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Dragi tovarăși,
Conferința dumneavoastră, chemată să a- 

nalizeze activitatea organizațiilor studen
țești și să traseze sarcinile lor de viitor, 
capătă o importanță și mai mare prin aceea 
că ea coincide cu împlinirea a 10 ani de 
la înființarea Uniunii Asociațiilor Studen
ților din România.

Cu acest prilej vă felicit din toată inima 
și vă aduc dumneavoastră, tuturor studen
ților din patria noastră, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
dului, a Consiliului de Stat și a 
guvernului. (Aplauze prelungite).

Uniunea Asociațiilor Studenților 
a desfășurat o activitate rodnică, a 
adus o contribuție valoroasă la în
făptuirea politicii partidului de edu
care și pregătire a tinerelor gene
rații de intelectuali ai României so
cialiste. Zeci și zeci de mii de spe
cialiști care au absolvit în acești 
ani învățămîntul superior își amin
tesc cu plăcere de anii studenției, 
de activitatea desfășurată în rîndul 
asociațiilor studențești care au con
tribuit la formarea lor ca intelec
tuali și cetățeni devotați construc
ției socialiste. în acest deceniu de 
activitate Uniunea Asociațiilor Stu
denților din România și-a dovedit 
pe deplin utilitatea, și-a îndeplinit 
cu cinste menirea de organizație re
voluționară a studenților. (Aplauze).

Dezvoltarea neîntreruptă a eco
nomiei naționale, amploarea pe care 
o capătă activitatea științifică, răs- 
pîndirea culturii, înflorirea întregii 
noastre societăți fac necesar, an de 
an, un număr tot mai mare de spe
cialiști cu studii superioare în toa
te domeniile vieții sociale. Pentru 
satisfacerea acestor necesități în 
continuă creștere, statul nostru face 
mari eforturi materiale și financi
are. în universitățile și institutele 
de învățămînt superior din Româ
nia învață astăzi peste 136 000 de 
studenți. Numai în acest an au in
trat pe porțile facultăților circa 
30 000 de tineri și tinere. Anual, 
cheltuielile alocate de stat pentru 
fiecare student se ridică în medie la 
pe 12 000 lei. Dezvoltarea și construirea noi
lor spații de învățămînt, înzestrarea labora
toarelor cu aparatură și utilaj modern asi
gură condiții tot mai bune pentru desfășu
rarea procesului de învățămînt, pentru stu
diu. A sporit considerabil numărul cămine- 
lqr și cantinelor, astfel încît în prezent circa 
60 la sută din numărul studenților locuiesc 
în cămine și iau masa la cantine. Avînd asi
gurate astfel de condiții de studiu și de via
ță, studenții își pot concentra toate forțele 
spre învățătură, pentru a-și însuși o înaltă 
pregătire științifică și culturală.

Analizînd organizarea și desfășurarea 
procesului de învățămînt, activitatea de for-' 
mare a noilor generații de intelectuali ai 
patriei, putem spune că ele au dat rezultate 
bune. Aproape în totalitatea ei, studenți
mea țării învață cu conștiinciozitate, își în
sușește cu rîvnă noile cuceriri ale științei 
și tehnicii, se pregătește cu spirit de răs
pundere pentru ca mîine să-și poată aduce 
contribuția activă la măreața operă de edi
ficare a noii societăți, de înflorire a națiu
nii noastre socialiste. (Vii aplauze).

Folosesc acest prilej pentru a exprima 
aprecierea pozitivă a conducerii partidului 
și statului față de activitatea intensă și 
rodnică desfășurată de valorosul corp di
dactic universitar al țării noastre. (Aplauze). 
Profesorii, conferențiarii, asistenții, întregul 
personal didactic și științific din învățămîn
tul superior își îndeplinește cu cinste în
datorirea nobilă pe care le-a încredințat-o 
societatea, de a educa și forma noile ge
nerații de intelectuali ai României socialis
te. Prin munca lor pasionată, animată de 
spirit patriotic, desfășurată atît în procesul 
de învățămînt cît și în cercetarea științifi
că — activități inseparabile — cadrele din 
învățămîntul superior aduc o contribuție 
însemnată la înfăptuirea politicii partidului 
de desăvîrșire a construcției socialiste, la 
crearea condițiilor necesare trecerii la fău
rirea societății comuniste.

Doresc să folosesc această împrejurare 
pentru a saluta în numele conducerii par
tidului și statului pe toți dascălii și cărtu
rarii care de la înălțimea catedrei univer
sitare transmit noilor generații mesajul cul
turii și științei înaintate. (Aplauze prelun
gite).

perfecționare, 
n-am eviden- 
care se mai 

sector al vie-

parti-

an, un proces de continuă 
N-am proceda însă just dacă 
ția lipsurile și neajunsurile 
manifestă în acest important 
ții sociale. Dezvăluirea lipsurilor ne ajută
să cunoaștem și să înțelegem mai bine stă
rile de lucruri din fiecare compartiment 
al construcției socialiste, ne dă posibilita
tea să stabilim măsurile cele mai indicate 
pentru îmbunătățirea continuă a muncii, 
pentru asigurarea mersului tot mai hoțărît 
înainte.

care nu depun toate străduințele pentru 
a-și însuși cunoștințele profesiunii alese. în 
unele secții de la cîteva facultăți din Bucu
rești, din totalul celor înscriși în anul I au 
absolvit cursurile în termen abia 30—40 la 
sută. Asemenea stări de lucruri impun Mi
nisterului Învățămîntului și conducerilor 
institutelor respective să studieze atent cau
zele lor, să ia măsuri corespunzătoare.

Sînt, de asemenea, unele manifestări de 
indisciplină, de încălcare a normelor de 
conviețuire socială în rîndul unor studenți, 

față de care nici corpul profesoral, 
nici organizațiile de partid, de 
U.T.C. și asociațiile studențești nu 
dovedesc exigența necesară. Se mai 
găsesc, din păcate, unii studenți 
care consideră că societatea are toa
te obligațiile față de ei, în timp 
ce lor nu le revine nici o obligație 
față de societate. Ei nu înțeleg su
ficient de bine răspunderea ce o au 
față de oamenii muncii care le asi
gură, prin eforturile lor, condiții 
optime de învățătură.

Principala cerință pe care parti
dul, statul, întreaga societate o pun 
în fața învățămîntului superior 
este ridicarea calității procesului de 
instrucție și educație la nivelul ma
rii revoluții științifice contempo
rane.

Conducerile institutelor de învă
țămînt superior, Ministerul Învăță
mîntului poartă răspunderea nemij
locită pentru nivelul științific și 
pedagogic la care se desfășoară 
procesul instructiv în învățămîntul 
superior, pentru introducerea noi
lor cuceriri ale științei în predarea 
tuturor disciplinelor universitare. 
Ministerul Învățămîntului trebuie 
să acorde o importanță deosebită 
îmbunătățirii continue a organiză
rii institutelor de învățămînt supe
rior, să exercite un control sistema
tic și eficient asupra felului în care 
se aplică politica partidului și gu
vernului în domeniul pregătirii in
telectualității țării noastre.

Corpul profesoral are datoria de 
a asigura promovarea în institutele

de învățămînt superior a unui înalt spirit 
științific universitar, a unei exigențe ridi
cate atît față de activitatea didactică pro
prie, cît și față de nivelul pregătirii studen
ților, de a dezvolta în rîndul masei tinere
tului studios pasiunea pentru cercetarea ști
ințifică, pentru însușirea celor mai noi cu
ceriri ale gîndirii și cunoașterii umane con
temporane.

în acest scop trebuie folosite toate condi
țiile și posibilitățile oferite de institute și 
universități, laboratoarele, -activitatea de 
cercetare a catedrelor, a corpului profeso
ral, întreaga bază materială de cercetare 
existentă în învățămîntul superior.

Tradițiile progresiste ale învățămîntului 
superior din țara noastră, cît și practica 
avansată a pedagogiei universitare interna
ționale demonstrează importanța deosebită 
pe care o are crearea unor strînse relații de 
muncă, studiu și cercetare între corpul pro
fesoral și masa. studenților. Dorința studen
ților de a pătrunde cît mai adînc tainele 
științelor, de a-și lărgi continuu orizontul

lncepind de luni dimi
neața, Palatul Marii A- 
dunări Naționale găzdu
iește, timp de două zile, 
cea de-a Vl-a Conferință 
a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Republi
ca Socialistă România.

Participă aproape 500 
de delegați aleși de tine
retul studios din cele 15 
centre universitare ale 
țării și numeroși invitați. 
Pe ordinea de zi a Con
ferinței sînt înscri
se : Raportul Consiliului 
U.A.S.R. cu privire la ac
tivitatea desfășurată în 
perioada dintre Confe
rința a V-a și Conferința 
a Vl-a a U.A.S.R. și sar
cinile de viitor ale aso
ciațiilor studenților; Ra
portul Comisiei de cen
zori ; Modificări la Sta
tutul Asociațiilor Studen
ților din Republica So
cialistă România; ale
gerea Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studen
ților din Republica So
cialistă România și a 
Comisiei de cenzori.

Ora 10. In sala confe
rinței sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Ver- 
deț, Leonte Răutu, Ma
nea Mănescu, Virgil Tro- 
fin. Delegații și invitații 
au intîmpinat cu. căldură 
și entuziasm pe conducă
torii partidului și statu
lui, manifestindu-și dra
gostea și atașamentul 
profund față de partid. 
Sub cupola Palatului 
M.A.N. au răsunat im
nuri studențești și cînte- 
ce revoluționare.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul extraordinar

La 20 februarie, ambasadorul extraordinar . și plenipotențiar al Republicii Ghana în Republica Socialistă România, K. D. Gwira, a prezentat scrisorile de acreditare
președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica.
(In pag. a V-a, cuvintările rostite)

aproa-

Dragi tovarăși,
Că în toate domeniile de activitate, și în 

învățămîntul superior parcurgem, an de

Trebuie să spunem că în desfășurarea 
procesului de învățămînt nu se asigură 
întotdeauna înarmarea studenților cu cele 
mai noi cunoștințe științifice. Deși s-a dis
cutat mult și s-au făcut numeroase pro
puneri în vederea îmbunătățirii programe
lor, cursurilor și sistemului de predare, 
practic s-a făcut încă puțin în această di
recție de către cadrele ce lucrează în învă
țămîntul superior, de către-conducerile in
stitutelor, de către Ministerul învățămîn
tului. Considerăm că este necesar să se ac
ționeze cu mai multă hotărîre pentru 
aplicarea în viață a măsurilor stabilite pri
vind ridicarea continuă a nivelului știin
țific al învățămîntului nostru superior.

Este necesar ca toate conducerile insti
tutelor de învățămînt superior, Mi
nisterul Învățămîntului, să acorde o atenție 
mai mare îmbunătățirii conținutului lec
țiilor, asigurării cursurilor și materialelor 
didactice necesare predării în bune con
diții a tuturor disciplinelor științifice.

O altă problemă asupra căreia s-a dis
cutat și se discută destul de mult — dar 
care nu și-a găsit încă o rezolvare cores
punzătoare — este legarea mai strînsă 
a învățămîntului superior de viață, de prac
tică. Modul actual de organizare a practicii, 
a contactului studenților cu realitățile pro
ducției și vieții sociale nu oferă acestora 
posibilitatea de a-și însuși cunoștințe prac
tice temeinice, astfel ca la ieșirea din uni
versitate să poată munci cu cea mai înaltă 
competență în sectorul încredințat. Trebuie 
să se manifeste o grijă sporită pentru îm
bunătățirea desfășurării practicii în produc
ție a studenților. Este necesar să fie lichi
date tendințele de transformare a practicii 
într-o îndeletnicire formală, să se ia măsuri 
pentru ca perioada pe care studentul o 
petrece în unitățile productive să fie valo
rificată la maximum, atît pentru dezvoltarea 
cunoștințelor sale profesionale, cît și pentru 
integrarea viitorului specialist în atmosfera 
proprie activității productive, în ambianța 
specifică domeniului pentru care se pregă
tește. Trebuie să ținem seama mai mult de 
experiența din trecut a școlii noastre, cît 
și de experiența învățămîntului superior din 
țările avansate pentru a asigura legarea 
strînsă a întregului învățămînt de viață, de 
activitatea practică.

O problemă care trebuie să ne rețină 
în mod deosebit atenția este faptul că în 
facultățile noastre mai există un număr 
de studenți, este drept din ee în ce mai mic,

în pag. a IV-a
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•Interviu realizat de 
loan VLANGA 
corespondentul 
„Scînteii"

aplicarea avansate industria prepară- •eurilor —

Noua instala- este superioa- vechilor proce- și pentru fap-

industria minieră
v

conferinței

RAPORTUL 
CONSILIULUI 

UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR 
DIN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA

■ — Ce domeniu de 
aplicabilitate au izo
topii radioactivi în 
industria minieră ?— Introducerea tehnicii aoi și celor mai metode în extracției și rii mini sarcină de seamă iz- vorîtă din documentele .celui de-al IX-lea Congres al partidului — constituie pentru cercetătorii centrului din Baia Mare principala preocupare. Firește, cercetările noastre sînt complexe și variate. Una laturile abordate ultima vreme a cuprins și studierea posibilităților de folosire a izotopilor radioactivi în ramura minieră. Aplicabilitatea tehnicii nucleare în acest domeniu este practic nelimitată. Pentru a argumenta această afirmație este suficient să menționez că pe plan mondial radioizotopii sînt utilizați în minerit’de la determinarea și exploatarea zăcămintelor de minereu, pînă la controlul produselor finite în uzinele1 de preparate. Cercetări pentru folosirea radioizotopilor în industria minieră s-au făcut și în țara noas- De pildă, prin

La Centrul de cercetări pentru minereuri neferoase din Baia Mare a fost elaborată — pentru prima oară în tara noastră — o nouă metodă tehnică privind folosirea radioizotopilor în industria extracției și preparării minereurilor. Pentru a afla amănunte în legătură cu această importantă realizare ne-an adre :at tov. dr. ing. Ana- 
tolie P. Bodiu, șefrl centrului.metoda trasorilor radioactivi au fost determinate infiltrațiile de apă din diferite zone. Dar din cauză că, pînă nu de mult, nu a existat o unitate specializată în acest domeniu, studiile și încercările nu s-au desfășurat sistematic.O dată cu înființarea laboratorului de radioactivitate aplicată, în cadrul centrului din Baia Mare, cercetători specializați în fizica nucleară au trecut la elaborarea unor studii privind utilizarea radioizotopilor în industria extractivă și prelucrătoare a minereurilor. Ei au reușit, în colaborare cu alte instituții specializate, să realizeze o instalație industrială — pe bază de izotopi radioactivi — pentru automatizarea fluxului tehnologic. Față de controlul actual, executat manual și intermitent, controlul radiometric al densității îmbunătățește radical metodica de lucru, ție ră deetul că înlătură în mai mare măsură deranjamentele din fluxul tehnologic, contri

buind astfel la creșterea extracției de metale și, implicit, Ia sporirea productivității muncii.
— Ce perspective 

întrevedeți în viitor 
activității laboratoru
lui de radioactivitate?,— Studiile efectuate de noi ne-au dus la concluzia că izotopii radioactivi pot fi utilizați și în altă domenii ale industriei miniere. în planurile laboratorului nostru figurează lucrări privind stabilizarea pe baze radio- metrice a circuitelor de aeraj, gradul de prăfuire silicogenă și de altă natură din subteran, semnalizarea nivelului minereului în rostogoale ele.Aplicarea metodelor ■ radiometrice va per-*  mite rezolvarea unor probleme legate de ■ mecanizarea și automatizarea •proceselor tehnologice — în sub-h teran și la suprafață; — va pune la dispoziția cercetătorilor din industria minieră o metodă de lucru cu; un înalt grad de siguranță și precizie.
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FAPTUL
DIVERS
Pentru 
ținuturile 
ghețurilor 
eterneO foarte interesantă experiență științifică se desfășoară de cîtva timp la G.A-S.-Muțata (Huși). In activitatea de cercetare s-au avîntat, cu însuflețire, Cadrele de conducere ale gospodăriei. Obiectul experienței— crearea unei noi rase de oi, rezistente la geruri și înghețuri oricît de năprasnice. Anul trecut oile au fost lăsate fără adăpost. Multe au murit — știința cere sacrificii. Experiența continuă — anul acesta au murit 180 de berbeci, lăsați în nămeți și viscol.Direct interesați, eschimoșii și laponii urmăresc experiența cu răsuflarea tăiată. Solicită oi de la Mușata pentru Polul Nord, Arctica sau Antarctida. Oferă în schimb reni. Schimbul ar fi reciproc avantajos — numai renii să nu-i ia în coarne pe „cercetători", să-i tulbure. Că alții îi lasă liniștiți să-și vadă de experiență.

După cum pentru a putea 
trăi omul are nevoie de aer, 
de lumină și de căldură, în 
aproape aceeași măsură e1 
are nevoie și de liniște. Su
pus acțiunii continue său in
termitente a zgomotelor, o- 
mul se îmbolnăvește, iar pro
ductivitatea muncii sale sca
de. Cercetările medicale și 
datele statistice, adunate în 
ultima vreme în cantitate im
presionantă, arată în mod e- 
vident că zgomotul și vibra
țiile care depășesc anumita 
intensități produc modificări 
și traumatisme în organismul 
uman, făcînd să apară afec
țiuni cu caracter local sau ge
neral. Surditate parțială sau 
totală, boli de inimă, boli 
nervoase, ulcerații stomacale, 
hipertensiune arterială — ia
tă numai cîteva din afecțiu
nile la care zgomotul și vi- 
brațiile au o contribuție im
portantă. De menționat și 
faptul mai grav că acțiunea 
nocivă a zgomotelor este in
sidioasă și se manifestă în 
timp, efectele lor nefiind 
imediate, lată de ce comba
terea zgomotului a devenii 
un imperativ al vieții mo
derne, o problemă care se

se acorde o atenție mai ma
re, să cuprindi o sferă mai 
largă de mașini și să fie an
trenate mai mult la rezolva
rea problemelor fabricile 
constructoare de mașini. Prin 
îmbunătățirea parametrilor a- 
custici, calitatea mașinilor nu 
are decît de cîștigat, deoa
rece pe piața mondială o 
mașină modernă este judeca
tă și prin prisma silențiozită- 
ții ei. Aprofundarea și ex
tinderea cercetărilor în acest 
domeniu sînt . înlesnite de 
faptul că există cadre de 
specialitate și aparatajul mo
dern de măsurare.

Combaterea zgomotului 
implică și bararea — totală 
sau parțială — a drumului 
urmat de undele sonore în 
spațiu. Există o gamă va
riată de soluții — de la car- 
casarea mașinilor pînă la pe
reții care asigură o bună izo
lare fonică, de la montarea 
elastică a mașinilor pînă la 
pardoselile flotante, de la a-

nea a existat această pre
ocupare și la proiectarea a 
numeroase clădiri cu carac
ter 
sînt 
ma 
fost 
mai 
ceastă omisiune a avut loc 
în cazuri cînd problema com
baterii zgomotului este strîns 
legată de însuși caracterul 
functional al clădirii proiec
tate. Mă refer la sălile de 
spectacol, la sălile destinate 
procesului de învățămînt și 
la cele necesare studiului (bi
blioteci, laboratoare din in
stitute de cercetări etc.), la 
clădirile de spitale sau case 
de odihnă. Asigurarea unei 
bune desfășurări a activității 
specifice în asemenea încă
peri nu poate fi despărțită 
de asigurarea climatului de 
liniște necesar.

O condiție de bază pen
tru obținerea de rezultate po
zitive în această direcție este

social-cultural. Dar multe 
și situațiile Cînd proble- 
reducerii zgomotului a 
ocolită și ceea ce este 
surprinzător este că a-

puncte de vedere

SILENȚIOZITATEA
o componentăV

a ocrotirii
Eliminată 
din scoală

O eliminare din școală ? Brrr / 
Și totuși...

...La școala generală de S ani 
din comuna Văleni (Drăgănești- 
Olt) a izbucnit o epidemie de 
gripă infecțioasă. S-au îmbolnă
vit 32 elevi din clasa a 7-a și 
trei profesori. Pentru localizarea 
și combaterea gripei, la fața lo
cului s-a deplasat urgent o co
misie de medici specialiști din 
cadrul Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale. Aceștia au 
luat măsuri pentru izolarea și 
tratarea bolnavilor. S-a făcut un 
efort intens, inimos. Ca urmare, 
epidemia și-a primit rapid pe
deapsa : a fost eljminată din 
școală.

Așa eliminare, da I

în atenția 
modelelor 
lui PicassoFabrica „Nivea" produce un șir de sortimente de paste de dinți. Excelente calitativ. De la un timp s-a adus și o importantă perfecționare tehnică tuburilor. La puțin timp după folosință, pasta țîșnește prin 4, 5 sau 6 orificii. Deodată — în mici jeturi arteziene. Dacă ai mai multe guri, una pe frunte, alta după ureche, cealaltă la genunchi etc. faci economie de timp, le speli pe toate din- tr-odată. Sesizăm realizarea celor interesați.
Represalii și 
primitivismPresa duce o campanie împotriva fumatului. Unii o susțin — alții (fumătorii) nu prea. Cert este că tutungeriile din Roman au trecut la represalii: nu mai vînd chibrituri dacă nu cumperi și țigări. Asta îi va da gata pe nefumători — poate omul trăi fără foc ?...Singura, soluție ce le-a rămas nefumătorilor din Roman e să facă focul ca în societatea primitivă, frecind două lemne. Sau, poate, ar mai exista o soluție. Tot cu represalii — și tot pe bază de „fre.c§j"e“.
Despre 
toleranteSe știe : la prepararea și îm- butelierea băuturilor sînt admise anumite toleranțe (plus sau minus) în volum și concentrație alcoolică. Ion Carnaru, gestionar- șef la depozitul din Dorohoi al întreprinderii Vinalcool Suceava, lucra și el cu toleranță. Minimă, în acte trecea însă altă toleranță. Maximă. Transformată în bani, picătură cu picătură, această diferență de toleranță a însumat peste jumătate milion — respectiv 573 800 lei. La rîndu-i, justiția a transformat această diferență în ani. Pentru I. Carnaru a „obținut" o concentrație de 22 de ani. Fără toleranță.Rubricâ redactatâ de

Stefan ZIDAR^A 
Stefan OINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

sănătății publice
menține mereu în actualitate, 
datorită înmulțirii considera
bile a surselor de' zgomot și 
nivelului său în continuă creș
tere.

De la început se impune 
o precizare. A proteja pe om 
împotriva zgomotelor nu în
seamnă a-l izola în încăperi 
etanșe, analoage studiourilor 
de radio sau camerelor sur
de, în care orice zgomot este 
anihilat. Desfășurarea normală 
a vieții impune existența u- 
nui fond sonor. Acesfa însă 
nu trebuie să depășească un 
anumit nivel considerat ca 
suportabil pe baza cercetă
rilor științifice și înscris în 
numeroase normative și stan
darde.

Datorită complexității pro
blemei și aspectelor ei mul
tiple, acțiunea de combatere 
a zgomotului trebuie dusă 
concomitent pe mai multe 
planuri : cercetare științifică, 
proiectare, construcții, stan
dardizare, legiferare, propa
gandă. Putem afirma, fără a 
greși, că problema interesea
ză și ar trebui să intre în 
preocuparea oricărui cetățean 
în dubla sa calitate de. lu
crător într-un jsnumif sector, 
pe care desigur zgomotele 
nu-l ocolesc, și de membru 
al societății în care tră- 

. iește.
Cea mai eficace măsură de 

luptă împotriva zgomotului 
esfe, desigur, reducerea zgo
motului la sursă. Aceasta im
plică crearea de mașini si
lențioase sau funcționarea a- 
paratelor de redat sunetele 
(radioreceptoare, televizoare, 
magnetofoane etc.) la un ni
vel sonor rezonabil.

Cercetările științifice în-, 
treprinse în această direcție 
în ultimele două decenii au 
dus la găsirea de mijloace 
care permit să fie atenuai 
zgomotul mașinilor. Preocu
pări în această direcție exis
tă și în țara noastră. O se
rie de teme abordate în ca
drul Institutului de cercetări 
pentru protecția muncii, In
stitutului politehnic 
Gheorghiu-Dej” sau 
tului de cercetări și 
țări electrotehnice 
reducerea zgomotului 
nele mașini textile, motoare 
electrice, tractoare, precum 
și la unele mașini din indus
tria ' forestieră. Se impune în
să ca acestor cercetări să li

de ing. Mircea GRUMĂZESCU 
secretar științific al Comisiei de acustică a Academiei 

Republicii Socialiste România

tenuatoarele de zgomot pînă 
la tratarea acustică a încă
perilor dă lucru. Acestora li 
se adaugă mereu altele noi 
Prin lărgirea sferei de in
vestigații în domeniul acus
ticii, Institutul de cercetări 
în construcții din București va 
aveâ posibilitatea în viitor să 

■ contribuie într-o măsură mulf 
mai mare lă găsirea de noi 
structuri și materiale fonoab- 
sorbante și izolante de su
net, pe care să le pună la 
dispoziția proiectanților.

Dacă ne referim la dome
niul proiectării, constatăm că 
problema combaterii zgomo
tului și, asociată cu aceasta, 
problema izolării contra vi
brațiilor au început să fie în 
atenția unor Institute de pro
iectări. Numai că numărul a- 
cestora esfe încă relativ re
dus, iar preocupările în a- 
ceasfă direcție sînt mai mult 
șa.u mai puțin sporadice. Mă
suri de reducere a zgomotu
lui și de insOnorizare au fost 
aplicate la multe obiective 
industriale nou construite. 
Printre acestea menționez : 
bancul de încercat motoare 
de la Uzina „Tractorul" din 
Brașov, atelierele Fabricii de 
încălțăminte „Progresul" din 
București, unele săli cu ma
șini de calculat. De aseme-

colaborarea sfrînsă dintre a- 
custician și proiectant, co
laborare câre trebuie să în
ceapă încă din prima eta
pă a întocmirii proiectului. 
Orice intervenție care are 
loc după începerea lucră
rilor de construcție și mai 
cu seamă după finisarea 
clădirii esfe puțin eficace și 
complef neeconomică. Pen
tru ca problemele de com
batere a zgomotului și vi
brațiilor să capete ponderea 
pe care trebuie s-o aibă în 
domeniul proiectării, unele 
institute au frecuf la consti
tuirea de colective specializa
te, care se ocupă de proiec
tarea acustică, după modelul 
colectivelor care lucrează de 
mult timp în probleme de în
călziri, de ventilație sau ilu
minat. Este o inițiativă bună, 
care merită să fie extinsă. 
Această extindere ar fi mult 
accelerată dacă la avizarea 
proiectelor ar exista o exi
gență mai mare în ce privește 
analiza modului în care esfe 
abordată și mai ales rezol
vată problema reducerii ni
velului zgomotului.

Încadrarea colectivelor de 
cercetare și de proiectare în 
domeniul acusticii, ca și trans
punerea exactă pe șantier a 
tuturor prevederilor proiecte
lor în ce privește însonori-

zarea sau izolarea fonică, 
fără de care nu se poate a- 
junge la rezultate concluden
te, implică existența de ca
dre de specialitate. Cu pri
lejui ceior două consfătuiri 
privind combaterea zgomotu
lui și vibrațiilor, organizate de 
Comisia de acustică a Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, a reieșit în mod 
clar această necesitate. Lip
sa unor cursuri de acustică 
în învățămîntul tehnic supe
rior și mediu, lipsa unei spe
cializări în domeniul acusticii 
au făcut ca problema formă
rii cadrelor să rămînă în con
tinuare nerezolvată. Dacă și 
această problemă și-ar găsi 
soluționarea, acțiunea de pro
tejare a omului împotriva 
zgomotului ar fi puternic im
pulsionată.

Mai există însă numeroase 
surse sonore care pot fi re
duse la făcere sau al căror 
nivel poate fi sensibil micșo
rat, nu prin adoptarea unor 
măsuri tehnice complicate și 
costisitoare, ci prin simple 
măsuri de ordin administrativ. 
Unele au și fost aplicate : 
s-a interzis clacsonaful auto
vehiculelor, au dispărut difu
zoarele plasate în exteriorul 
spațiilor comerciale, pe unele 
artere centrale șl aglomerate 
ale Capitalei tramvaiele au 
fost înlocuite cu troleibuze și 
autobuze. Nu trebuie scăpate 
din vedere nici multiplele 
surse sonore existente în cu
prinsul clădirilor de locuit, 
pornind de la mașina de spă
lat rufe și aspiratorul de praf, 
pînă la magnetofon și ra
dioreceptor. Funcționarea lor 
la ore nepotrivite și mai cu 
seamă cu intensități mari de
ranjează și împiedică odihna 
sau lucrul colocatarilor.

în ultimul timp a apărut o 
nouă sursă sonoră : radio
receptorul portabil. Conside- 
rînd că sunetele emise sînt, 
pentru cei obligați să le as
culte, tot atît de supărătoare 
ca și fumul de țigară, aș pro
pune ca în localuri publice 
și în vehiculele de transport 
în comun să fie interzisă fo
losirea acestor aparate.

Un mare rol în asigurarea 
unui climaf de liniște, în spe
cial în interiorul clădirilor de 
Locuit și în cuprinsul orașelor, 
revine educației cetățenești. 
Se poate constata cu satisfac
ție că s-a format un curent 
de opinie publică în această 
direcție. Dar acțiunea trebuie 
continuată. Trebuie mereu ți
nute treze în conștiința fie
căruia pericolul pe care ni-l 
rezervă zgomotul, necesitatea 
înlăturării acestui factor no
civ, în permanență și pretutin
deni, la locul de muncă, pe 
străzi, în locuință.

în momentul de față, în 
aproape toate țările dezvol
tate ale lumii se duce o ac
țiune susținută împotriva a- 
cestui factor nociv, atribut al 
vieții moderne. Există institute 
de cercetări specializate, e- 
xistă asociații internaționale, 
societăți și ligi naționale de 
luptă împotriva zgomotului, 
există organe sanitare și poli
țienești care veghează la asi
gurarea liniștei. Activitatea 
desfășurată pînă în prezent în 
țara noastră, soldată cu multe 
rezultate pozitive, și condițiile 
oferite în viitor pentru inten
sificarea și dezvoltarea aces
tei activități ne îndreptățesc a 
crede că și problema zgomo
tului și vibrațiilor va căpăta o 
rezolvare largă în viitorii 
ani. Sînfem încredințați că de
zideratul formulat cu ani în 
urmă de Comisia de acustică, 
anume „Liniște la locul de 
muncă, liniște la locul de o- 
dihnă", va deveni într-un Vii
tor nu prea îndepărtat un fapt 
real.

CÎND ESTE RODNIC
controlul
organizației
de partid?

Ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice, sarcină esențială trasată de plenara Comitetului Central al P.C.R. din decembrie 1966, impune creșterea continuă a rolului conducător al organizațiilor de partid, promovarea consecventă a tot ce este nou, sporirea intransigenței față de neajunsuri, combativitate și perseverență pentru înlăturarea acestora, în cadrul preocupărilor privind perfecționarea stilului de muncă al organizațiilor de partid o deosebită însemnătate are exercitarea dreptului lor de control asupra activității economice, ca parte integrantă a conducerii de către partid a economiei.
Calitatea controlului, eficiența 

lui reflectă în mod grăitor compe
tența, maturitatea politică a fiecă
rei organizații de partid, spiritul de 
răspundere partinică cu care ea 
concentrează eforturile colectivelor 
de muncă spre îndeplinirea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.Experiența arată că eficiența 
controlului de partid este cu atît 
mai mare cu cît este orientat spre 
problemele esențiale ale activității 
întreprinderilor, îmbinînd preocuparea pentru sarcinile curente cu aceea pentru sarcinile de perspectivă. De aci necesitatea de a discerne în fiecare etapă veriga principală de care depinde îmbunătățirea calitativă a activității unității respective și a orienta în această direcție îndrumarea și controlul, toate laturile muncii politice și organizatorice de partid.Consider semnificativă în această privință experiența acumulată de organizația de partid de la uzina „Steagul roșu". La sfîrșitul trimestrului III al anului trecut, uzina rămăsese datoare cu 467 autocamioane. Unele cadre din fosta conducere a uzinei căutau explicațiile dincolo de poarta întreprinderii. Fără a studia realitățile temeinic și în toate verigile producției, mult timp comitetul de partid și-a însușit acest punct de vedere. Se ajunsese ca unii să se împace cu gîndul că, „inevitabil", plănui pe 1966 nu va fi realizat. în această situație, comitetul de partid a fost ajutat în efectuarea unei analize profunde, și exigente care a dezvăluit principalele cauze ale deficiențelor. în . măsură hotărî- toare ele se datorau unor deficiențe grave în organizarea producției și a muncii, instaurării unei atmosfere călduțe în sînul fostei conduceri tehnico-administrative a uzinei și a unor sectoare cheie. Antrenarea masei comuniștilor la această analiză, dezbaterea celor constatate cu întregul colectiv, aplicarea unui

Augustin ZÂPÎRȚAN 
secretar al Comitetului regional 

Brașov al P.C.R.

ansamblu de măsuri privind promovarea intransigenței partinice față de lipsuri, mobilizarea tuturor resurselor umane și materiale au determinat o schimbare radicală în întreaga activitate a uzinei. La sfîr- șitul anului, colectivul Uzinei „Steagul roșu" a raportat nu numai recuperarea rămânerilor în urmă, ci și producerea a 100 de autocamioane peste prevederile planului.Esențial în controlul de partid 
este operativitatea și continuitatea, cunoașterea în fiecare moment a situației concrete din întreprinde
re. Evident, controlul nu are drept 
scop doar înlăturarea unor lipsuri,

viața de partid

ci, în primul rînd. prevenirea lor, asigurarea desfășurării normale a întregii activități. Este un fapt Cunoscut că asigurarea unei ritmicități corespunzătoare constituie una din principalele condiții ale îndeplinirii sarcinilor de producție ale. întreprinderii. Cerînd conducerii administrative să prezinte decadal o informare asupra stadiului îndeplinirii planului la principalii indicatori, comitetul de partid de la uzina „Elastic" din Sibiu poate interveni prompt prin concentrarea eforturilor colectivului spre înlăturarea defecțiunilor încă de cum au apărut. Sesizînd că ritmicitatea în secția arcuri nu era corespunzătoare, comitetul de partid a cerut conducerii uzinei luarea unor măsuri hotărîte pentru eliminarea transporturilor interne neeconomi- coase, a încrucișărilor de fluxuri, ca și a locurilor înguste. Totodată, organizația de bază din secție a fost îndrumată să se situeze în fruntea acțiunii și să sprijine conducerea secției în găsirea celor mai corespunzătoare soluții. Aplicarea măsurilor stabilite a fost urmărită pas cu pas. Secția a intrat într-un ritm normal de lucru. Efectul controlului exigent, continuu ? Anul trecut uzina a realizat decadă de decadă o ritmicitate foarte bună.Firește, controlul de partid asupra conducerilor administrative se exercită în diferite forme. în oricare dintre aceste forme însă, el 
nu se limitează la simpla consta
tare a neajunsurilor, rolul său este

if in-
„Gh. 

Institu- 
proiec- 
privesc 

la u-

Pregătiri pentru decada cadourilor la magazinul „Eva" din Capi
tală Foto : A. Cartojan

Incendiu pe patru roți
— Te rog să povestești 

de la început. Vreau să 
audă și dumnealor.

— Mă cheamă Constantin 
N. Dordea și sînt de profe
sie constructor.

— Treci, te rog, la in
cendiu.— In ziua de 12 august 
1963...

— Una mie nouă sute șai
zeci și trei P

la 
în- 
nr. 
de

— Da. M-am dus 
I.R.T.A.-Craiova și am 
chiriat autocamionul 
27 241 cU scrisoarea 
transport nr. 0910728...

— Pentru ce aveai nevoie 
de acest autocamion P

— Am fost transferat din 
Oltenia la T.R.C.L.-Bucu- 
rești ca șef al șantierului 
Fundulea. Am închiriat au
tocamionul pentru a-mi 
transporta lucrurile la Fun
dulea.

— N-ai ajuns la incendiu.
— Imediat. Am închiriat, 

cum zic, autocamionul, l-am 
încărcat cu lucrurile ce 
urma să le transport. S-au 
urcat în cabină, lingă șofer, 
nevastă-mea și copilul cel 
mic și-au pornit la drum.

— Incendiul P
— In apropiere de Pi

tești, la punctul Geamăna, 
autocamionul nostru a fost 
depășit de un motociclist, 
care a început să strige spre 
șofer: „Alo, vezi c-ai luat 
foc /" Șoferul a oprit și... A 
oprit prea tîrziu. Lucrurile 
mele au ars. Scrum s-au 
făcut.

— Și?
— S-a făcut un proces 

verbal, s-a constatat că 
mi-au ars lucruri în valoare 
de circa 40 000 de lei.

— De la ce-a izbucnit 
incendiul ? Ați uitat cumva 
cuptorul de la aragaz a- 
prins P Ori vreun primus P

— Da’, de unde I De la 
un scurt circuit. Mai bine 
zis de la acumulatorul ma
șinii, care-n loc să fie mon-

tat la șasiul autocamionului, 
era montat în caroserie.

— Dar cum de au dat 
drumul în cursă la un au
tocamion care nu prezenta 
garanție P

— Eu n-am de unde să 
știu, li interesează pe dum
nealor. Pe cei de la I.R.T.A... 
Am închiriat mașina, am 
plătit cît mi-au cerut...

— Ați primit despăgubi
rile care vi se cuveneau P

se cere să dau înapoi și cei 
zece mii de lei. Și pe lingă 
aceștia am mai cheltuit încă 
vreo șapte...

— Cum P
— Cu procesul care s-a 

ținut în trei orașe și nu s-a 
rezolvat încă.

— Cum în trei orașe P
— Prima dată procesul la 

Craiova, că de-acolo am în
chiriat autocamionul. După 
aceea, la Pitești, că acolo s-a

foileton de Nicuta tânase

— Am făcut un memoriu 
la Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene — 
și imediat s-au luat măsuri. 
Mi s-au trimis — prin man
datul poștal nr. 3010 din 23 
octombrie 1963 — 10 000 de 
lei avans din suma ce urma 
s-o primesc drept despăgu
biri.

— Cine v-a trimis suma P
— I.R.T.A.-Bacău cu se

diul în Piatra Neamț.
— Ziceai că autocamionul 

l-ai închiriat de la Craiova.
— Așa a fost ■■ de la 

I.R.T.A. Craiova. Dar 
camionul făcea parte 
parcul Bacăului.

— Nu prea înțeleg
Dar, totuși, spune-mi, ai 
primit, pînă la urmă, și res
tul de despăgubiri P

— Da’ de unde l Acum ml

auto- 
din

cum.

întîmplat incendiul, adică pe 
teritoriul regiunii Argeș, ca 
la urmă să se mute la Bacău, 
pentru că autocamionul a- 
parține de I.R.T.A. Bacău.

— Deci pentru drepturile 
dumitale ai fost trimis din 
I.R.T.A. in I.R.T.A. Craiova, 
de unde ai închiriat autoca
mionul, ce zice P După pă
rerea mea, cu ei trebuie să 
te judeci. De ce te amestecă 
pe dumneata în bucătăria al
tor I.R.T.E. ?... Eu știu că 
articolul 39 al H.C.M. nr. 
4911958, publicat în Colecția 
de Hotărîri nr. 26 din 25 
iulie 1959, prevede : „Cărău
șul răspunde de integritatea 
mărfurilor primite spre trans
port din momentul predării 
pînă la eliberarea către des
tinatar".

— Ei s-au spălat pe mtini, 
precum Pillat din Pont,

Mi-au spus să mă judec eu 
șoferul de la Piatra Neamț.

— Și P
— Eu nu cu șoferul am 

contractat transportul lucru
rilor, ci cu I.R.T.A. Craiova. 
Deci pentru mine I.R.T.A. 
Craiova este cărăușul. Sâ se 
judece I.R.T.A. Craiova cu 
I.R.T.A. Bacău. De ce mă 
amestecă 
mă pune

— IP
— Mai 

cum... eu sînt dat în ju
decată.

— De
— De 

sediul la 
tind să 
zece mii de lei care mi-au 
fost trimiși ca avans la des
păgubiri. Spun... dar mai 
bine să citez textual din ac
tul prin care directorul 
D.R.T.A. Bacău, Petre Si- 
mion, mă cheamă în jude
cată pentru restituirea avan
sului: „Dacă nu ni s-ar acor
da acest drept — spune to
varășul director — plata 
noastră ar reprezenta pentru 
pîrît (adică pentru mine, 
păgubașul) o îmbogățire 
fără o justă cauză".

Așa îmbogățire n-aș do
ri-o nimănui. Nici chiar bi- 
rocraților care mă poartă 
pe drumuri de vreo trei ani.

— In schimb, în materie 
de drumuri, de kilometri, te 
poți mîndri acum că ești 
sutamiist. Sau mai degrabă 
ai prefera să fii... patruzeci- 
miist — adică să ți se plă
tească suma ce o revendici 
drept despăgubiri.

Dialogul se oprește aici, 
pentru concluzii, nu mai 
am spațiu. Redacția va pro
grama însă pentru răspuns 
spațiul cuvenit. Dar vă ru
găm să nu ne trimiteți răs
punsul cu vreun autocamion 
I.R.T.A.

pe mine P De ce 
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cine și pentru ce P
I.R.T.A. Bacău, cu 
Piatra Neamț. Pre- 
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de a ajuta efectiv conducerile ad
ministrative în îndeplinirea sarci
nilor ce le revin în lumina hotărî- rilor partidului și guvernului.în practica organizațiilor de partid s-a încetățenit metoda ca periodic să fie ascultate în ședințe de comitet, birou, în adunări generale, informări sau rapoarte din partea conducerilor tehnico-administrative. Procedeu util, desigur. Ce se constată însă ? în unele locuri, printre altele la întreprinderea „8 Mai"- Mediaș, comitetul de partid se limitează la informări sau referate care adesea păcătuiesc prin caracter tehnicist, lipsit de combativitate, prezentînd astfel comuniștilor o imagine trunchiată asupra stărilor de lucruri din întreprindere. Spre deosebire de acest procedeu, rezultate bune se obțin acolo unde referatul prezentat de director sau de un alt cadru din conducere este însoțit de un material al organizației de partid, a- cesta fiind rezultatul studiilor e- fectuate cu participarea unui însemnat număr de comuniști și tovarăși din activul fără de partid. Eficiența unui asemenea control rezultă și din următorul exemplu : planul M.T.O. întocmit Ia începutul anului trecut de conducerea u- zinei sibiene „Independența" însuma 134 obiective, al căror efect economic — s-a constatat — nu acoperea sarcina de reducere a prețului de cost și contribuia în mică măsură la creșterea productivității muncii. Firește, comitetul de partid a intervenit. Plenara comitetului de partid a ascultat informarea prezentată de directorul general. Dar, în pregătirea ședinței un colectiv alcătuit de comitetul de partid a analizat amănunțit situația la fiecare loc de muncă, s-a consultat cu organizațiile de bază din secții, cu numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri. Așa se face că materialul prezentat în plenară de comitetul de partid a oferit o bază temeinică de discuții, a imprimat dezbaterilor exigență, combativitate, s-au făcut numeroase propuneri concrete. Planul M.T.O. a fost completat cu peste o sută de o- biective, iar rezultatul controlului de partid, al gîndirii colective s-a materializat la sfîrșitul anului în creșterea productivității, muncii și realizarea unor însemnate economii la prețul de cost.Experiența a numeroase organizații de partid din întreprinderile regiunii confirmă că eficiența con
trolului de partid este cu atît mâl 
mare cu cît la exercitarea lui par
ticipă masa largă a comuniștilor. Bineînțeles, aceasta presupune nu numai alcătuirea unor colective care să ajute comitetul, de partid în exercitarea controlului, dar și informarea periodică a comuniștilor asupra celor mai importante aspecte ale activității ' organizației de bază, asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor care, stau în fața întreprinderii. îndrumăm organizațiile de bază, să cultive.în rîndtț- rile membrilor de partid o înaltă exigență și spirit de răspundere astfel incit fiecare să contribuie prin forța mobilizatoare a exemplului personal la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan și totodată să sesizeze cu promptitudine .organizației de partid neajunsurile ivite, să facă propuneri pentru înlăturarea lor.Ce se întîmplă cînd nu se procedează așa 7 Concludente sînt stările de lucruri de la uzina „Rulmentul". Deși de mai multă vreme rebuturile și consumurile exagerate de metal aduc serioase prejudicii activității economice a uzinei, comitetul de partid nu a antrenat activul de partid, masa comuniștilor, întregul colectiv de muncă, la dezvăluirea cauzelor care generează aceste neajunsuri, la înlăturarea lor.

Exercitarea dreptului de control 
asupra conducerii tehnico-admi
nistrative nu este un scop în sine, 
el trebuie să se finalizeze prin mă
suri practice, a căror aplicare să 
fie urmărită sistematic. Numai așa putem vorbi de caracterul activ, dinamic al controlului de partid.Ca și în orice alt domeniu al muncii de partid, slaba exigență, 
tendințele de formalism, lipsa de 
vigoare și eficiență în control fac 
ca lipsurile să persiste. Analizele făcute de organizația de bază de la întreprinderea „Mobila" din 
Sf. Gheorghe nu au dezvăluit cu curaj adevăratele cauze ale neajunsurilor în organizarea muncii, membrii de partid din conducerea întreprinderii nu aU fost trași la răspundere pentru gravele încălcări ale disciplinei de plan. în climatul propice cocoloșirii lipsurilor, firește că acestea s-au amplificat, iar întreprinderea a încheiat anul 1966 fără a îndeplini indicatorii de plan. A fost necesară intervenția hotărîtă — deși cu întârziere — a comitetului raional de partid pentru curmarea acestei stări de lucruri.întreaga noastră activitate ne-a demonstrat importanța primordială a conducerii de partid în toate domeniile vieții economice și so- cial-culturale. Pline de învățăminte pentru comitetul regional au fost concluziile desprinse din lucrările conferinței organizației regionale de partid, care au scos în evidentă că neajunsurile care s-au manifestat în activitatea unor întreprinderi și unități agricole s-au datorat în bună măsură slabei exigențe a unor organizații de partid față de conducerile tehnico-administrative. Măsurile' luate în ultimul timp, ajutorul sistematic acordat organizațiilor de partid în îmbunătățirea stilului lor de muncă ne dau convingerea că exercitarea conducerii și controlului de partid se va ridica la nivelul cerințelor actuale, contribuind astfel într-o măsură mereu mai mare Ia îmbunătățirea calitativă a întregii activități economice.
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RAPORTUL teatre tv cinema

CONSILIULUI U.A.S.R.Raportul prezentat de MIBCEA ANGELESCU, președintele Consiliului U.A.S.R., menționează că cea de-a Vl-a Conferință, chemată să facă bilanțul a doi ani de activitate a asociației, marchează împlinirea unui deceniu de la constituirea Uniunii Asociațiilor Studenților. Exprimînd gîndurile și sentimentele întregii studențimi române, raportul a subliniat că înalta apreciere dată tineretului universitar, îndrumările și îndemnurile însuflețitoare cuprinse în cu- vîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă o mărturie a grijii și atenției cu care partidul și statul se preocupă de formarea și educarea viitorilor intelectuali.Raportul a reliefat condițiile optime de dezvoltare a școlii noastre superioare. Pe băncile celor 181 de facultăți din cele 15 centre universitare învață astăzi un număr impresionant de studenți, la fiecare 10 000 locuitori 70 de tineri se pregătesc să devină intelectuali cu o înaltă calificare. Paralel cu extinderea și diversificarea institutelor și facultăților s-au înălțat noi edificii universitare, cuprin- zînd amfiteatre, săli de curs și se- minarii, laboratoare moderne. O mărturie a condițiilor create în țara noastră pentru ca tinerii să-și poată consacra întreaga lor capacitate învățăturii o constituie acorr darea de burse pentru 60 la sută din totalul studenților de la cursurile de zi, faptul că majoritatea studenților locuiesc în cămine și. iau masa la cantine. în următorii ani se va dezvolta baza materială a școlii superioare, spațiul de școlarizare va crește în cursul cincinalului cu aproape 300 000 mp, se va îmbunătăți dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă pentru studiu și cercetare științifică.în continuare, în raport se arată că marea majoritate a studenților învață cu seriozitate și pasiune, se străduiesc să-și însușească temeinice cunoștințe de specialitate, un larg orizont cultural. Cea mai mare parte a celor 33 000 ingineri, economiști, medici, profesori și artiști care au absolvit facultățile în ultimii doi ani s-au încadrat cu simț de răspundere în munca avîntată a întregului popor.Succesele dobîndite în pregătirea noilor promoții de intelectuali înmănunchează, în același timp, roadele eforturilor valorosului corp didactic universitar, competența, dragostea și căldura cu care dascălii îndrumă pașii studenților pe căile anevoioase, dar nobile, ale însușirii științei, tehnicii și culturii.Aceste succese reflectă, totodată, aportul asociațiilor studenților, care, în perioada ce a trecut de la a V-a Conferință a U.A.S.R., și-au concentrat eforturile pentru sprijinirea procesului complex de formare a viitorilor specialiști, mobilizarea studenților la respectarea disciplinei universitare, dezvoltarea dragostei de profesie, cultivarea pasiunii pentru cunoașterea noutăților de specialitate, pentru munca de cercetare științifică.Asociațiile au răspuns prin activități multiple preocupărilor studenților pentru însușirea politicii partidului, interesului acestora pentru cunoașterea realizărilor oamenilor muncii, a trecutului de luptă al poporului, a comorilor culturii naționale și universale. Asociațiile s-au consolidat an de an din punct de vedere organizatoric, și-au întărit prestigiul și influența în rîndurile studențimii.îndeplinirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, a măsurilor stabilite pentru asigurarea mersului înainte în toate domeniile vieții economice și sociale ridică în fața cadrelor cu pregătire superioară sarcini cu totul deosebite. Amintind că în anii cincinalului facultățile noastre trebuie să dea țării peste 120 000 specialiști, raportul arată că sarcinile mari puse de partid privind creșterea continuă a eficienței întregii activități economice solicită viitorilor specialiști o temeinică pregătire, o înaltă competență. Privite prin această prismă, rezultatele ultimilor doi ani universitari, pozitive în ansamblul lor, reliefează totuși o seamă de deficiențe importante. Nepromovarea și exmatricularea înregistrează un procentaj ridicat. Pe de altă parte, o serie de absolvenți fac cu greu față 
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cerințelor locului de muncă respectiv, ca urmare a cunoștințelor insuficiente dobîndite în facultate.Desigur, învățămîntul superior reprezintă un proces de o deosebită complexitate, la succesul căruia concură mai mulți factori. Este evident că în acest proces factorul ho- tărîtor îl constituie eforturile personale ale studentului. Iată de ce rezultatele slabe la învățătură obținute de unii studenți se datoresc îndeosebi lipsei de exigență față de propria pregătire, neînțelegerii faptului că este în primul rînd în interesul lor să-și însușească temeinice cunoștințe în profesiunea pe care și-au ales-o, ignorării principalei lor răspunderi sociale.în condițiile revoluției tehnico- științifice, viitorii intelectuali au datoria de a-și însuși tot ceea ce este nou, înaintat în știința și cultura națională și mondială, ultimele cuceriri în domeniul respectiv. Folosind din plin competența și solicitudinea corpului didactic, studenții trebuie să dobîndească, încă de pe băncile facultății, obișnuința și pasiunea pentru cercetarea științifică, pentru activitatea de creație, să cunoască tot ce este nou în domeniul științei pentru care se pregătesc. Una din căile principale pentru a obține în anii facultății o asemenea pregătire este studiul individual, organizat și metodic, obișnuința de a stărui zilnic, ore întregi, la masa de lucru, în fața cursului și a manualului, a revistelor și tratatelor de specialitate.în continuare, raportul a subliniat necesitatea înarmării atente, sistematice, a studenților de toate specialitățile cu cunoștințe temeinice în științe sociale. De asemenea, un loc important trebuie să revină pregătirii economice, astfel încît, după absolvire, cadrele inginerești să poată rezolva cu competență problemele legate de perfecționarea activității economice a întreprinderilor.Formulînd o serie de propuneri pentru perfecționarea procesului de învățămînt, îmbunătățirea planurilor și programelor de învățămînt, a manualelor universitare, a practicii în producție, raportorul a arătat că aceste probleme implică un studiu și o reglementare corespunzătoare pe linie de stat. Consiliul U.A.S.R. va acorda în acest sens tot sprijinul Ministerului învățămîn- tului și celorlalte organe centrale.Analizînd contribuția asociațiilor studenților la pregătirea temeinică a viitorilor specialiști, la ridicarea continuă a nivelului învățămîntu- lui superior, raportorul a considerat că, în viitor, asociațiile trebuie să simtă mai mult răspunderea față de modul cum își îndeplinesc studenții obligațiile universitare, să acționeze mai hotărît pentru statornicirea unui climat favorabil studiului. Propunînd îmbunătățirea sistemului actual al burselor de stat, raportorul a menționat că criteriile de acordare a acestora trebuie să angajeze în mai mare măsură răspunderea profesională și materială, să aibă un caracter mai stimulativ.Abordînd problema activității cercurilor științifice, raportul a subliniat că acestea trebuie să a- corde studenților care dovedesc pasiune și înclinație un ajutor multilateral în însușirea metodicii de cercetare. Experiența arată că este utilă și posibilă cuprinderea unor studenți cu o pregătire foarte bună, din ultimii ani de studiu, în colectivele de cercetare ale catedrelor.Raportul a analizat pe larg activitatea educativă desfășurată de asociații în scopul aprofundării de către studenți a marxism-leninis- mului, a politicii partidului, înțelegerii de pe poziția concepțiilor noastre a realităților lumii contemporane. O mare amploare trebuie să ia acțiunile menite să ducă la cunoașterea de către studenți a glorioasei istorii de luptă a poporului român, a tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare și partidului comunist, a realizărilor și perspectivelor de dezvoltare ale țării noastre. Asociațiile vor trebui și pe viitor să dezvolte sentimentul frăției dintre studenții români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, care, învățînd și trăind laolaltă, se pregătesc pentru a sluji același nobil ideal — fericirea și bunăstarea întregului popor, 

continua înflorire a patriei socialiste.Raportorul s-a ocupat apoi de necesitatea respectării riguroase, de către toți studenții, a normelor de conduită universitară, arătînd că asociațiile trebuie să contribuie la dezvoltarea opiniei de masă împotriva atitudinii de toleranță față de abaterile unor studenți, să contribuie mai mult la educarea studenților în spiritul comportării demne în societate și familie, în toate împrejurările vieții.Cerînd membrilor lor să îndeplinească cu conștiinciozitate toate obligațiile impuse de procesul de învățămînt, să aibă o comportare și ținută demnă, asociațiile au în egală măsură datoria să răspundă dorințelor firești ale studenților de a duce o viață spirituală cît mai bogată, să le ofere, după orele de muncă, multiple posibilități de a se recrea, de a-și petrece cît mai plăcut și util timpul liber. Cu toate realizările dobîndite, activitățile culturale, sportive și distractive organizate de unele asociații nu sînt la nivelul interesului și exigențelor tineretului universitar. Asociațiile trebuie să ofere în viitor posibilități și mai largi de petrecere a zilelor de odihnă în tabere și excursii, corespunzător bunelor condiții materiale create.Una din sarcinile importanțe ale asociațiilor este aceea de a ajuta ca la nivelul facultății și anului să se organizeze acțiuni care să permită atragerea tuturor studenților la activitățile din cluburi și case de cultură — acțiuni pe care le solicită studenții — astfel încît a- ceștia să participe la manifestări cultural-artistice și distractive potrivit gusturilor, înclinațiilor și preocupărilor fiecăruia.Raportul a precizat că în foarte multe cazuri asociațiile nu folosesc pe deplin drepturile și posibilitățile de care dispun pentru a controla activitatea cantinelor, căminelor și unităților medico-sanitare. Asociațiile trebuie să ia poziție hotărîtă împotriva unor manifestări reprobabile ale studenților, să vegheze cu toată răspunderea la păstrarea și folosirea bunurilor materiale puse la dispoziția tineretului studios. Totodată, unele conduceri din institute nu manifestă receptivitate față de sesizările și propunerile studenților sau asociațiilor și le rezolvă cu întîrziere. Ministerul învă- țămîntului ar trebui să exercite un control mai riguros asupra felului în care conducerile institutelor și facultăților se ocupă de buna funcționare a căminelor, cantinelor și unităților medico-sanitare.în raport s-a subliniat necesitatea îmbunătățirii activității asociațiilor din facultăți și ani de studii, cărora consiliile U.A.S. trebuie să le acorde un și mai larg sprijin în îndeplinirea atribuțiilor lor.Sarcinile actuale, experiența do- bîndită în ultimii ani — a spus raportorul — impun îmbunătățirea unor prevederi și formulări din statutul asociațiilor studenților, care vor avea darul de a întregi cadrul necesar dezvoltării la un nivel superior a activității noastre.Este datoria tuturor asociațiilor să ajute pe toți studenții, și cu deosebire pe cei care pășesc pentru prima oară pragul facultăților, în cunoașterea scopului, caracterului și sarcinilor organizației noastre, să antreneze întreaga masă a membrilor la îndeplinirea exemplară a îndatoririlor statutare, la activitatea profesional-științifică, culturală, sportivă și social-gospodărească.în continuare, raportorul a arătat că studențimea patriei noastre sprijină cu hotărîre politica externă a partidului și guvernului.Animată de dorința de a contribui la întărirea și lărgirea rîndurilor Uniunii Internaționale a Studenților, U.A.S.R. participă activ la realizarea programului de activitate al acestei organizații. Raportul a subliniat că U.A.S.R. militează pentru sporirea aportului U.I.S. la o mai intensă colaborare a organizațiilor studențești, la dezvoltarea solidarității studenților, la întărirea unității internaționale a tineretului universitar — indiferent de concepțiile sale politice, filozofice, religioase — în lupta pentru eliberarea națională, pace și progres social.Alături de opinia publică mondială, se spune în raport, studenții români, ca și întregul nostru popor, condamnă cu tărie agresiunea americană în Vietnam, cerînd ca S.U.A. să pună capăt, neîntîrziat, definitiv și necondiționat bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, să înceteze actele de război, să retragă trupele, să recunoască Frontul Național de Eliberare, reprezentantul autentic al Vietnamului de sud, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele sale interne, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu propriile sale interese și aspirații.La capătul primului deceniu de existență și activitate rodnică — a încheiat raportorul — putem privi cu satisfacție drumul parcurs de a- sociațiile studenților, cu sentimentul legitim că acestea au fost părtașe la formarea a zeci de mii de specialiști, astăzi stimați și pre- țuiți pentru strădania, competența și entuziasmul cu care muncesc și creează valori în uzine, pe ogoare, în școli, în laboratoare și institute de cercetări, pretutindeni unde viața tumultuoasă a patriei i-a ehemat.Pregătindu-ne temeinic pentru a deveni specialiștii de înaltă competență intelectuală de care are nevoie societatea noastră în plin progres, vom tace dovada devotamentului cu care înțelegem să muncim pentru ca națiunea română să devină tot mai puternică și înfloritoare.

• Teatrul de operă șl balet : DON CARLOS — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : MARIA 
STUART — 19, (sala Studio) : O FEMEIE CU BANI — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CEZAR ȘI CLEOPATRA — 19,30, (sala din 
str. A). Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA
— 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de comedie) : 
GAIȚELE — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETE-CONCERT — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : CEI TREI MUȘCHETARI — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ
— 15,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL
— 19,30.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’67 — 19,30.

Fenomene de 
îmbătrînire
prematură în 
arta noastră

Imbăfrînirea este un fenomen fizio
logic ineluctabil. Imbăfrînirea prema
tură — un proces patologic, de uzură 
și deviere a funcfiunilor vitale într-un 
organism ; schimburile vitale cu me
diul care-l întrefine și-i justifică exis
tența lîncezesc, se produc staze 
sufocante în țesuturi, obezitate, imo
bilitate, întregul sistem devine im
penetrabil la stimulii realității în miș
care, vulnerabil la viruși nocivi în 
stare să-i altereze. în arfă, în arta tea
trală în speță, primul proces este ex
clus, i se substituie evoluția progre
sul necontenit, prin care societatea în 
permanentă dezvoltare, asemenea mi
raculoaselor izvoare din basm, îi dă 
tinerețe fără bătrînețe. De aceea, orice 
„îmbătrînire" a artei e prematură în 
cadrul unei societăți viguroase, în pli
nă ofensivă pentru cucerirea celor mai 
înalte zone de civilizație, materială și 
spirituală.

După o perioadă ascendentă de a- 
firmare de-a lungul acestor două de
cenii, confirmată și reafirmată prin 
Succese cu larg ecou în țară și străi
nătate, teatrele noastre lirice înregis
trează, după părerea mea, „tulburări 
funcționale” care trebuie să dea 
de gîndit. Simptomul „critic" cel 
mai elocvent este refluxul publi
cului, Opera a stat prea mult, prea 
îndelung în expectativă. Formulele i 
s-au învechit, cele noi, cînd n-au fost 
structurale și au mimat un simulacru 
de înnoire, s-au veștejit peste noapte. 
Monotonie a repertoriului, rulat ca 
o placă veche de gramofon, mono
tonie a distribuțiilor, monotonie a rea
lizărilor scenice — „tradiționale" ori 
„moderne" după rețetă. E un arsenal 
primitiv în raport cu spectaculoasa varie
tate de voci’, imagini, expresie, și nu în 
ultim loc, de sensibilitate și gîndire, des
fășurată de arta și tehnica modernă care 
îl servesc .

Teatrul de operă trebuie să se înno
iască — în structura, în practica ad- 
ministrativ-organizatorică, în modul de 
a gîndi specificul lui artistic, în moda
litățile chemate să-l pună în valoare 
și să-l facă atractiv (și nu „atracțios”) 
pentru a da impuls unui nou flux al 
publicului. Problemă complexă, de ad
ministrație și statistică, de estetică, mu
zicologie și teatrologie, de cercetare 
sociologică aplicată asupra fenomenu
lui spectacol-spectatori, care se cuvine 
mai temeinic studiat în concret, în 
condițiile locale specifice fiecărei uni
tăți, Operează însă în toate cazurile 
aceleași linii de forjă cu al căror nume 
M. Ralea și T. Hariton în „Sociologia 
succesului" au indicat nu numai capi
tole, ci și probleme de bază ; selec
ție succesuală, succes și valoare, pu
blicul succesual.

Chestiunea selecției a devenit vi
tală pentru fiecare din teatrele noastre 
lirice. Selecția succesuală operează aici 
fără îndurare, după cum fără cruțare 
se răzbună cînd e frînată să opereze. 
Unele scheme ale operelor s-au „um
flat" pantagruelic dintr-o excesivă foa
me de cîntăreți ce ar asigura succese. 
Valorile creditate nu s-au confirmat în
totdeauna și a rămas balastul care în
treține fermentații ce nu se pot nici
decum drena. Cele ce s-au confirmat 
cu strălucire au fost în mare parte avid 
absorbite de prima scenă lirică și de 
acolo, tot mai frecvent solicitate, se 
afirmă peste hotare, aducîndu-ne mîn- 
dria unor mari satisfacții ; iar publicul 
îi primește cu cel mai nestăvilit entu
ziasm pe acești cîntăreți, atunci cînd 
reușește să-i prindă într-un spectacol 
în țară,, mai ales pe scenele de unde 
și-au luat zborul. Valorile de mijloc 
au rămas pe loc. Dar mai sînt lăstarii 
— potențialul lor de neprețuit. Struc
tura organizatorică e chemată să 
ia act de aceste realități, să le cu
prindă într-un fel nou, deschizînd ză
gazuri pentru a descongestiona sche
mele „umflate", pentru a anima cir
culația valorilor solistice proeminente 
pe toate scenele țării, pentru a pre
găti terenul și atmosfera necesară opti
mei maturizări a lăstarilor, fără a-i mai 
smulge neapărat din rădăcini și a-i 
transplanta neapărat în Capitală.

Actuala structură organizatorică a 
teatrelor de operă menține un balast

de llie BALEA

greu și împiedică circulația necesară a 
valorilor pe scenele din țară. Faptul e 
valabil pentru Cluj, lași ori Timișoara, 
pentru Brașov sau Galați, ca și pentru 
prima noastră scenă lirică. Existența u- 
nei trupe restrînse, de bază, statornice 
în fiecare Operă și asigurarea elemen
telor solistice „de vîrf” prin contracte 
par a se impune tot mai mult ca o 
soluție. Desigur că aceasta ar implica 
o nouă concepție de organizare a sta
giunilor lirice, o planificare pe perioa
de a repertoriului curent, o progra
mare judicioasă a premierelor, un alt 
ritm de pregătire a spectacolelor, în 
toate o înviorare necesară, salutară. Și, 
de bună seamă, majoritatea soliștilor 
de frunte ar fi obligați la un nou fel

puncte de vedere

de a înțelege studiul individual, așa 
cum îl practică azi cu interes și emu
lație cîntărefii noștri de seamă frecvent 
solicitați în străinătate.

Concepția noastră actuală despre 
succes e indestructibil legată de con
ceptul de valoare. Sînfem departe cu 
mai mult de o întreagă epocă de mo
mentul cînd, cu amărăciune vehemen
tă, neobositul Camil Petrescu denunța 
teatrele care „vînd montări fastuoase 
publicului, cum negustorii fără scrupule 
vînd oglinzi și sticle colorate negrilor 
din Africa" („Umbră și lumină" — 
1924). Și totuși, pe unele scene lirice 
mai apar din cînd în cînd „oglinzi și 
sticle colorate" ce pot „lua ochii" ce
lor ce nu privesc în miezul lucrurilor. 
Nu trebuie să ne amăgim. Valoare în 
operă înseamnă muzică făcută cu cea 
mai mare, severă exigență ; înseamnă 
voci, nu numai de bravură, ci mai a- 
les maleabile, stilate, sensibile și foar
te expresiv-muzicale ; înseamnă regie 
sugestivă, revelatoare de idei și decor 
adecvat acestui țel, ambele îmbrăcînd 
un nou mod de gîndire și simțire 
care e al epocii noastre, al societății 
românești contemporane în plin dina
mism. Valoare înseamnă repertoriu de 
valoare — cuprinzător, mereu variat 
pentru a nu-l supune uzurii — valori

Punct muzeistic 
la Petricani

BACĂU (coresp. „Scînteii’j. — 
Cu colecția de materiale arheolo
gice și obiecte etnografice adu
nată de Nicolae Popa, locuitor al 
comunei Petricani din raionul Tîr- 
gu Neamț, s-a înființat, într-una 
din cele mai vechi clădiri din sat, 
un interesant punct muzeistic. 
Printre cele 1 800 de exponate se 
află vase și fragmente ceramice, 
vîrfuri de săgeți, un tezaur ro
man format din monede de argint 
datind din secolele I și II al erei 
noastre și alte obiecte descoperire 
cu prilejul săpăturilor făcute pe 
raza comunei.

Acesta este al treilea punct mu
zeistic organizat 1n satele regiunii 
Bacău.

18,00 — Pentru cei mici : Po
vestiri pe degete : „Ne- 
ghiniță" de Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea.

18,25 — Pentru tineretul școlar: 
1001 de întrebări.

19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,17 — Buletinul meteorologic.
19.20 — Recital poetic : Ion Pll-

lat.
19,30 — Telecronica economică. 
20,00 — Muzică corală.

Concert susținut de Co
rul Radioteleviziunii Ro
mâne. Dirijor : Carol 
Litvin.

20.20 — Seară de teatru : „Bie
tul meu Marat" de A- 
lexei Arbuzov. Prezintă 
colectivul Teatrului 
C.F.R.-Giulești.

— în pauze : — Poșta te
leviziunii. — Filmul do
cumentar : „Ritmuri și 
imagini" — o producție 
a studioului „Al. Sahia".

23,10 — Telejurnalul de noapte.

esențiale în repertoriu — pe și nici
odată peste măsura forțelor disponibi
le. Și prin „valori esențiale” înțeleg 
deopotrivă opul (un Monteverdi, un 
Purcell, un Hăndel, un Mozart, Verdi, 
Wagner, Mussorgski, Enescu etc.) și 
realizarea lui. Nu cred că trebuie să 
ne alarmeze, ba chiar pe unii să-i spe
rie, temporara rezervă a publicului 
față de unele lucrări noi de valoare, 
ci refluxul spectatorilor de la re
pertoriul prea uzat de o mono
tonă și îndelungată reluare. Pe sce
na Teatrului de Operă și Balet s-au 
realizat „Maeștrii cîntăreți din Niiren- 
berg’ de Wagner, „Cavalerul rozelor" 
de R. Strauss, „Peleas și Melisande" 
de Debussy, la Cluj „Viitoarea" de 
E. Suchon, „Logodnă la mînăstire" de 
Prokofiev, „Visul unei nopți de vară" 
de Britten, la Timișoara „Isteața" de 
Carl Orff, iar acestea, și încă altele, 
au fost fără îndoială acte de cultură, 
în asemenea cazuri nu se poate pune 
problema unei recuperări imediate, ci 
se face o investiție spirituală, se 
acumulează o „zestre" foarte ne
cesară generațiilor în plin pro
ces de formare de-a lungul mai 
multor stagiuni. Menținută în timp cu 
grija și perseverența necesară, conju
gată cu răbdătoare, multiple și eficace 
acțiuni de educație muzical-artistică (o- 
perele, conservatoarele, școlile de mu
zică, cercurile studențești etc. își pot 
coordona asemenea acțiuni) această in
vestiție se amortizează în timp. Nu 
poți pretinde unui pom ce abia l-ai 
sădit să dea rod deplin din primul an. 
Prezente meteoric în una sau două sta
giuni cu cîteva reprezentații, multe din 
titlurile amintite și altele au dispărut 
din repertoriu, totdeauna din „cauze 
obiective".

țn această ordine de lucruri pro
blema repertoriului original românesc 
se pune cu cea mai grea răspundere. 
Cu toate realizările care ar putea fi 
citate — de la „Oedip" reprezentat 
încă numai pe scena centrală, pînă la 
„O noapte furtunoasă” și „Pană Lesnea 
Rusalim" menținute în repertoriu — 
sînt multe titluri părăsite prea curînd. 
în general teatrele lirice sînt despăr
țite încă prin metereze și șanțuri prea 
adînci de șantierul creației lirice con
temporane, înfr-o expectativă pasivă, 
care nu stimulează, nu dă impuls crea
ției originale. Și aici zace o mare zes
tre pe care am putea s-o valorificăm. 
Să comparăm : între 1920—1946 Ope
ra Română din Cluj a prezentat 22 de 
lucrări originale autohtone, în timp ce 
din 1947 pînă azi numai 10. Statisti- 
cianul ar putea extinde investigația și 
pentru Opera din București. Comparînd 
condițiile de care au dispus teatrele 
lirice în prima perioadă, nu o dată pre
care, cu cele de care dispun azi, bilan
țul e mult, mult prea deficitar.

în sfîrșit — publicul, pentru lumea 
operei dintotdeauna „marea necunos
cută” cu riscurile, surprizele ei. Cred 
că această „mare necunoscută" poate 
și trebuie cunoscută. Procedeele de 
sondare a opiniei sînt astăzi curente. 
Organizînd la începutul stagiunii o 
consfătuire cu spectatorii, noua condu
cere a Operei Române din Cluj a as
cultat cîteva „glasuri din public" și a 
luat măsuri imediate, accelerînd 
schimbarea și împrospătarea distri
buțiilor, operînd anumite selecții 
în acestea, sporind varietatea pro
gramărilor ; un interes sporit s-a 
înregistrat de îndată la casa de 
bilete, în sală. E un pas. Dar cred că 
mai sînt mulți pași de făcut — spre 
publicul potențial, de la copii, elevi, 
studenți, pînă la toți cei din generația 
matură, care vin rar sau nu vin la o- 
peră. Sondarea acestor zone virgine e 
o problemă. Deocamdată n-aș putea 
anticipa mai mult decît convingerea că 
evenimentul artistic autentic, fapt de 
cultură, e singurul capabil să arunce 
punți spre acest public, să-i deschidă 
interesul pentru teatrul liric. Evenimen
tul artistic nu apare însă prin „gene
rație spontanee", ci în organisme vii, 
active, capabile, în care valoarea este 
supremul criteriu. Și acesta e în fond 
și remediul îmbătrînirii premature.

„Cartea prin poștă“Bibliotecile din întreprinderi ți instituții își pot procura cărțile dorite adresîndu-se librăriei cooperației de consuni 
„Cartea prin poștă" din București, ștr. Sergent Nuțu Ion nr. 8 12, raionul Lenin. Cărțile se livrează cu plata prinvirament. La cerere, librăria trimite gratuit rrfbteriale de informare bibliografică.

concerte
Orchestra simfonică a cinematografiei, avînd la pupitru pe Marcel Dautremer (Franța), prezintă azi la Ateneu „Bachus și Ariana" — Suita a II-a pentru orchestră de Albert Roussel, Variațiuni simfonice de Cesar Frank și Simfonia în Do major de Bizet. Solistă: Lidia Cristian. Concertul începe la ora 20.

• DACII — cinemascop : P/
TRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.3C
19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9
11.15 ; 13,30 ; 16,15 : 18,45 ; 2
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE 
REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 1* ’
16.30 ; 18,45 ; 21,15, CAPITOL -
10.30 ; 13 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, MIC
RIȚA — 9,15 ; 11,30 : 13,45
16.15 ; 18,30 ; 20,45 (la toate core
pletarea Ritmuri și imagini 
FLOREASCA — 9 ; 11,15
13.30 ; 16,30.
• AL 41-LEA — 10 ; 12 ; 14 
FEMEIA DIN VITRINA ■
16.30 ; 18,45 ; 21 CINEMATECA
• NU SÎNT DEMN DE TINE 
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 
16 : 18,30 ; 21, EXCELSIOR -
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 2’ 
MELODIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45
16,15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA -
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 19
20.30.
• FIDELITATE : UNION - 
(completare Ritmuri șl imagin 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII 
DOINA — 9 ; 10.
• MONDO CANE (ambele se 
rii) : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,3< 
TOMIS — 9 ; 12,15 ; 16.15 ;19,3 
PROGRESUL — 15,30 ; 19.
• MOSHI. MOSHI ALO, JAPC 
NIA ! : TIMPURI NOI (comple 
tare Ideal) — 9 ; 11; 13 ; 17 
19 ; 21.
• LUMEA MINUNATA J 
FRAȚILOR GRIMM — cinemr 
scop : GIULEȘTI — 15 ; 17,45
20.30. POPULAR — 15 ; 18
20.30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA - 
cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎN 
TRE POPOARE (completar 
Construind) — 14 ; 18 ; 18 : 2(
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
DACIA (completare Orizont ști 
ințific nr. 9) — 8.45—21 in con 
tinuare, FLORF.ASCA (comple 
tare Din lumea fluturilor) -
18.45 ; 21, CRÎNGAȘI (comple
tare Ultima treaptă) — 15,45 
18 ; 20,15.
• CARTEA DE LA SAN MI 
CHELE : BUZEȘTI - 15,30 
18 : 20,30, PACEA — 15.30 ; 18
20,30.
« OLANDEZUL ZBURĂTOR 
GRIVIȚA (completare In poar
tă... Iașin !) — 9 ; 11,15 ; 13,30
15.45 : 18,15 ; 20,45, VICTORIA 
(completare Poveste pe un me
tru pătrat) — 18 ; 20,30, RAHO
VA (completare Orizont științi
fic nr. 9) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
® EL GRECO — cinemascop : 
VICTORIA (completare Poveste 
Pe un metru pătrat) — 9,30 ; 
12 ; 15.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : 
AURORA (completare Din lu-
mea fluturilor) — 9 . 11,15 ;
13,30 ; 15,45, BUCEGI — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
GLORIA — 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ;
16 ; 18,15 ; 20.30 (la ambele
completarea Poveste pe un me-
tru pătrat).
• CERUL ȘI IADUL : AURO-
RA — 18 ; 20,30, ARTA — 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45.; Ț8.15 ; 20.30 
(la ambele completarea Din lu
mea fluturilor).
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC
LA TINE : UNIREA — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• OMUL DIN RIO și ZILE
RECI : LUMINA — 9,30 ; 15,15 ;
19,30.
• INSPECTORUL DE POLI- 1
ȚIE și NIMENI NU VOIA SĂ t 
MOARA : FEROVIAR — 8,45 ■
12,30 ; 16,15 ; 20, MODERN — 
10 ; 16 ; 20.
• HAI FRANȚA ! : VITAN 
(completare Călărețul pe poney)
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• NEVESTE PERICULOASE: 
MUNCA (completare Orizont 
științific nr. 8) — 16 ; 18,15 ;
20,30.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop : FLACĂ
RA (completare Orizont științi
fic nr. 9) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ZORBA GRECUL : MOȘILOR
— 15 ; 17,45 ; 20,30, VIITORUL
— 15,15 ; 18 ; 20,45.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA t
— cinemascop : COLENTINA — 
15 ; 17,30 ; 20.
• MAICA IOANA A ÎNGERI
LOR : FERENTARI — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : 
COTROCENI (completare Vul
pea) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADO
RILOR : LIRA — 15,30 ; 18 ;
20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE : VOLGA (comple
tare Poveste pe un metru pă
trat) — 9,30 ; 11,45 ; 15,30 ; 18 ;
20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK
— cinemascop : DRUMUL SĂ
RII — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
COSMOS (completare Ultima 
treaptă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

I
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Republicii Ghana 
în Republica Socialistă România 

Cuvîntările rostite
în discursul rostit cu acest prilej, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar K. D. Gwira a apreciat relațiile româno-ghaneze ca fiind foarte cordiale și prietenești, exprimînd, totodată, dorința Republicii Ghana de a continua aceste relații și îndeosebi colaborarea economică.Ambasadorul K. D. Gwira a transmis mulțumirile Consiliului Național de Eliberare și ale poporului ghanez pentru sprijinul a- cordat Ghanei de Republica Socialistă România în domeniul prospectării și exploatării petrolului.în continuare, ambasadorul K. D. Gwira a subliniat interesul și prețuirea de care se bucură în Ghana politica externă a Republicii Socialiste România și activitatea desfășurată în diferite organizații și organisme internaționale în scopul menținerii păcii, pentru reducerea încordării internaționale.în răspunsul său, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a salutat pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Ghana in Republica Socialistă România, rugîndu-1 să transmită președintelui Joseph Ankrah, celorlalți membri ai Consiliului Național de Eliberare și poporului ghanez urări de sănătate, fericire, prosperitate și pace.în continuare, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a arătat că România acordă o atenție deosebită dezvoltării relațiilor sale cu noile state din Africa care luptă pentru afirmarea și conso

SPORT
Campionatele 
republicane 
de baschetîn cea de-a doua etapă a returului campionatelor categoriei „A“ lâ baschet, s-au înregistrat următoarele rezultate : masculin :Steaua București — Universitatea Cluj 74—67 ; Politehnica Galați— Dinamo București 67—70 ; Steagul Roșu Brașov—I.C.F. București 76—77 ; Dinamo Oradea—Universitatea Timișoara 63—56 ; Rapid București — Academia Militară 72—66 ; Medicina Tg. Mureș—Politehnica București 66—76 ; feminin : Politehnica București—Constructorul București 61—39 ; Mureșul Tg. Mureș—Rapid București 47—63 ; Universitatea Cluj—Voința București 46—54 ; Crișul Oradea—Universitatea Iași 51—41 ; Olimpia TV București—Voința Brașov 37—63.
PE PlRTIILE DE BOB
DE LA SINAIA

Campionatul republican de bob (două persoane), desfășurat la Sinaia, s-a încheiat ieri cu victoria echipajului Carpați Sinaia I, format din cunoscuții boberi Ion Panțuru și Nicolae Neagoe. După valoroasele performanțe obținute pe pîrtiile din Austria și Franța, PanțUru și Neagoe s-au comportat bine și în campionatele țării, reali- zind în cele 4 manșe timpul de 5’08”99/100 (cea mai bună coborîre l’16”37/100). Pe locul doi s-a clasat echipajul A.S.A. Brașov (Ene, Pușcaș) 5T8”55/100, iar pe locul trei Voința București (Tătaru, Co- tacu) 5’20’’90/100.
în cîteva rînduri

Campionatul mondial de săniuțe, desfășurat la Hammarstrand (Suedia), s-a încheiat cu victoria sportivului Thomas Kohler (R. D. Germană). ♦La Bratislava, într-un meci conțină pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei feminin, echipa Levski Sofia a învins cu 3—2 (15—11, 4—15, 15—8, 4—15, 15—10), formația cehoslovacă Slavia Bratislava.
★

Echipa de fotbal Progresul București, care se află în turneu în Bulgaria, a jucat la Ruse cu echipa locală Dunav. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—2 (1-1).
*La Leipzig a avut loc meciul retur dintre echipele masculine S. K. Leipzig și A. S. Z. Varșovia, conțină pentru sferturile ăe finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 3—2 (10—15, 15—10, 15—7, 10—15, 15—3). învingători și în primul joc (3—0), voleibaliștii din R. D. Germană s-au calificat pentru semifinalele competiției. 

lidarea independenței lor naționale, pe baza respectării stricte a principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi, avantajului reciproc și dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.în acest spirit, a declarat președintele Consiliului de Stat, se desfășoară și relațiile prietenești româno-ghaneze.în încheiere, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a urat ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Republicii Ghana, K. D. Gwira, succes în activitatea sa, asigurîndu-1 că în îndeplinirea misiunii ce i-a fost încredințată se va bucura de întregul sprijin al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Ghana, K. D. Gwira.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au luat parte Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat, și Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe.Ambasadorul K. D. Gwira a fost însoțit de colaboratori ai ambasadei. (Agerpres)

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost în general umedă și s-a încălzit ușor în vestul țării. Cerul a fost variabil mai mult noros. Local în Banat și Suceava a plouat. In Cîmpia Dunării pe alocuri ceața a persistat. Vîn- tul a suflat în general slab, dar a prezentat unele intensificări în Moldova și Banat. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 5 grade la Joseni și Miercurea Ciuc și 10 grade la Gurahonț. în București : Vremea a fost umedă cu cerul mai mult noros. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a atins 2 grade.
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 și 24 februarie. In țară : Vreme în general umedă cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fl cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între 2 șl 12 grade. Dimineața și seara ceață. în București : Vreme relativ umedă cu cerul mai mult noros. Vor cădea ploi slabe. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă, dimineața și seara ceață.
Continuăm publicarea •) după revistele „Der Stern" și „Pa

ris Match", a unor fragmente din cartea lui William Manches
ter, „Moartea unui președinte". In fragmentul publicat an
terior se relata despre depunerea jurămtntului de președin
tele S.U.A., Lyndon Johnson, și despre sosirea avionului cu 
cadavrul lui John Kennedy la aeroportul internațional de la 
Washington.

Vineri, 22 noiembrie 1963. Întune
ricul nopții care se întindea în fafa 
ferestrelor spitalului marinei „Bethes
da", din Washington era de nepătruns. 
Deodată, se auzi o voce stinsă : «E 
aici», lacqueline Kennedy stătea în 
mijlocul încăperii. «Ea stătea aici și 
era neajutorată ca un copil pierdut. în 
fusta ei îngrozitoare, nu scotea nici un 
cuvînf și părea că ar fi fost arsă de 
vie» — astfel se exprimă Ben Bradlee, 
șeful redacjiei din Washington al re
vistei „Newsweek”, un prieten al fa
miliei Kennedy. Toni, soția lui Ben 
Bradlee, luînd-o în brațe, o strînse 
spre ea și șopti : «Mama ta e aici». 
Jackie se întoarse spre d-na Auchinc- 
loss, și o sărută. Mama ei spuse : «O, 
Jackie, dacă era dat să se întîmple așa 
ceva, slavă domnului că n-a devenit 
schilod...»

D-na Auchincloss spuse, printre al
tele : «Tu știi că copiii se află în 
strada O».

Mirată, d-na Kennedy întrebă : «De 
ce sînt acolo ?»

«Cum, de ce I — doar tu ai dat 
dispoziție încă din avion».

«N-am dat nici o dispoziție. Ei tre
buie să stea acasă, în paturile lor».

«Jackie, vrei tu s-o spui copiilor, 
sau s-o fac eu sau d-ra Shew ?» **)  — 
întrebă d-na Auchincloss.

•) Vezi „Scînteia" din 13, 18, 20ianuarie; 1, 11, 12. 15 șl 16 februarie.**) Guvernanta copiilor.

D-na Kennedy întrebă ce părere are.
«Hm... în ce îl privește pe John, 

mai e timp» — spuse d-na Auchincloss. 
Dar Carolinei trebuie să i se spună 
înainte de a afla de la colegele sale 
de joacă...»

Sosirea grupului Kennedy în holul 
spitalului marinei „Bethesda" a con
stituit semnalul pentru o agitație apar
te. Se formau grupuri, apoi ele se des-

Plecarea ministrului 
afacerilor externe al FinlandeiLuni dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, ministrul afacerilor externe al Finlandei Ahti Karjalainen, cu soția, care, la invitația guvernului român, a făcut o vizita oficială în țara noastră. Ministrul finlandez a fost însoțit de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe ai Finlandei.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, au fost prezenți, Corneliu Mă- nescu, cu soția, Mircea Malița, ad-

★Duminică seara, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, și soția, au oferit un dineu intim în cinstea ministrului afacerilor externe al Finlandei și a D-nei Karjalainen. La dineu au participat persoanele oficiale care l-au însoțit pe ministrul afacerilor externe al Finlandei în timpul vizitei, precum și Bjorn-Olof Georg Alholm, ambasadorul Finlandei, Olof-Gus-
COMUNICAT

oi privire la vizita în Republica Socialistă 
România a ministrului afacerilor externe 

al Finlandei, Ahti Karjalainen
La invitația guvernului Republicii Socialiste România, ministrul afacerilor externe al Republicii Finlanda, Ahti Karjalainen, împreună cu soția, a făcut o vizită oficială în România, între 15 și 20 februarie 1967.Ministrul afacerilor externe Ahti Karjalainen, soția sa, persoanele care l-au însoțit au vizitat monumente istorice și noi cartiere de locuințe din orașele București și Brașov și au luat cunoștință de progresele economice și sociale realizate în România. Au fost vizitate, de asemenea, schele petroliere din regiunea Ploiești.Ministrul Ahti Karjalainen a fost primit de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, de președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- ghe Maurer.Ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, într-o atmosferă de prietenie și sinceritate, cu privire la u- nele probleme de politică internaționala care interesează cele două țări și cu privire la bunele relații statornicite între România și Finlanda.Cei doi miniștri au apreciat că dezvoltarea între state a unor relații bazate pe egalitate și respect mutual joacă un rol important pentru întărirea păcii și securității în lume.Cele două părți s-au pronunțat pentru întărirea eficacității Organizației Națiunilor Unite ca instrument de cooperare internațională pe baza principiilor înscrise în Cartă. Evidențiind însemnătatea obiectivului dezarmării generale și a măsurilor menite să ducă la realizarea sa, cele două părți și-au reafirmat sprijinul pentru crearea în Europa și în alte regiuni ale lumii a unor zone denuclearizate.în cursul convorbirilor pe care le-au avut, cei doi miniștri ai a-

făceau pentru a se reuni din nou. Se 
schimbau partenerii. Pârtiei panfi i vor
beau cu voce metalică, se observau re
ciproc pe ascuns și, imediat ce unul 
își manifesta deschis durerea, ceilalți 
se adunau în jurul său.

Bob Kennedy stătea tot timpul la 
telefon.

între convorbirile telefonice, minis
trul justiției îi asigură din nou pe Ken

MOARTEA UNUI
răsfoind 

presa străină PREȘEDINTE
O'Donnell și Larry O'Brien (persoane 
din suita lui John Kennedy), că el n-a 
insistat pe lîngă Johnson să-și depună 
jurămîntul în avion.

Cei doi se priveau surprinși. Pentru 
că nu-și puteau imagina că Johnson 
ținuse cu tot dinadinsul să garanteze 
continuitatea funcției de președinte.

Văduva președintelui și noul șef al 
familiei Kennedy trebuiau acum să ia 
împreună hotărîrile. în orice caz, ei 
erau de acord că nu trebuie atras un 
antreprenor de pompe funebre. «N-aș 
vrea ca Jack să nimerească într-o îngro
zitoare întreprindere funebră» — repeta 
ea, și Bob dădea pasionat din cap.

Puțin timp înainte de ora 8,30, la 
spital sosi ministrul apărării, Robert 

junct al ministrului afacerilor externe, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Nicolae Vancea, ambasadorul României la Helsinki, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față Bjorn-Olof Georg Alholm, ambasadorul Finlandei Ia București, și membrii ambasadei.
★tav-Bjurstrom, ambasadorul Suediei, și Richard-Wagner Hansen, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București.De asemenea, au luat parte Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, N. I. Vancea, ambasadorul României la Helsinki, funcționari superiori din M.A.E.(Agerpres)

facerilor externe au constatat că în Europa se manifestă, într-un mod îmbucurător, o viguroasă aspirație de reducere a încordării, de consolidare a păcii și de colaborare mai strînsă și mai activă între țări, cu toate deosebirile e- xistente între sistemele lor economice și sociale. Există toate rațiunile ca această evoluție să continue. în acest spirit, cele două părți și-au exprimat hotărîrea de a continua eforturile, împreună cu toate celelalte state interesate, în vederea traducerii în viață a prevederilor rezoluției O.N.U. cu privire la acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între state europene aparținînd unor sisteme sociale și politice diferite.Ministrul Ahti Karjalainen a avut, de asemenea, convorbiri cu ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară. Cu prilejul vizitei s-a semnat Aranjamentul comercial româno-finlandez pentru perioada 1967—1970. Acest aranjament prevede sporirea schimburilor comerciale dintre cele două țări și diversificarea produselor care vor face obiectul importurilor și exporturilor.Ambele părți au convenit asupra oportunității unor măsuri practice pentru intensificarea șl adîncirea continuă a raporturilor de cooperare comerciale și economice româno-finlandeze.Cei doi miniștri ai afacerilor externe au constatat că, în ultimul timp, schimburile culturale dintre țările lor se dezvoltă favorabil. Ei și-au exprimat dorința de a intensifica și a lărgi continuu această cooperare.Ministrul Ahti Karjalainen a a- dresat, în numele guvernului finlandez, președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu, invitația de a face o vizită oficială în Finlanda. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data acestei vizite va fi fixată ulterior pe cale diplomatică.
S. McNamara. Bob Kennedy vorbise 
cu el la telefon la cîteva minute după 
ce McNamara sosise acasă, venind de 
la Casa Albă. Deoarece mjnistrul apă
rării intenționa să rămînă doar o clipă, 
își lăsă soția să-l aștepte în mașină. 
Cînd își dădu însă seama că d-na 
Kennedy dorește să-l vadă timp mai 
îndelungat, el coborî cu liftul la ea.

El povesti apoi următoarele : Ea vor
bea despre asasinat. Și în cele din urmă 
întrebă : «Unde să locuiesc acum 1»

Casa Albă nu mai constituia un că
min pentru familia Kennedy și îi veni 
în minte că nici casa din Georgetown 
nu mai era a lor. Ea s-ar muta din nou 
la Georgetown și dacă acest lucru ar 
fi posibil, chiar în aceeași casă.

«O cumpăr din nou pentru d-ta» — 
a spus McNamara...

Acela din familia Kennedy care-și a- 
sumase comanda la spital era ministrul 
justiției. El telefonă pentru un catafalc. 
El se îngriji ca Special forces („Forțele 
speciale”—n.r.) să trimită un reprezen
tant. El ceru ca lucrurile personale ale 
președintelui să fie îndepărtate din aripa 
vestică a Casei Albe înaintea sosirii lor 
acolo, pentru ca Jackie să nu le vadă 
și să-și piardă stăpînirea de sine.

în avion Jackie a dat dovadă de o 
nebănuită putere de rezistență și după 
ce s-a întors în Pennsylvania Avenue 
(unde se află Casa Albă) ea își dș- 
monstră din nou puterea interioară. To
tuși în noaptea de la 22 spre 23 noiem

250 de ani de la 
întocmirea primei 
lucrări românești 

de geografie
Aniversarea a 250 de ani de la întocmirea primei lucrări românești de geografie „Descriptio Moldaviae" — scrisă în limba latină de Dimitrie Cantemir — a fost marcată în Capitală printr-o manifestare care a avut loc luni după-amiază în aula Academiei Republicii Socialiste România.După cuvîntul introductiv rostit de acad. Sabba Ștefănescu, președintele Secției de științe geologice și geografie a Academiei, profesorii Vintilă Mihăilescu, Dan Bădărău, membru corespondent al Academiei, Victor Tulescu și doctor docent Ion Conea au vorbit despre „Geografia românească în a doua jumătate a secolului al XVII-lea“, „Componenta geografică în enciclopedismul lui Dimitrie Cantemir", „Descrierea Moldovei, operă fundamentală pentru geografia românească" și, respectiv, „Dimitrie Cantemir și rolul factorului geografic în istorie".Participanții — academicieni, cercetători științifici, profesori de specialitate din învățămîntul de cultură generală și superior și alți oameni de știință și cultură — au vizitat apoi expoziția organizată cu același prilej în incinta Academiei. (Agerpres)
La Pronoexpres

Continua 
concursurile 
cu extrageri 
dubleLa concursurile Pronoexpres se aplică, în continuare, experimental, noua formulă a extragerilor duble. Se vor efectua, ca și la concursul din 15 februarie a. c., două extrageri pentru premiile obișnuite în bani.Extragerea I, — 6 numere de bază+ 2 numere de rezervă din 49 (la fel ca pînă la concursul din 8 februarie 1967).Extragerea a Il-a, — 8 numere din 49 (în plus).Participarea se face în mod diferențiat cu două taxe : 3 lei varianta pentru extragerea 1 și 6 lei varianta pentru extragerea a Il-a și I. Se poate participa și cu buletine jucate 50 la sută, numai pe cele de 6 lei varianta (minimum 6 variante).Deoarece participarea masivă la ambele extrageri a dus la epuizarea în unele unități a buletinelor roșii (valabile numai pentru ambele extra- geri = 6 lei varianta) se precizează că în asemenea cazuri se poate participa la ambele extrageri și pe buletine albastre, în aceleași condiții ca pe buletinele roșii, solicltîndu-se gestionarului formulare albastre pe care se află înscrisă cu creion roșu, pe fiecare talon, cifra „6", peste coloanele cu numere.Pentru participarea 50 la sută la ambele extrageri se pot folosi de asemenea buletine albastre, fiind obligatorie ba- rarea în diagonală (ca și pînă acum) și mențiunea „50%" făcută pe fiecare talon în partea de jos a formularului.

brie numai unul singur își asumase 
comanda și acela era Robert Kennedy.

...Ministrul justiției devine nerăbdător. 
La ora 22, generalul Godfrey McHugh 
îl asigurase că vor putea părăsi spitalul 
„Bethesda” la miezul nopții, totuși la 
ora 24 îmbălsămarea nu începuse încă.

Jean Smith îl ruga pe George Tho
mas să aducă din Casa Albă costumele 
și cravatele preferate ale președintelui. 
Acesta plecă însoțit de doi agenți. Ken 
O'Donnell i-a predat lui Bob Kennedy 
portviziful mortului. Apoi, Ken a spus 
hotărît — acest gînd îl urmărea încă la 
spitalul Parkland : — „Jackie îți va a- 
duce inelul".

Jos, în camera mortuară, el vorbise cu 
dr. George Burkley, care scosese cu 

greutate inelul de pe deget, apoi, tre- 
cînd pe lîngă O'Donnell, fugi sus. Ațjuns 
la etajul 16, el a declarat ministrului 
justiției : „Aș vrea să-l predau personal 
pentru ca să fiu sigur că intră în pose
sia lui". Fără să spună nici un cuvînt, 
Bob Kennedy se dădu la o parte și, în 
micul dormitor medicul personal al pre
ședintelui îi înmînă inelul.

Dave Powers alesese îmbrăcămintea 
■— un costum bleu-gri, pantofi negri 
și o cravată bleu cu puncte deschise, 
abia schițate...

D-na Kennedy își turnă țigara și des
chise televizorul. Stătu un timp în fața 
lui și plînse încet, apoi se duse în bu
cătărie unde Bob Kennedy stătea de 
vorbă, pe șoptite, cu McNamara.

Prefaceri în 
orașul de pe Tola

Cînd am coborît din avion, eram încă sub impresia celor văzute în timpul zborului deasupra podișului mongol. De la înălțimea aceea, terenul de sub noi apărea ca o mare frămîntată de valuri. Zonele de podiș, ridicate la peste 1 200 de metri, alternau pe alocuri cu suprafețe de stepă. Priveliștea era dominată de piscurile munților Altaiul Mongol și Hangai, care se înalță ma- iestuoși la peste 4 300 de metri.Condițiile climatice grele — vara, călduri toride cu vînturi puternice care înalță nori roșii cțe praf; iarna cu temperaturi joase, care scad sub minus 45 de grade — au făcut ca orașele și satele să fie așezate între dealuri și coline, pe firul unor ape, în locuri cît mai adăpostite. Nici Ulan Batorul nu iace excepție în această privință. El este așezat pe valea rîului Tola, e împrejmuit de coline, întinzîndu-se pe o fîșie de pămînt lungă de 30 km și Iată de vreo 8—10 km.Vechea Urga — azi Ulan Bator— datînd ca oraș din anul 1639, era cunoscută îndeobște ca o aglomerare de iurte ; construcțiile de zid puteau fi numărate pe degete. Printre ele erau dominante cîteva mînăstiri budiste și reședința de iarnă a hanilor mongoli. In anul 1924 U- lan Batorul a devenit capitala țării. De aici, de fapt, începe și noua lui istorie. Transformările înnoitoare pe care le-a cunoscut se văd la tot pasul. Capitala R. P. Mongole, cuprinzînd circa 220 000 de locuitori, adică peste o cincime din populația țării, este astăzi un oraș în plină dezvoltare.Printre schimbările petrecute la Ulan Bator în anii puterii populare, un loc de seamă îl ocupă cele din domeniul economic. Dacă înainte de revoluția populară aici nu existau nici măcar ateliere meșteșugărești, acum în orașul de pe Tola se află mai multe obiective industriale. Centrala de termoficare, combinatul textil, combinatul pentru industrializarea cărnii, complexul pentru prefabricate din beton sînt numai cîteva din noile întreprinderi.Am făcut o vizită la Uzina de reparații auto, recent dată în exploatare. In incinta ei totul este nou : și halele mari și luminoase, și mașinile moderne, și — aș spune — oamenii care le mînuiesc. Căci vîrsta medie a celor 600 de sala- riați este de numai 20 de ani. Inginerul Cimedorș, șeful secției strun- gărie, are 23 de ani, iar vîrsta inginerului S. Edix, directorul uzinei— este de 26 de ani. Cei mai mulți dintre muncitori erau, cu numai doi ani în urmă, crescători de animale. Au venit în oraș din îndepărtate sate mongole — unii din podișul Gobi, alții din așezările de iurte de la poalele Munților Hangai. Strungarul Nazanbet era crescător de cai ; în uzină a urmat un curs de calificare. El se ocupă de rectifica- tul arborilor cotiți ai motoarelor și execută lucrări de mare precizie.La o altă secție am întîlnit un tî- năr, pe nume Sniogmarguren, a cărui evoluție, ne-a stîrnit de asemenea un interes viu.— Și eu am fost arat (crescător de vite) — ne-a mărturisit el. Cînd am venit în uzină nu îndrăzneam să mă apropii de mașini, îmi era frică de ele ; aș fi preferat să îm- blînzesc zece cai semi-sălbatici, decît să pun mina pe manetele de comandă ale utilajelor. Acum însă le strunesc.Prefacerile prin care a trecut o- rașul Ulan Bator se reflectă în în

însemnări din 
R. P. Mongolă

Cumnatul ei vorbi despre văduva 
funcționarului de poliție Tippit. „Ai 
vrea să stai de vorbă cu, ea?”

Nu, ea nu dorea acest lucru. Pier
derea d-nei Tippit era poate tot atît 
de mare ca a ei, dar ea nu putea to
tuși să creadă acest lucru.

în timp ce Bob vorbi la telefon, Mc
Namara ridică în fața ei problema dacă 
sicriul să rămînă deschis. Ea se gîndi 
la înmormîntarea tatălui ei și insistă. 
„Aș dori ca sicriul să rămînă închis. 
Nu e posibil să-l lași deschis".

Se apropie ministrul justiției. Ea ex
plică încă odată că nu se poate îm
păca cu ceea ce patronii de pompe 
funebre numesc „ultima privire asupra 
celuia care trece în veșnicie*.  Bob Ken
nedy era însă de părerea lui McNa
mara. El considera că nu este posibil 
ca la înmormîntarea unui președinte să 
fie nesocotite interesele publice. Do
rințele particulare trebuie să rămînă pe 
planul doi.

în Casa Albă, Shriver*)  spuse căpita
nului de marină Tazewell Shepard : 
„Președintele Statelor Unite va sosi aici 
din minut în minut și nu există nici un 
om care să-l primească. La dracu, Taz, 
avem nevoie de cîțiva soldați sau ma
trozi care să-l conducă solemn la ușă. 
Trebuie acordată stima cuvenită aces
tei clipe”.

în timp ce Shepard telefonă, matro
zii se aflau în paturile lor. Exact după 
17 minute ei își făceau intrarea în sala 
sudică a coloanelor, în uniforme de 
paradă bleu, curate, cu armele lustruite 
la picior. Toți caporalii și-au tras pe 
ei uniformele în autobuz.

După o scurtă ceremonie de doliu 
în Casa Albă, Bob îi șopti cumnatei 
sale că va rezolva problema sicriului 
încă înainte de a merge la culcare. 
Pentru a lua o hotărîre, el trebuia să 
se întoarcă în camera estică și să pună 
să se deschidă sicriul.

Fratele președintelui rugă garda — 
garda de soldați din jurul sicriului — 
să se îndepărteze de catafalc. Numai 
el se apropie. El vedea pentru prima 
dată cadavrul. Luă pe loc hotărîrea : 
Jackie are dreptate.

•) Cumnat al Iul Kennedy. 

treaga lui înfățișare. Blocuri de locuințe cu 4—6 etaje se aliniază de ambele părți ale unor străzi largi, îngrijite. Peste 20 000 de a- partamente au fost date în folosință oamenilor muncii. Cifra, luată ca atare, nu este prea mare, dar ea este elocventă dacă avem în vedere că nu cu mulți ani în urmă în acest oraș majoritatea cetățenilor avea ca singur adăpost iurta. Se prevede ca pînă în 1980 în Ulan Bator să se construiască încă 15 microraioane, cu un mare număr de apartamente.O dată cu construcția blocurilt^r de locuințe, Ulan Batorul s-a îmbogățit și cu un șir de așezăminte social-culturale. Academia de științe, două mari hoteluri (unul recent dat în folosință într-o clădire cu 11 etaje), Teatrul de operă și balet, Teatrul de dramă, Centrul de televiziune (în construcție) și altele dau capitalei R. P. Mongole înfățișarea uijui oraș în plină și multilaterală dezvoltare.Reflectînd drumul istoric parcurs de poporul mongol în anii puterii populare, orașul Ulan Bator se relevă și prin instituțiile sale de în- vățămînt. Cursurile Institutului politehnic, ale U- niversității cu facultățile sale — fizico - matematici, filologie, istorie, chimie, științe juridice, biologie — ale Institutului de a- gricultură, Institutului de medicină sînt urmate de peste 9 000 de stu- denți. Clădirile instituțiilor de în- vățămînt superior dispun de săli și amfiteatre spațioase, de laboratoare dotate cu aparatură modernă. Cadrele didactice — de la tinerii preparatori și asistenți pînă la academicieni — desfășoară o muncă perseverentă pentru pregătirea temeinică a cadrelor necesare Mongoliei populare.Cei aproape 2 000 de cercetători și savanți din cadrul Academiei și al celor patru filiale ale ei existente în dilerite regiuni ale țării își îndreaptă eforturile spre rezolvarea principalelor probleme legate de continua dezvoltare a economiei și culturii.Mari lucrări se fac în domeniul prospectării și valorificării bogățiilor existente în subsolul țării. Pînă acum — ne-a spus tînărul ministru al industriei, inginerul P. Damdin — am obținut rezultate bune. Au fost descoperite importante cantități de cărbune, fluori- tă, coloranți minerali, zăcăminte de cupru, aur, argint, sare, iar în deșertul Gobi — petrol. încă în perioada actualului cincinal, țara noastră va deveni exportatoare de cărbune cocsificabil. Această sarcină a fost stabilită de Congresul al XV-lea al partidului și ne vom strădui să o îndeplinim întocmai....O distanță enormă separă vechea așezare de pe Tola, descrisă de Marco Polo, de Ulan Batorul de astăzi. La Muzeul central am văzut planul de dezvoltare și sistematizare a orașului, pe care^erau însemnate întreprinderile industriale, instituțiile de învățămînt și cultură, căle 15 microraioane de locuințe, stadionul, parcul de cultură și diferite clădiri de utilitate publică ce urmează a se construi în viitor. A- cestea figurează deocamdată doar pe hartă ; dar nu încape îndoială că prin munca plină de hărnicie și entuziasm a poporului mongol, constructor al socialismului, ele vor deveni realități.
Spiridon STANEL

Nenumărafi oameni erau convinși că 
sicriul a fost închis pentru că era ceva 
de ascuns. Comentatorul David Brinkley 
de la postul de radio N.B.C., a fost 
inundat de scrisori și telegrame prin 
care se cerea o explicație. In repetate 
rînduri am (ost solicitat să dau eu una. 
Cu diferite ocazii am spus că acest 
lucru s-a intîmplat la cererea familiei, 
din motive care puteau fi înțelese. 
Pentru mine ele erau clare. O re
vistă a dat glas unei teorii proprii a 
ei. „Time" relata : „Sicriul... nu trebuie 
să mai fie deschis niciodată, pentru că 
președintele a fost desfigurat într-un 
mod groaznic".

Acest lucru nu corespunde realității. 
Nici o rană n-a desfigurat fața președin
telui. Fața sa — neatinsă cînd Jacque
line o examină la spitalul Parkland — a 
fost tratată cu cosmetice. Mai tîrziu, 
d-na Kennedy spuse : „Semăna cu o fi
gură din cabinetul d-nei Tussaud *).  
Acela nu era Jack”.

Cu o neliniște mereu crescindă, oa
menii se gîndeau la noul președinte. 
Schlesinger își făcea calcule dacă este 
nimerit ca Lyndon Johnson să candideze 
în viitoarele alegeri pentru funcția da 
președinte. El stătu de vorbă cu pre
ședintele partidului, John Bailey, și-l 
întreba daca i se poate refuza lui 
Johnson candidatura. Potrivit relatării lui 
Schlesinger, Bailey răspunse : „Pur teo
retic, acest lucru ar fi posibil, în acest 
caz însă democrații ar pierde alegerile". 
Schlesinger își exprimă părerea că ori
cum este probabil ca partidul să piardă. 
Precaut mai adăugă : „Presupun însă că 
și Johnson este suficient de șiret ca să-și 
dea seama de aceasta, ceea ce înseamnă 
poate că va fi nevoit să întocmească 
un program, în linii generale, liberal".

în încăperile ei particulare, d-na Ken
nedy își desbrăcă hainele pătate cu 
sînge. între timp, sîngele președintelui 
s-a uscat, iar petele au devenit mai în
chise la culoare. Totuși camerista lui 
Jacqueline a fost uluită de marea can
titate de sînge...

Robert Kennedy își asigură cumnata 
că publicul nu-l va vedea pe pre
ședinte.•) Muzeul de figuri de ceară din Londra.



viața internațională
Tensiune la FRANȚA

Buenos Aires
• CONCENTRAREA UNOR 
PUTERNICE FORȚE POLI
ȚIENEȘTI • C.G.T. VA DE

CLARA 0 GREVA GENE
RALĂBUENOS AIRES 20 (Agerpres). 

— Autoritățile argentinene au ma
sat in capitală puternice forțe poli
țienești în eventualitatea unor incidente ce s-ar putea produce în cursul acțiunilor revendicative organizate de conducerea Confederației Generale a Muncii, în semn de protest față de politica economică și socială a guvernului. Deși guver
nul a interzis orice manifestație, 
conducerea C.G.T.-ului a anunțat 
că iși menține hotărirea privind de
clararea unor greve generale în cadrul „Programului de acțiune" a- probat recent de majoritatea sindicatelor afiliate. Acest „program de acțiune" prevede, între altele, greve parțiale și pe ramuri care vor culmina cu greve generale, precum și cu manifestații de stradă. Acțiunile revendicative urmăresc, potrivit conducerii C.G.Ț., să determine guvernul să procedeze la deschiderea fabricilor și reprimirea la lucru a celor concediați, să ia măsuri împotriva inflației din țară, să soluționeze problemele de muncă ale muncitorilor din industria zahărului, porturi și ale muncitorilor din transporturi, să consulte în prealabil sindicatele în orice problemă care afectează situația muncitorilor.Comentatorii apreciază că intre 
guvern și puternica Confederație 
Generală a Muncii se conturează o 
„încercare de forță" care s-ar putea solda cu consecințe neprevizibile.

PARIS 20. — CorespondentulAgerpres, Georges Dascal, transmite : week-endul a fost în întregime ocupat de campania electorală și majoritatea liderilor politici au făcut un adevărat „tur al Franței" pentru a se adresa alegătorilor. Primul ministru, Georges Pompidou, a vorbit în localitatea Murat din departamentul Cantal, prezentînd realizările guvernului său pe care le-a caracterizat a fi „o operă utilă și fecundă".Luînd cuvîntul la un miting organizat cu prilejul inaugurării unuia din cele mai importante complexe sportive ale regiunii pariziene — cel din localitatea Nanterre, administrată de comuniști — secretarul general al Partidului Comunist Francez, Waldeck Rochet, a spus : „Fără comuniști în Franța nu există o stingă veritabilă și nici o politică de progres social. Prezența a numeroși deputați comuniști în parlament este cea mai bună garanție că interesele muncitorilor nu vor fi uitate și vor fi bine apărate".

O demonstrație la Kinshasa îm- VIETNAMUL DE SUD
potriva uneltirilor colonialiste

în Africa, pentru apărarea re

surselor naționale ale Congoului

BRAZILIA

RAVAGIILE 
INUNDAȚIILOR
• 200 de morți • Peste 
25 000 de oameni tara 

adăpost

RIO DE JANEIRO 20 (Ager
pres). — Pentru a doua oară în 
mai pufin de două luni, ploi to
rențiale s-au abătut din nou, timp 
de trei zile, asupra orașului Rio 
de Janeiro și a unor regiuni in
time ale Braziliei, provocînd 
imense pagube materiale și pier
deri de vieți omenești. Potrivit 
unor știri preliminare, cel puțin 
200 de persoane au pierit și peste 
25 000 au rămas fără locuințe, 
ca urmare a prăbușirii caselor. 
In cartierele mai vechi ale ora
șului Rio de Janeiro mai multe 
clădiri au fost distruse, îngropînd 
zeci de persoane sub dărâmătu
rile lor. Printre acestea se află și 
două blocuri cu cite 4 etaje fie
care. Numeroase victime s-au 
înregistrat în cartierele de mizerie 
din Rio de Janeiro și Niteroi, 
unde majoritatea caselor erau 
construite din pămint, cartoane 
sau lăzi goale.

Nu este cunoscută nici o 
conferință a Organizației 
Statelor Americane care să 
nu se fi desfășurat în condi
ții dificile. Este un rezultat 
al înfruntării de poziții și in
terese între țările membre și 
în special între S.U.A. și ce
lelalte state latino-america
ne. Cea de-a treia conferin
ță extraordinară a O.S.A. 
care își desfășoară în aceste 
zile lucrările la „Teatro San 
Martin’ din Buenos 
n-a infirmat această regulă. 
Două lucruri și-au pus chiar 
de la început amprenta asu
pra activității celor 350 de 
delegați prezenți , în capita
la argentineană. Mai întîi, 
manifestațiile ostile organi
zate de localnici împotriva 
proiectelor menite să dea 
O.S.A. un caracter militarist 
și s-o abată de la tendința 
pe care încearcă să i-o im
prime majoritatea țărilor la
tino-americane, aceea de a 
sluji ca mijloc de colabora
re economică intre ele. În
săși conferința se desfășoară, 
de altfel, într-o atmosferă de 
incertitudine.

Oficial, pe agenda reuniu
nii sînt înscrise : problema 
adoptării unor amendamente 
la „Carta de la Bogota" — 
statutul O.S.A., analizarea 

’ [mijloacelor unei relansări a 
programului „Alianța pentru 
progres", precum și pregăti
rea proiectatei întîlniri a șe
filor de sfafe din această e- 
misferă. Inițial, actuala con
ferință a fosf convocată pen
tru 29 august 1966. Ea a tre
buit însă să fie amînată „sine 
die” datorită puternicelor 
divergențe ivite între țările 
latino-americane și partene
rul lor nord-american în ceea 
ce privește direcțiile în care

Aires,

londra precizare laburistă
cu privire la trupele de pe Rin

LONDRA 20 (Agerpres). — Guvernul britania consideră că n-a intervenit nici o schimbare în angajamentul luat de fostul cancelar, Ludwig Erhard, ca R.F.G. să contribuie la acoperirea cheltuielilor de întreținere a trupelor britanice staționate pe Rin prin achiziționarea de armament englez în valoare de 31,5 milioane lire sterline. A- ceastă precizare a fost făcută luni în Camera Comunelor de ministrul de externe britanic, George Brown, ca urmare a declarației purtătorului de cuvînt al Ministerului de Finanțe vest-german potrivit căreia

oferta precedentului guvern de la Bonn n-ar mai fi valabilă. Brown a amintit că examinarea chestiunii finanțării forțelor militare de pe Rin va fi reluată săptămîna viitoare la Londra cu prilejul întîlnirii tripartite anglo — americano — vest- germane.Pe de altă parte, ministrul britanic a respins propunerea deputatului laburist de stînga, Frank Allaun, vizînd reducerea imediată a efectivelor engleze de pe Rin, precum și demobilizarea parțială a acestora, în încheiere, Brown a reafirmat că Marea Britanie nu va lua nici o hotărîre în acest sens înainte de sfîrșitul lunii iunie, potrivit angajamentelor pe care și le-a asumat față de aliații ei.
Efectivele intervenționiste americane
în continuă creștere

HAGA Consultări

■ KATMANDU. Duminică s-a 
sărbătorit ziua națională a 

Nepalului. In capitala țării a 
avut loo o paradă militară ur
mată de mari manifestații 
populare.

■ ANKARA. Președintele Ira
kului, Abdel Rahman Aref, 

a sosit luni la Ankara 
vizită oficială, la invitația 
ședintelui Turciei, Cevdet 
nay.

Intr-o 
pre- 
Su-

■ PARIS. La sfîrșitul 
conferințe de lucru ci■ PARIS. La sfîrșitul unei 
conferințe de lncru care a-a 

desfășurat Ia Roma în zilele de 
14 și 15 februarie, Comitetul 
permanent de legătură și Initia
tive sindicale al C.G.T. din 
Franța și C.G.I.L. din Italia a 
examinat măsurile necesare 
pentru a da un nou impuls 
mișcării unitare a sindicatelor 
în Europa occidentală, ținînd 
seamă de evoluția economică și 
socială în țările Pieței comune, 
și în special de tendința mono
polurilor spre concentrare, și de 
urmările care vor rezulta de 
aici pentru muncitori.

„Calypso" din nou 
spre „lumea tăcerii"
corespondență din Paris

Pe o mare furtunoasă nava ocea- nografică a comandantului Cousteau, „Calypso”, a ridicat duminică ancora din portul Monaco ple- cînd pentru o lungă expediție spre „lumea tăcerii". împreună cu Cousteau se află un echipaj de 29 temerari cercetători, oceanauțl încercați, care au realizat veritabile performanțe pe fundul mării. In dotarea echipajului e- xistă un arsenal original de explorare de care ar fi gelos însuși Jules Verne : o mică casă submarină care va îngădui o- ceanauților să se scufunde pînă la 180 de metri adîncime, 6 scutere submarine, două capsule submarine de cite o persoană fiecare ce pot coborî pînă la 600 metri. Nava este dotată, de asemenea, cu un ascensor pentru urcat Ia suprafață, mai multe aparate de filmat, dintre care unul este astfel fixat incit va permite ofițerului de cart să vadă în permanență fundul mării. Securitatea membri-

lor expediției este sporită față de expedițiile precedente, plonjorii fiind în legătură permanentă prin radio cu un vas aflat la suprafață. Ei vor transmite prin microfon indicațiile și comentariile asupra filmului pe măsura turnării acestuia. Operatorul de cinema va putea filma pînă la 600 metri adîncime, iar aparatul de filmat autonom pînă la 5 000 de metri. Pe bordul vasului se află un puternic emițător de radio. In plină febră a pregătirilor și a ultimelor comenzi de plecare, comandantul Cousteau a destăinuit în ultimul moment ziariștilor planurile sale : „Plecăm, spunea el, într-o serie de expediții în majoritatea mărilor globului. Sînt prevăzute trei călătorii, fiecare de cite patru luni. Prima : golful Aden, arhipelagul Maldive- lor, fosa din largul Seychelelor, după care ne vom întoarce pe lîngă coastele Africii de est ; a doua va trece pe lingă coastele Irlandei; iar

a treia va avea etapă Caraibele Peru. Ultimele două expediții ne vor duce pînă la oceanele polare. Este expediția cea mai completă și cea mai bine utilată pe vreodată prilejul să o conduc".în pragul acestei mari expediții, Cousteau a adăugat că nu va uita să prezinte milioanelor de telespectatori cuceririle sale submarine. Evident, sarcinile științifice sint pe primul plan ale acestei lungi și originale expediții.La ora aceasta „Calypso" navighează cu toată viteza spre tainica „lume a tăcerii". Cousteau și colaboratorii săi, cu hărțile risipite în cabină, trăiesc deja primele emoții ale marii lor întreprinderi științifice. Expediția lor, care marchează un nou capitol al oceanografiei, își propune să descifreze alte taine ale adîncurilor, spre a pune comorile submarine fabuloase în slujba științei, a omului.

ca
șl

care am avut

Al. GHEORGHIU

trebuie să se opereze mo
dificările Cartei.

In timp ce majoritatea ță
rilor latino-americane se 
pronunță în favoarea accen
tuării participării organizației 
la dezvoltarea economică a 
continentului, S.U.A. urmă
resc să includă in Cartă, sub 
p formă mascafă, prevederea 
în virtutea căreia ar avea 
dreptul de a interveni, din 
proprie inițiativă, în trebu-

intervenției, integrității teri
toriale și egalității statelor. 

In fața acesfei opoziții, 
S.U.A. au evitat să ceară in
cluderea pe ordinea de zi 
oficială a discutării problemei 
creării forțelor interamericane. 
Nu exista însă nici o îndoială 

’ că această problemă va 
plana asupra întregii reuniuni. 
„La conferința O.S.A. — scria 
într-un editorial ziarul argenti- 
nean «Clarin»—vor avea loc

HANOI 20 (Agerpres). — Comisia pentru relațiile externe a C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a dat publicității o declarație în care se arată că, la sfîrșitul lui ianuarie și începutul lunii .februarie, guvernul S.U.A. a trimis în Vietnamul de sud noi trupe cu un efectiv de 7 200 soldați. Cu acestea, efectivele americane din Vietnamul de sud se cifrează la 41b 000 soldați, fără a socoti efectivele flotei a 7-a, care contribuie activ la acțiunile din Vietnamul de nord și de sud, și pe cei 35 000 de soldați de la bazele din Tailanda.
★NEW YORK 20 (Agerpres). — Participanții la Conferința națională a studenților cu privire la Vietnam au adoptat o rezoluție în care cheamă guvernul american să o- prească imediat bombardamentele asupra teritoriului R. D. Vietnam, să retragă trupele americane din Vietnamul de sud și să recunoască Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud.
★BERLIN 20 (Agerpres). — La 18 și 19 februarie, la Berlin a avut loc sesiunea extraordinară a Comitetului internațional de solidaritate

cu poporul Vietnamului de sud de pe lingă Federația Democrată Internațională a Femeilor. Cu acest prilej a fost dat publicității un comunicat în care se arată că participantele la sesiune cheamă organizațiile de femei din întreaga lume să depună toate eforturile pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam. La sesiune a participat din partea Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România conf. univ. Zoe Dumitrescu Bușulenga, vicepreședintă a Consiliului.

pentru formarea 
guvernuluiHAGA 20 (Agerpres). — Fostul prim-ministru Jelle Zijlstra, investit de regina Juliana a Olandei cu o misiune de informare în vederea formării unui nou guvern după a- legerile parlamentare de miercurea trecută, și-a început luni consultările cu liderii partidelor politice. El s-a întîlnit mai întîi cu liderii principalelor două partide — catolic și socialist — și apoi cu cei ai altor partide.

99 IRAQ-PETROLEUM"
MANEVREAZĂ

PLENARA C.C
AL P.C. DIN JAPONIATOKIO 20 (Agerpres). — între 16 și 18 februarie a avut loc o ședință plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia. Secretarul general al C.C., Kenji Miyamoto, a prezentat un raport privind rezultatele luptei duse de partid la recentele alegeri parlamentare, analiza situației interne și externe după alegeri, precum și politica partidului ia următoarele alegeri pentru organele locale. Plenara a dezbătut și a aprobat în unanimitate raportul. Au fost discutate, de asemenea, unele probleme organizatorice.

tării proiectului. în telegrama 
pe care a fransmis-o după 
consumarea acesfei ședințe, 
agenția „Reuter" consemna 
astfel „un nou eșec al secreta
rului de stat, Dean Rusk, în 
tentativele sale de a obține 
crearea forței interameri
cane”.

Zilele care au urmat au a- 
rătat însă că S.U.A. nu jucaseră 
ultima carte. In cadrul lucră
rilor conferinței ministrul de

ÎNFRUNTARE DE POZIȚII
la Conferința Organizației

Statelor Americane
rile interne ale țărilor aflate 
la sud de Rio Grande.

Planurile americane s-au 
lovit chiar de la lansarea lor, 
în 1965, de rezistența fățișă 
a multora din țările membre 
ale organizației. Un șir de 
state din America Latină, 
printre care Mexic, Chile, Uru
guay, Peru s-au pronunțat în 
repetate rînduri împotriva 
creării forțelor militare inter
americane și a tuturor celor
lalte proiecte care sub o for
mă sau alta, prevăd consti
tuirea unor detașamente arma
te ieșite de sub controlul 
național. Aceste țări au decla
rat că nu vor admite nici o 
modificare a Cartei O.S.A. 
care ar afecta principiile ne-

discufii cu privire la preve
derile economice ale «Cariei 
de la Bogota», dar problema 
care va suscita cele mai se
rioase dezbateri va fi cea re
feritoare la crearea forței mi
litare americane”. Ceea ce în 
fapt s-a și întîmplat.. Deși 
conferința se desfășoară cu 
ușile închise, observatorii au 
relatat că din prima zi, în 
cursul unei întîlniri private, 
miniștrii de externe ai celor 
19 jări lafino-americane plus 
cel al S.U.A. au luat în discuție 

. această problemă. La sfîrșitul 
ședinței „s-a aflat că nici un 
proiect privind forța america
nă nu va fi prezentat oficial" 
(agenția „France Presse"). Opt 
(ări s-au arătat ostile discu-

externe argentinean a pro
pus crearea unui comitet mi
litar interamerican în ca
drul O.S.A., propunere apre
ciată de numeroși observa
tori ca foarte asemănătoare 
prin caracterul ei cu propu
nerea Washingtonului. La fel 
ca și planul american, „iniția
tiva argentineană” — urmă
rind crearea unei armate pan- 
continentale, aflată la dispo
ziția Pentagonului — a stîr- 
nit numeroase critici în rîn- 
dul majorității participanților, 
neavînd nici o șansă de a fi 
aprobată în cadrul actualei 
reuniuni. Singurele state care 
au îmbrățișat din primul mo
ment această propunere au 
fost S.U.A. și Brazilia. Cînd

s-au convins însă de slaba sa 
audiență în rîndurile partici
panților, acestea au găsit de 
cuviință să se abțină, pentru 
a evita un eșec diplomatic 
sau, mai la drept vorbind, pen
tru a nu determina unele state 
să părăsească conferința. In 
schimb Statele Unite insistă 
ca această problemă să fie 
inclusă pe ordinea de zi a 
conferinței șefilor de state, 
care va avea loc, probabil, 
între 14 și 17 aprilie la Punta 
del Este.

Dacă la capitolul forțelor 
armate interamericane nu a 
infervenit nimic nou — dis
cuțiile reliefînd existența unor 
serioase divergențe — la fel 
s-au petrecut lucrurile și în 
ce privește problema colabo
rării economice în care țările 
Americii Latine sînt deosebit 
de interesate. Aici „toate e- 
forturile țărilor latino-ameri
cane pentru includerea în 
noua Cartă a unor clauze de 
asistență economică obliga
torie au eșuat" — consem
nează agenția „United Press 
International”. Neobfinînd a- 
coîdul partenerilor săi din 
O.S.A. față de proiectele sale 
militare, S.U.A. au eliminat — 
cum se exprimă „Le Monde” 
— „tot ce ar fi legat foarte 
strîns Sfafele Unite de dificul
tățile economice ale vecini
lor săi din sud”.

S-a vădit astfel din nou că 
ceea ce urmăresc în realifafe 
Statele Unite nu este nici pe 
departe dezvoltarea economi
că a țărilor aflate la sud de 
Rio Grande, ci înjghebarea 
unor forje militare 
constituie un nou 
de perpetuare a pozițiilor 
monopolurilor americane în 
această parte a lumii.

Radu BOGDAN

care să 
instrument

■I OUAGADOUGOU. Postul 
" de radio Ouagadougou a 
transmis luni dimineața un me
saj al colonelului Sangoule La- 
mizana, șeful statului Volta Su
perioară, care s-a referit la 
grava situație economică a ță
rii. Lamizana a făcut apel la 
toți locuitorii țării, cerindu-le 
să contribuie cu jumătate din 
salariul lor lunar, pentru a a- 
juta la redresarea financiară a 
tării.

■ TOKIO. Witold Trampczyn- 
" ski, ministrul comerțului 
exterior al R. P. Polone, care a 
sosit duminică la Tokio, la in
vitația guvernului japonez, a 
făcut luni o vizită primului mi
nistru Eisaku Sato, cu care a 
avut un schimb de vederi în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor 
economice și comerciale dintre 
cele două țări.

■■ PARIS. Banca națională 
“ din Paris va acorda un cre
dit de 130 milioane de dolari 
Mexicului pentru construirea, 
în capitala acestei țări, a unui 
metro după un model francez.

n 
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Dialogul dintre guvernul sirian și „Iraq-Petroleum Company" a intrat din nou in impas. Consiliul de administrație al companiei a refuzat să accepte un proiect de acord definitiv elaborat cu prilejul convorbirilor dintre guvernul sirian și Ch. Dalley, directorul general al I.P.C., amînînd astfel (pentru a cita oară I) soluționarea disputei dintre cele două părți. Ieri, postul de radio Damasc a difuzat o declarație a pripiului ministru Zea- yen, în Care se spune că „revendicările noastre sint legitime, juste și clare. Ele sint sprijinite de întregul popor sirian". în ceea ce privește manevrele companiei Iraq Petroleum, premierul sirian a subliniat că „acestea nu mai pot înșela poporul arab. Au trecut vremurile cînd trusturile puteau să jefuiască nepedepsite".Tratativele pe care conducerea companiei „Iraq Petroleum" le-a dus în ultimele luni cu guvernele Siriei, Irakului și Libanului au constituit o ilustrare elocventă a încercării acesteia de a tergiversa rezolvarea conflictului și de a semăna discordie între cele trei țări. Refuzînd să satisfacă cererile juste ale Siriei, compania a mizat în primul rînd pe o înrăutățire a relațiilor guvernului de la Damasc cu Irakul, țară cu bogate resurse petroliere, vital interesată în reluarea cit mai rapidă a transportului lor prin conductele ce duo spre Mediterana. Ea a sperat în același timp că sub presiunea vecinilor săi, Siria va trebui să-și reducă pretențiile față de companie. Dar desfășurarea ulterioară a evenimentelor a arătat că nici unul din a- ceste planuri nu s-a realizat. în prezent, cînd prin gestul său compania a dovedit din nou că nesocotește drepturile popoarelor arabe, Siria și Irakul continuă să păstreze strînse contacte pentru a acționa de comun acord. Vineri și sîmbătă la Damasc au avut Joc convorbiri între primul ministru al Siriei, Youssef Zeayen, și șeful guvernului irakian, Nagi Taleb, cu

prilej s-a procedat la un schimb de vederi în legătură cu problemele create ca urmare a conflictului dintre guvernul sirian și societatea petrolieră.Se știe că, la sfîrșitul lunii trecute, guvernul irakian a adresat companiei un ultimatum prin care îi cerea să reglementeze conflictul ei cu Siria și să reia imediat transportul prin conducte al petrolului din regiunea Kirkouk. Dînd dovadă de multă răbdare, autoritățile irakiene n-au trecut la represalii atunci cînd a devenit evident că I.P.C. tergiversează soluționarea conflictului, dar au ținut s-o avertizeze că, în cazul eșuării negocierilor ei cu guvernul sirian, Irakul va adopta măsuri hotărîte pentru a asigura transportul petrolului său spre Marea Meditera- nă. Această poziție n-a putut fi trecută cu vederea. Directorul general al companiei, Dalley, a dat imediat asigurări guvernului irakian că pomparea petrolului va fi reluată în cel mult 48 de ore. Termenul acestui angajament a expirat însă fără ca I.P.C. să-și respecte cuvîntul dat. Aceasta a sporit și mai mult indignarea opiniei publice irakiene. Luni, la Bagdad, a avut loo o reuniune a Consiliului de Miniștri. „Guvernul irakian — se spune în comunicatul oficial dat publicității în aceeași zi — acordă o extremă atenție crizei provocate prin oprirea pompării petrolului din nord către porturile Mediteranei datorită gravelor consecințe ale acestei opriri a pompării pentru interesele vitale ale Irakului... Guvernul este hotărît să protejeze drepturile Irakului și va depune toate eforturile în acest scop".Precipitarea evenimentelor în jurul „bătăliei petrolului" arată că aceasta a intrat într-o fază decisivă, că I.P.C. va trebui, în sfîrșit, să-și definească poziția. Intre timp, cercuri tot mai largi ale opiniei publice irakiene se pronunță pentru naționalizarea companiilor străine care acționează pe teritoriul Irakului.

|H BRAZZAVILLE. In urma 
™ convorbirilor purtate în ca
pitala Congoului (Brazzaville) de 
delegația mongolă condusă de 
L. Toiv, prim-Iocțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al
R. P. Mongole, a fost dat pu
blicității un comunicat in care 
se subliniază unitatea de vederi 
a celor două părți în problemele 
internaționale discutate. Cele 
două părți își reafirmă spriji
nul față de lupta popoarelor a- 
fricane pentru independență, 
condamnă politica de apartheid 
a guvernului rasist din Repu
blica Sud—Africană și salută 
lupta eroică a poporului viet
namez împotriva agresiunii
S. U.A.

n PARIS. In drum spre pa- 
“ trie, după o vizită de cinci 
zile in Spania, fostul cancelar 
vest-german Konrad Adenauer 
a sosit luni la Paris. El a fost 
primit de președintele Franței, 
de Gaulle, cu care a avut o con
vorbire.

■ PEKIN. Agenția China Nouă 
anunță că o navă militară 

americană a pătruns luni, în re
petate rînduri, în apele terito
riale ale R. P. Chineze, în zona 
Insulei Bintan, din provincia 
Fuțzian. In aceeași zi un avion 
american a violat spațiul aerian 
al R. P. Chineze, zburînd dea
supra insulelor Dun și Iunsin din 
arhipelagul Hsișa (provincia 
Guandun). In legătură cu a- 
ceste provocări, un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a fost 
autorizat să dea Statelor Unite 
un serios avertisment.

■ NEW YORK. Poliția a luat 
cele mai severe măsuri 

de securitate cunoscute pînă 
acum in localitatea Peoria, sta
tul Illinois, pentru a proteja pe 
cei care Iau parte la procesul, 
îriceput duminică, împotriva lui 
Richard Franklin Sheck, învi
nuit de uciderea 
medicale în

a opt surori 
vara trecută.

■I BONN. 
" sosit Ia

Luni dimineață a 
Bonn, în vederea 

unor tratative cu oficialitățile 
vest-germane, ministrul aface
rilor externe al Belgiei, Pierre 
Harmel. După cum subliniază 
presa, în cadrul tratativelor 
belgiano—vest-germane vor fi 
examinate „problemele actuale 
ale politicii internaționale și 
relațiile bilaterale dintre Bonn 
și Bruxelles”.

î

Nieolae N. LUPU

I
Republica Arabă Unită. în partea de nord-vest a deltei Nilului se desfășoară o muncă intensă pentru valorifica

rea a 88 000 hectare de pămînturi pustii. în fotografie : construcția canalului principal de irigație
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