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1N DEZBATERE: PROIECTELE DE DIRECTIVE

A.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

s

tudiind proiectul de 
Directive ale Con
gresului al IV-lea al 
Partidului Muncito
resc Român cu pri
vire la dezvoltarea 
economiei naționale 
1966—1970 desprin- 
fiecare domeniu de

în perioada 
dem pentru 
activitate sarcini importante- Cei 
care lucrează în învățămint gă
sesc îndatoririle mari ce le revin 
nu numai în capitolul consacrat 
dezvoltăni învățămîntuhii, ci in 
fiecare capitol al proiectului de 
Directive. Pentru că învăț Imfn- 
tul este chemat să pregătească 
cadre cu un’ înalt nivel de cu
noștințe pentru economia și cul
tura noastră socialistă.

îndeosebi nouă, celor care lu
crăm în învățămîntul «ye» fry 
tehnic, proiectul de Directive ne 
arată clar că trebuie să înregi
străm progrese însemnate in pre
gătirea la nivelul cerințelor :■ 
industrii modeme a viitorilor 
ingineri. O primă direcție sensi
bilă a îmbunătățirii ni se pare a 
fi instruirea Dractică. Astfel, gîn- 
dindu-mă la accentul care se 
pune în proiectul de Directive 
privitor la ridicarea calitativă a 
învățămîntului, consider prea tar
div și prea scurt contactul pe 
care studentul ii ia cu producția 
în prima practică de vară «l»* 
după un -i sau doi de studie 
O perioadă de practici geneaeii 
de 6 luni, premergătoare prâuu- 
lui semestru din mul l, ar fa
miliariza pe studenfu reutiți la 
examenul de admitere uudt urai 
devreme și mai bine cu cuini
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Pe șantierul termocentralei 
Fintinele, in aceste zile se 
desfășoară o muncă susți
nută în vederea punerii in 
funcțiune a noilor agregate 
energetice inainte de ter
men. Constructorii de pe a- 
cest șantier au terminat cu 
15 zile mai devreme turna
rea iundației cazanului de la 
grupul de 100 MW. Au în
ceput, de asemenea, și lu
crările de construcție la ca
mera de comandă, la stația 
de tratare și la cele două 
turnuri hiperbolice de ră

cire

Foto: AGERPRES

Graficul programei de
Bocrnfâ

a orașului București
ale organizațiilor

de partid regionale
Vineri dimineață, în sala 

Radioteleviziunii au început 
lucrările Conferinței organi
zației de partid a orașului 
București.

La lucrările Conferinței 
participă delegați aleși în 
conferințele raionale de partid 
și invitați, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, cadre 
de conducere din uzine, fabrici, 
șantiere, din ministere și alte 
instituții centrale de stat, ac
tiviști de partid și de stat, re
prezentanți ai organizațiilor 
de masă, oameni de știință, 
cultură și artă.

Delegații și invitații au în- 
tîmpinat cu aplauze furtu
noase sosirea în sală a tova
rășilor Nicolae 
Gheorghe Apostol, 
deț, care participă 
rile Conferinței.

Delegații la conferință au 
aprobat următoarea 
de zi :

1. Darea de seamă a 
tetului orășenesc de

Ceaușescu, 
Ilie Ver- 
la lucră-

ordine

Comi- 
partid 

București pe perioada februa
rie 1964 — iunie 1965 ;

2. Dezbaterea proiectelor de 
Directive ale Congresului al 
IV-lea al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea economiei națio
nale în perioada 1966—1970 și 
cu privire la valorificarea 
surselor energetice și electri
ficarea țării în perioada 1966— 
1975 și a proiectului de Statut 
al Partidului Comunist Ro
mân.

3. Raportul Comisiei de re
vizie.

4. Alegerea Comitetului oră
șenesc de partid, a comisiei 
de revizie și a delegaților la 
Congresul al IV-lea al P.M.R.

Tovarășul Florian Dănăla- 
che a prezentat darea de sea
mă privind activitatea Comi
tetului orășenesc de partid.

Raportul comisiei de revizie 
a fost prezentat de tovarășul 
Ion Stoica.

La discuții au luat cuvîntul 
numeroși delegați și invitați.

Lucrările Conferinței con
tinuă.

Vineri au început lucrările 
conferințelor organizațiilor de 
partid regionale Bacău. Cluj. 
Dobrogea. Hunedoara. Iași și 
Ploiești.

La lucrările conferințelor 
participă delegații aleși in 
conferințele raionale și orășe
nești de partid — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, lucrători 
din gospodării agricole de 
stat și stațiuni de mașini și 
tractoare, țărani cooperatori, 
intelectuali, activiști de partid, 
de stat, și din economie, pre
cum și numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, ai organe
lor locale de stat și ai comite
telor regionale și orășenești 
ale organizațiilor obștești, 
conducători de întreprinderi, 
mari 
meni 
artă.

La 
iau 
Stoica 
Gheorghe Maurer — la Cluj, 
Alexandru Bîrlădeanu — la 
Dobrogea, Emil Bodnaraș — 
la Iași, Alexandru Drăghici 
— la Hunedoara, Leonte Rău- 
tu — la Bacău.

Conferințele au pe ordinea 
de zi discutarea activității co
mitetelor regionale de partid 
pe perioada ce a trecut de la 
ultima conferință și pînă în 
prezent, dezbaterea proiecte
lor de Directive ale Congre
sului al IV-lea al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea econo
miei naționale în perioada 
1966—1970, cu privire la valo
rificarea surselor energetice 
și electrificarea țării în 
rioada 1966—1975, precum 
a proiectului de Statut 
Partidului Comunist Român, 
alegerea noilor organe regio
nale de partid și a delegaților 
la Congresul al IV-lea al 
P.M.R.

Lucrările conferințelor con
tinuă.

șantiere și instituții, oa- 
de știință, cultură și

conferințele regionale 
parte tovarășii Chivu 

la Ploiești, Ion

pe-
Și 
al

Mesaj către prima promoție

flit
Ulubei prvawții de elevi a șesenalnloi înfăptuit

ii de muncitori a cincinalului care

regiunea Argeș peste 
190 000 de hectare sînt ocupate 
cu culturi prășitoare. Deși însă- 
mînțate mai tîrziu, plantele se 
dezvoltă bine. Alături de ele, 
favorizate de ploi, au crescut 
însă și buruienile; între timp 
solul a prins crustă, îngreunînd 
vegetația culturilor. Imperativul 
zilei este, deci, urgentarea lu
crărilor de întreținere. Care 
este stadiul acestor lucrări în 
regiunea Argeș ? La porumb 
sapa rotativă a fost aplicată pe 
103 823 hectare, prașila I pe 
76 510 hectare, iar pe mici su
prafețe a început prașila a Il-a. 
La tloarea-soarelui a fost prăși
tă odată întreaga suprafață, iar 
4 362 hectare au fost prășite a 
doua oară.

Evident, față de stadiul de 
vegetație a culturilor, lucrările 
sînt rămase în urmă. în unele 
raioane realizările sînt mult 
sub media pe regiune. Astfel, 
în cooperativele agricole din 
raionul Slatina sapa rotativă n-a 
fost aplicată decît pe jumătate 
din suprafață, în Pitești pe o 
treime, iar la Drăgășani pe nu
mai a șasea parte.

Neefectuarea la timp a lucră
rilor de întreținere are mai 
multe cauze. Unele țin de or
ganizarea defectuoasă a mun
cii, de preocuparea insuficientă 
față de lucrările „Ia zi" în 
funcție de condițiile specifice 
din acest an. Sînt tarlale însă- 
mînțate mai devreme, altele 
mai tîrziu. In loc ca acestea să 
fie controlate și în funcție de 
starea de vegetație a planteior 
să se aplice lucrări diferenția
te, abia cînd ultima solă e în 
pericol de îmburuienare se în
cepe prășitul. De aici o seamă 
de neajunsuri: forța mecanică 
și cea manuală nu pot satisfa
ce operativ cerințele, lucrările 
se suprapun, calitatea lor. este 
nesatisfăcătoare.

Dar să ne oprim asupra cîtor- 
va exemple. Unitățile agricole 
din raionul Drăgănești-Olt au 
cultivat cu porumb 26 544 de 
hectare. Aici întreținerea cul
turilor a fost bine organizată. 
Pînă la data de 28 mai în raion 
prașila I mecanică la floarea- 
soarelui era terminată pe în
treaga suprafață, iar pînă la 3 
iunie, era efectuată și a doua 
prașila pe 1 680 de hectare. Pa
ralel cu aceasta, țăranii coope
ratori de aici au terminat pra
șila manuală la sfecla de za
hăr și prașila I pe 24 000 hec
tare cu porumb. Multe unități 
au efectuat și prașila a doua pe 
cîte 80—90 la sută din supra
față.

In același interval de timp, 
unitățile agricole din raionul 
vecin — Slatina, nu efectuase
ră prașila I la porumb decît pe 
14 101 hectare, deși condițiile 
de climă au fost asemănățoare. 
Situația este aproximativ a- 
ceeași în multe din unitățile a- 
gricole ale raioanelor Costești, 
Drăgășani și Pitești. De unde 
provin diferentele ?

In raionul Drăgănești Olt 
preocuparea pentru îngrijirea 
și întreținerea culturilor a fost 
în atenția tuturor cadrelor de 
specialitate, de la consiliul a- 
gricol raional pînă la ultima 
unitate. Utilajele tractate de a- 
nimale, uneltele și celelalte 
mijloace ale cooperativelor a- 
gricole au fost folosite cu a- 
ceeași grije ca și mașinile 
S.M.T. Președinții de unități, in
ginerii și tehnicienii agronomi 
au dat un ajutor eficient briga
dierilor în organizarea muncii, 
fiind prezenți pe cîmp întreaga 
zi-lumină și acordînd operativ 
și competent asistența tehnică 
necesară. Astfel, pe fiecare tar
la bună de lucru, mecanizatorii 
au lucrat cu cultivatoarele.

tul de fiorul cald al 
emoției. Atit foștii e- 
levi cit și profesorii 
lor, au avut multe de 
spus. Datoria tinerilor 
este, în primul rînd, 
aceea de a învăța în 
continuare, de a de
prinde cele mai in
time taine ale mește
șugului, pentru a în
făptui cu cinste sar
cinile trasate de partid. 
„De acum înainte este 
datoria voastră să 
vă îmbogățiți în per
manență cunoștințele. 
Noi, profesorii voștri, 
am dori să vă vedem 
foarte curînd maiștri, 
pe băncile institutelor 
de învătămint supe
rior, pe panourile 
fruntașilor" — ie-a 
spus inginerul Tiberiu 
Jianu, directorul grupu
lui școlar. Au vorbit 
și elevii, au vorbit și 
maiștrii, 
care i-au primit 
mijlocul 
lalea a 
în care 
minat : 
solveați 
gravitate 
cheie de aur celor din 
anal II, ca un îndemn

ia o continua străda
nie.

Florile pe care e- 
levii din clasele mici 
le-au oferit absolven
ților au trecut în bra
țele maiștrilor și ingi
nerilor din cele două 
întreprinderi reșițene. 
Apoi, din tribună au 
coborî t doi dintre cei 
mai vîrstnici construc
tori de mașini . 
după 45 de ani 
muncă, vor ieși 
pensie: Vasile
lescu și Telescu 
stantin. Ei au laminat 
absolvenților un me
saj. Un mesaj care 
vorbește despre satis
facția vârstnicilor de 
a lăsa uzina în miini- 
le unei generații pu
ternice, unor tineri 
care vor ști să o păs
treze, să o îmbogă
țească, care vor ști 
să înfăptuiască Direc
tivele celui de-al IV- 
lea Congres al parti
dului...

Emoționantul mesaj 
va ii păstrat Intr-un 
tub de oțel inoxidabil. 
Un asemenea mesa/, 
constituie pentru ti
neri un îndemn per
manent spre perfec
ționare, spre desăvîr- 
șire. Acest mesaj va 
străjui ca un simbol 
activitatea lor, munca 
la viitoarele locuri de 
muncă ale promoției 

. care va intra în pro
ducție odată cu planul 
cincinal.

i de flăcări ți fier —

bolice !

Ine. IOAN ARTUR

care, 
de 
la 

Pau- 
Con-

Momentul pe care 11 surprinde foto- 
graiul amator va avea pentru tinerii 
absolvenți, valoarea unui document

Kt:

'Ccezzuere 1

Evenimentul pe care 
îl cintă astfel poetul 
este împletit din entu
ziasm ți emoție. In 
marele amfiteatru al 
Grupului școlar meta
lurgic din Reșița și-au 
luat rămas bun de 
ia școală 700 de ti
neri, ultima promoție 
de absolvenți ai șe- 
senaiului. Ei vor de
veni muncitori în do
uă mari cetăți indus
triale ale țării: Com
binatul siderurgic și 
Uzina constructoare de 
mașini din Reșița. Au 
iost prezente florile, 
cuvîntările străbătute 
de la un capăt la al

si inginerii 
în 

tor. Festivi- 
avut momente 
emoția a cul- 
proaspeții ab- 
au înmînat cu 

simbolica

Parcurile bucurestene intreaba:» <

sie cunoscută marea 
afluență a bocureș- 
tenilor către nume
roasele parcuri și 
grădini care împo
dobesc Capitala. 
Ancheta de față, in
state zile, vizează 

tocmai această obișnuință a bucu- 
reștenilor.

Să pătrundem împreună prin
tre brazde cu largi mozaicuri 
florale, pe sub arcurile umbroase 
ale arborilor, în parcul de cul
tură și odihnă .-Herăstrău", cel 
mai mare parc bucureștean.

Mai întîi o notă bună celor 6 
biblioteci (tehnico-științifică. cu 
albume de artă, a preșcolarilor, 
cea a pionierilor și două bele
tristice). Au cărți noi — aprovi
zionarea s-a făcut cu regularitate 
chiar și în lunile de iarnă — au 
scaune și mese.

Consemnăm, de asemenea, reu
șita expoziției cu peste 700 de 
lucrări, expoziție deschisă la pa
vilionul C, în care universul copi
lăriei este prezentat în tuș, acua
relă, cărbune și ulei, de cei mai 
talentați copii și elevi. Pavilio
nul B prilejuiește o călătorie 
la Paris și pe Coasta de Azur, 
înlesnită de acuarelele, laviurile 
și desenele Tatianei Moscu.

La Teatral de vară se anunță 
o interesantă stagiune estivală,

treprinsă în

susținută de formațiile profesio
niste. Micuții spectatori, vor ur
mări la teatral lor, peripețiile 
eroilor îndrăgiți din basme și po
vestiri.

In rest, am spune: nimic nou. 
In rest: obișnuitele manifestări 
de la estrada artiștilor amatori : 
conferințe urmate de programe

ne fac urechile să țiuie, obișnu
ită este chiar încăpățînarea corti
nei de a se da uneori înlături... 
Dar să nu ne oprim la „amă
nunte" cu toate că nici ele nu 
trebuie neglijate.

• CE ADUCE VARA 1965,

să beneficieze de o prezentare 
prealabilă), vizionări la televizor, 
programe de fanfară. In privința 
planurilor, tovarășa Lucreția Pri- 
cop, șefa serviciului cultural din 
parc, ne declară: „Este foarte 
greu să realizăm singuri ceva 
mai deosebit. Dacă ar exista mai 
multă colaborare cu Comitetul 
raional U.T.M. 30 Decembrie, cu 
comitetul orășenesc U.T.M., cu 
comitetele sindicatelor, cred că 
am putea să repetăm acțiunile 
reușite, pe care parcul le găzdu-

— Dar activiștii culturali din 
parc ai cui sînt ?

— li avem în schema noastră.
— Și cine le urmărește activi

tatea ?
— E o poveste veche. Am fă

cut anul trecut referate, am dis
cutat, acum lucrez din nou la o 
informare. Trebuie să-i convin
gem pe tovarășii de la Sfatul 
popular al Capitalei că nu avem 
competența să dirijăm activitatea 
culturală din parc.

— Ce părere aveți despre a- 
ceste lucruri ? l-am întrebat pe

„La anul" n-ar putea fi

//
acest an"?

artistice. Obișnuită este și confe
rențiara (numai în anul acesta a 
vorbit de trei ori), obișnuită este 
și pauza care preceda partea a 
doua a programului (cu o oră în- 
tîrziere au venit joi, 20 mai, for
mațiile artistice ale Casei de 
cultură 16 Februarie). Cîțiva
credincioși spectatori ai estradei 
pe care i-am întîlnit în 
Herăstrău, spuneau că : „< 
ite Sînt și defecțiunile stației de 
amplificare, care din cînd în cînd

parcul
.obișnu

IN ACTIVITATEA CULTU
RALĂ A PARCULUI?

Consultăm planuri, discutăm 
cu activiști culturali, cu tovarăși 
din colectivul de - conducere al 
parcului, cu activiști ai Comite
tului orășenesc de cultură și 
artă.

Planurile conțin : conferințe 
(încă nu se știe exact, cînd, cine 
și despre ce va vorbi'; se prac
tică sistemul „de azi pe mîine") 
audiții la radio, pe discuri, (fără

iește doar cu ocazia „Zilei tine
retului".

Un alt „dacă" apare și în dis
cuția cu inginerul IOAN HOR- 
VAT — director al întreprinderii 
de administrație a parcurilor Ca
pitalei.

— Noi sîntem horticultori. Noi 
amenajăm aleile, punem flori, 
sădim copaci, întreținem terenu
rile sportive. Asta e sarcina noa
stră.

tovarășul Ion Hulea, secretarul 
Așezămintelor culturale din Co
mitetul orășenesc pentru cultură 
și artă.

— Tovarășii vor să se eschi
veze de răspundere.

— Bine, bine, dar 
trolează și îndrumă 
culturală din parcul

ce for con- 
activitaten 

Herăstrău ?

VIORICA GRIGORESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

ION TEOHARIDE

(Continuare in pag. a II-u)
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La C. I. L Turnu Severin

A intrat 
în funcțiune 

Fabrica de placaje
La Tr. Severin a început să 

producă Fabrica de placaje — pri
ma unitate din cadrul Combina
tului de industrializare a lemnului 
ce se construiește aici. După a- 
tingerea capacității prevăzute în 
proiect, ndua fabrică va produce 
anual 18 000 m c de placaje.

Noua fabrică este proiectată de 
Institutul de studii și proiectări 
forestiere-București, iar lucrările 
de construcție au fost executate 
de întreprinderea nr. 6 construcții- 
Craiova și Trustul nr. 21 instalații- 
București, unități cu experiență în 
realizarea de mari întreprinderi 
industriale. Utilajele moderne cu 
care a fost dotată, livrate de 
firme străine cunoscute, sau rea
lizate de Întreprinderi din țara 
noastră, asigură mecanizarea pro
ceselor tehnologice.

(Agerpres)

Un non cartier 
la Făgăraș

în zona noii Case de cultură din 
Făgăraș s-a deschis șantierul unui 
cartier de locuințe, care în prima 
etapă va cuprinde 320 de aparta
mente. Au iost create condiții 
pentru execuția în lanț a lucrări
lor, folosindu-se utilaje de mare 
randament. In scopul îmbunătăți
rii calității și confortului aparta
mentelor se prevede utilizarea pe 
seară largă a maselor plastice și 
a altor înlocuitori.

Concomitent, la Brașov aproape 
150 de familii s-au mutat în noile 
apartamente construite în cartierul 
„Steagul Roșu' și date în folosin
ță înainte de termen în cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al 
partidului.

(Agerpres)

Procedeu modern 
în procesul 

de aglomerare 
a minereului de fier

La Combinatul siderurgic Hu
nedoara a început să se aplice 
îti producție un procedeu de 
utilizare a cocsului-petrol în 
procesul de aglomerare a mine
reului de fier. Cocsul-petrol este 
realizat de industria noastră și 
el înlocuiește parțial cocsul mă
runt adus din import. Rezulta
tele obținute la Fabrica de aglo
merare a minereului din com
binat (unde se consumă zilnic 
peste 300 de tone cocs mărunt) 
arată că sortimentul de cocs-pe- 
trol este foarte economicos, se 
macină mult mai u.șor, are un 
conținut mai ridicat de carbon 
și dă un procent de cenușă de 
numai 3 la sută față de 14 la 
sută cît are cocsul mărunt Tot
odată, rezistența aglomeratului 
fabricat cu cocs-petrol crește cu 
peste 6 la sută, asigurîndu-se 
astfel furnalelor o încărcătură de 
calitate mai bună.

DECADA TEATRELOR DRAMATICE

mn tînăr regizor și 
. director de teatru, 
Călin Florian, con
firmă, cu prilejul 
actualei decade, un 
program ambițios și 
laborios, anunțat în 

urmă cu doi ani, în numele Na
ționalului craiovean. Spectacolul 
său cu Othello, se înscrie pres
tigios succeselor repurtate de 
mișcarea noastră scenică, ilus- 
trînd cu prisosință că acolo unde 
talentul se însoțește cu pasiunea, 
prejudecata ideii de provincia
lism dispare.

în caietul-program al specta
colului, directorul de scenă își 
expune punctul de vedere care 
l-a călăuzit în interpretarea ope
rei shakespeariene. Respingînd 
ideea spectacolului de reconsti
tuire documentaristă, muzeistic, 
precum și ipostaza grandilocvent 
exterioară, propusă de tradiția 
unui romantism întîrziat și de
suet, regizorul a privit cu o cre
atoare receptivitate experiența lui 
Peeter Brook al cărui Rege Leat, 
la Royal Shakespeare Company, 
a venit să demonstreze uimitorul 
caracter modem al dramaturgiei 
tetracentenarului Shakespeare.

Optând pentru relevarea toc
mai a ceea ce constituie forța de 
a străbate veacurile a operei, me
sajul ei înalt, umanist, apelul ei 
atît de curajos, atunci, și per
manent viu și astăzi, privind res
pingerea unei prejudecăți ce 
continuă să stea la baza atâtor 
crime~într-o anumită parte a lu
mii. chiar și în acest secol al 
20-lea — neîntrecutul încă, dar 
al scriitorului de a crea „certi 
munții ți prăpăstiile sufletești'. 
cum ar zice poetul Marin Scres- 
cu, regizorul a respins, totodată, 
și acea dulceagă interpretare, c» 
îndelungă circulație, a unei 
cercetări critice de elevație nnc- 
burzheză. care vedea în OfbeS’O 
o tragedie meschină a geloziei.

Spectacolul lui Călin Florian 
se revendică astfel de la o ati
tudine inițial polemică, și se în
temeiază pe o concepție rezizora- 
lă în deplină concordanță cu 
spiritul contemporan, științific p 
lucid. în valorificarea teatmhn 
marelui Will. Scena se descinde 
unui tulburător proces al trădă
rii încrederii în oameni fi ome
nie, în marile sentimente care 
dau vieții echilibrul și sensul.

Proiectând deci intriga pe fun
dalul amplu al unei dezbateri 
gtice cu profunde rezonanțe în 
frntempcraneitate. resrirorul s •—- - - - - - - - - - - - -

Au mai rămas doar ctteva 
zile pînă la data începerii 
examenului de maiuritate. 
La Școala medie nr. 1 -Mj- 
hail Kogălrticeanu' din Vas
lui elevii claselor a XI-a 
participă la orele de consul
tata pentru recapitularea 
materiei. Iată un aspect de 
la o ord de consuAatie ia 

matematica 

scenograful au creat spectacolu
lui acel cadru de monumentalita
te care dimensionează tragedia. 
Este un merit al reprezentației, 
și el se reflectă pozitiv în apelul 
pe care publicul îl simte de a 
înțelege faptele despre care ni 
se povestește ca pe un mesaj 
permanent viu al istoriei.

Remarcabil este apoi modul 
cum regizorul a rezolvat prezența 
în scenă a fiecărui personaj și a 
grupurilor, gîndind cu fantezie 
organizarea și mișcarea lor și 
reaiizind un tablou plastic e- 
legant și plin de poezie. Fi
rește, aici se cuvme lăudată 
cu toată căldura scenografia 

Teatrul Național din

OIHELLO“ * »■ Shakespeare
lui Mihai Tofan, ea însăși 
un Interpret modern și în 
același timp evocator al operei. 
Trei panouri din pinză de sac, 
acoperite cu plasă de sârraă. pe 
suprafața cărora jocurile de lu
mini (excelente) trezesc strălu
cirea stinsă a zidurilor vechilor 
cetăți, cîteva arcade ogivale mo
bile și o savantă depoziție a lor 
ta aja fel încât spațrul de joc e 
frtar tot timpcL cn precizie, vor
besc «if mt «mi mc ~t r aaai emo- 
țioaant deeft cea bx ruparos 
fidelă recocstitnzre muzeistică 
intCr.-ti încă rfm păcate, ta nu 
puține reprezentații. E un decor 
cse. alături de plastica costume
lor, invită la meditație pe urniți 
coleg: ai hri Tofan.

Revenind la regie, trebuie să 
vorbim, de asemenea, despre

• Campionatele europene de 
I haltere au continua: la Sofia cu

desfășurarea Întrecerilor ia cate
goria semimijlocie. Titlul de cam
pion a fost cucerit de Victor Ku- 
rențov (U.R.S.S.). care a realizat 
ia cele trei stiluri 432.5 kg '.33 
plus 125 plus 172,5). Pe locurile 
următoare s-au clasat in ordine 
Werner Ditrich (R. D. Germans 
— 432,5 (137,5 plus 130 plus 165
kg) și Rolf Maver (Franța) —
422.5 (132,5 plus 127,5 plus 15X5. 
In afară de concurs, la stilul ..a- 
runcat” Kurențov a stabilit un nou 
record mondial cu performanta de 
178 kg. Vechiul record era de
176.5 și aparținea campionului o- 
limpic Zdrazila. Un nou record 
mondial, tot în afară de concurs, 
a stabilit și Vladimir Beliaev care 
la stilul „smuls* a realizat 141 
kg. corectîndu-și cu 05 kg pro
priul record. De remarcat ci și la 
această categorie titlul a fost de
cis la cîntar, deoarece primii doi 
concurenti au realizat același re
zultat.

• Campionatul iugofUv de fot
bal a fost clștigat anei acesta de 
Partizan Belgrad cu 43 de puncte 
(din 30 de meciuri), urmată de Sa
rajevo — 35 puncte și Steaua roșia 
Belgrad — 35 puncte.

preocuparea semnataruim ei 
pentru ținuta și eleganța mișcărr. 
interpreților — dincolo de faptul 
că ea nu și-a aflat întotdeauna 
corespondentul intenției — des
pre atenția acordată rostirii ver
surilor, căci și aici, în eroda par
țialei reușite, ambițiile direcției 
de scenă sînt sesizante și salu
tare. Din nefericire, fi in ecest 
spectacol atrage atenția — și 
parcă mai viu, tocmai prin 
flagrantul contrast cu jateoțiiie 
regizorale — faptul că ie» de pe 
băncile Institutului de teas-i ac
tori care nu țtiu aă corfieuscJ 
limpede ți aă spună cerșwri, care 
nu știu ti meargă pe tcenă, care 

nu țtiu sd-și înclin» capul firi 
si se cocoțeze, ți irttvdă recea 
fără să fugi cu tot trupul «•*- 
tore etc, etc. Dar despre aces
tea ne propunem să levexmn cn 
alt prilej.

Eforturile lui Călin FVg--s- aa 
fost de a păstra, ta imnkte. 
ideea de mocaroentafitaie pria 
simplitate și de a o face sâ se 
transmită dmeolo de incoasecver>- 
țele rez'Jtate «fc» pricrr.ile — 
fete și de care ei na poete fi vi
novat O mencă pe care o bănu
iesc într-adgvăr de dăruire. a 
dat regîzorulu» satisfacția de a 
fi izbutit să facă să treacă rampa 
emoția tmei reprezentat: de ți
nută incontestabilă. ontinsW ți 
modeme.

*
Dintre interpret ne vom opri 

doar la cei trei protagoniști. Ni-

• Rapid Bucu
rești întilnește 
duminică la Bru
xelles. în cel 
de-al treilea meci 
al finalei „Cupei 
campionilor euro
peni" la volei 
masculin, echipa 

. P. Bulgaria). InMinior Pernik
primele două întilniri, victoriile 
au fost împărțite, fiecare echipă 
ciștigind cu același scor (3—1), 
Conform regulamentului, pentru 
desemnarea învingătorului se des
fășoară un al treilea joc pe te
ren neutru. Voleibaliștii de la Ra
pid au plecat în cursul zilei de 
joi spre Bruxelles. Au făcut depla
sarea următorii jucători: Nicolau, 
Drăgan, Plocon, Grigorovici, Cos- 
tinescu, Pavel, Bărbuță, Fieraru, 
Ardelea si Mincev.

— 29 puncte,

• S-a încheiat 
prima jumătate a 
„Cupei Europei” 
la șah pe echipe. 
După 5 ture, în 
clasament con
duce U.R.S.S. cu 
34 puncte, urma
tă de Iugoslavia 

R. P. Ungară — 28
puncte, R. F. Germană — 24 punc
te. R. P. Română — 2t puncte, 
Olanda — 19 puncte. In turul 5

colae Radu, creatorul lui Othello, 
impune în primul rînd prin ca
pacitatea de a fi înțeles concep
ția regizorului, și prin eforturile 
adesea încununate de izbîndă, 
de a-i răspunde printr-un joc ce 
respiră — îndeosebi în cea 
de-a doua parte a spectacolu
lui — zbuciumul celebrului 
personaj. Anume momente din 
interpretarea sa răspund nobleței 
și frumuseții spirituale a perso
najului, acelor date de bărbăție 
și vitejie, de umanitate și pasiu
ne care definesc profilul lui 
Othello. După cum, în final, 
accentele suferinței pe care eroul 
o trăiește în fața adevărului des
pre trădarea prieteniei sale și a 
încrederii în oameni și omenie, 
sînt transmise cu o reală forță 
dramatică.

Nu ne-a convins însă deloc,

Craiova

spre părerea noastră de rău, in
terpretarea atît de minoră și cu 
mijloace atît de precare pe care 
o actriță altfel înzestrată. Eva 
Pătrâșcanu, a dat-o Desdemonei. 
Nu putem fi însă de acord cu 
autoarea unei cronici ce vede în 
insuccesul actriței slăbiciunile in
dicațiilor regizorale care ar fi 
menținut prezența eroinei în li- 
nutde vechilor precepte rotnan- 
tico-edtdconâe. Călin Florian 
vorbește cu rignrazztate despre 
modal cam iațrie ge aest perso
naj: „Fapta ei (a Desdemonei, 
nm.) ne reieteasă na caracter ți o 
mentehtate de prototip ale femeii 
Renașterii, cu tot ce trebuie să 
fi posedat ea ce inteligență, fan
tezie, curai, temperament, șire
tenie, tandrețe — in sfirțit femi
nitate în cei mm complex înțeles 
al cucîntuhiL Voluntarismul ți 

s-au înregistrat următoarele rezul
tate: U.R.S.S. — Olanda 7,5—2,5; 
Iugoslavia — R. F. Germană 6,5— 
3,5; R. P. Ungară — R. P. Româ
nă 6,5—3,5 (Ia prima masă Florin 
Gheorghiu a fost învins de Por- 
tisch, în timp ce la masa a doua 
Ciocîltea a cîștigat la Szabo).

• Mîine se dă startul în cea 
de-a X-a ediție a cursei cicliste 
„Cupa UCECOM” la care partici
pă rutieri fruntași de la clubu
rile Sportklub Viena, Spartakus 
Budapesta, Start Varșovia și Sep- 
temvri Sofia, precum și cicliști 
fruntași de la formațiile Steaua, 
Dinamo, Olimpia și Voința. Spor
tivii austrieci au sosit joi seara în 
Capitală. Din Iot fac parte: Walter 
Miiller, Horst Binder, Franz Varga 
și Karl Dovits. Ieri la prînz au so
sit și cicliștii de la Spartakus Bu
dapesta. Lotul maghiar cuprinde 
pe Andras Devai, Ferenc Keseru, 
Gyorgy Rajnay și Gyorgy Kozma.

în prima etapă, cicliștii vor stră
bate ruta București — Pitești 
(101 km).

(Agerpres)

lipsa ei de prejudecăți, sentimen
tul demnității, candoarea (care 
nu era naivitate), constituie toa
te la un loc, atribute ale femeii 
eterne, ale femeii inspiratoare 
atîtor fapte și momente grandi
oase...". Dar acest punct de ve
dere nu și-a găsit în interpretă 
ecoul așteptat. Prea multe poze 
hieratice, prea multă cochetărie 
făcută, prea multă stângăcie în 
mișcare, gestică și ținută, în ros
tire chiar, afectează posibilitatea 
realizării rolului, așa cum a fost 
el gîndit de regie și cred că bine 
gîndit.

Revelația acestei reprezentații 
o constituie însă interpretul lui 
Iago. Ion Pavelescu își dă un 
examen de maturitate artistică 
după cîteva roluri care au făcut 
să se vorbească despre talentul 
său cu mult interes. Vom reține, 
întâi, eleganța ținutei și a miș
cării, greutatea prezenței sale 
scenice, siguranța, rafinamentul 
cu care actorul trece de la o sta
re la alta, dezvăluind cu o rară 
finețe „virtuțile" ipocriziei, de la 
cinismul brutal al punerii la cale 
a crimei, la jocul perfid, pe mu
che de cuțit, cu sentimentele 
prietenilor, de la unduirea viclea
nă a unui glas mieros, la glacia- 
litatea replicilor disprețuitoare 
față de victime, de la savurarea 
cu delicii diabolice a țesăturii de 
intrigi și minciuni pe care o în
treprinde, la ura deschisă și de
clarată sentențios în fața desoo- 
peririi crimei sale.

Aș vrea să închei aceste rîn- 
duri despre Ion Pavelescu, al 
cărui Iago a cucerit binemerita
te aplauze, amintind și susținînd 
o veche propunere a actorului, 
ascultată, pînă acum, doar cu o 
înțelegătoare bunăvoință, inope
rantă, de ■ realiza un spectacol 
cuprinzând o suită de momente 
cu bufonii shakespeariene După 
acest examen strălucit, dorința sa 
poate fi sprijinită cu toate șanse
le unui cert succes, și ale unui 
spectacol original.

DINU SĂRARU

PLECAREA 
UNEI DELEGAȚII 

GUVERNAMENTALE 
A R. P. ROMANE 

IN R. D. GERMANA

Vineri dimineață a plecat 
în R. D. Germană o delegație 
guvernamentală condusă de 
Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii, pentru a participa la 
deschiderea Expoziției agri
cole a R. D. Germane de la 
Leipzig-Markkleberg.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți Mi
hai Suder, ministrul econo
miei forestiere, Nicolae Gio- 
san și Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinți ai Consiliului 
Superior al Agriculturii, 
Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț a R. P. 
Române, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Ewald 
Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București, și alți 
membri ai ambasadei.

NUMIREA 
AMBASADORULUI 

R, P. ROMANE IN CHILE

Printr-un decret al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Române, tovarășul 
Dumitru Fara, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Române 
în Republica Argentina, a 
fost numit în calitate de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Române și în Republica 
Chile, cu reședința la Buenos 
Aires.

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A MARII BRITANII

Ambasadorul Marii Britanii 
la București, L. Ch. Glass, a

Cinematografe
LALEAUA NEAGRĂ >- film 

pentru ecran panoramic, rulează la 
Patria — orele (9; 11,30; 15; 16,30; 
19, 21,30), OLIVER TWIST
— rulează la Republica (orele 
9,45; 11; 13,30; 16,15; 18,45; 
21,15), Modem (orele 10, 12;
15; 14,30, 16,45 19; 21,15), —
HOCHEIȘTII — cinemascop, rulea
ză la Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30 , 20,45), Aurora,
(orele 10, 12; 14; 16, 18; 20,30). 
WINNETOU — cinemascop rulea
ză Ia București (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,45, 19; 21,15), Feroviar (o- 
rele 10; 12,15, 14,30; 16,45; 19;
21,15), Excelsior (orele 10; 12,15; 
14 30, 16,45; 19; 21,15). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII — Joris Ivens, ru
lează la Capitol (orele 9, 11,15,
13,30; 16; 18,30; 21), Grivița (orele 
10; 12,15; 16; 18; 20,30),
NUNTA CU PERIPEȚII — Colțul 
prieteniei, rulează la Melodia (orele 
9,30; 11,45; 14,45; 16,30; 18,45; 21), 
RABY MATYAS, rulează la Festival 
(orele 10; 12; 14,15; 16,30, 18,45, 
21), Tomis (orele 9,45; 12; 16,15;
18.30) , CtND MARTIN AVEA 14
ANI, Valurile deasupra noastră, 
rulează la Flacăra (orele 16; 18; 20; 
Completare Pionieria nr. 3/965, Ra
hova (Orele 16; 18,15; 20,30),
FERNAND COW-BOY — Comori 
de artă românească rulează la Vic
toria (orele 9,45; 12'; 14,15 16,30; 
18,45; 21). Dacia (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15 18,45; 21), MERII SĂL
BATICI — Rapsodie ungară, ru
lează la Central (orele 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). BINE AȚI 
VENIT I rulează la Buzești (orele 
15; 17; 19;) completare Cum am 
crescut sănătos, IANOȘIK — ci
nemascop (ambele serii) rulează la 
Lumina (orele 9,45; 13; 16,30; 20), 
înfrățirea între popoare (orele 16;
19.30) , Arta (orele 16; 19,30), AR
MATA CODOBATURILOR — Rap
sodie ungară rulează la Union 
(orele 16; 18,15; 20,30), NE ASU
MĂM RĂSPUNDEREA, rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45: 16; 18,15;
20.30) , program pentru copii (ora 
10). Cotroceni (orele 16; 18,15;
20,30),  PIONIERIA nr. 3/965, bale
tul negru în Senegal — Șapte se
cole mai tîrziu, Pietre ce înfloresc, 
Eu și oglinda — Escapada, rulează 

oferit vineri după amiază o 
recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a țării sale.

Au luat parte Gogu Radu
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihail 
Petri, ministrul comerțului 
exterior, Ludovic Takacs, 
membru al Consiliului de 
Stat, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe și alți membri ai 
conducerii unor ministere, in
stituții centrale și organizații 
obștești, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Română și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★

Ministrul culturii al U.R.S.S., 
Ekaterina Furțeva, care se 
află în țara noastră la invita
ția președintelui Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, a vizitat vineri Conser
vatorul „Ciprian Porumbes- 
cu" și Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiăle". Aici S-a îritîlnit 
cu cadre didactice, interesîn- 
du-se de activitatea desfășu
rată în cele două instituții de 
învățămînt și a asistat la pre
zentarea unor producții ale 
studenților. în aceeași zi, a 
făcut o vizită la studioul ci
nematografic de la Buftea, 
unde a luat cunoștință de rea
lizările cineaștilor noștri.

Seara, ministrul culturii al 
U.R.S.S. a plecat spre litoraL

(Agerpres)

la Timpuri Noi (orele 10; IC,15; tn 
continuare 18; 19,30; 21). ASTA-I 
TOT CB S-A ÎNTlMPLAT — GE
LOZIE, rulează la Giulești (orela 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), com
pletare 1 Mai 1965. ALERG DUPĂ 
O STEA — rulează la Cultural o- 
rele (15,30; 18; 20,30). PE URMELE 
LUI AHMED — rulează la Crîn- 
gași (orele 16; 18,15; 20,30). LO
GODNICELE VĂDUVE — (orela 
16 ; 18; 20), NEAMUL ȘOIMĂ-
REȘTILOR — cinemascop (ambela 
serii) rulează la Bucegl (orele 1O|

13; 16,15; 19,30), Drumul sării (o* 
rele 16; 19), CRONICA UNUI
BUFON — MECIUL GIGANȚILOR 
rulează Ia Unirea (orele 16 ; 18,15;) 
CERASELA, rulează la Vitan (orele 
16; 18,15), GAUDEAMUS IGITUR 
Sport nr. 2/1965, rulează la Munca 
(orele 14; 16; 18,15; 20,30), CRO
NICA UNEI CRIME — cinemascop, 
GELOZIE rulează la Popular (orele 
16; 18,15; 20,30), HANKA rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18), CIN- 
TÎND IN PLOAIE, rulează Ia Viito
rul (orele 15; 17; 19; 21), NE
VASTA nr. 13. rulează la Colen- 
tina (orele 16; 18,15; 20,30), DOI 
BĂIEȚI CA PÎINEA CALDĂ — 
DRUMURILE CELUI DE-AL CINCI
LEA CONTINENT, rulează la Vol
ga (orele 10, 12,30; 15,30; 18;
20,30),  CASA RICORDI, rulează la 
Floreasca (orele 10,30; 15; 17,30; 
20), ANIMALELE. Sport nr 2/1965, 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15), SPRE CULMI, rulează 
la Flamura (orele 10: 12; 16; 18; 
20), Pacea uverturii, orele 18; 20), 
SCARAMOUCHE rulează la Lira 
(orele 15; 17; 19; 21), RACHETELE 
NU TREBUIE SĂ DECOLEZE — 
rulează la Ferentari (orele 16» 
18,15; 20,30),

URMĂRI DIN PAQ. I
„La anul" n-ar putea 

fi în „acest an"?
— Secțiunea de gospodărie co

munală a Sfatului popular al 
Capitalei. In urmă cu ani ne 
erau subordonați nouă. Acum le 
dăm asistență de specialitate 
numai cu... de la noi putere. Mai 
mult, am indicat Comitetului 
pentru Cultură și artă al raionului 
30 Decembrie, să-i mai îndrume 
cînd au timp. Noi avem baza ma
terială din celelalte parcuri. Con
struim estrade, păstrăm, întreți
nem, iluminăm, dăm formațiile 
noastre, organizăm planurile es
tivale...

Dilemă, sau ce nu fac eu, fă 
tu ?

Să rezumăm: activitatea din 
parcul Libertății, grădina Cișmi- 
giu și parcul Aleea Circului este 
subordonată activiștilor culturali 
din parcul Herăstrău care, după 
cum am văzut, au mai mulți 
coordonatori. Parcul Vitan, apar
ține Casei de cultură raionale Tu
dor Vladimirescu ; de activitatea 
din parcul Izvor răspunde Casa 
de cultură Lenin, iar de mani
festările din parcul 8 Mai, Casa 
de cultură 1 Mai. De rest (citiți 
estrade în cinci piețe și șase pă

duri, ta șase cvartiduri r- carti
ere etc.) »e pare că răspunde co
misia „Așezăminte culturale" a 
Capitalei.

Cam lungă această înșiruire 
și destul de greu să te descurci 
prin acest labirint de „responsa
bilități", dar, neapărat necesar 
pentru a demonstra în fapt una 
din cauzele lipsei de organizare 
care-și pune pecetea uneori pe 
activitatea estivală.

Se întîmplă însă, că și în a- 
cest ansamblu de coordonatori 
ai parcurilor să mai existe por
țiuni care au responsabilii Ier. 
Astfel, activitatea de la estrada 
pionierului din parcul Herăstrău, 
cu terenurile din jurul ei, este 
coordonată de comitetul raional 
U. T. M. 30 Decembrie, căruia 
i-am aminti cu această ocazie în
țeleaptă zicală: „Omul sfințeș
te locul". Aici, în parcul Heră
strău, la baza destinată pionieri
lor, se înălța- în urmă cu ani 
drapelul taberei de pionieri. în 
acele zile, orele de vacanță erau 
pline. Au mai rămas doar cau
zele obiective: „nu vin copiii”, 
„e o distanță prea mare de la 
troleibuz pînă la estrada pionie
rilor". Așa s-a întîmplat în anul 
trecut, cînd o bogată bază ma
terială a rămas nefolosită. Acum, 
iarba care a crescut printre cele 
1 000 de scaune, s-a luat parca 
la întrecere cu ele,- „coșurile" 
terenului de baschet stau culca

ta. Este adevărat că la ni
velul Capitalei s-a creat în
că din primăvară o comisie oră
șenească de coordonare și orga
nizare a activității cultural-artis- 
tice, formată din reprezentanții a 
13 organizații de masă și institu
ții. S-a făcut și un plan care în
sumează 45 de pagini. In acest 
plan, 800 de formații artistice de 
amatori sînt programate de-a 
lungul verii pe estradele din pă
duri, piețe, parcuri. La nivelul 
raioanelor, există alte comisii 
care și-au făcut, de asemenea, 
planurile lor. Planuri, planuri... 
Comitetele raionale U-T.M. au 
planuri, U.C.F.S.-ul are planuri, 
consiliile sindicale au planuri. 
Iar pe estrade, activitățile se re
duc, din cînd în cînd, la obiș
nuitele programe artistice. Sînt 
bune și aceste spectacole în care 
artiștii amatori aduc pe scene ta
lentul, dragostea și pasiunea lor 
pentru artă. Dar numai la atît 
se poate reduce activitatea în 
parc ? Chiar și serbările câmpe
nești programate (de la comisia 
orășenească : „nu știm precis 
unde și cînd au loc, nu ne-au 
informat raioanele") sînt de fapt 
tot... programe artistice.

Paradoxal, cîntecul și poezia 
ocolesc locurile amenajate anu
me. Iată, de exemplu, cunoscute
le arene din parcul Libertății. 
Aici, duminică de duminică se 

vor proiecta doar filme („n-au în
ceput încă au fost și meciurile 
astea"). Deși această estradă ofe
ră un minunat sediu pentru reci
tarea poeziilor (și-ar putea da 
concursul artiști profesioniști, 
poeți). Un exemplu există: în par
cul Vitan, deci în București, la 
16 mai și pe 25 mai, peste 3 500 
de oameni au asistat la două re
citaluri de versuri susținute de 
artiști amatori ai Casei raionale 
de cultură Tudor Vladimirescu.

Se pot organiza „Seri ale în- 
tîlnirilor interesante", la care să 
fie invitați cunoscuți oameni de 
artă și cultură, sportivi de frun
te etc., se pot organiza carnava
luri și adevărate serbări cîm- 
penești, unde tinerețea să-și ara
te atributele ei, programe de es
tradă, care să reunească forțele 
artistice din mai multe întreprin
deri, și chiar și demonstrații spor
tive (doar și U.C.F.S. își are 
plănui său). Sugerăm o experien
ță. De ce nu se încearcă ca în- 
tr-o anumită zi, gazde să fie în 
parc tinerii unor mari uzine 
bucureștene, programul unei ast
fel de zile să fie rodul inițiativei 
și priceperii, să zicem, a tinerilor 
de la Uzina „23 August". Poate 
astfel, conferințele repetate an 
de an despre cancer și alte ma
ladii, temele unor expuneri ce 
necesită tratarea într-uh ciclu 
mai mare și în nici un caz într-un 
astfel de cadru, monotonia seri
lor din jurul ringului de dans, 
vor fi evitate pe viitor.

De la Sfatul popular al Capi
talei am aflat că se lucrează la 
un studiu despre distracțiile din 
parcurile bucureștene. „La anul 
va fi gata". Dar pînă atunci ? 
Vara '65 abia începe.

„La anul" n-ar putea fi în 
acest an ?

intîrzîerile

se cîntâresc la toamnă
Unde nu au putut intra tractoa
rele, au intrat atelajele sau oa
menii, la prășitul cu sapa. Pen
tru a scurta timpul de execuție 
a lucrărilor de întreținere, ță
ranii cooperatori din: coriluna 
Căteasca, raionul Pitești, au fo
losit, alături de cele două cul
tivatoare, agregate formate din 
cîte 7—8 prășitori (proprietate 
obștească), legate de tractor. In 
felul acesta lucrarea a durat 
doar două-trei zile. în multe u- 
nităti din raioanele Pitești, Sla
tina și. Costești, nu numai că 
atelajele nu sînt folosite cu su
ficientă grijă, dar nici mașinile 
agricole de mare randament, 
în ziua de 4 iunie, de pildă — 
și nu e singura — în raionul 
Pitești, din cele 11 cultivatoare 
nu au lucrat decît opt; din 
cele 646 de prășitori, proprieta 
te obștească, doar 323. La Albo- 
ta, unde aceste lucrări au în
ceput cu o întîrziere de o săp 
tămînă, în ziua amintită nu e- 
rau la lucru decît 61 de oameni. 
Firește, în asemenea condiții 
nu se putea asigura un ritm de 
lucru mai rapid. Timpul, însă 
nu așteaptă. De pe acum burii 
ienile au depășit culturile în 
vegetație. Orice întîrziere în 
seamnă noi posibilități pentru 
buruieni de a diimui hrana 
plantelor. Orice întîrziere în

seamnă recolte diminuate la 
toamnă. Iată de ce este nece
sar ca, în aceste zile, în regiu
nea Argeș toate mașinile, unel
tele și forța de muncă să fie 
bine folosite, pentru ca ritmul 
de lucru să fie grăbit. Cîmpul 
îmburuienit trebuie să rămînă 
curat, roditor pentru plantele 
valoroase.

Graficul programei 

de practică
O dată începută speciali

zarea, un prim contact cu 
practica îl oferă studenților 
laboratoarele institutelor. Tre
buie să spunem că unele din 
ele sînt încă insuficient în
zestrate din punct de vedere 
al mașinilor și mecanismelor. 
Ar trebui ca laboratoarele să 
fie dotate cu mașini unelte, 
mecanisme și elemente ale a- 
cestoră și lucrul ar fi perfect 
posibil dacă, printr-o legă
tură mai strînsă cu întreprin
derile industriale, s-ar asigu
ra aceste utilaje dintre cele 
casate. Lucrul este valabil și 
pentru S.D.V.-uri. Studenții 
ar avea astfel posibilitatea să 
cunoască mai bine și mai de 
aproape realitatea producției, 
mașinile unelte și mecanis
mele, atît ca dimensiuni, cît 
si ca principii de funcționare.

Din experiența acumulată 
’.n activitatea cu studenții ve
nit! la practică, precum ți din 
schimbul de păreri avut cu o 
serie de îndrumători de prac
tică, am ajuns la concluzia că 

modul în care s-a desfășurat 
practica pînă acum n-a dat 
rezultatele scontate. Pentru 
ca noul program de practică 
să rezolve o parte din. defici
ențele constatate, semnalăm 
că în practica din anul III, 
studenții trebuie să se axeze 
mai mult pe problemele de 
proiectare și de studiere a 
proceselor tehnologice și a 
planurilor de operații. Pentru 
practica din anul IV, ar tre
bui studiată posibilitatea pre
lungirii perioadei pînă la 12— 
15 săptămîni. Socotesc nece
sar această pentru ă se putea 
oferi studenților posibilitatea 
studierii profunde a procese
lor tehnologice, în scopul a- 
legerii celor mai bune soluții 
de îmbunătățire a tehnologii
lor. De asemenea, ar fi ne
cesar ca practica din anul 
IV să fie efectuată într-un 
singur atelier sau secție. O 
asemenea organizare a prac
ticii ar oferi studenților posi
bilitatea adîncirii problemelor 
de specialitate nu numai prin 
studiul teoretic, ci mai ales 
în contactul viu cu producția.

Prima lucrare 

inginerească: 

lucrarea de diplomă
Experiența arată că, în pre

zent, însușirea cunoștințelor eco
nomice nu conduce încă la for
marea unei ooneepții clare la stu- 
denți despre raportul dintre teh
nic și economic. Alături de 

cursuri, seminariile și proiectele 
oferă numeroase ocazii favorabile 
acestei acțiuni. Dar rezultate 
foarte bune se pot obține dacă 
în timpul practicii de specialitate 
se dă studentului să urmărească 
„pe viu" în condiții de produc
ție, modul de soluționare a unor 
astfel de probleme. Și aioi își gă
sește justificare propunerea de a 
se programa acea practică de 
sinteză de trei luni, după ultimul 
semestru.

Desigur că propunerile în le
gătură cu mărirea perioadelor de 
practică presupun o lungire a pe
rioadei de studiu. Poate că me
rită să se examineze alternativa 
ca în locul unei durate de studii 
mai scurte (care, mai ales din 
cauza proiectelor din ultimii doi 
ani, nu oferă suficient răgaz stu
dentului de a pregăti curent ma
teria predată și a reflecta cores
punzător asupra ei) să se ia în 
considerare soluția de a prelungi 
această durată. S-ar asigura, ast
fel, pe lîngă o legătură mult mai 
bună cu producția și posibilități 
mai mari pentru o pregătire, in
dividuală mai accentuată. Evi
dent. există argumente pentru și 
împotriva acestei alternative. Pot 
exista alte soluții. Esențial, după 
părerea mea, este să le dezba
tem, să le stabilim pe cele mai 
eficiente, care să asigure în mod 
efectiv o și mai bună legătură cu 
producția și o și mai temeinică 
pregătire economico-organizato- 
rică a viitorului inginer decît se 
realizează acum. Numai astfel, 
viitoarele promoții de ingineri se 
vor putea ridica la nivelul cerin
țelor cantitative și ale exigenței 
calitative care se desprind din 
sarcinile și obiectivele mari ale 
anilor care vin.



1N DEZBATERE: PROIECTELE DE DIRECTIVE
Construcții de locuințe din fondurile statului-> <>

Orientarea activității în ramura industriei 
construcțiilor va avea ca obiectiv de bază 
accelerarea ritmului de execuție în vederea 
scurtării termenelor de punere în funcțiune 
a investițiilor, concomitent cu îmbunătățirea 
calității, creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al lucrărilor de 
construcții-monta j.

(Din proiectul de Directiv» ale Congresului ai 
rV-lea al Partidului Muncitoresc Român eu privire 
la dezvoltarea economiei național» !n perioada 
1966—1970).

DUPĂ LEGILE FRUMOSULUI,

DURABIL Șl RAPID
revederile proiectului de Directiv» 
pentru ramura industriei construc
țiilor formulează cu deosebită cla
ritate trei cerințe fundamentase: 
să construim mai rapid, mai d-ra
cii si mai frumos.

Proiectul de Directive stabZ-este.
«u precizie sarcini deosebit de importante si 
complexe pentru sectorul de proiectare în do
meniul construcțiilor de locuințe Ele cer proiec- 
tanților să conceapă ansambluri înzestrate cu 
dotările tehnico-edtir.are și cu unități de co
merț, alimentație publică, prestații de servicii, 
școli etc., să lărgească gama tipurilor de apar
tamente. concomitent cu diferențierea tipurilor 
de blocuri, să îmbunătățească suprafața utilă a 
apartamentelor și gradul lor de finisaj și con
fort In acest scop proiectul de Directive prevede 
ca Investițiile pe mp de suprafață locuibilă să 
erească cu 10 la sută.*

Ca specialist în acest domeniu aș vrea să ridic 
cîteva probleme care se referă la atenția maxi
mă ce trebuie acordată — atît de către proiec
tanți cit și de către beneficiari, constructori, in
dustrie șl organele de avizare — rezolvării cu 
succes a acestor sarcini.

Care sint aceste probleme ?

1. Aplicarea în proiectare o unor 
soluții constructive menite so con
tribuie la scurtarea substanțială a 
duratei de execuție

Dintre soluțiile constructive adoptate in
stitutul „Proiect* București în ufitafl ani s-au 
impus — prin eficiența lor — cofrajele gBsuate 
și panourile mari. Anul trecut au fost eonsMfte 
în Capitală mai mult de 3 900 apartamente m 
sistemul cofrajelor glisante și 2100 «fin panouri 
mari prefabricate. Durata de execuție a acestcr 
blocuri s-a redus, datorită soluțiilor uuuetiiull- 
ve adoptate, cu 10—12 la sută

Consider insă că pe linia adeptârti mc? solu
ții constructive moderne institutul 
are largi posibilități. Am în vedere, în primul 
rînd, extinderea aplicării aceste r sduțn — =ai 
ales prin intrarea în product;-? a Făt-.:.. c? 
prefabricate mari din București. Consider eă 
este necesar să se analizeze de către forurile 
competente, trecerea la construcțiile din pano
uri mari, cu mai multe nivele pentru orașul 
București.

în colaborare cs uter ■*ri ui pentru prusia 
dată ia țară, «ccuțaa caeatructivă cu cetate spe- 
ttete rulante. rea_tir. i--se pte* in preaent 
prototipul: poara aa canat «lector a
unul pentru apucarea experimentală la construe- 
țti de locuințe șt aocal-culîuraje. Efioența apu
cării acestui sistem este marcată prin reducerea 
volumului de mvestiti- fată de prefabricate. re
ducerea totală a cnrautr-arui de cherestea, eli
minarea tencujeiijoc etc. In prezent, slntem 
preocupați pentru ex*._-.derea acestui sistem.

PROIECTAREA
Inq. NICOLAE ARDARE 

director tehnic al Institutului PROIECT 
Ducureții

introducerea cabinelor 
spațiale de baie eebrpa- 

iatroducerea nar eufrx-
ze speciale de mari *- 
ucsiaL asociate eu planter prefabricate de

2. MA—ri pe»(n lAryirec nomei 
tipuflw te «yrf ■euti si blocuri

pc-xieeM te Dtreescve te ten acuccră se ne

mai frumoase. oocfcrtabO ai trainice cu o Uni* 
crhamstiră modernă.

V» prim obiectiv asupri căruia cred că tre
buie aâ acționăm tei. proiectau ții. este acela al 
determinării numărului de iaeăperi de lăcuit « 
ai suprafețelor acestora pentru fiecare tip uoa 
de apartament In al doilea rind. va trebui să 
examinăm suprafețele încăperilor anexe (vesti - 
buL bucătărie și derajamente) in vederea îm
bunătățirii funcțiunii și confortului. Posibil; toți 
există: prin adoptarea unor soluții de proiectare 
care să prevadă ca suprafețele acestor încăperi

anexe să crească pro- 
porfional cu numărul 
camerelor de locuit.

Mergfrzd pe această 
linie. Institutul -Pro
iecri-București a elabo

rat încă d;n trimestrul I al anului ia curs
o serie te studii și propuneri «5e noi tipuri 
de apartamente, pe tarea urmează să ie 
prermte diverselor forări «ie avizare. în privința

3 îmbunătățirea calității tl tebo- 
;î ec sortimentelor de male-iale 
ăe rotrwțff

FteKtieti aerecază rezultatei* cMtixrie te 
uP-jiPii auz te către rsdustrta maternateaor te 
construes- ear* a realizat acele prodete cu ca-

toare pentru a asienra îmbunătățirea continuă a 
calității și confortului locuințelor. De exemplu, 
lipsesc materiale corespunzătoare in sortimente 
variate pentru lucrările de finisare a pereților, 
pardoseli calde, bidroizolații. izolații fonice și 
terete*. etilaje silențioase pentru instalații țte.

4. Simplificarea modului de ela
borare a documentației și de aviza
re a ei

Modul actual de elaborare a documentației 
este, după părerea mea. prea încărcat. El cere 
un mare voiam de muncă din partea proiectan- 
ților, obligă la concentrarea forțelor de concep
ție în direcții mai puțin productive. Acest lucru 
se daforește sistemului actual de avizare care 
este, Ia rîndul său, foarte complicat. In legătură 
cu aceasta, pentru simplificarea elaborării și a- 
vizării documentațiilor, aș vrea să fac cîteva 
propuneri:

a. Pentru orașul București și orașele regionale 
să se avizeze și aprobe schițele de sistematizare 
care să cuprindă direcțiile de dezvoltare pe o 
perioadă de 10—15 ani.

b. Pe baza schițelor de sistematizare aproba
te și finind cont de prevederile directivelor 
pentru planul cincinal, să se întocmească 
studii tehnico-economice pentru etapa respecti
vă. Aceste studii să cuprindă ; amplasamentele 
«ie locuințe, eșalonarea pe ani a investițiilor și a 
dăm in folosință, căile de asigurare «m combus
tibil. baza materială a construcțiilor, necesarul 
de matern prime centralizat etc. După apro
barea acestor studii tehnico-economice de către 
Caasiltel te Miniștri, faza următoare de pro
iectare să se elaboreze pentru detalierea temei 
ri pentru arătarea modului in care investițiile 
respect!re se încadrează în studiu! de perspecti
vă și să se avizeze numai de către titularul de 
investirii.

’nst.t_.nm. .Proiect* — București fi revin, in 
următerul pian c..-.tir.aL sarcini deosebit «ie im
portante pentru realizarea in Capitala patriei a 
■xoor ar tarr bhxri de locuințe cit mai variate, mai 
modeme b na: frumoase. Colectivul institutului 

Șcaraat 60 prriioașele indicații date de 
rmae-rrti te D-.rective va depune toate efortu
rile pesrira a face Capitala patriei noastre tot 
mai frsBoesă si mai ratate; uă.

PROPUNERI
• Ministerele produ

cătoare să ia măsuri 
pentru îmbogățirea ga
mei de sortimente a 
materialelor noi în 
construcții în special 
pentru izolații termice 
și ionoabsorbante, par
doseli calde, lacuri și 
coloranți rezistente ia 
uzură, tapete lavabile, 
placaje și produse ce
ramice pentru fațade și 
pardoseli etc.

• Să se avizeze și a- 
probe schițele de sis
tematizare pentru ora
șul București și orașele 
regionale care să cu
prindă direcțiile de 
dezvoltare pe o pe
rioadă de 10—15 ani. 
Pe baza acestora — în 
lumina Directivelor 
partidului pentru pla
nurile cincinale — să 
se întocmească stu
dii tehnico-economice 
pentru etapa respec
tivă.

• Pentru accelerarea 
ritmului de executare a 
lucrărilor industriale 
întreprinderile produ
cătoare de materiale 
de construcții și con- 
iecții metalice să asi
gure și elemente de 
construcții necesare 
închiderii halelor indu
striale cum ar ii pa
nouri mari de pereți 
din beton armat, pa
nouri prefabricate me
talice, pentru pereți și 
acoperiș etc.

• Industria să livreze 
și comerțului o serie de 
materiale de construc
ție (tapete lavabile, 
materiale pvc.) nece
sare întreținerii de că
tre locatari a aparta- 
mejttelor în care locu
iesc.

• Introducerea mate
rialelor noi (vopseli pe 
bază de polimeri, pla
caje ceramice, tencu
ieli ornamentale) să se 
iacă numai după ce ex
perimentarea a confir
mat posibilitatea ex
tinderii acestora.

• Pentru extinderea 
utilizării materialelor 
noi, întreprinderile de 
construcții și montaj să 
ia măsuri pentru pre
gătirea corespunzătoa
re a cadrelor de mun
citori, tehnicieni șl in
gineri care Urmează să 
folosească aceste ma
teriale.

ARTA RELIEFURILOR
ARHITECTONICE

coordosauca
[LARORĂRIISOLI JIUOR

Arhitect GHEORGHE DUMITRAȘCU
laureat a! Premiului de Stat, director al Direcției de arhitecturi, aiteaMteBMb 

proiectare, construcții — Constanța

Se aplică pe icari axa aera -rwaea 
construcțiilor cu materiale om. FÂaart* 
vopselelor pe bază de paLvien, piaczîe ce
ramice. tencuieli ornamentale șs rrirw 
însă, strins legată de uneia rrpm«wa*« 
încercări șt urmăriri ale comportări lor in 
timp. Și toate acestea, după părerea aaa, 
nu s-au executai încă la an acri arx'^ev: 
de aprofundat și de coadudeat. De yăât, 
terasitul — tencuială foarte inaf .'a ciat 
cu vremea capătă o patină azreactiu — a*- 
fiind aplicat așa cum o c« p'i'nri ițiți'i1 
tehnologice, a „imbâtrimt" foarte rraeot pe 
fațadele unor construcții not Faicsrrx ma
terialelor ridică Și problema prrgăC-~s seu.-r 
cadre corespunzătoare, lucr&ori '•-c.-ț—. 
Respectarea riguroasă a ..rețetekr* Se 
bricație, a proceselor tehnologie pces*atr- 
lite — perfecționabile pe parcurs — fia 
caracteristicilor de climă, ne va scuti âe 
aspectele dezagreabile și costisitoare aâe de
gradărilor și refacerilor după fiecare sezcc. 

Pentru că în ansamblu, conaruct-.de aa-r. 
pot pune în valoare valențele ploaie tefct 
timp cit le lipsește cadrul incon,-^r£: re
zultă că trebuie insistat și asupra rrriizâ-- 
integrale a amenajărilor exterioare, uode 
varietatea spatiilor verzi reprezintă ur. fac
tor capital.

In fine, sinteza dintre opera de arhi
tectură și cea de artă plastică se cere a r 
adîncită și savant dozată, pentru ca reali
zările creatoare ale acesteia «lin urmă să-și 
găsească un vast domeniu de aplicare 
cadrul noilor construcții — pe care să ie 
accentueze, să Ie sensibilizeze și să le pună 
cît mai mult în valoare. In acest feL vom 
răspunde în mod fericit tuturor cerințelor 
oamenilor muncii pentru care utilul și fru
mosul sînt două coordonate de viață.

ln9in«r-»«f LION SCHIP
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Arhitect CONSTANTIN PAPADIUC
«ri ateher arhitectură te Direcția de arhitectură, sistematizare,

proiectare, construcții — Suceava

■ K
ără îndoială, anii ce vin vor 
marca noi realizări și vor pune 
noi probleme în fața arhitec- 
ților și constructorilor, pe linia 
grandioaselor perspective ale 
proiectului de Directive ale 
celui de-al IV-lea Congres al

P.M.R. Chemați să asigure omului societă
ții socialiste condiții superioare de viață și 
de confort, arhitecții se străduiesc să con
ceapă noile construcții la nivelul exigențe
lor contemporane și în perspectiva cerințe
lor de mîine. Este un deziderat permanent 
al arhitecturii, acela de a îmbina armonios 
și rațional, problemele tehnico-economice 
și utilitare cu cele de creație artistică. 
Multe din realizările de pînă acum sînt 
dovada unoi reușite. La noi, în Constanța 
pot da ca exemplu ansamblul Gara nouă 
— Gara veche.

Ce se poate face încă pentru frumosul 
urban ? O chestiune mult discutată și unde 
nu s-a acționat suficient este aceea a fini
sajului. Consider că trebuie acordată o 
atenfie sporită atît materialelor vechi cit 
fi celor nai. Dintre materialele vechi, pia
tra merită a fi tratată cu toată atenția. In 
acest scop, trecerea de la materialul vechi, 
de prelucrare meșteșugărească, la sistemul 
semi-industiial sau industrial (valabil în 
egală măsură pentru calcar, marmură, tra
vertin, granit etc.) a devenit o necesitate 
stringentă. Pietre locale de mare valoare 
plastică (calcarul cochilifer de Techirghiol, 
calcarul marmorean de Celea, rocile grani
tice și porifice din nordul Dobrogei, pia
tra de codru etc.), prelucrate și puse în 
operă de meșteri pricepuți, pot contribui 
la sporirea frumuseții si durabilității mul
tor construcții.
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de ccțstrcctti pe baza cărora 
să poată realiza ansambluri 
cit mai variate.

și blocuri și gama

Ansamblurile de locuințe ar putea fi mai 
frumoase și mai confortabile dacă între
prinderile care produc materiale de con
strucții ar sprijini mai mult eforturile pro- 
iectanților. Propun ca aceste întreprinderi 
să asigure o gamă mai mare (dimensional 
fi de nuanțe) de materiale de construcție 
(in special pentru fațade) la un preț de 
cost mai scăzut și de calitate superioară. 
Un exemplu este edificator in acest sens. 
La ansamblul de locuințe Arini, proiectân- 
fi» au precăxut finisarea tocanelor în ■ cu
lori pastelate pe bază de vinacet. Deși în 
paietarul de culori pus la dispoziție de în
treprinderile furnizoare existau nuanțele ți 
gamele prevăzute de către proiectanți, ele 
nu au putut fi folosite de către construc
tori pentru că, de fapt... nu au mai fost 
produse. Lipseau tocmai culorile deschise, 
alb și crem, care au o largă Întrebuințare.' 
Propun, de asemenea, ca sortimentul de 
terarit să se producă într-o varietate de 
nuanțe și culori mai mare, studiindo-se po
sibilitatea ca și în regiunea Suceava să se 
producă astfel de materiale, deoarece există 
ceniti: Cît privește creșterea ritmului de 
execuție, propun extinderea folosirii tape
telor semilavabde, care să se producă într-o 
poletă coloristică dt mai variată și mtr-o 
diversitate de modele. Pentru a asigura 
stabilitatea menținerii acestui paletar este 
necesar ca industria să producă un sorti
ment bogat de tapete.

Desigur, posibilitățile nu s-au epuizat cu 
cele expuse aici. Prin elaborarea unor so
luții arhitectonice ingenioase, folosirea de 
materiale noi. a unei strînse legături între 
proiectanți și constructori, vom reuși să 
ridicăm construcții tot mai frumoase, du
rabile și confortabile.
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„Tara 
coșmarului"

0 publicație din 
„republica Coș
marului" — cum 
a fost denumit 
Haiti de cătte 
scriitorul Gra
ham Greene — 
scria deunăzi t 
„Avem do făcut 

țață problemei șoarecilor". 
Strania problemă evocată de 
ziarul din Parte au Prince 
are o explicație care scapă 
observatorului străin, dar 
este înțeleasă pe deplin de 
majoritatea haitienilor: nea- 
vînd posibilitatea să se ex
prime deschis în legătură 
cu foametea din țară, ziarul 
amintea indirect că chiar și 
pisicile au devenit o rari
tate multe din ele, după re
latările ziarelor fiind consu
mate de flămînzi. Pen
tru situația din Haiti este 
edificator că cele mai 
recente statistici indică me
dia de virstă a haitieni
lor la 33 de ani; analfabe
tismul cuprinde 85 la sută 
din populație, iar venitul pe 
locuitor este de 70 de do
lari pe an, cel mai scăzut 
chiar din continentul latino- 
american.

Odată cu aprinderea flă
cării nemulțumirii în Repu
blica Dominicană, unde lupta 
pentru libertate nu poate ii 
înăbușită cu ajutorul inter
venției străine, „Papa Doc" 
— cum este supranumit dic
tatorul Duvalier — a inten
sificat teroarea. „Noaptea — 
scria un corespondent al re
vistei „NEWSWEEK" care a 
făcut o vizită de două săp- 
tămîni în Haiti — Porte au 
Prince devine o cușcă imen
să. In amurg locuitorii ora
șului se grăbesc spre casele 
lor, de teamă să nu fie opriți 
de un Tonton Macoute (a- 
gent al poliției secrete cre
ate de Duvalier — N.R.), 
bătuți sau împușcați".

La sate — unde locuiesc 
90 Ia sută din haitieni — 
foametea și teroarea sînt și 
mai mari. Tonton-ii sînt se
condați de Fillets Laleau 
(iemei-lup) a căror voință și 
capricii reprezintă legea. 
„Pină deunăzi, a declarat 
un preot corespondentului 
revistei „NEWSWEEK", ță
ranul haitian era obișnuit să 
îndure opresiunea fără să se 
plîngă pentru simplul motiv 
că el n-a cunoscut niciodată 
o altă situație. Acum, țăra
nul se îndirjește, dar el are 
încă teamă".

Pină cînd ?
Z. FLOREA

Mari pierderi suferite de trupele 
sud-vietnameze și americane 

la Dong Xoai )

Din viața

tineretului lumii

Studenții americani
• Demisia guvernului de la Saigon
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Agenția sud-vietnameză de 
presă „Eliberarea" a dat 
publicității la 11 iunie un 

comunicat potrivit căruia, în 
cursul atacului de la Dong Xoai, 
din noaptea de 9 spre 10 iunie, 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au distrus un întreg batalion al 
trupelor regulate, patru companii 
și șase plutoane. 40 de americani 
au fost uciși sau răniți. De ase
menea, au fost doborite patru a- 
vioane, au fost distruse șase care 
blindate, capturindu-se totodată 
mari cantități de arme de diver
se tipuri. Luptele au continuat 
pînă vineri dimineața, cînd for
țele patriotice s-au retras din 
Dong Xoai.

Agenția „Eliberarea" relatează 
că în noaptea de 8 iunie, patrio- 
ții sud-vietnamezi au atacat un 
important punct inamic din loca
litatea Gia Lai, din provincia 
Bien Hoa. Au fost scoase din 
luptă patru companii ale armatei 
guvernamentale. La fel, grupul 
de consilieri și instructori ameri
cani. Patrioții au ținut sub c 
trol postul militar de la G 
întreaga noapte de 8 spre 9 
nie. Au fost capturate multe ai 
și muniții.

★

Agenția FRANCE PRESSE

lente s-au dat, potrivit agenției, 
în centrul orașului. Patrioții au 
început sa se retragă numai 
după-amiaza, tind elicopterele 
americane au adus noi întăriri și 
după ce aviația a efectuat în to
tal 121 de raiduri.

nefericiți
utoritățile 
șului Khulna, 
important port 
in Pakistanul de 
est, sfiit in di
lemă. Ele au de 
rezolvat o „pro- 
blemă“ cu ade
vărat rar întîl- 

nită. Totul a Început ca ur
mare a unei hotărîri luate 
de 50 dintre... cei mai cu- 
noscuți hoți de buzunare din 
localitate. Aceștia, după dis
cuții Îndelungate și ample 
analize, au ajuns Ia conclu
zia Că a sosit momentul să 
se lase de „meserie". Moti
vele nu au fost explicate. 
Ele au fost prezentate ca 
fiind numai „de ordin mul
tiplu*. Nici unul dintre ele 
nU menționa insă că hotă- 
rirea ar ii fost determinată 
de poliția locală.

Intr-adevăr, in calea in
tenției hoților de buzunare 
din Khulna de a deveni „ce
tățeni onorabili'' care, după 
cum menționează agenția 
FRANCE PRESSE, consideră 
că „pot să se dedice unor 
ocupații mult mai cinstite, 
dar la fel de profitabile", s-a 
interpus însăși... poliția lo
cală. De necrezut, dar ade
vărat. Cel puțin așa reiese 
dintr-un „memorandum" tri
mis de cei 50 de pungași șe
fului districtului Khulna. In 
acest document ei afirmă că 
nu-și pot traduce in viață 
intențiile lor deoarece se 
opun polițiștii. Pentru ce a- 
ceastă opoziție ? Pur și sim
plu, deoarece dispariția ho
ților de buzunare din Khul
na ar lăsa pe polițiști fără 
„drepturile" ce le primeau 
în fiecare săptămină. Intre 
o avansare sau o decorație 
și sumele grase încasate de 
ne urma „închiderii ochilor", 
reprezentanții „ordinei pu
blice" au ales, după cum se 
vede, ultima variantă.

Nu se cunosc încă măsu
rile ce vor fi luate de șeful 
districtului Khulna. Deocam
dată a fost ordonată o an
chetă in care hoții de bu
zunare sînt „acuzatorii" iar 
polițiștii, „acuzații".

P. NICOARĂ

transmis tineri din Saigon o re
latare asupra desfășurării violen
telor lupte ce au durat mai bine 
de 24 de ore la Dong Xoai. Po
trivit aprecierilor unui purtător 
de cuvînt american, transmite a- 
genția, cele mai grele pierderi 
au fost înregistrate de unitatea 
transportată de elicopterele ame
ricane la tițiva kilometri de lo
calitate, in dimineața zilei de 
10 iunie. Alcătuită din 166 de oa
meni din care doi consilieri ame
ricani, unitatea avea sarcina să 
pregătească terenul pentru sosi
rea restului batalionului. Ea a 
fost, însă prinsă sub focul intens 
al unei companii de patrioți la 
două minute după aterizare. La 
cinci minute, în ciuda bombar
damentelor cu napalm fi rafale
lor de mitraliere, patrioții atacau 
în masă. La două ore după în
ceperea atacului, trupele guver
namentale erau complet încer
cuite, iar comandantul rărit. Eli
copterele au încercat apoi tă a- 
terizeze într-un cit loc, dar au 
fost prinse de focul mitralierelor 
trupelor Vietcong. Două dintre 
acestea au fost doborite. Echi
patele sint considerate at dispă
rute. In același timp, luptele erou 
deosebit de violente în oraș unde, 
mici grupuri de soldați sud-tiet- 
namezi și consilieri cmerica-u 
continuau să opună rezistență.

Joi la prinz tabăra militară era 
ocupată. Luptele cele mai vio-

Una după alta, ten
tativele Madridului 
de a se apropia de 
Piața comună au 
fost respinse. „Cei 
6" nu s-au arătat 
de loc dispuși 
să-și asocieze Spa
nia, mai ales din 

cauza proastei faime de care 
se bucură în lume regimul lui 
Franco. După ultimul eșec, în
registrat în primăvară, majori
tatea observatorilor considerau 
dosarul clasat. In ultima vreme 
însă problema a fost reactuali
zată și, se pare, Spania are as
tăzi unele șanse de a-și vedea 
visul împlinit

Schimbarea are ca punct de 
plecare divergențele din sînul 
alianței atlantice. Tendințele tot 
mai accentuate ale Franței de 
a se depărta de N.A.T.O. au 
determinat Statele Unite să-și 
îndrepte privirile spre Spania, 
cu intenția de a e pregăti ca 
rezervă care să înlocuiască 
Franța. în acest scop, după cum 
ne informează ziarul „COM
BAT", între Washington și Ma
drid se desfășoară de cîtva timp 
convorbiri care „pax mult mai 
avansate decît se crede în ge
neral". „In perspectivă de a 
vedea Parisul retrăgîndu-și uni
tățile navale de sub controlul 
N.A.T.O., Washingtonul se 
preocupă foarte serios de aju-

*

SAIGON 11 (Agerpres). — 
Agenția U.P.I. anunță din surse 
sud-vietnameze că vineri seara, 
întregul guvern condus de Phan 
Huy Quat, a demisionat

Intr-o relatare ulterioară, 
gențiile precizau că, potrivit 
clarațiilor unui purtător de
vînt guvernamental, Phan Huv 
Quat ar fi hotărît să predea din 
nou puterea militarilor.

Demisia guvernului lui Quat 
intervine, după cum se știe, după 
o perioadă de aproape trei săp- 
tămîni de criză politică. Ea a 
fost determinată, de o prelungi
tă criză de guvern, nesoluționa
tă din cauza disputei personale 
dintre premierul Quat, care ți
nea la înlăturarea a doi miniștri, 
și președintele statului, Suu, care 
a refuzat să aprobe înlăturarea 
miniștrilor respectivi. Situația în
cordată de la Saigon, provocată 
de cererile insistente ale unor 
cercuri, îndeosebi ale catolicilor, 
ca guvernul condus de Quat să 
demisioneze, a contribuit, de ase
menea, la agravarea crizei.

etirta americană „LIFE" 
publică un articol în care 
se arată că „în legătură 

cu tragedia dominicană, cu si
tuația nu mai puțin tragică din 
Vietnam, cu lupta pentru drep
turile civile din S.UA și cu 
apartheidul din Africa de sud, 
asistăm în Statele Unite la o re
voluție neviolentâ*. Studenții din 
universitățile fi colegiile ameri
cane încep să ridice o serie de 
întrebări cerind explicații repre
zentanților Departamentului de 
stat trimiși in colegii ca să ex
plice politica S.V-A. „Din New 
England și pînă în California, 
scrie revista, tineri plini de se
riozitate manifestă scepticism 
față de soluțiile propuse de ceea 
ce ei numesc „establismenf* 
(cîrf urile conducătoare)".

Revista publică scrisori primite 
din partea unor conducători ai 
studențimii americane, in care ei 
explică de ce s-au alăturat „miș
cării", fdenumire care înglobează 
totalitatea acțiunilor de protest 
ale studenților). „Sîntem o gene
rație care se dezvoltă într-o pe
rioadă grea, scrie Steven Block, 
de la Colegiul Williams. Răz
boiul rece, mișcarea pentru drep
turile civile ne-au făcut con- 
știenți de existența unor pro
bleme arzătoare. Mulți dintre 
noi am reușit să ne găsim

scop. Pentru mine lucrul cel mai 
indicat în momentul de față 
este „Mișcarea”.

„Sistemul nostru nu este un 
sistem democratic, scrie la rindul 
său Garrett Lambrev, ds la Uni
versitatea Stanford. Principiul 
lui este fiecare pentru sine, $i din 
această cauză mulți rămin pe 
dinafară”.

Howard Romaine, student la 
Universitatea Virginia, arată cd 
..segregația deformează și întu
necă mințile. Nu pot să accept 
acest lucru. Pe noi ne preocupă 
viața, realitatea. Când există a- 
tîta incertitudine în jurul nostru, 
socot că ne putem identifica 
cauzei populației de culoare și 
știm că acest lucru este just. 
Marile companii angajează oa
meni docili, care execută ordi
nele. Ele nu au nevoie de cei 
care ridică obiecții împotriva 
sistemului*

imp de o săptămină, intre 17 și 
25 iunie, Londra vă găzdui confe
rința șefilor de state și guverne ai 
țărilor Commonwealthului. Cei 21 
de șeii de delegații vor încerca să 
rezolve probleme importante care 
figurează pe agenda reuniunii.

„British Commonwealth of Na
tions" (Comunitatea britanică de

națiuni) reprezintă o asociație de state și teri
torii apărută în condițiile descompunerii impe
riului colonial britanic. Din această asociație 
fac parte țări (împreună cu teritoriile depen
dente) cu regimuri și statute politico-adminis
trative foarte diferite, ca Marea Britanie, Ca
nada, Ceylon, India, Pakistan, Nigeria, Uniunea 
Australiană, Noua Zeelandă, Malayezia, Ci
pru etc.

Termenul de „comunitate britanică" sau pre
scurtat Commonwealth, a apărut după anul 
1926, cină au fost elaborate tezele principale 
ale statutului dominioanelor și principiile care 
reglementează relațiile acestora cu Marea Bri
tanie. în anul 1931 parlamentul britanic a adop
tat așa-numitul statut al Westminsterului, care 
dădea acestor teze și principii o bază juridică. 
In anul următor, la Ottawa au fost parafate noi 
acorduri care 
urmăreau să în
grădească intra
rea unor noi 
state în asocia
ție pe baza u- 
nor „preferințe 
imperiale".

în anii post
belici, 
re a 
luptei 
rare 
devenit i 
membrilor 
ajunglnd Ia 21. Dar odată cu creșterea nume
rică. în cadrul asociației s-a iăcut simțită hotă- 
rirea tinerelor state de a reorganiza comunita
tea pe alte baze, care să ie permită lor (in 
majoritate țări in curs de dezvoltare din Africa 
și Asia) să se pronunțe mai direct în proble
mele ce aiectează interesele lor politice și eco
nomice. Aceasta deoarece atît metropola cît și 
alte țări occidentale încearcă a menține fostele 
colonii, după dobindirea independenței, in pos
tura de furnizoare de materii prime agricole și 
industriale și de importatoare de produse in
dustriale finite.

Intenția actuală a unor state membre ale 
Commonwealthului și în special a guvernului 
Wilson de a consolida comunitatea și de a

Lexicon

pune la punct o organizare mai precisă nu poa
te ii înfăptuită ușor dacă se ține seama de 
tendințele centrifuge care se manifestă în ca
drul Commonwealthului.

Acțiunea acestor tendințe divergente poate 
fi explicată pe de o parte de cerința firească 
a noilor state independente, de completare a 
independenței politice cu cea economică, iar 
pe de altă parte de complexul care leagă Ma
rea Britanie de aliații ei occidentali în proble
mele ce afectează statele membre (bazele mi
litare, Piața comună, probleme monetare ele.).

Reuniunea care urmează a se deschide săp- 
tămina viitoare are o agendă foarte incărcală 
dacă ținem seama de faptul că multe din pro
blemele stringente ale Commonwealthului au ră
mas în suspensie de ia precedenta conferință.

Potrivit agenției ,.REUTER" se așteaptă ca 
dezbaterile să fie „deosebit de aprinse". Sînt 
țări care așa cum arată agenția citată „sint 
foarte sensibile la noțiunile de «colonialism» 
și «imperialism»" și care exercită presiuni pen
tru alegerea unui secretariat al Commonweal
thului care „să pună capăt influenței istovitoare 
a Marii Britanii în această organizație și să 
ofere majorității afro-asiatice posibilitatea de 
a lua parte direct" în afacerile ce le intere

sează. De ase
menea, mul ie
țări cer ca hotă
rîrile Common
wealthului să 
fie adoptate nu 
prin vot majo
ritar ci prin vot 
unanim.

In cadrul con
ferinței se aș
teaptă ca pri- 
Wilson, să pre-

rm

Commonwealthulca urma- 
avfnîulul 
de elibe- 
națională,

independente iăcind 
r Commonwealthului

alte colonii britanice au 
ca numărul 
să crească

mul ministru britanic, Harold 
zinte o propunere privind formarea unui parla
ment comun de tipul parlamentului vest-euro- 
pean, la care să participe grupuri din parla
mentele țărilor membre.

O problemă care se anunță dificilă este cea 
a relațiilor economice dintre Marea Britanie și 
restul țărilor membre ale comunității, deoarece 
situația lirei sterline, care trece prin greutăți 
serioase, a impus o reducere radicală a fon
durilor de Împrumut. Alte puncte care vor con
stitui obiectul dezbaterilor vor fi: problema 
planurilor rasiste ale premierului sud-rhode- 
sian, conflictele de la frontiera indo-pakista- 
neză, a Federației malayeze ele.

Întrebarea pusă la ultima conferință de ma
joritatea comentatorilor de presă — „ce per
spectivă are 
actuală.

Commonwealthul 7 rămîne

Praga: Vizita unui ministru

britanic
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Dificultățile
unității africane

R. P. CHINEZĂ. — O Imagine din orașul Șanhai

Vineri au început la Bonn între
vederile la nivel înalt franco — 
vest-germane. In cursul dimineții, 
președintele de Gaulle a avut o 
Întrevedere cu cancelarul Ludwig 
Erhard. în cadrul căreia cel doi 
oameni de stat au abordat diferi
te probleme privind situația inter
națională, probleme legate de 
Piața comună fi unificarea politică 
vest-europeană precum fi chesti
unea relațiilor franco — vest-ger- 
rame. Cn purtător de csvid al 
guaeiaAui rest-gemea ■ ccmde- 
rttet e-unlece latrrrederSor 
drept „taad. reefisM ri de încre
dere"

Caztcelorti federal a avut cpcl 
o Întrevedere cu primul ministru 
francez. Georges Pompidou, la 
care s-au analizat problemele „edi
ficării" comunității economice 
vest-europene. Paralel cu aceste 
convorbiri au avut loc întrevederi 
între miniștrii afacerilor externe, 
finanțelor, apărării și educației al 
celor două țări.

Caracterizînd prima zi a întreve
derilor franco — vest-germane, 
agenția France Presse subliniază 
că ele s-au desfășurat „într-o at
mosferă de curtoazie circumspectă 
pe care unii o califică realistă iar

alții fără iluzii". ,Jn fapt aBt o 
parte cit fi cealaltă, scrie agenția, 
sint prea conștiente de divergen
tele dintre Paris șl Bonn pentru a 
pretinde ca. In clteva ore. să st 
poată restabili Intre cele două ca
pitale armonia idilică din ianua
rie 1963 — dala semnării tratolu
lui franco — vest-german". Obser
vatorii menționează că cele doaă 
părți se străduiesc să na Invesi- 
neze relațiile fi așa destul de red 
dintre cefe dead firi, oc-
cexszl ssd ssalt pe cceie proble
me cere Ae cprrpie. Totufi na se 
trece ca vederea un discurs pro
nunțat de generalul de Gaulle In 
ajunul plecării sale Ia Bonn, In 
fața parlamentarilor francezi, cu 
care prilej el a condamnat In ter
meni aspri ideea unei „Europe su- 
pranafionale' preconizate de R.F.G. 
„Combat" califica declarația lui 
de Gaulle ca „Cel mai violent 
proces care a fost iăcut ideii su- 
pranationalitătii de către șeful sta
tului". Ziarul consideră că expri
marea acestui resentiment fală de 
„Europa supranațională" la cîteva 
ore Înaintea plecării președintelui 
de Gaulle la Bonn „dovedește că 
pozifia sa este fermă și că nu este 
dispus la nici o modiiicare".

Problema dominicană 
in dezbaterea 

Consiliului de Securitate
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate a reluat 
vineri examinarea situației din 
Republica Dominicană. S-a dis
cutat problema sporirii număru
lui membrilor misiunii O.N.U. de 
la Santo Domingo și a lărgirii 
împuternicirilor acesteia așa cum

a cerut, în ședința trecută, 
prezentantul Franței, Roger Sey- 
doux.

Secretarul general al O.N.U. a 
mai declarat că a primit un ra
port din partea lui Mayobre în 
care este informat despre atroci
tățile la care s-au dedat militarii 
de sub ordinele juntei de dreapta 
a generalului Imbert Barreras.

Roger Seydoux (Franța), a spus 
că faptele menționate în raportul 
reprezentantului personal al se
cretarului general justifică și con
firmă neliniștea și temerile resim
țite de o serie de delegații în 
Consiliul de Securitate.

Reprezentantul S.U.A., Charles 
Yost, a insistat ca cercetarea asa
sinatelor comise în Republica 
Dominicană, să fie încredințată 
O.S.A. și nu O.N.U.

în continuare, a luat cuvîntul 
reprezentantul Coastei de Fildeș, 
Moise Aka. El a declarat că gu
vernul său „se pronunță împotri
va tuturor formelor de interven
ție, fără autorizația Consiliului de 
Securitate și în afara Națiunilor 
Unite", și a cerut ca observatorii 
O.N.U. să-și continue misiunea 
la Santo Domingo. Reprezentan
tul Uniunii Sovietice, N. T. Fedo
renko, s-a opus încercărilor de 
transferare către O.S.A. a sarcini
lor și obligațiilor care revin 
O.N.U.

PRAGA 11 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei în R. S. Cehoslova
că a lui Anthony Crosland, minis
trul educației și științei al Marii 
Britanii, la 10 iunie a avut loc ia 
Praga o conferință de presă în ca
drul căreia acesta a declarat că 
„colaborarea dintre R. S. Ceho
slovacă și Marea Britanie se dez
voltă satisfăcător".

VIET
NAM. — Un a- 
vion militar a- 
parținînd State
lor Unite, dobo- 
rit de unitățile 
Armatei popu
lare de elibe

rare.

forarea Spaniei pentru ca a- 
ceasta să-și pună rapid pe pi
cioare forțele navale și chiar 
cele aeriene. Aceste convorbiri 
urmăresc dotarea Spaniei, pină 
în anul 1970, cu două grupuri 
de apărare antisubmarin, for
mate, în principat din două 
mari portavioane".

Informațiile furnizate
„COMBAT" vin după ce în 
cercurile oficiale spaniole fuse
seră exprimate „temeri" cu pri-

clar că „temerile* acestea fuse
seră deliberat difuzate cu sco
pul de a pregăti populația pen
tru anunțarea angajamentelor 
militare cu Washingtonul.

Participarea Spaniei la alian
ța nord-atlantică este pregăti
tă prin reorganizarea Ia care 
este supusă în prezent marina 
spaniolă. Agențiile de presă 
relatează că S.U.A. vor, de ase
menea, să realizeze cu ajutorul 
Spaniei baza pentru submari-

base cererea spaniolă. într-un 
interviu acordat ziarului spa
niol „A.B.C.", cancelarul Er
hard s-a pronunțat în favoarea 
intrării Spaniei în Piața comu
nă. Cancelarul vest-german a 
subliniat cu acest prilej că gu
vernul său „va depune toate e- 
forturile pentru ca Spania să-și 
ocupe locul în rîndul „celor 6“ 
întrucît fără Spania unitatea 
Europei occidentale ar fi in
completă".

vire la apărarea țării. Ziarul 
vest-german „FRANKFURTER 
ALGEMEINE ZEITUNG" scria 
că, după refuzul Franței de a 
participa la manevrele N.A.T.O. 
s-au mărit „grijile Spaniei pen
tru securitatea sa". Ziarul ara
tă că „La Madrid se urmăresc 
cu atenție și consecințele vizi
tei ministrului francez al apă
rării, Messmer, la Lisabona... 
Este evidentă o temere neex
primată. anume că contradicții
le dintre Paris și Washington 
pot duce și aici la apariția unor 
noi motive de Încordare", Este

nele aparținînd N.A.T.O. însă, 
observă „COMBAT", înlocuirea 
Franței cu Spania „nu va fi de
finitiv hotărîtă de către Wa
shington decît dacă Madridul 
ia drumul Bruxelles-ului“, adi
că dacă se asociază la Piața 
comună.

Iată așadar Spania solicitată 
de S.U.A. „să ia drumul Bruxel- 
les-ului". Dar numai dorința Sta
telor Unite nu e suficientă pen
tru aceasta. Sarcina de a susți
ne doleanța hispano-americană 
și-a asumat-o tot R.F.G., care și 
la solicitările anterioare apro

Dacă însă R.F.G. sprijină a- 
propierea Spaniei de Piața co
mună, latura militară a „eman
cipării" spaniole este privită la 
Bonn cu rezerve. E sigur că în 
cazul retragerii Franței din 
N.A.T.O., R. F. Germană ar fi 
de acord cu „umplerea golului" 
prin admiterea în alianța atlan
tică a Madridului. în acest timp 
însă Bonn-ul n-ar privi cu bună
voință întărirea rolului militar 
al Spaniei în cadrul alianței, 
pentru simplul motiv că milita
rii vest-germani ar considera

aceasta ca o diminuare a pozi
ției R.F.G. în N-A.T.O. Referin- 
du-se la acest aspect, ziarul 
francez citat mai sus scria ur
mătoarele : „Cercurile (vest) 
germane manifestă o dorință 
vizibilă de a se vedea (R.F.G. 
n.n.) confirmate pe postul de 
pilon principal al apărării în 
Europa și de aceea unii se în
treabă dacă n-a luat deja naște
re o anumită rivalitate între 
Madrid și Bonn pentru cuceri
rea locului liber pe care, dato
rită atitudinii franceze, S.U.A. 
ar căuta să-l încredințeze unei 
alte țări".

Pronosticurile observatorilor 
cu privire la șansele Spaniei de 
a se asocia Pieței comune nu 
sînt totuși prea optimiste, în 
ciuda sporirii șanselor. Ei afir
mă că pentru Madrid folosirea 
posibilităților ivite este deose
bit de dificilă. în ceea ce pri
vește apropierea de N.A.T.O., 
deși convorbirile cu S.U.A. se 
află într-un stadiu avansat, a- 
ceeași observatori consemnează 
că deocamdată este hazardat să 
se vorbească despre NA.T.O. 
ca și cum Franța nu s-ar mai 
afla acolo. Dar, acest fapt nu-i 
împiedică pe cei care-i rîvnesc 
locul să se avînte în jocul com
binațiilor de culise.

ION D. GOIA

I
I
I

ntr-unul din cele mai mari orașe de pe continentul 
african, la Lagos, capitala Nigeriei, s-a reunit Consi
liul ministerial al Organizației Unității Africane.

Mai întîi cîteva cuvinte despre această organiza
ție. Accelerarea procesului de creare a statelor inde
pendente în Africa a generat necesitatea colaborării 
dintre ele. Această colaborare este necesară atît din 
punct de vedere al dezvoltării interne, pe plan poli
tic și economic, cît și pentru coordonarea pozițiilor 

în marile probleme internaționale ca și în cele cu caracter inter- 
african. Unor asemenea principii generale i-au răspuns toate statele 
africane independente, astfel că, în 1963, la Addis Abbeba a luat 
naștere Organizația Unității Africane (O.U.A.).

încă de pe atunci, însă, odată depășite fazele festive, au apărut 
mai multe tendințe în cadrul O.U.A., care reflectau diversitatea 
politică și economică pe care o cunoaște continentul african.

Mult mai pregnantă a apărut confruntarea cu ocazia celei de 
a doua conferințe a șefilor de state africane, care a avut loc la 
Cairo. Faptele sînt cunoscute. Cu îndreptățire mai mulți șefi de 
state africane au 
refuzat să ia loc 
în aceeași sală 
de ședințe în 
care s-ar afla și 
cel care se pre
supune că este 
inițiatorul asasi
nării lui Patrice 
Lumumba. (Ul
timele revelații 
ale bine-infor- 
matei reviste ,Jeune Afrique", care a publicat facsimilul docu
mentului prin care Chombe a ordonat uciderea lui Lumumba, 
confirmă, dacă mai era nevoie, presupunerea). Dar s-au găsit șefi 
ai unor guverne din Africa care au susținut atunci că Chombe 
trebuie să participe la conferința de la Cairo. Pînă la urmă, cu 
toate eforturile acestora din urmă, premierul congolez a fost ne
voit să se reîntoarcă Ia Leopoldville, după peripeții bine cu
noscute.

Cu aceasta însă, nimeni nu a crezut că „dosarul congolez" a 
fost închis în cadrul dezbaterilor interafricane.

Desigur nu încercăm să reducem implicațiile conferinței care a 
avut loc în capitala Mauritanei, Nouakchott, doar la chestiunea 
congoleză. Dar crearea Organizației comune afro-malgașe 
(O.C.A.M.) în cadrul conferinței din februarie de la Nouakchott, 
la care au luat parte 14 state africane, majoritatea foste colonii 
franceze, a avut drept consecință, pe planul actualității imediate, 
o acțiune masivă de sprijinire a regimului de la Leopoldville. A- 
ceastă intenție a fost confirmată la conferința de la Abidjan de 
la sfîrșitul lunii trecute, în cadrul căreia s-a hotărît primirea Con- 
goului, cu capitala Leopoldville, în O.C.A.M.

Ce a însemnat această hotărîre pe plan mai general reiese mai 
limpede din cea de a doua decizie luată în capitala Coastei de 
Fildeș. Nouă state — Coasta de Fildeș, Niger, Volta Superioară, 
Togo, Senegal, Ciad, Gabon, Madagascar și Dahomey — au hotă
rît să nu participe la conferința Organizației Unității Africane care 
ar urma să se reunească în septembrie la Accra, capitala Ghanei, 

în fapt prin hotărîrile luate de o parte din membrii Organiza
ției comune africano-malgașe era clar că se dă o lovitură uni
tății africane.

La Lagos se încearcă tocmai salvarea acestei unități prin gă
sirea unor puncte de contact între diferitele state africane. Pozi
țiile de plecare sînt destul de depărtate. Statele grupate în 
O.C.A.M. și-au exprimat dezacordul ca Accra să fie sediul viitoa
rei conferințe a O.U.A. în această privință președintele Coastei 
de Fildeș, Felix Houphouet-Boigny, pe care agenția „France 
Presse" îi consideră ca avînd o dispută personală cu președintele 
Ghanei, Nkrumah, a fost categoric : „Vom participa la lucrările 
O.U.A. oriunde vor avea loc în afară de Accra". Houphouet- 
Boigny, trebuie spus, este unul dintre promotorii O.C.A.M., iar 
Coasta de Fildeș este membră a așa-numitului Consiliu al Antan
tei, împreună cu Nigeria, Volta Superioară și Togo, inițiatoare 
ale hotărîrilor contrare unității africane. Alte state membre ale 
O.C.A.M. sînt mai puțin categorice cum ar fi Camerunul sau 
Mauritania care, după cum aminteam, nici nu au subscris hotă
rîrilor de la Abidjan. Dar și Togo, de exemplu, adoptă acum o 
poziție mai nuanțată, cotidianul guvernamental „Togo Presse" 
scriind despre necesitatea unei soluții cu respectarea unității a- 
fricane.

Cît privește soluțiile care ar putea fi preconizate de miniștrii 
de externe reuniți la Lagos, cotidianul din Cairo „Al-Ahram" 
semnala existența a două posibilități: sau țările O.C.A.M. revin 
asupra deciziei lor de a nu participa la conferința de la Accra, 
sau Ghana acceptă ca reuniunea să se țină la Addis Abbeba sau 
într-o altă mare capitală africană.

S. B.
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