sibiu cărora nu le-am 
respins mărfuri de vreme îndelun
gată, ne spune șeful 
Alții însă au devenit 
în a livra comerțului 
o calitate îndoielnică.

Am extras din fișe 
zuri". în luna februarie s-au refu
zat Țesătoriei din Codlea l 300 
metri de material pentru cămăși 
deoarece conținea scămoșări șl 
fire neuniforme Tot în luna fe
bruarie s-au respins întreprinderii 
„7 Noiembrie* din Capitală cîte
va mii de metri de material simi
lar, întrucît nu corespundea culo
rilor contractate ; fabricii „Doro
banțul" din Ploiești I s-a respins 
stofă de aproape 50 000 de lei pe

depozitului. 
consecvenți 
produse de

cîteva „ca-

un motiv asemănător. S-ar putea 
da și alte exemple.

Unele țesături sînt necorespunză- 
toare pentru că loturi întregi sînt 
formate din cupoane între 6—15 
metri. Inițial, această sumedenie de 
cupoane formau bucăți de cîte 40 
metri fiecare. Cum unele conțineau 
însă un număr mare de 
spre a 
goria 
parte, 
evita 
pentru 
ficație), unele fabrici au recurs la 
un șiretlic : au tăiat stofa în bu
căți de lungimi mai mici, tăietura 
făcîndu-se chiar pe linia defectu
lui. Așa a procedat recent „Indus
tria lînii'-Timișoara precum și 
alte întreprinderi. Această practi
că, departe de a duce la înlătura
rea cauzelor care dau naștere de
fectelor, încurajează perpetuarea 
lor și aduce pagube economiei na
ționale.

Uneori, e vorba de mici negli
jențe — cum ar fi lipirea unei eti
chete pe un obiect de îmbrăcăminte 
din stofă — care provoacă nemul
țumiri cumpărătorilor. E limpe

defecte, 
putea încadra stofa în cate- 
„extra" și „I", pe de o 
iar pe de altă parte a 
pierderea a cîte 10 cm 
fiecare defect (drept boni-

de că asemenea defecte pot fi în
lăturate cu ușurință. Dar nu întot
deauna fabricile țin seama de sesi
zările de acest fel ale comerțului. 
Este cazul Fabricii de confecții 
Focșani.

La unul din depozitele I.C.R.M.- 
Brașov am găsit reșouri, mașini 
aragaz, sobe de încălzit fabricate 
la întreprinderea „1 Septembrie"- 
Satu Mare, mii de șuruburi sosite 
de la întreprinderea „Drum Nou"- 
Mediaș, care urmau să facă drumul 
înapoi la întreprinderile produ
cătoare Aici merită să fie consem
nat și un alt aspect : unele între
prinderi, între care „1 Septembrie" 
Satu Mare și altele, trimit, după 
livrarea fiecărui lot, delegați care 
să recondiționeze produsele de
fecte Evident, remedierile se fac 
pe cheltuiala producătorului. Dar 
poate compensa acest procedeu 
neajunsurile provocate de lipsa 
unui control de calitate exigent în 
fabrică ? Cu atît mai mult cu cît 
delegații comerțului care recepțio
nează produsele întreprinderii nu 
au posibilitatea să „prindă", prin 
sondajele pe care le fac, toate 
defectele

Ar fi de discutat — în aceeași 
ordine de idei — și despre siste
mul autorecepției, 
multe întreprinderi, 
în multe cazuri el 
Un singur exemplu 
fabricii „Partizanul 
șov — de altfel 
care produce țesături de bună ca
litate — i s-au refuzat, de către 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București, țesături destinate con
fecțiilor în valoare de aproape 10 
milioane lei, livrate prin autore- 
cepție.

Recepția mărfurilor constituie un 
moment important în circuitul a- 
provizionării magazinelor, un mij
loc util de influențare a industriei 
în sensul îmbunătățirii permanente 
a calității produselor Pentru ca 
această operație să fie cu adevă
rat eficace este necesar să se 
aplice cele mai potrivite metode 
menite să perfecționeze și să în
tărească rolul recepției mărfurilor 
destinate comerțului.

practicat în 
S-a dovedit că 
este ineficient. 
: anul trecut, 
roșu' din Bra- 

o întreprindere

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii1

Floiile primăverii Foto : Gh. Vințilă

Particular
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F. BRUNEA-FOX

țean, în loc să-și piardă vremea fă
cînd reproșuri și observații, a prefe
rat să le execute el treaba, pentru ca 
să aibă motiv „chiulangiii" să se 
laude :

— Avem un vecin grozav 1 Se pri
cepe el și la altele, dar să-l vezi cum 
mătură I... Cît zece inși deodată I

O istorie asemănătoare am trăi(-o 
acum doi-trei ani, tntr-o stradă mai 
din centrul orașului, Văzînd eu că 
nici locatarii din blocul în care domi- 
ciliam pe atunci și nici cei din blocul 
de peste drum nu se prea grăbeau 
să participe la „competiția gospodă
rească", mi-am zis că așteaptă un 
exemplu, un pionier adicătelea, 

care să dea startul. 
Se vor mobiliza prin 
efectul contagiunii — 
am reflectat. M-am 
pus deci să-i trag vîr- 
fos, măturînd meticu
los metru cu metru, 
depășind cu mult li
mitele casei unde lo
cuiam, Impingînd spre 
șanțul trotuarului. Au 
cobortt cîțiva loca
tari care mă observa

seră de la balcon, din susul căruia 
îmi urmăriseră cu curiozitate operația. 
M-au privit cît m-au privit de pe 
bordura trotuarului, pînă cînd megie- 
șul de la al patrulea a rupt tăcere'., 
întrebîndu-mă cu interes :

— Ce faci, dom'le ? Ai pierdut 
ceva ?

Și la căutătura mea furioasă :
— Scuzați-mă, am crezut că ați 

pierdut ceva de preț, văzîndu-vă cum 
scotociți de zor prin fața casei mele I

L-am scuzat gîndindu-mă că, pe
semne, nu-și dădea seama că trotua
rul făcea parte din stradă, strada din 
cartier, cartierul din oraș și că noi 
sînlem o cîtime din conglomerat, din 
patrimoniul municipal care ne cu
prinde pe toți, ca apa picăturile, sau 
copacul frunzele. Doar nu degeaba 
spunem cu mîndrie i „cartierul meu", 
„orașul meu”.

— Nea Mitică, lasă tablele și hai să 
sădim niște flori pe terenul din fața 
imobilului dumifale I

Cînd, Ieșind pe terasă să savu
rez miresmele vesperale ale Cișmi- 
giului în floare (domiciliez în blo
cul din față, la al doilea), simt de
odată că efluviile primăverii sînt co
tropite și alungate de un „parfum” 
ciclonic, dominant, imediat știu că 
locatarul de la al noulea și-a con
sumat ultima varză murată și că a 
evacuat „moarea" din poloboc — 
cum i se spune pe moldoveneșfe — 
pe jgheabul imobilului...

Cînd, uitîndu-mă la cutiile meta
lice instalate pentru un scop precis 
pe sfîlpii electrici, constat că sînt 
goale-goluțe deoarece pietonii bine 
intenționați sub raport edilitar, dar 
inabili fintași, au ni
merii alături ca să se 
debaraseze din fugă 
de ambalajele țigări
lor „Carpați", ale 
bomboanelor „Men- 
tosen" și altor înghe
țate... peripatetice... 
Cînd...

Nu-i nevoie și 
de alte exemple.

Decenii de hoi
năreală reportericeas
că prin cele patru „vopsele" de 
pe vremuri ale Capitalei, cutreierate 
în cruciș și în curmeziș, m-au familia
rizat cu o anumită concepție privitoa
re la igiena și salubritatea publică. A- 
tîta vreme cît „problema edilitară" se 
situa la cîțiva metri de gardul casei, 
ea devenea indiferentă. Intra în do
meniul obștesc. Gospodarul se sesiza 
numai de resturile culinare aflătoare 
în imediata apropiere a organului 
său olfactiv, în curtea lui adicătelea. 
Rezolva chestiunea evacuîndu-le în 
drum, dacă nu le expedia sumar în 
ograda vecinului. Acesta, la rîndul 
său, proceda la tel, ca, în cele din 
urmă, incidentul să se lichideze prin 
depozitarea „obiectului" în șanțuri 
sau pe strada cartierului.

Orice ambianță municipală — stra
dă, cartier — poartă parafa celor ce 
o gospodăresc și o înfrumusețează. 
Cînd, vizitînd vreun raion care te im
presionează plăcut nu numai prin clă
dirile arătoase, ci și prin aspectul lui 
general, îi feliciți pe locuitori, ne-am 
obișnuit ca aceștia să-i citeze cu sim
patie pe mandatarii lor în sfaturile 
populare.

Despre deputatul raionului meu, pe 
care nu l-am cunoscut pînă la ulti
mele alegeri, mi-au rămas în minte 
cîteva trăsături biografice, relevate 
de cetățeni la o adunare. Oamenii nu 
și-au precupejif laudele. Pe meritate. 
Cine inaugura anotimpul primăverii, 
antrenînd pe locuitori la vreo muncă 
de interes obștesc — sădire de pomi, 
dereficarea vreunui teren viran ? 
Semnele vredniciei lui sînf vizibile în 
cartier, spuneau vorbitorii. Fie în a- 
curatețea vreunei fațade de pe care 
urmele lăsate de stropitoarele publi
ce au dispărut ; de un gard eliberat 
de zdrențele afișelor ; de un nou 
scuar cu bănci și verdeață ivit în
tre două calcanuri, sau de vitrinele 
din diversele colțuri ale cartierului, 
mereu împrospătate cu fotografii și 
texte ilustrînd realizările urbanistice, 
industriale și comerciale ale orașu
lui.

Dezvăluirile astea pot fi, aparent, 
minore, dar cît de semnificative I Nu 
mă miră că cetățenii îi dau cu însu
flețire concursul, în toate treburile 
edilitare.

El, dar mai există și cel cu pache
tul de gunoi lepădat pe stradă, și cel 
cu varza, și...

Deunăzi, un delegat obștesc al stră
zii din alt raion m-a invitat acolo, ca 
să-mi dau seama de roadele unei 
campanii voluntare de curățenie, 
inițiată în cartierul în care clă
diri noi, moderne, mai alternează 
cu case bătrînești. Intr-adevăr, locui
torii au participat cu voioșie la aceas
tă acțiune, au pus mina pe tîrn, mă
turînd trotuarul din fața caselor. 
Adaug : fiecare, al casei lui. Au de
reticat frumos din hat în hatul imobi
lului, fără să încalce, ferit-a sfîntul. 
trotuarul de alături... care aparținea 
vecinului absent sau care, prins de 
treburi, era împiedicat să răspundă la 
„chemare”. Cînd am sosit „la faja 
locului”, pe teren, un singur ins mai 
mînuia de zor mătura și fărașul. Cu o 
admirabilă seninătate, inimosul cetă-

Schimb 
de experiență 
la cei mai buni 
gospodari

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). 
— La Cîineni, în raionul Fău- 
rei, a avut loc un schimb de 
experiență organizat de biroul 
Comitetului regional de partid 
Galați Tema generalizarea 
experienței înaintate privind 
gospodărirea și înfrumusețarea 
satelor. Oaspeții, primii secre
tari ai comiteielor raionale de 
partid, președinții comitete 
lor executive ale sfaturilor 
populare raionale și orășe
nești și alți activiști de partid 
și de stat, au avut ce vedea. 
Cîinenii este o așezare mică, 
are 350 familii, dar este cea 
mai frumoasă și mai bine 
gospodărită comună din regiu
nea Galați Din 1962 și pînă 
acum a obținut de trei ori 
premiul I pe regiune în ulti
mii trei ani cetățenii au 
contribuit la construirea a 5 
săli de clasă a unui complex 
de magazine un cinemato 
grai, o bibliotecă, au electri
ficat comuna De-a lungul uli
țelor s-au amenajat trotuare 
sute de podețe, au fost plan
tați mii de pomi șt arbuști or
namentali în 1965 s-au econo 
misit prin munca patriotică 
276 000 lei.
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PREGĂTIREA ECONOMIȘTILOR „La porțile pămintului

SĂ URMEZE LINIA MEREU
DEZVOLTĂRII

ECONOMIEI NAȚIONALE

Auforii acestui film (scenariul — 
D. R. Popescu ; regia — Geo Saizes- 
cu) au mai realizat anterior împreună 
o comedie, „Un surîs în plină vară", 
scrisă și filmată cu vervă, cu umor. 
Ca și atunci, ei se apropie și de as- 
tădată de actualitate. „La porțile pă- 
mîntului" pornește de la o idee fe
cundă. Auiorii au înțeles că o poves
te numai de dragoste este ceva mo
noton și sărac. Au înțeles că o po
veste numai de muncă, de eforturi 
profesionale poate deveni, de ase
menea, din punct de vedere artistic, 
ceva monoton și sărac, chiar cînd 
munca ia forma mai romantică, mai

vitează a exploratorului. Și că, în 
schimb, dacă se împletesc cele două 
fire de poveste, poate rezulta ceva 
plin, ceva care seamănă cu 
petrece

Printre 
geologi, 
verii fier 
seșfe și o fată (llinca Tomoroveanu), 
care primește o înflăcărată și anonimă 
scrisoare de dragoste. Nesemnatarul

ce se
în viață.
membrii echipei de 
care căutaseră 
în munții Apuseni, se gă-

în
tineri 

timpul

de prof. dr. docent Marin A. LUPU
rectorul Institutului de Științe Economice

învățămîntul superior economic a urmat îndeaproape în dezvoltarea sa curba mereu ascendentă a economiei României socialiste. Numai în ultimii șase ani, cursurile institutului nostru au fost absolvite, la un nivel științific în continuă creștere, de peste 5 500 de tineri. Dar, cerințele față de noile promoții sînt mereu mai mari. In pregătirea lor trebuie să se îmbine în tot mai mare măsură două elemente fundamentale : aprofundarea cunoștințelor de specialitate și sprijinirea lor pe temelia unei largi culturi economice generale. A- profundarea noțiunilor de specialitate implică asocierea la cunoștințele economice de ramură a unui volum corespunzător de noțiuni matematice și tehnice, moderne, legate de rezolvarea problemelor economice, ca și deprinderea folosirii mașinilor de evidență și calcul; implică, de asemenea, o organizare și structură a învățămîntului corespunzătoare acestor cerințe. Acestei concepții i-au iost subordonate perfecționările aduse în ultimii ani planurilor și programelor de învățămînt.Din contextul perfecționărilor aș releva îndeosebi preponderența pe care au dobîn- dit-o disciplinele de ramură privind industria, agricultura, comerțul, finanțele, contabilitatea, statistica, mașinile de calcul etc. orientate spre problemele moderne de conducere, organizare și gestiune a întreprinderilor.ma de necesitățile actuale ale pregătirii e- conomiștilor, o atenție sporită se acordă a- cum metodelor matematice moderne aplicate în economie, disciplinelor tehnice și materiilor legate/. da problemele mecanizării și automatizării calculului economic. La Secția de mecanizare și de automatizare a evidenței și calculului economic se predau cunoștințe de econometrie, cercetări operaționale, programare lineară, cibernetică economică, folosirea mașinilor de cal-

Țlnînd sea-

cui, organizarea șl proiectarea lucrărilor de calcul economic, metodele moderne de organizare și conducere a întreprinderilor etc., pe lîngă disciplinele economice generale și de specialitate. La Secția de economia agriculturii socialiste pot fi audiate, de asemenea, cursuri de agrofitotehnie, zootehnie, horticultură și mecanică agricolă, ceea ce permite studenților specializați în economia agrară să a- dîncească noțiuni de bază ale agro și zootehniei în legătură strînsă cu cît mai multe domenii de aplicare a cunoștințelor economice, iar la Secția de economia industriei, cursuri de tehnologia proceselor industriale, energetică etc. înlocuirea lor de nele de profil au lucrările practice, prin introducerea semina- riilor speciale cu funcție de proiecte și a proiectelor de an ne-am propus să conferim și pe această cale procesului de în- vățămînt un caracter mai apropiat de practică, de problemele curente ale producției.în ultimul timp se discută adesea despre caracterul și utilitatea grupelor de specializare, despre scopul, modul lor de organizare și de funcționare. Se prea poate ca în în- vățămîntul îndeosebi, rea să fie doar după ții absolvă facultății. Cred însă că o asemenea orientare ar fi mai puțin potrivită pentru învățămîn- tul superior economic, unde se resimte nevoia unui început de specializare în studierea fenomenelor economice contemporane încă de pe băncile facultății. După cîte se pare aceasta poate constitui o premisă a adîncirii specializării ulterioare a economiștilor prin forme de învățămînt postuniversitar și doctorantură.Fără îndoială, căile de perfecționare a în- vățămîntului superior economic nu se opresc aici. Consider, bunăoară, să studiul disciplinei calculul economic și statistic ar

de

Prin seminarii- la discipli- de profil

umanistic, specializa- realizabilâ ce studen- cursurile

putea fi extins în majoritatea secțiilor din institut. Binevenită ar fi totodată introducerea și în planurile de învățămînt în mai multe secții decît pînă în prezent a cursului de mașini de evidență și calcul. Pentru că în cadrul cursurilororganizare și planificare economică se va pune din ce în ce mai mult un accent deosebit pe însușirea de către studenți a metodelor moderne de organizare, conducere și gestiune a întreprinderilor, precum și pe studiul metodelor de analiză și optimizare, cred că generalizarea la toate secțiile institutului nostru a cursului de cibernetică economică, aprofundarea metodelor moderne de conducere ar putea ușura considerabil îndeplinirea o- biectivelor formulate mai sus. Gh. Vințllă

Scenă din spectacolul „Moartea unui artist", de Horia Lovinescu, 
prezentat de echipa de teatru a Casei de cultură a studenților din Ca
pitală în cadrul festivalului studențesc de artă 1966. p0to :

CRONICA
CINEMATOGRAFICĂ

îi spune că o iubește de mult, „încă 
de astă vară", adică din vremea cînd 
se aflau în munți, numai ei patru, ea 
și alte trei persoane, cei trei colegi 
ai colectivului de prospecfie. Așadar, 
nici un dubiu ; îndrăgostitul este unul 
dintre cei trei. Dar care ?

Interesantă situație, care dă unitate 
acestei căutări și acestei echipe, do
minată acum nu de un gînd, ci de 
două ; două căutări : fier și dragoste. 
Și povestea continuă în chip de 
„flash-back", adică de rememorare a 
întîmplărilor de astăvară. Excelentă 
idee de a folosi aici procedeul re- 
trospecjiei, al acelei aduceri aminte 
care în cinematograf trebuie să fie nu 
numai reproducere, ci și căutare, în
cercare de a 
a rezolva o 
mai bine.

Construcția 
tă cer ca din
decățile și concluziile. Este vorba de 
studierea caracterelor celor trei, pen
tru ca, din purtările lor, să se poată 
deduce care dintre ei se potrivea cu 
scrisoarea, cu stilul ei, cu sentimen
tele ascunse dedesubtul slovelor. Dar, 
pe ecran, cei trei sînf definiți direct 
de protagonistă, în loc să fie lăsați 
să se definească singuri : trăind. 
Adaptarea la un fișier antropometric 
prealabil rupe vraja și stinge arfa.

Cînd te cufunzi în amintire, mai 
ales atunci cînd urmăreșfi nu numai 
să împrospătezi trecutul, dar și să-l 
înțelegi mai bine, atunci fonul vocii 
(al „vocii gîndului") e monocord, ca 
o înaintare prudentă de explorator, ca

lămuri, de a ghici, de 
enigmă, de a pricepe

filmului, metoda folosl- 
amintirl să țîșnească ju-

Francisc PACURARIU pentru
un portret al Americii Latine"Răspunzînd dorinței de a cunoaște mai îndeaproape diverse zone geografice, de a pătrunde în universul vieții și preocupărilor oamenilor de pe alte meridiane și paralele ale globului, lucrările publicate în cadrul colecției „în jurul lumii" (Editura tineretului) suscită, fără îndoială, un interes deosebit, nu numai în rîndul tinerilor cititori. Cartea recent apărută a lui Francisc Păcurariu, „Schițe pentru un portret al Americii introduce și me mirifică necontenit dînd naștere unor mituri fabuloase.După cum se sugerează și prin titlu, autorul nu-și propune să ne ofere un portret "unitar, riguros conturat al realităților la- tino-americane. El urmărește doar să traseze cele direcții care liteze înțelegerea melor diverse și xe, caracteristice univers dinamic, aflat într-o continuă efervescență, îmbinînd însă contrcf-

dicțiile cele mal neașteptate. Cartea nu se rezumă, de aceea, la transcrierea impresiilor de călător, ci tinde să realizeze o Imagine sintetică, să surprindă esențe și permanențe sociale și umane.„Plasma esențială a realității latino-amerîca- ne este sărăcia, lupta cu greutățile, bătălia pentru progres și dezvoltare", — conchide la un tno-
Latine", ne ea într-o luce a aprins imaginațiile

a- să faci- proble- comple- acestul

ment dat autorul ; și a- ceasta într-o regiune înzestrată cu prețioase bogății minerale și cu pă- mînturi de o mare fertilitate. De altfel, asemenea contraste te întîmpină la tot pasul.derne fațămînturi ginite păduri alături
Orașele moși strălucitoare, cu nesfîrșitele pă- solitare și pără- sau cu întinsele virgine, prezența de zgîrle-norii

cartierelor de lux a periferiilor mizere — sînt doar cîțiva dintre termenii ce caracterizează acest „tă- rîm multiform, greu de definit, imposibil de redus la o unitate".Contradicțiile sînt la fel de acute și în domeniul vieții sociale. De pildă, aceea dintre constituțiile și legile oficiale „pline de idei nobile, înaintate, profund democratice de obicei" și realitatea politică fluctuantă ale cărei principale probleme se rezolvă prin lovituri și contralovituri de stat ale unor grupări militare.Bun cunoscător al realităților pe care le înfățișează — este, de altfel, și autor al unei apreciate „Introduceri în literatura Americii Latine" — Francisc Păcurariu știe să ne facă cunoscute toate aceste aspecte, fe- rindu-se de ariditatea u- nor sinteze didactice. Iar elementele de observație directă, prezente în multe rii pagini, conferă lucră- culoare și prospețime.
Sorin MOVILEANU

Disciplinele sociale in școala
(Urmare din pag. I)în vederea definitivării și aplicării lor în viitorul an universitar. Concomitent cu întocmirea și definitivarea proiectelor de programe, se lucrează la elaborarea a 13 cursuri de științe sociale pentru studenți. Unele din titlurile acestora, cum sînt estetica, etica, economia mondială etc., apar acum pentru prima dată, altele, ca de pildă cele de materialism dialectic, materialism istoric, economie politică și socialism științific, vor apărea în ediții noi. Se prevede elaborarea unor manuale diferențiate pentru universități și institute pedagogice, facultăți tehnice, de științe economice și filozofice, institute de medicină, artă, tocmai pentru ca însușirea științelor sociale să se facă în tot mai strînsă legătură cu domeniul în care vor lucra studenții după absolvire.Avem, de asemenea, în vedere, ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor care predau științele sociale. Pentru aceasta am organizat la Universitatea din București un curs de perfecționare a celor care predau socialismul științific, urmînd ca în viitor să participe la cursuri

similare și profesorii, conferențiarii, lectorii și asistenții de e- conomie politică și materialism dialectic și istoric. Frecventînd a- ceste cursuri, cadrele didactice au posibilitatea să participe la dezbateri teoretice, precedate de expuneri pe teme de specialitate, la informări, conferințe și consultații, la elaborarea de lecții pe baza noilor programe și la schimburi de experiență metodică. Va fi folosită mai larg posibilitatea cadrelor didactice de a beneficia de concedii de studii cu o durată de 3—12 luni pentru perfecționarea profesională.O condiție esențială a perfecționării predării științelor sociale în învățămîntul superior se identifică cu desfășurarea de către fiecare cadru didactic a unei cercetări științifice proprii. Acest imperativ va fi satisfăcut cu atît mai bine acum, cînd înființarea și funcționarea Consiliului Național al Cercetării Științifice favorizează coordonarea cercetării și evitarea paralelismelor, stabilirea și concentrarea pe obiectivele precise, de actualitate, fixate de Congresul al IX-lea al P.C.R.O preocupare deosebită se manifestă față de îmbunătățirea con-

ducerii și încadrării catedrelor. în momentul de față întocmim un plan de perspectivă pe perioada 1966—1970, eșalonat pe ani, în așa fel încît să se asigure acoperirea tuturor posturilor libere cu cadre didactice calificate, excluderea în măsura posibilităților a cumulului în general și, îndeosebi, pentru funcțiile de asistenți și lectori.
— Se prevăd măsuri aparte 

pentru îmbunătățirea procesului 
de învățămînt din facultățile de 
filozofie ?— Desigur, dar deocamdată e vorba de Facultatea de filozofie din București. Se prevede, mai întîi, lărgirea cadrului științific și de specialitate în care se realizează pregătirea studenților. începînd cu anul universitar 1966—1967, aici se propune înființarea unei secții de sociologie, iar planurile de învățămînt se vor îmbogăți prin introducerea cursurilor : istoria sociologiei, sociologia concretă, istoria României și istoria universală. Vor fi, de asemenea, introduse unele cursuri și seminarii speciale în cadrul cărora să se studieze marii filozofi ai omenirii. începînd cu semestrul al doilea din acest an universitar, s-au introdus următoa-

o defrișare treptată de teren, cu mici 
opriri, ezitări, răzgîndiri, poticneli 
chiar. Asta dă acel dramatism sobru, 
cumpănit, deliberat, pe care îl cu
noaștem cu toții din proprie expe
riență. In loc de asta, artista a fost în
demnată de regie să-și desfășoare 
limbajul interior cu un patos nemo
tivat psihologic. Sînf sigur că bine 
îndrumată, llinca Tomoroveanu care, 
atunci cînd nu e în transele „flash- 
back’-lui, are expresii fizionomice 
pline de sinceritate și de adevăr 
(chiar, uneori, și cînd vorbește), ar 
fi dat o bună performanță, în tot ca
zul, scena finală, cînd cel așteptat so
sește, și noi nu știm cine e, dar pe 
care îl ghicim după obrazul tinerei 
fete, această scenă a fost nu numai 
bine găsită, 

la un
dar și bine jucată, 
capăt la altul al filmu- 
esfe de o excelentă ca- 
fiecăruia dintre cei trei

De 
lui, dialogul 
litate, dînd 
geologi exact vorbele, stilul, modul 
de a gîndi potrivite psihologiei per
sonajului. Regăsim aici ritmul și ha
zul din „Un surîs în plină vară". Și nu 
numai conversațiile, dar și multe 
scene de defaliu sînf bine găsife. Se
bastian Papaiani și George Constan
tin joacă perfect. Mai ales Sebastian 
Papaiani, care are avantajul de a în
truchipa un rol mai complex, un 
personaj interesant în sine, un om 
care-și ascunde, decent, modestia 
sub masca unei fanfaronade pe care 
el însuși o ia în glumă penfru ca 
ceilalți să nu apuce s-o ia în se
rios. Al treilea membru al echipei 
(interpretat de Gh. Popovici-Poena- 
ru) este însă, în ansamblu, convențio
nal, fapt care se repercutează și asu
pra creației actoricești. Marga Barbu 
și Dem. Rădulescu, acești doi exce- 
lenți actori, ar fi dat desigur o mai 
bună performanță dacă nu li s-ar fi 
distribuit roluri de personaje cam ar
tificiale (adultera tip și baciul năz
drăvan).

„La porțile pămînfului* are, evi
dent, momente care plac publicului. 
Tema lui — originală, emoționantă, 
de actualitate — oferea însă prilejul 
unei realizări mai pline. Filmul plă
tește într-o măsură tribut unei artifi
cialități parțial compensate, cum spu
neam, de calitățile dialogului, de jo
cul reușit al actorilor, ca și de imagi
nea semnată de operatorul George 
Cornea, care dezvăluie admirabil fru
musețea exterioarelor.

D. I. SUCHIANU

• Teatrul de Operă și Balet : FAUST
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă ; LO
GODNICUL DIN LUNĂ — 19,30.
• Teatrul National ,,I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : DIN JALE SE ÎN
TRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Stu
dio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN —
19.30.
• Teatrul de Comedie : FIZICIENII — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
19.30. (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : SF1NTUL MITICĂ BLAJINU —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea* i 
NUNTA LA REVISTA — 20.
• Teatru Mic : AMOOOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : COCOȘE- 
LUL NEASTlMPĂRAT — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat : IDEI... 
PENTRU O REVISTA — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
ONDINE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂ- 
IOARA — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI
— 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂPE
ZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

| CINEMA |

A oglindi pe scenă, pe ecran
momente importante din lupta
revoluționară a poporului z

(Urmare din pag. I)

vit mai ascuțit în adîn- 
ca și specifica lui 
fimitate, cu afîf 
deplin va dobîndi 
mul respectiv — 
piesa de teatru — 
litățile de generalizare 
necesare unei opere 
artistice, cu atît mai 
clar va reliefa caracte
rul național propriu a- 
cestei lupte, atingînd 
astfel mai larg, pe o 
suprafață mai mare, u- 
niversalitatea proble
mei.

în diferite articole 
consacrate problemelor 
orientării tematice sînt, 
adeseori, citate un nu
măr de subiecte isto
rice importante, recla- 
mîndu-se bunăoară 
crearea unui film con
sacrat Doffanei sau al
tor momente similare 
ca însemnătate și ca 
rezonanță în conștiința 
maselor. Reconstituirea 
cinematografică a unor 
asemenea pagini dra-

In- 
mal 
fil- 
sau 
ca

superioara
rele cursuri: elemente de istorie și fundamentele matematicii, elemente de istorie și problemele actuale ale fizicii, elemente de istorie și problemele actuale ale biologiei. Programele disciplinelor de bază de la această facultate vor fi revăzute și îmbunătățite în sensul creșterii nivelului teoretic al tratării problemelor dezvoltării societății noastre, explicării tezelor teoretice în strînsă legătură cu realitatea, cu noile cuceriri ale științei și tehnicii. Oameni de știință de prestigiu vor fi invitați să țină în fața studenților expuneri asupra celor mai noi și mai valoroase realizări științifice și tehnice obținute pe plan național și internațional.Deîndată ce se vor dovedi utile, unele din aceste măsuri, potrivit cu specificul lor, se vor aplica și la alte facultăți cu profil similar.într-un asemenea cadru științific și metodic substanțial îmbunătățit, avem convingerea că procesul predării științelor sociale în în- vățămîntul superior va înregistra noi și importante succese, pe măsura condițiilor de care dispunem astăzi.
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mafice ale luptei parti
dului — de la a cărui 
înființare se împlinesc 
în curînd 45 de ani — 
este, desigur, necesară, 
de stringentă actuali
tate, dar ea este, tot
odată, o treabă ex
trem de responsabilă și 
trebuie să facem totul 
pentru ca evocările să 
nu apară superficiale.

Un asffel de film nu 
poate apare „ex ma
chine*, ca rezultat ex
clusiv al intențiilor 
noastre, al dorinței 
noastre de a răspunde 
comenzii sociale, ci 
trebuie să fie rezulta
tul unei pregătiri mi
nuțioase, al unor e- 
forturi reale de docu
mentare, de cunoaște
re, de clarificare, în 
așa fel încît să putem 
ajunge la acea operă 
majoră, față de care să 
nu mai încercăm regre
tul că nu se ridică la 
bogăția de sensuri și 
la măreția evenimentu
lui oglindit. Este vor
ba de autenticitatea 
istorică și de profunzi
mea ideologică a evo
cării, de surprinderea 
umanismului, a înaltu
lui patriotism al co
muniștilor, al acelor 
oameni înaintați, plini 
de abnegație, care 
și-au asumat misiunea 
de a da o nouă matcă 
istoriei. Trebuie să 
spunem că niciodată o 
operă nu-și poate lua 
ca „alibi” un mare e- 
venimenf pentru a de
veni — doar prin a- 
ceasfa — o operă de 
artă. Transfigurarea ar
tistică este rezultanta 
unui întreg și laborios 
proces de asimilare, de 
cristalizare, de inter
pretare — necesar 
pentru ca opera res
pectiva să fie armo
nioasă și de sine stă
tătoare, cu atît mai 
valoroasă cu cît nu va 
trăda evenimentul e- 
vocat ci-l va reliefa în 
toată complexitatea lui.

A oglindi lupta re
voluționară a poporu
lui nu înseamnă exclu
siv a realiza piese sau 
filme despre trecut. 
Țara noastră este în 
continuă dezvoltare re
voluționară 
evenimentul 
poran, de 
semnificație, 
nera opere memorabi-

și cred că 
contem- 

pufernică 
poate ge-

le — cu condiția de 
a-l aborda din plin și 
nu 
a-l 
cu 
vare istorică.
au făcut-o marii artiști 
care, martori ai istoriei 
poporului lor, au re
flectat întotdeauna și 
momente deosebite ale 
timpului în care au 
trăit. Marile exemple 
ale artei românești, de 
la „Rapsodiile" lui E- 
nescu pînă la romanele 
lui Rebreanu, sînf 
sfrîns legate de toată 
experiența artistică și 
de viață a poporului 
nostru — și nu ne pu
tem imagina că ar fi 
putut fi altfel. în ca
drul marilor opere, 
exemple contrarii nu 
există.

Programul cinemato
grafiei noastre are 
vedere realizarea 
nui ciclu de filme 
fitulat „Epopeea 
țională”, menit să pu
nă în evidență, cred, 
tocmai această conti
nuitate istorică. Este o 
intenție nobilă și te
merară, care cere — 
ca orice operă de arfă 
— să se aibă grijă ca 
filmele să nu se reze- 
me pe pitorescul eve
nimentelor sau pe as
pectul lor decorativ ; 
la baza unor aseme
nea opere trebuie să 
existe o concepție ar
tistică pe deplin for
mulată, atît literar cît 
și ca realizare cinema
tografică, fără de care 
putem cădea ușor în 
vulgaritatea unei „su-

la periferia lui, de 
surprinde dinamic, 
forjă de perspecfi- 

Aceasfa

în 
u- 
in- 
na-

perproducțll*. Sînf ne
cesare aici o rigoare 
istorică îmbinată cu 
perspectiva prezentu
lui, sesizarea puternică 
a fenomenului respec
tiv — de la conținut 
pînă la forma lui de 
manifestare — autenti
citatea documentului 
omenesc și de ambian
tă, toate esențializate 
în acel limbaj artistic 
contemporan, convin
gător și reprezentativ 
al spiritului epocii pe 
care vrem s-o reflec
tăm prin unghiul nos
tru actual de vedere. 
Acestea sînt obligo-uri 
de care trebuie să țină 
seama artistul care-șl 
ia răspunderea unei a- 
semenea importante 
sarcini.

Dacă arta în mod 
implicit exercită rolul 
ei gnoseologic, cu at’t 
mai mult o asemenea 
preocupare de a vorbi 
publicului românesc șl 
întregii lumi despre 
lupta revoluționară a 
poporului are un mar
cant rol educativ. Răs
punderea care-i revine 
artistului crește în a- 
ceeași proporție. Lui 
nu-i rămîne să comu
nice impresii indivi
duale și de moment, ci 
își va dezvălui într-o 
asemenea operă — a- 
tuncl cînd va reuși în 
mod structural — în
treaga sa concepție 
despre viață, va dez
vălui tot ce l-a de
terminat să fie un ar
tist exponent al po
porului său.

• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop I
Patria — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45;
21.15, București — 9,30; 12,15; 15,30; 
18,15; 20,45, Feroviar — 8,30; 11,15; 
14; 17; 20, Excelsior — 9,45; 12,30; 
15,15; 18,15; 21,15 (la ultimele două 
cinematografe completare Geologii).
• HAI, FRANȚA 1 : Republica (tv 
pletare Navigatori care dispar) 
9,15; 11,30; 14; 16,15: 18,45; 21,15. .
• LA PORȚILE PĂMINTULUI — cit.
mascop : Victoria (completare Un blft 
neobișnuit) — 10; 12; 14; 16; 18,15,
20.30, Melodia — 10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30, Modern — 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21 (la ambele completa
re Lucrările primei constătulrl pe 
tară a lucrătorilor din construcții).
• FINALA BUCLUCAȘA : Luceafărul
(completare Geologii) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Capitol —
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Mio
rița — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• TRENUL FANTOMĂ : Cinemateca
— 10; 12; 14.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 — cine
mascop : Festival — 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, Gloria (comple
tare Geologii) — 10; 12,30; 15,45;
18,15; 20,45.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG : 
Central (completare Pictorul din 
Praga) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• DIVORȚ ITALIAN : Lumina — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• SAȘA : Union (completare Wilanov)
— 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
• BEATA : Doina (completare Plrvu
Mutu-Zugravu) — 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, Lira (completare Soarele 
șl trandafirul) — 15,30; 18; 20,30.
• NAVIGATORI CARE DISPAR — 
cinemascop — CU ACUL ȘI AȚA — 
CABINETUL DE STAMPE — ORAȘUL 
CARE IUBEȘTE — VlRSTE — GEO
LOGII : Timpuri Noi — 10—21 in con
tinuare.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Giulești (completare Tîrguri șl 
iarmaroace) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
Tomis (completare Rășinari) — 9i 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ANI CLOCOTITORI ! înfrățirea tn-
tre popoare — 10i 15,30; 18; 20^0,
Cotroceni — 15,30; 18; 20,30 (la
ambele completare Politețe).
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS 1 : Dacia
(completare Tîrguri și Iarmaroace) -» 
9,30—14 în continuare ; 16,15; 18,30;
20,45.
• LUMINA VERDE — cinemascop : 
Buzești (completare Secretul trecutu
lui) — 16; 18,15; 20,15.
• BARCAGIUL — cinemascop : Gri-
vlța — 10; 12,30; 15.30; 18; 20,30,
Arta — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (Ia 
amhele completare Energia).
• FIFI ÎNARIPATUL : Bucegl — 10;
12, 14; 16; 18.15; 20,30, Aurora —
10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la
amhele completare Pasiuni).
• PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele serii : Unirea — 16; 19,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Flacăra 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Crlsana)
— 16; 18,15; 20,30, Rahova — (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea Banat) — 16; 
18,15; 20,30.
• FATA LUI BUBE : Vitan — 16;
18.15, 20.30.
• TOM JONES : Munca — 10,30; 
13,30; 16; 18,30; 21, Ferentari — 15,30; 
18; 20,30.
• DEPĂȘIREA : Popular (completare 
Știință și tehnică nr. 5) — 15,30; 18; 
20,30.
• IN PUSTIUL PATAGONIEI : Moși
lor (completare Sculptorul șl timpul)
— 15,30; 18; 20,30.
• VIZITA — cinemascop ; Viitorul —> 
15; 17; 19; 21.
• EXPRESUL PARIS-MUNCHEN : Co- 
lentina (completare Vizita conducăto
rilor de partid șl de stat în regiunea 
Crisana) — 16, 1R.15; 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? ; Volga (completare Geologii)
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• RĂSCOALA — cinemascop : Flo-
reasca — 10; 12,30; 15,30; 18; 20.30,
Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 
(la ambele completare Țara Hațegu
lui).
• PROCESUL AI.B — cinemascop r 
Progresul — 15,30; 18; 20,30.

• 19,00 — Telejurnalul de seară ; reportaje filmate din țară și de peste 
hotare © 19,15 — Pentru pionieri și școlari : Fragmente din romanul „O 
LUME ÎNTREAGĂ" de Radu Tudoran. La emisiune își dau concursul un grup 
d? acxori.?i copii' balerini de la Teatrul de Operă și Balet • 20,00 - 
SĂPTĂMlNA. Studioul prezintă reportaje filmate șl Interviuri cu privire la 
principalele evenimente ale săptămînii • 21,00 — Avanpremieră; spicuiri 
din programele săptămînii viitoare ale televiziunii • 21,15 — Popas folcloric 
pe Valea Almăjului, prezintă prof. Nicolae Ursu. Participă formații și soliști 
instrumentiști din această parte a țârii • 21,45 — Teleglob ; filmul „EXPE
DIȚII PE AMAZOANE" * 22,15 — „Cînd emițătorul glumește". Revistă mu
zicală primită din partea Studioului de televiziune din Republica Democrată 
Germană • 22,42 — Recital susținut de soprana belgiană Christianne Gru- 
selle. în program : arii din opere de Gounod și Rossini • 23,02 - Tele
jurnalul de noapte • 23,12 — Buletinul meteorologic • 23,17 — închiderea 
emisiunii.
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IAȘI

O grădină botanică 
pe 180 hectarePe versantul Dumbrava Roșie, de pe Dealul Copou, au început lucrările de amenajare a unei noi grădini botanice. Ea se va întinde pe o suprafață de aproximativ 180 ha și va fi compartimentată pe secții cu profil didactic, economic, estetic, fitogeografie, experimental, dendrologic etc. Pînă în prezent s-a construit un complex de sere, cu o suprafață de 6 000 m. p. prevăzut cu încălzire centrală și instalații automate de aerisire.Un ajutor substantial îl dau la crearea noii grădini botanice din Iași unitățile similare din București și Cluj șl diferite I.C.H.V.- uri, care pun la dispoziție material săditor și diverse plante și arbori. Grădina botanică ieșeană are legături cu peste 600 instituții similare din tară și străinătate, de unde va primi noi specii de plante, în special din cele exotice.
MARAMUREȘ 

Consfătuire 
a inovatorilorCasa de cultură a sindicatelor din Baia Mare a găzduit recent o consfătuire anuală a inovatorilor din economia forestieră a regiunii Maramureș. Cu acest prilej s-a evidențiat faptul că, anul trecut, în unitățile de exploatare și industrializare a lemnului, au fost aplicate circa 100 de inovații, a căror eficiență antecalculată pe întregul an s-a ridicat la 1 267 000 lei. Cele mai bune rezultate în cadrul concursului de inovații organizat în 1965 în bazinul forestier maramureșean le-au obținut colectivele de inovatori de la I.M.T.F. Baia Mare, întreprinderile forestiere Sighetu Marmației și Vișeu de Sus. Participant» Ia consfătuire au adoptat un plan care prevede măsuri de îmbunătățire a activității pe linie de inovații, stabilind totodată criteriile de desfășurare a concursului de inovații pe anul 1966. Inovatorilor fruntași le-au fost înmî- nate premii.
CLUJ

Noi produse 
farmaceuticeLa filiala clujeană a Institutului de cercetări chimlco-farma- ceutice au fost obținute două noi

produse : metil-testosteron și cel- benina — un antibiotic deosebit de eficient, tn special în infecțiile cu stafllocooi. Primul produs a fost predat fabricii de medicamente „Terapia" din Cluj. Cel de-al doilea a fost omologat, ur- mind să intre în producție industrială la Fabrica de antibiotice de la Iași. în colaborare cu Institutul de chimie al Academiei și catedra de farmacologie de la Institutul medioo-farmaceutic din localitate se studiază în prezent posibilitatea obținerii unor noi produse din clasa hormonilor steroizi.
BRAȘOV

Cabanele vă așteaptă
Regiunea Brașov este vizitată de 

un număr tot mai mare de turiști. 
Pentru a le asigura condiții cit mai 
bune de cazare și hrană, în 
ultima vreme au fost făcute impor
tante lucrări de modernizare la 14 
cabane din cadrul întreprinderii de 
stațiuni balneo-climatice Predeal — 
recompartimentări, Introducerea lu
minii electrice, înlocuirea mobilie
rului, dezvoltarea capacității de de
servire alimentară. Au fost date în 
folosință noi hoteluri și cabane : 
noua aripă a hotelului „Carpați" din 
Brașov, cabanele Cheia, Curmătura, 
Valea Oltului, Valea Rîșnoavei etc. 
Vechile hoteluri din Sighișoara și 
„împăratul romanilor" din Sibiu au 
fost renovate și modernizate. La ho
telul „Bulevard" din Sibiu se va 
mări capacitatea cu încă 100 de 
locuri.

O dată cu sosirea primăverii, în 
diferite localități turistice din regiu
ne au început lucrările de moder
nizare a unor noi cabane și puncte 
alimentare, cum sînt Dumbrava din 
apropierea Sibiului, Sadu etc. Lu
crări asemănătoare vor începe în 
curînd și la cabanele Mălăieșfi și 
Timiș. La Clăbucet sosire a început 
recent construcția unei noi cabane.

BACĂU

Muzeul științelor 
naturii

La Bacău se organizează în prezent un muzeu regional de știin
țele naturii. El va înfățișa vizita
torilor, prin diorame, diapozitive și panouri, evoluția vieții pe pă- 
mînt, structura fizică și geologică 
a regiunii ș.a. Un sector impor
tant îl va constitui prezentarea 
unor aspecte ale evoluției socie
tății și a omului. Momente sem
nificative ale dezvoltării regiunii, 
cum sînt crearea lacului de la 
Bicaz, extinderea pomicultura și 
viticulturii, crearea de noi soiuri 
de plante, vor fi prezentate prin 
diferite exponate ale muzeului.

în Capitală au continuat joi lucrările sesiunii generale a Academiei Republicii Socialiste România.în cadrul dezbaterilor în legătură cu darea de seamă asupra activității Academiei pe anul 1965 și proiectul planului de activitate pe anul 1966 au luat cuvîntul numeroși membri titulari și membri corespondenți ai Academiei și alți oameni de știință.în cuvîntul lor, vorbitorii au subliniat importanța ansamblului de măsuri adoptat, pe baza hotă- rîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., de Plenara C.C. al P.C.R. și sesiunea Marii Adunări Naționale din decembrie 1965 în vederea îmbunătățirii organizării și îndrumării activității științifice.O dată cu trecerea în revistă a realizărilor obținute de unitățile Academiei, vorbitorii au subliniat

că în condițiile favorabile asigurate dezvoltării cercetării științifice, în țara noastră există posibilități sporite de a rezolva sarcinile complexe ce stau în fața oamenilor de știință. în cadrul dezbaterilor un loc important l-au ocupat legarea mai strînsă a științei de cerințele progresului economic și cultural al țării, îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă, creșterea eficienței cercetării științifice.în încheierea discuțiilor asupra documentelor prezentate au luat cuvîntul tovarășii Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, și Ilie Murgulescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România. (Agerpres)
| GHEORGHE D, ANGHEL ~~|

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Socialistă România anunță cu profundă durere încetarea din viață în ziua de. 7 aprilie 1966, în plină forță creatoare, a sculptorului Gheorghe D. Anghel, artist al poporului.Născut la 22 august 1904 la Turnu-Severin, Gheorghe D. Anghel a urmat cursurile Școlii de arte frumoase din București, unde a avut ca profesor pe sculptorul D. Paciurea, desăvîrșindu-și apoi studiile la Paris.Începînd din anul 1924 a participat la diferite expoziții, impu- nîndu-se treptat ca unul dintre cei mai valoroși artiști ai țării noastre.Exemplu de înaltă conștiință artistică, Gheorghe D. Anghel și-a închinat întreaga viață creației, făurind cu deosebită măiestrie, cu deplina stăpînire a mijloacelor artei sculpturale, opere profund realiste, pline de sensibilitate și umanism, care îmbogățesc tezaurul artei noastre naționale. Printre acestea se numără statuile „George Enescu", „Șt. Luchian", „I. An- dreescu", „Th. Pallady", lucrările „Maternitate1', „Victorie", „Pacea", „Muzica", portretul lui „N. Bălces- cu“ și altele. Expoziția retrospec-
COMITETUL DE STAT PENTRU 

CULTURĂ ȘI ARTĂ

★Corpul defunctului se află depus la Uniunea Artiștilor Plastici în Calea Victoriei nr. 155. Accesul publicului este permis vineri, 8 aprilie a.c., între orele 12—14 și

tivă din ianuarie 1966, în cadrul căreia a figurat și ultima lucrare a sculptorului — statuia monumentală a lui „M. Eminescu", s-a bucurat de admirația publicului larg de la noi.Operele sale au fost prezentate și în numeroase expoziții în străinătate : la Bienala de artă de la Veneția din 1956, la Paris, Moscova, Praga, Budapesta, Belgrad, Berlin, Helsinki, Atena, Istanbul, Cairo și în alte orașe, întrunind peste tot aprecieri deosebite.Profund atașat culturii poporului român, el a continuat și a dus mai departe valoroasele tradiții ale artei noastre plastice, lucrările sale constituind un înalt exemplu de exigență și conștiință profesională pentru generațiile viitoare de artiști.în semn de prețuire a activității și deosebitelor sale merite artistice, lui Gheorghe D. Anghel i s-au acordat numeroase premii, a fost decorat cu Ordinul Muncii și distins cu titlul de artist al poporului din Republica Socialistă România.încetarea sa din viață reprezintă o grea pierdere pentru arta noastră, căreia sculptorul i-a închinat marele său talent și întreaga sa putere de muncă.
UNIUNEA ARTIȘTILOR 

PLASTICI DIN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMANIA
*17—20 și sîmbătă 9 aprilie, între orele 10—12.Adunarea de doliu va avea loc sîmbătă, la orele 12.înhumarea se va face la Cimitirul Bellu.

Consfătuire cu cadre din instituțiile teatrale9Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat joi o consfătuire cu cadre de răspundere din
Sportivii români participă

i
derbiul etapei a 4-a a returu-talui campionatului categoriei A Ia fotbal : Rapid—Dinamo București

• Crosul balcanic

I 
I

Lucrările
Congresului P. C. U. S.MOSCOVA 7 — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : Joi s-au încheiat dezbaterile pe marginea Directivelor noului plan cincinal al Uniunii Sovietice.A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a rostit o scurtă cuvîntare de încheiere a discuțiilor pe marginea celui de-al treilea punct al ordinii de zi. El a spus între altele că pe baza Directivelor aprobate de Congres se va elabora în viitoarele 4—5 luni planul cincinal, care va

fi defalcat apoi pînă la nivelul întreprinderilor.Congresul a fost salutat de reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești din Guatemala, Liban, Irak, Olanda, Maroc, Tunisia, Turcia, Bolivia, Martinica, al conducerii P.S.U.G. din Berlinul occidental, precum și ai unor partide și organizații democratice din Angola, Nigeria, Congo (Brazzaville), Iran, Senegal.După-amiază a avut loc o ședință închisă.
Vizita in India a ministrului
comerțului exterior al R.P. PoloneVARȘOVIA 7 (Agerpres). — Witold Trampczynski, ministrul comerțului exterior al R. P. Polone, s-a înapoiat la Varșovia din vizita făcută în India.Trampczynski a dus tratative cu membri ai guvernului indian și a încheiat un acord cu privire la

schimburile de mărfuri între Polonia și India și un acord de colaborare între organizațiile economice ale celor două țări în domeniul tehnico-științific și al cooperării industriale — în primul rînd al construcției navale, construcției de mașini și industriei chimice.

In Comitetul O.N.U. 
pentru codificarea 
dreptului internaționalNEW YORK 7 (Agerpres) — în cadrul dezbaterilor din Comitetul Special al O.N.U. pentru codificarea principiilor de drept internațional, care trebuie să stea la baza relațiilor dintre state, a luat cuvîntul reprezentantul român, Vasile Tilincă. El a menționat că promovarea cooperării internaționale constituie un factor important pentru dezvoltarea înțelegerii reciproce între popoare, pentru asigurarea progresului economic, social și cultural al tuturor țărilor, contribuind, prin aceasta, la crearea unor condiții favorabile, consolidării păcii în lume. El a citat în acest context pe N. Titulescu.Reprezentantul român a arătat în continuare că Republica Socialistă România desfășoară o politică constantă de dezvoltare a relațiilor sale economice, tehnico-științifice și culturale cu toate statele. El a declarat că, potrivit principiilor fundamentale ale dreptului internațional contemporan, cooperarea dintre națiuni trebuie să aibă un caracter universal. Reprezentantul român s-a pronunțat în favoarea propunerii prezentate de delegația R. S. Cehoslovace privind formularea juridică a acestui principiu.

„Ce perspective ar avea
N.A.T.O. fără Franța?'

Apele Iacului Herăstrău nu 
s-au ridicat încă la nivelul 
maxim. Totuși, tinerii caiaclștl 
de la S.S.E. nr. 2 au Ieșit să facă 
antrenamente in aer liber. 
Iată un grup de caiaclști și 
caiaclste lăcîndu-șl „încălzi
rea" înaintea unor starturi de 

probă
Foto ! M. Cioc

• „Cupa campionilor 
europeni" la voleiDupă cum se știe, pentru faza finală a „Cupei campionilor europeni' la volei masculin s-au calificat Rapid cestei mâții semifinalele competiției. Sîmbătă, de la ora 18, în sala Dinamo din Capitală, dinamoviștii întilnesc pe Dukla Kolin. Duminică la Moscova, Rapid va întîlni formația T.S.K.A. Moscova.

• Fotbal (juniori): 
România — U. R. S. S.Stadionul „23 August' din Capitală găzduiește duminică un atractiv cuplaj fotbalistic. în deschidere, de la ora 15, reprezentativa de juniori a țării noastre întîlnește, în meci retur pentru calificarea în turneul U.E.F.A., selecționata similară a U.R.S.S. După cum se știe, în primul meci, desfășurat la Chișinău, gazdele au obținut victoria cu scorul de 1—0. De la ora 16,30 se va dispu

și echipele bucureștene și Dinamo. La sfîrșitul a- săptămîni cele două for- susțin primele jocuri din
Cea de-a 11-a ediție a „Crosului balcanic" se va desfășura duminică la Sumen (Bulgaria). Lotul care reprezintă țara noastră la această tradițională competiție va cuprinde, printre alții, pe Andrei Barabaș± Zoltan Vamoș, Viorica Gabor, Florentina Stancu.
Pe 
de peste 
hotare
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In sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Monte Carlo campionul României, Ion Țiriac, l-a eliminat cu 6—3, 0—6, 6—2 pe 1. Gulyas (Ungaria), învingătorul recentului turneu de la Nisa. Iată celelalte rezultate înregistrate î Pietrangeli (Italia)—Ja- vorski (Cehoslovacia) 6—1, 6—1 ( Fletcher (Australia)-Riessen (S.U.A.) 6—1, 3—6, 8—6| Santana (Spania)—J. Pinto-Bravo (Chile) 6—4, 6—3. Țiriac s-a calificat în semifinalele turneului.La Istanbul a avut Ioc întîlnirea internațională de box dintre formația Farul Constanța și selecționata orașului Istanbul. Meciul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate (4,5—4,5 puncte). Din echipa noastră victorii au obținut: I. Dinu, C. Baciu, V. Neagu și Gh. Preda. Gh. Anton a terminat la egalitate.în meci retur pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la volei (feminin), Dinamo Moscova a învins cu 3—1 (13-15, 15-7, 15-11, 15-11) pe Levski Sofia. învingătoare și în primul meci, voleibalistele sovietice s-au calificat pentru finala competiției.

instituțiile teatrale din țară — directorii de teatre, regizori, dramaturgi, compozitori, interpreți, secretari literari și muzicali, critici, precum și secretarii comitetelor regionale de cultură și artă. Tema consfătuirii a constituit-o pregătirea repertoriului pentru stagiunea viitoare.Artistul ponorului Radu Beligan, președintele Consiliului teatrelor, a vorbit despre succesele teatrelor în actuala stagiune, despre nivelul artistic ridicat al unor spectacole, relevînd eforturile consiliilor artistice ale teatrelor pentru îmbunătățirea repertoriului, promovarea dramaturgiei originale, pentru ridicarea nivelului artistic al spectacolelor. Totodată, el a examinat o serie de deficiențe manifestate în activitatea consiliilor în ce privește pregătirea și definitivarea repertoriilor.Subliniind importanța repertoriului ca act de creație, operă de cultură impusă de creșterea permanentă a gustului artistic al publicului nostru, Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a prezentat recomandările Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă pentru întocmirea repertoriului stagiunii viitoare. în continuare, a relevat necesitatea îmbunătățirii permanente a metodelor de stimulare și promovare a creației dramatice originale.Participant» la consfătuire au făcut propuneri menite să ducă la asigurarea unui repertoriu de înaltă ținută ideologică și artistică pentru stagiunea următoare.în încheierea consfătuirii a luat cuvîntul președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei. (Agerpres)
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cosmonauticiiro-Cu prilejul Zilei sovietice, la Casa prieteniei mâno-sovietice din Capitală a a- vut loc joi după-amiază un simpozion pe tema „Pătrunderea omului în Cosmos". Cu acest prilej au vorbit despre victoriile repurtate de oamenii de știință sovietici în domeniul cuceririi Cosmosului prof. univ. dr. Constantin Drîmbă, membru corespondent al Academiei, directorul Observatorului astronomic București, și prof. univ. dr. Emil Repciuc. Au luat parte membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.în încheierea simpozionului a fost prezentat filmul sovietic documentar „Planeta furtunilor".(Agerpres)

Sub titlul de mai sus, 
revista vest-germană 
„DER STERN" publică un 
articol al cunoscutului co
mentator Sebastian Haf
fner despre unele conse
cințe ale măsurilor de 
„dezangajare" a Franței 
din N.A.T.O.

Redăm extrase din a- 
cest articol.

„în numele guvernului 
federal, secretarul de stat, 
von Hasse, a declarat : 
«Mai bine un N.A.T.O. fără 
Franța, decîf nici un fel de 
N.A.T.O.». Este o expresie 
în stilul lui Wilhelm al ll-lea 
(fost împărat al Germaniei
— n.r.), o expresie plină de 
îngîmfare și rostită fără o 
prealabilă judecată. Fapt 
este că ideea exprimată nu 
corespunde deloc realității.

Un N.A.T.O. fără Franța, 
nu numai că nu este mai 
bun pentru Republica Fe
derală decît nici un fel de 
N.A.T.O., ci este ceva des
pre care nici nu ar trebui 
discutat — o rețetă infaili
bilă pentru aufoizolare.

De cînd generalul de 
Gaulle a anunțat că inten
ționează să redea Franței, 
în cadrul N.A.T.O., suvera
nitatea, în opinia publică 
germană, cifra 14 joacă un 
rol magic : N.A.T.O. mai 
are alți 14 membri, ce con
tează 1 contra 14 I

Este o autoînșelare. Din 
cele 14 state, 10 sînt țări 
care nu dispun de o forță 
proprie considerabilă. Din 
celelalte trei state mari sau 
mijlocii care mai rămîn (u- 
nul din cei 14 membri este 
chiar Republica Federală), 
nici unul nu are o frontieră 
comună cu R.F.G. Italia 
este despărțită de Germa
nia occidentală prin lanțul 
munților Alpi și prin centura 
neutră formată din Elveția
— Austria ; Anglia, (care 
de altfel, nu dispune de 
o mare armată terestră)
— prin Marea Nordului ; 
iar S.U.A. fără bazele de 
pornire și aprovizionare din 
Franța este tăiată de R.F.G. 
Ideea că mari armate ame
ricane ar putea fi aduse în 
Republica Federală prin 
istmul îngust Olanda—Bel
gia este absurdă din punct 
de vedere strategic și lo
gistic.

De aceea un N.A.T.O. 
fără Franța înseamnă, da 
fapt, pentru Republica Fe
derală, și un N.A.T.O. fără 
S.U.A. De aici rezultă și un 
alt aspect. Un N.A.T.O. fără 
Franța ar deveni, în scurt 
timp, un N.A.T.O. împotriva 
Franței. Tocmai pentru că 
N.A.T.O. n-ar mai fi viabil 
fără Franța, o Franță care 
s-ar afla în afara N.A.T.O. 
ar trebui să conteze întot
deauna pe ostilitatea 
N.A.T.O. Toate acestea nu 
constituie raționamente 
grele, complicate, ci extrem 
de simple, elementare. Ele 
ar trebui să împiedice pe 
orice politician vest-ger- 
man să cocheteze măcar cu

cu mult zel, de Republica 
Federală. De Gaulle s-a 
oferit în mod clar să rămînă 
în cadrul alianței și după 
anul 1969. Tot ce a cerut el 
a fost restabilirea suverani
tății franceze în cadrul a- 
lianței : cu alte cuvinte, de
plina suveranitate asupra 
teritoriului francez și drep
tul de a hotărî, de la caz 
la caz, valabilitatea alianței. 
Un statut care, de altfel, a 
fost de la bun început a- 
cordat Danemarcei și Nor
vegiei. Abia răspunsul in
dignat și fulger al preșe
dintelui Johnson la scrisoa
rea președintelui de Gaulle 
a adus Franța în fața alter
nativei de a cere «totul sau 
nimic» și posibilitatea de a 
înscrie pe ordinea de zi 
un N.A.T.O. fără Franța”.

„Conflictul 
se ascute"

Ziarul elvețian „DIE 
TAT" relatează despre 
un șir de acțiuni proiec
tate de S.U.A. în legătură 
cu „dezangajarea" Fran
ței față de N.A.T.O.

„Este evident că ameri
canii neagă guvernului 
francez dreptul de a ieși 
din N.A.T.O. și de a se 
simți totuși mai departe 
membru al acestei alianțe. 
Contradicții vehemente de 
natură juridică mai există

și în problema acordurilor 
secrete bilaterale privind 
instalațiile americane în 
Franța. Washingtonul pare 
a susține punctul de vedere 
că aceste acorduri nu pot 
fi reziliate înaintea anului 
1969. Partea franceză afir
mă că unele din documen
tele în cauză, semnate de 
Bidault și Dillon, nu conțin 
nici o clauză referitoare la 
o revizuire. în sfîrșit, Wa
shingtonul este decis să 
înceapă convorbiri cu gu
vernul francez asupra chel
tuielilor care vor decurge 
din evacuarea bazelor și a 
comandamentelor, cu sco
pul de a obține participa
rea Franței la aceste chel
tuieli. *) Parisul vede în 
toate acestea o încercare 
de a întîrzia realizarea pla
nului calendaristic elaborat 
de francezi ; se consideră 
că pe această cale urmea
ză să se exercite presiuni 
asupra alegerilor legislative 
ce vor avea loc primăvara 
viitoare în Franța.

Circulă zvonuri potrivit 
cărora Bonnul ar avea in-

•) Potrivit agenției 
France Presse, costul 
instalațiilor militare a- 
mericane In Franța (du
pă estimări ale părții 
americane) se ridică la 
900 milioane de dolari, 
sau 4,4 miliarde de 
franci ; aceste instalații 
cuprind 9 baze aeriene 
și 27 instalații ale for
țelor terestre.

tenția să ceară retragerea 
la 1 iulie a trupelor fran
ceze staționate în Germa
nia occidentală (o dorință 
pe care Parisul o va satis
face fără îndoială) ; ba mai 
mult, se spune chiar că 
Washingtonul ar fi cerut 
guvernului federal să de
nunțe tratatul de prietenie 
vest-germano—francez. Di
feriți comentatori își expri
mă temerea că R.F.G. va 
obține posturile de coman
dă deținute pînă în pre
zent de Franța.

La Paris se reproșează 
din ce în ce mai deschis 
Americii că dorește să exer
cite o influență puternică 
asupra politicii interne fran
ceze în vederea alegerilor 
legislative. Cu acest prilej 
sînt menționate sumele con
siderabile ce au fost puse 
la dispoziție — potrivit de
clarației publice a lui An
toine Pinay în „Paris-Match" 
— în campania pentru ale
gerile prezidențiale, cînd 
s-a căutat un candidat efi
cient împotriva lui de 
Gaulle. S-a remarcat de ase
menea că Lecanuet ar dis
pune de mijloace considera
bile pentru campania electo
rală pe care o desfășoară el. 
în unele cercuri politice se
rioase din Paris se afirmă 
deschis că acești bani pro
vin în parte din fondurile 
marilor întreprinderi de au
tomobile vesl-germane de 
lîngă Stuttgarf".

Senoritele
au părăsit balcoanele

de S.U.A. și reluată imediat,

ideea unui N.A.T.O. fără
Franța.

Dar grotescul abia ur-
mează : această idee n-a
fost lansată de Franța, ci

Un corespondent din 
Lima al ziarului „New 
York Times" a trans
mis aspecte inedite din 
capitala Perului:

„Faimoasele balcoa
ne din lemn suspenda
te deasupra străzilor 
bătrînei Lima sînt ai
doma unor amvoane 
pentru colecționarii de 
antichități mînioși ce 
încearcă să oprească 
buldozerele. Puriștii 
în domeniul arhitec
tural sînt indignați de 
proiectele primarului 
Luis Bedoya Reyes cu 
privire la vechiul oraș 
de pe malul rîului Ri
mae, în prezent cen
trul bancar și de afa
ceri al Perului. Pri
marul consideră că 
trebuie dărîmate cî- 
teva clădiri cu bal
coane pentru a ușura 
încurcăturile îngrozi
toare ale circulației 
rutiere.

Tradiționaliștii par 
să ducă o luptă pier
dută. Vechiul cartier 
de locuit este o ruină. 
Cel mai adesea, bal
coanele roase de carii și portalurile înco
voiate de vreme sînt 
fațada locuințelor a- 
glomerate și nesănătoase. Cei bogați s-au 
mutat de mult în pa
latele din noile distric
te, Miraflores și San 
Isidro, unde peluze 
largi și garaje pentru 
două sau trei mașini 
au înlocuit ornamen
tația balcoanelor sau 
soliditatea portalurilor 
din lemn.

Au plecat din bal
coane senoritele cu 
șaluri din dantelă nea
gră și agitînd evan
taie. Ele sînt acum în 
clădiri adăpostind bi
rouri, înregistrînd dis
poziții dictate, sau 
la coafor, sau la pla

jă îmbrăcate tn „bi
kini".

In timp ce posesorii 
de automobile sînt 
mînioși din cauza 
proastelor condiții de 
circulație, principala 
grijă a celor nevoiași 
este apa. O statistică 
a orașului a arătat că 
800 000 de oameni din 
slums-uri (cartiere de 
cocioabe) — mai mult 
de o treime din popu
lație — nu au acces la 
apă curgătoare.

Vînzătorii de stradă 
din Lima vînd orice, 
de la bilete de loterie 
și lame de ras, pînă la 
presupusele relicve in
cașe. Acum a apărut 
un nou gen de vînză- 
tor, «bibliotecarul în 
aer liber», care vinde 
«cărți distractive». 
Membrele societății 
pentru protecția mi
norilor s-au plîns au
torităților că aceste 
«comics»-un fi împing 
pe copii la diferite de
licte și la lenevie și au 
cerut interzicerea bi
bliotecarilor de stra
dă".



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIATA INTERNAȚIONALĂ
$ 9 9 9 ______________ _____

Anglia a cerut 
convocarea 
Consiliului
de Securitate 
în problema 
rhodesiană

NEW YORK 7 (Agerpres). — Agențiile de presă au anunțat că Marea Britanie a cerut joi convocarea urgentă a Consiliului de Securitate al O.N.U. pentru examinarea situației din Rhodesia. Președintele Consiliului de Securitate a anunțat că în prezent au loc consultări în vederea fixării datei la care urmează să aibă loc reuniunea. Se crede că Marea Britanie va supune o rezoluție cerînd un embargou asupra petrolului destinat Rhodesiei.
★NEW YORK 7 (Agerpres). — Comitetul Special al O.N.U. pentru examinarea problemei aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale a adoptat miercuri o declarație care cheamă Consiliul de Securitate „să adopte imediat măsuri11 pentru redeschiderea dezbaterii asupra Rhodesiei în acest organism. Declarația subliniază că politica regimului rasist din Rhodesia „reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității11 și cere Consiliului de Securitate să aprobe,.: adoptarea de sancțiuni suplimentare împotriva Rhodesiei, în baza articolului 42 al Cartei O.N.U., careautorizează folosirea forței pentru menținerea păcii internaționale.

ÎN AȘTEPTAREA „CLARIFICĂRILOR'4

După demersul Franței 
către partenerii atlantici

Agenția United Press International, referindu-se la surse informate americane, anunță că Statele Unite urmează să aducă Franței la cunoștință că sînt gata să discute problema retragerii trupelor și instalațiilor militare americane de pe teritoriul francez. Această propunere este conținută într-o notă ce urmează să fie remisă guvernului francez și care constituie răspunsul Washingtonului la memorandumul francez din 31 martie.Se precizează că nota cere guvernului francez clarificări privind utilizarea în comun a bazelor militare franceze „în eventualitatea unui conflict".
De asemenea, se apreciază că 

nota va solicita Franței despăgu
biri importante legate de transfe
rul comandamentelor integrate șl

al bazelor militare americane de 
pe teritoriul francez.
La Paris se constată că poziția 

R.F.G. fată de problemele pe care le 
ridică demersurile franceze în N.A.T.O. 
„nu strălucește prin claritafe”. Guver
nul vesf-german evită, de fapf, să 
răspundă fără echivoc propunerilor 
precise conținute în memorandumul 
guvernului francez din 29 martie de 
a examina, într-un cadru bilateral, 
consecințele retragerii Franței din or
ganismele integrate ale N.A.T.O.

Oricum, se pare că ușa rămîne 
deschisă pentru trafative, fără a avea 
posibilitatea de a preciza pentru mo
ment data și natura acestora. Nu este 
exclus ca întrevederile pe care le va 
avea ministrul de externe francez, 
Couve de Murville, cu oficialitățile 
vest-germane, la 18 aprilie, să aducă 
clarificări importante.

FORJA PFRMAAFAIĂ A O.S.A.
IIĂMiNE „FĂ FRIGIDER1

RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). — Ministerul de Externe al Braziliei a dat publicității o declarație, anunțînd că guvernul brazilian renunță să preconizeze redeschiderea discuțiilor în privința constituirii unei forțe militare permanente a Organizației Statelor Americane, atîta vreme cît nu se va fi ajuns la un acord între toate statele membre asupra oportunității măsurii. Se subliniază că guvernul brazilian nu consideră că aprobarea de principiu a creării unor ase-

putea constitui un prilej de redeschidere a unei discuții în acest sens. Agenția France Presse subliniază că atitudinea guvernului brazilian exprimă dorința de a-și armoniza poziția cu cea a altor state latino-americane, care nu doresc crearea unor asemenea forțe militare permanente înainte de conferința O.S.A. de la Buenos Aires.
menea forțe de către o „majoritate foarte redusă11 a țărilor membre ar

FORMULĂ DE COMPROMIS?
Un proiect la Atena pentru reglementarea 
diferendului Makarios-GrivasATENA 7 (Agerpres). — Cabinetul grec s-a întrunit miercuri seara pentru a discuta problema reorganizării comandamentului forțelor
PERIPEȚIILE
DE LA PALOMARES

„Bomba nr. 4“ a fost

recuperată

Din Madrid s-a anunțat că joi 
dimineață bomba nucleară ame
ricană a fost recuperată din a- 
dîncurile Mării Mediterane, după 
vastele operațiuni de căutare des
fășurate timp de 89 de zile de im
portante forțe americane și spa
niole. Iată filmul operațiilor :

17 ianuarie : Un bombardier a- 
merican „B-52" se ciocnește în aer 
în regiunea Palomares, din sudul 
Spaniei, cu un avion-cisternă.

18 ianuarie : Circa o mie de mi
litari americani, printre care spe
cialiști a.tomiști, încep pe uscat 
cercetări de găsire a „obiectelor 
nucleare" pierdute în urma acci
dentului ; totodată, unități ale 
marinei americane încearcă să le 
„localizeze" în largul mării.

28 ianuarie : Pentagonul trimi
te spre coastele Spaniei două 
submarine speciale.

1 martie: Departamentul de 
Stat și Pentagonul recunosc că 
patru bombe termonucleare au 
căzut pe teritoriul spaniol: două 
s-au deteriorat, una a fost recu
perată, iar cea de-a patra nu 
poate fi găsită.

2 martie: Departamentul de 
Stat recunoaște că în regiunea 
Palomares s-au răspîndit uraniu 
și plutoniu.

13 martie : 1 800 tone de pă
mânt radioactiv au fost expedia
te în S.U.A. pentru examinare și 
distrugere.

17 martie: Cea de-a patra 
bombă termonucleară a fost lo
calizată la 750 metri adîncime, în 
largul coastei Palomares.

7 aprilie : „Bomba nr. 4“ a fost 
scoasă la suprafață, intactă.

După cum s-a anunțat în mai 
multe rînduri, accidentul de la 
17 ianuarie a provocat o creștere 
a radioactivității în regiunea Pa
lomares și pagube importante 
populației. Nu a fost încă solu
ționată problema despăgubirilor 
pe care autoritățile americane ar 
urma să le plătească populației.

armate cipriote. Un comunicat informează că guvernul a elaborat proiectul unei formule de compromis menite să reglementeze diferendul existent între președintele Makarios și generalul Grivas, comandantul forțelor armate din Cipru, cu privire la problema competențelor în conducerea armatei, încă nu au fost dezvăluite amănunte asupra proiectului, dar surse autorizate afirmă că, potrivit formulei elaborate de guvernul grec, Grivas ar urma să-și mențină comanda trupelor grecești din insulă, renunțînd la conducerea gărzii naționale cipriote. Proiectul grec urmează să fie supus examinării guvernului cipriot. Generalul Grivas se află încă la Atena. Miercuri el a fost primit de regele Constantin și a avut întrevederi cu reprezentanți ai partidelor politice.
Prima întrunire 

a noului cabinet 

britanicLONDRA 7. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite; Cabinetul britanic, în noua sa configurație, a fost convocat joi pentru cea dintîi întrunire a sa, sub președinția lui Harold Wilson. Se crede că printre punctele înscrise pe agendă s-ar afla coordonarea și pregătirea primelor acțiuni ce urmează a fi întreprinse pe plan intern și internațional în următoarele cîteva săptămîni. Este semnalată urgența care a fost acordată examinării problemei rhode- siene, datorită intrării în scenă a celor două vase petroliere grecești „Ionna V“ și „Manuela11, fapt calificat în cercurile oficiale britanice ca o amenințare pentru embargoul petrolului instituit față de Rhodesia. De altfel, într-un interviu a- cordat agenției Reuter, premierul Harold Wilson a afirmat că guvernul britanic are în vedere adoptarea unor noi măsuri care să asigure mai multă eficacitate sancțiunilor economice îndreptate împotriva Rhodesiei de sud, inclusiv embargoul petrolului.După o scurtă întrerupere, vor fi reluate pregătirile pentru sesiunea parlamentară, care se va deschide la 21 mai. Se lucrează la elaborarea textului care va fi citit ca mesaj al tronului, conținînd de fapt programul laburist de guvernare.

Semnarea acordului 
comercial de lungă durată 
româno-iugoslav

BELGRAD 7. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : La 7 aprilie, la Belgrad a fost semnat acordul de lungă durată privind schimburile de mărfuri dintre Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia pe perioada 1966—1970. Din partea română, a- cordul a fost semnat de ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, iar din partea iugoslavă de secretarul federal pentru comerț exterior, Nikola Djuverovici. La semnarea acordului au fost de față Aleksandar Grlicikov, membru al Vecei Executive Federale, Boșko Vidakovici, adjunct al secretarului de stat pentru afacerile externe, Marian Țuțulici, adjunct al secretarului federal pentru comerț exterior, Radivoie Stakici, ministru plenipotențiar în Secretariatul de Stat pentru Afacerile Externe, și alte persoane oficiale. Au participat, de asemenea, ambasadorul Republicii Socialiste România la Bel

grad, Aurel Mălnășan, și membri ai ambasadei.Acordul prevede o creștere a schimbului de mărfuri dintre cele două țări de peste două ori față de realizările din perioada 1961— 1965. Republica Socialistă România va livra mașini și utilaje, produse ale industriei electrotehnice, ale industriei petroliere și chimice, ciment, bunuri de larg consum, țesături de bumbac etc. La rîndul său R.S.F. Iugoslavia va livra mașini și utilaje, produse ale industriei electrotehnice, șine de cale ferată, laminate neferoase, acumulatori, cabluri, celuloză, bunuri de larg consum etc.
★Nikola Djuverovici, secretar federal pentru comerț exterior al R.S.F. Iugoslavia, a oferit un prînz în cinstea ministrului comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară.

SEMNALE DE LA SATELITUL 
ARTIFICIAL AL LUNII

MOSCOVA 7 (Ager
pres). — Coresponden
tul special TASS de la 
Centrul de coordonare 
și calcul care recepțio
nează informațiile tran
smise de stafia sovieti
că „Luna-10" anunță că 
au fost recepționate 
datele așa-numitului 
„expres-control", adică 
au fost verificate acti
vitatea sistemelor de

bord și trăinicia lor. 
După ce s-a constatat 
că totdl este normal 
s-a trecut la receptio
narea informațiilor te- 
lemetrice. Aparatele au 
recepționat pe secundă 
pină la o sută de sem
nale de diferite frec
vente, tonuri, durate, pe 
care, după un minut, 
le-au transformat In

limbajul mărimilor fizi
ce ca temperatura, Înăl
țimea, viteza.

Poate că, in cu- 
rind, specialiștii care 
prelucrează informațiile 
vor detecta norul de 
pulbere din jurul Lunii 
și vor afla că magne- 
tometrul stafiei a sta
bilit intensitatea tim
pului magnetic al 
Lunii.

ROMA OBSTACOLE
IN CALEA „UNIFICĂRII 
SOCIAL DEMOCRATE1'

Criza politică
sud-vietnameză

SAIGON 7 (Agerpres). — în capitala sud-vietnameză continuă consultările dintre generalul Ky și diverse personalități budiste sau catolice în vederea soluționării actualei crize politice din centrul Vietnamului de sud.în urma unei reuniuni a conducătorilor diverselor tendințe budiste, trei lideri budiști, Thich Tam ChaU, Thich Ho Giao și Thich Thien Minh, au cerut guvernului

în cadrul tratativelor care au loc în vederea proiectatei fuzionări a partidelor socialist și social-democrat, zilele trecute s-a reunit Direcțiunea P.S.I. pentru a desemna pe membrii socialiști în comisia bipartită menită să pregătească terenul unificării. Trei dintre aceștia, reprezentînd aripa de stînga — Lombardi, Giolitti și Balzamo, au ținut să precizeze într-un comunicat că ei au acceptat să facă parte din această comisie doar pentru a-și putea exprima pînă la capăt pozițiile lor contrarii unificării. Totodată, ei au arătat că discuțiile care au avut loc în cadrul Direcțiunii au scos la iveală divergențele profunde existente între „majoritate11 și „minoritate11 în legătură cu problema unificării, și că acestea nu au doar caracterul unor dispute care pot fi aplanate.Punctul de vedere al „minorității11 și-a găsit ecou și în rîndurile exponenților „majorității11. Astfel, Bertoldi a afirmat că delegația socialistă, care va purta tratative cu social-demo- crații, trebuie să rămînă fidelă liniei politice stabilite de Congresul socialist de la Roma și, ca atare, să-și manifeste refuzul față de politica blocurilor militare, să militeze pentru u- nitatea sindicală și să respingă, totodată, linia anticomunistă preconizată. Or, tocmai acestea sînt punctele programatice de bază pe care pedalează social- democrații. într-o cuvîntare recentă, secretarul P.S.D., Ta- nassi, după ce a reluat aceste puncte, a declarat că procesul unificării trebuie să fie „rapid și sigur11. (într-o scrisoare pe care a adresat-o nu de mult socialiștilor, Tanassi preconiza ca scadență a unificării data de

2 iunie, cînd se împlinesc 20 de ani de la proclamarea republicii). Dar în această privință socialiștii se situează, cel puțin deocamdată, pe altă poziție. La ultima reuniune a C.C. al P.S.I., secretarul acestui partid, De Martino, ținînd probabil seama de puternica opoziție care există în P.S.I. împotriva u- nificării, s-a referit la concluziile congresului socialist. Congresul a hotărît să nu se treacă de îndată la partidul unificat, ci să fie promovate o serie de acțiuni comune ale celor două partide. Una dintre aceste acțiuni ar trebui să fie, în concepția socialiștilor, prezentarea de liste unice în alegerile administrative ce vor avea loc în iunie. Dar social-democrații, făcînd din aceasta un mijloc de presiune, refuză procedeul propus. Liste unice nu vor fi întocmite cîtă vreme nu se realizează unificarea, a declarat Tanassi.între timp, în P.S.I. se înregistrează noi luări de poziție împotriva unificării. 2 000 de militanți socialiști din Piemont și Val d’Aosta au adresat lui De Martino o scrisoare în care se pronunță împotriva principiului și condițiilor unificării cu P.S.D.La rîndul lor, socialiștii de stînga desprinși din P.S.I. și reuniți în P.S.I.U.P. au condamnat din nou unificarea proiectată. într-un comunicat al Direcțiunii P.S.I.U.P. se spune : „Militanții socialiști se află în fața unei dramatice alternative : a accepta rapida și totala lichidare a partidului lor sau a trage concluziile necesare refu- zînd unificarea social-democra- tă“.
Ion MARGINEANU

RIODE JANEIRO
____ ;   ' - — :____________ —£ 

• Mii de saigonezi 

au blocat și ieri 
străzile

• Trupe sud-vietnameze 

au trecut cu tancuri 
si vehicule blindate 

de partea forțelor 

patriotice

• Ky in căutarea unor 
„interlocutori"

SAIGON 7 (Agerpres). — 
Postul de radio al Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud a anunțat că un 
grup de ofițeri și soldați apar- 
ținînd armatei guvernamentale 
sud-vietnameze s-a alăturat 
Frontului Național de Elibera
re. Ei au adus, de asemenea, 
opt tancuri și un număr de ve
hicule blindate, precum și o 
mare cantitate de muniții și 
materiale de război.

Noi manifestații au avut loc în 
cursul zilei de joi în capitala sud- 
vietnameză. Mii de persoane s-au
adunat în centrul orașului, blocînd 
străzile și purtînd pancarte cu

inscripții antiguvernamentale, în 
cursul manifestațiilor un american 
a fost rănit. Poliția a intervenit 
făcînd uz de grenade lacrimogene 
și arme.

„Actualele evenimente care se 
desfășoară la Saigon, menționea
ză corespondentul special al a- 
genției France Presse, demons
trează că dacă generalul Ky vrea 
să se mențină în fruntea guver
nului va fi “nevoit să facă foarte 
mari concesii. Lucru puțin proba
bil, precizează agenția, deoarece 
în timp ce -el se află în căutarea 
unor interlocutori „înțelegători" 
cu care să încheie un acord avan
tajos, ambasada S.U.A. pare că 
se află și ea în căutarea unui... 
înlocuitor".

organizarea unor alegeri generale în cel mult trei luni, anularea tuturor sancțiunilor adoptate împotriva populației în cursul actualei crize, precum și retragerea trupelor militare de Ia Da Nang. După cum menționează agenția U.P.I., șeful guvernului saigonez a acceptat imediat toate cererile formulate, refuzînd însă încheierea unui acord în acest sens, ceea ce l-a determinat pe Thich Thien Minh, lider al tinerilor budiști, să afirme că „nu putem avea nici o încredere în generalii din guvern11.HANOI. La 6 aprilie, formațiuni de avioane americane au bombardat regiuni populate și obiective economice în R. D. Vietnam. Nave americane și sud-vietnameze au pătruns în apele teritoriale ale R. D. Vietnam în regiunea provinciei Nghe An.

în capitala sud-vietnameză se țin lanț maniiestațiile populare împotriva 
juntei militare

■| PEKIN. Agenția TASS anunță că la 7 
™ aprilie a sosit la Pekin o delegație co
mercială guvernamentală a Uniunii Sovie
tice condusă de I. Grișin, locțiitor al minis
trului comerțului exterior al U.R.S.S.

B| NEW YORK. Ea Colegiul Alcorn din 
“ statul Mississippi s-au desfășurat de
monstrații ale studenților de culoare în semn 
de protest împotriva exmatriculării unor 
studenți și a demiterii unor membri ai cor
pului didactic pentru că au participat la ac
țiuni în favoarea drepturilor civile. Stu
denții s-au baricadat în clădirea colegiului, 
de unde au fost scoși după ce membrii gărzii 
naționale au folosit gaze lacrimogene.

M CALCUTTA. Greva generală care a pa- 
" ralizat timp de 24 de ore orașul Cal
cutta și întreg Bengalul de vest a luat sfîr- 
șit, după cum era prevăzut, miercuri seara. 
Frontul unit de stînga, care grupează mai 
multe partide de opoziție, a cerut guvernu
lui să îmbunătățească politica în domeniul

aprovizionării cu alimente pentru a se evita 
o nouă grevă generală. Totodată, s-a cerut 
eliberarea manifestanților arestați de poliție,

SANTO DOMINGO. Un student a fost 
™ ucis și alți doi au fost răniți de poliție, 
care a deschis focul împotriva participanți- 
lor la demonstrația de marți din orașul San 
Juan de la Maguana, în semn de protest 
„împotriva ocupării teritoriului național de 
către forțele străine".

H VARȘOVIA. Organistul Helmut Plat- 
tner, profesor la Conservatorul din Bucu

rești, a întreprins un turneu în orașele Ka
towice. Varșovia și Poznan. Concertele s-au 
bucurat de un deosebit succes.

■H HELSINKI. Au fost date publicității re- 
zultatele alegerilor parlamentare din 20 

și 21 martie a.c. Partidului social-democrat 
îi revin 55 de mandate, Partidului de centru 
— 49, Uniunii Democrate a Poporului Fin
landez — 41, Uniunii social-democrate a

EXPECTATIVE
DOMINICANE

Un recent sondaj de opinii reali
zat de ziarul „El Caribe" din Santo 
Domingo asupra perspectivei de 
normalizare a vieții politice domi
nicane a sintetizat părerile majo
rității celor chestionați în laconica 
afirmație : „Esa es la grand incog
nita" (aceasta e marea necunoscu
tă). Incertitudinea devine explica
bilă dacă avem în vedere ansam
blul situației politice din această 
țară pe care comentatorii o carac
terizează ca „supraîncărcată de ne
prevăzut".

Mai întîi, activitatea aparatului 
de stat, pînă pe treptele cele mai 
de suș, poartă pecetea provizoratu
lui. în prezenta (sau omniprezenta) 
forței interamericane de ocupație, 
alcătuită în cea mai mare parte 
din trupe nord-americane, pre
ședintele Garcia Godoy, așezat nu
mai pe un colt al scaunului prezi
dențial, practică o veritabilă echi
libristică pentru a nu-i supăra nici 
pe militarii „interamericani", nici 
pe extremiștii de dreapta domini
cani, care îi sfidează autoritatea la 
fiece pas.

Forțele constituționaliștilor, pre
judiciate de majoritatea măsurilor 
din ultimele 11 luni, se mențin pe 
poziții de expectativă, în ciuda 
tentativelor de dizolvare, trupele 
constituționaliste — cel puțin nu
cleul lor — își păstrează armele și 
primesc solde ca restul militarilor 
dominicani. E un caz curios, poale 
unic, cînd un guvern menține con
comitent două armate, și încă ar
mate inamice între ele și, în mă
suri diferite, în opoziție față de 
guvern. în această ecuație ine
dită guvernul pare o piesă sus
pendată undeva în umbra protec

toare a blindatelor forței de 
ocupație.

în acest cadru incert își urmea
ză cursul campania electorală, în
cepută oficial la 1 martie, în ve
derea alegerilor prezidențiale. Deși 
toată lumea vorbește de trei can
didați virtuali la președinție, deo
camdată numai unul și-a anunțat 
oficial candidatura, și anume Ra
fael Bonelly, fost șef al guvernului 
în 1962, considerat ca reprezentant 
al forțelor de dreapta. Ceilalți doi 
candidați, nelansați oficial, sînt ex- 
președinții Juan Bosch și Joaquin 
Balaguer. Primul contează pe spri
jinul partidului său influent — 
partidul revoluționar dominican — 
precum și, discret, pe cel al parti
dului social-creștin. în afară de 
asta, nimeni nu se îndoiește că, 
dintre cei trei pretendenti, forțele 
aflate de partea „constituționaliști- 
lor" ar fj alături de Bosch și l-ar 
vota. Deocamdată însă, Bosch tră
iește la periferia capitalei domini
cane în condiții de prizonierat.

Observatorii apreciază că dacă 
s-ar realiza alegeri libere și Bosch 
ar intra nemijlocit în cursa prezi
dențială, el ar obține marea majo
ritate a voturilor. Dar largi pături 
ale opiniei publice dominicane ini 
părtășesc părerea că nu se pot 
desfășura alegeri autentice atita 
timp cît tara se află sub control 
militar străin, că prezenta trupelor 
de ocupație nord-americane, etalind 
steagul O.S.A., constituie nu nu
mai principala cauză a dramei do
minicane, ci și factorul ce o ali
mentează spre perpetuare și agra
vare.

Vasile OROS

muncitorilor și micilor agricultori (care a fă
cut parte dintr-un bloc electoral comun cu 
U.D.P.F.) — 7, Partidului de coaliție (con
servator) — 26, Partidului popular suedez 
— 12, Uniunii liberale — 9, Partidului mici
lor agricultori — 1 mandat.

BR TUNIS. In orașul Monastir s-a deschis 
a patra Conferință de cooperare mon

dială intercomunală, cu tema „Urbanismul 
în serviciul omului", organizată de Federa
ția mondială a orașelor înfrățite, fau parte 
delegați din 60 de țări ale lumii. Din partea 
Republicii Socialiste România participă o 
delegație condusă de ing. Stan Alecu, pre
ședintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Galați.

n HONG KONG Poliția din Hong Kong 
™ a folosit grenade cu gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia cîteva mii de demons
tranți din peninsula Kowloon care și-au ma
nifestat protestul fată de un proiect de spo
rire a tarifelor ferry-boatului din port. Ma

nifestația a luat proporții, transformîndu-se 
într-o adevărată răscoală. Clădiri au fost in
cendiate, iar automobile au fost distruse.

WASHINGTON. La poligonul din Ne
vada, miercuri a avut loc cea de-a 12-a

explozie nucleară subterană din acest an.

ROMA. între guvernele Italiei și S.U.A. 
"* s-a ivit o dispută în privința facilităților 
acordate in mod reciproc societăților de 
transporturi aeriene. La Roma există convin
gerea că societatea italiană esle supusă unor 
discriminări, refuzîndu-i-se anumite drep
turi pe care Statele Unite le acordă altor 
societăți străine.

|M GEORGETOWN. Ministrul de finanțe al
Guyanei Britanice a prezentat în parla

ment noul buget „de austeritate", anunțînd 
că guvernul este obligat să ceară sporirea 
impozitelor pentru a se face față dificultă
ților economice.
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