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Angajamente 
si realizări □

In coloanele participanților la 
marea demonstrație de 1 Mai din a- 
nul acesta au putut fi văzute — nu 
o dată — panouri pe care se aflau în
scrise cuvintele : „Ne îndeplinim cu 
cinste angajamentele luate în întâm
pinarea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei“. Socotind că în
deplinirea exemplară a angajamen
telor luate în întrecerea socialistă 
este o chestiune de onoare, un titlu 
de mare cinste, colectivele de în
treprinderi au ținut să raporteze cu 
acest prilej partidului și guvernului 
— în limbajul lapidar al graficelor 
și procentelor — despre noile lor 
realizări în producție. Pe ansamblul 
producției industriale aceste reali
zări se concretizează în îndeplinirea 
planului de stat pe primul trimestru 
al anului în proporție de 103 la sută 
și în obținerea unei producții in
dustriale care depășește cu peste 16 
la sută pe cea realizată în perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

Rezultatele obținute pînă acum 
relevă marile posibilități și rezer
ve care pot fi puse în valoare pe 
parcursul realizării planului în fie
care întreprindere. Punînd în cen
trul întregii lor activități lupta de 
zi cu zi pentru perfecționarea con
tinuă a producției, pentru folosirea 
completă a capacității agregatelor și 
a timpului de lucru, furnaliștii, oțe- 
larii și laminatorii Hunedoarei au 
dat peste plan în primele 4 luni ale 
anului circa 20 000 tone de fontă, 
peste 20 000 tone de oțel la oțelăria 
Martin nr. 2, au economisit la pre
țul de cost 25 000 000 lei și au în
scris la capitolul beneficii, suma de 
26 000 000 lei. Aceste rezultate au dat 
posibilitate siderurgiștilor hunedo- 
reni să privească de pe alte baze an
gajamentele luate inițial, să le exa
mineze în lumina noilor posibilități 
ieșite la iveală; drept urmare, co
lectivul marelui combinat hunedo- 
rean, reînnoindu-și angajamentele, a 
hotărît să dea patriei în cinstea zi
lei de 23 August 35 000 tone fontă, 
51 600 tone oțel Martin și electric, 
36 000 tone laminate, să realizeze im
portante economii la prețul de cost.

Asemenea exemple ale răspunde
rii și seriozității cu care muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din întreprin
deri își respectă cuvîntul dat sînt 
numeroase. Minerii Combinatului 
carbonifer al Văii Jiului au extras 
în primele luni ale acestui an 45 000 
tone cărbune peste prevederile pla
nului. Importante realizări au obți
nut și chimiștii de la uzinele de sodă 
Govora și Ocna Mureș, sondorii în
treprinderii de foraj Rîmnicu Vîlcea, 
metalurgiștii de Ia „Industria Sîr- 
mei“-Cîmpia Turzii, „Tehnofrig“- 
Cluj — colective care în prezent, pe 
baza rezultatelor dobîndite și a re
zervelor interne descoperite, și-au 
sporit, de asemenea, angajamentele 
în întrecere.

O muncă plină de rodnicie s-a 
desfășurat și pe marile șantiere de 
construcție — la combinatele și uzi
nele chimice de la Tumu Măgurele, 
Craiova, Tg. Mureș, Călărași, la 
Uzina de aluminiu de la Slatina, pe 
șantierele hidrocentralei de pe Ar
geș. Constructorii „salbei“ de hi
drocentrale de pe Bistrița au stabilit 
în luna aprilie un adevărat record 
în ce privește lucrările de excavați! 
și betonări, creînd condiții pen
tru scurtarea termenelor de execu
ție a acestor importante obiective.

în întreaga activitate desfășurată 
pentru îndeplinirea planului și a an
gajamentelor se reflectă indicațiile 
date de conducerea partidului cu 
privire la ridicarea nivelului tehnic 
al producției, la obținerea unei înal
te productivități a muncii. „Intro
ducerea largă în producție a tehni
cii noi și a celor mai avansate teh
nologii și metode de muncă — a ară
tat tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Conferința organizației de 
partid a orașului București — folo
sirea cu indici superiori a mașinilor 
și utilajelor, îmbunătățirea organi
zării producției și ritmicității ei, fo
losirea cît mai completă a timpului

Echipa condusă de Ion Neagu, din secția montaj motoare a uzinelor 
„Timpuri noi", a montat peste plan în acest an 10 motoare SD-25 CP. 
In fotografie : Petre Căiță, Constantin Baron, Spiridon Săpunăroaia și 
Ion Neagu într-o discuție privind calitatea ultimelor motoare montate

de lucru printr-o bună aprovizio
nare tehnico-materială a locurilor 
de muncă, întărirea disciplinei so
cialiste — iată calea creșterii con
tinue a productivității muncii“. A- 
semenea căi și mijloace stau și vor 
trebui să stea permanent în aten
ția colectivelor de întreprinderi, che- 
zășuind dobîndirea de noi succese.

Realizările de pînă acum au creat 
o temelie solidă pentru obținerea de 
noi succese în transpunerea inte
grală în viață a angajamentelor. 
Pînă la 23 August mai avem în față 
o perioadă aproximativ egală cu cea 
parcursă pînă acum de la luarea an
gajamentelor pe acest an. O perioa
dă în care inițiativa și spiritul gos
podăresc al muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor se vor materializa 
fără îndoială în noi înfăptuiri. 
Esențial este ca, prin grija conduce
rilor de întreprinderi, a organizații
lor de partid, a comitetelor de sin
dicat, eforturile oamenilor muncii 
din întreprinderi să fie în permanen
ță orientate spre obiective hotărî- 
toare ale luptei pentru plan, să se 
asigure răspîndirea largă, organi
zată, a experienței avansate, promo
varea consecventă a metodelor su
perioare de organizare a muncii.

De mare însemnătate pentru eco
nomia națională este îndeplinirea ri
guroasă a angajamentelor pe care 
și le-au luat constructorii. Pe șan
tierele de construcții industriale și 
de locuințe, strădaniile, munca de zi 
cu zi a constructorilor trebuie să 
ducă la scurtarea termenelor de 
dare în folosință, prin accelerarea 
execuției.

îndeplinirea pas cu pas a angaja
mentelor luate de către fiecare co
lectiv de întreprindere este o ches
tiune care ține, în primul rînd, de 
răspunderea cu care se muncește în 
această privință, de măsurile ce se 
iau pe parcurs, de munca politică pe 
care o desfășoară organizațiile de 
partid. Se desprinde clar din expe
riența întreprinderilor fruntașe că 
acolo unde organizațiile de partid și 
comitetele sindicatului au urmărit 
sistematic, pe parcurs — și nu nu
mai la „zile mari“ — stadiul înde
plinirii angajamentelor, unde au fost 
luate din timp măsuri operative pen
tru prevenirea oricăror deficiențe, 
— rezultatele n-au întîrziat să se 
vadă.

Muncind cu inițiativă și pasiune, 
învățînd continuu din experiența 
acumulată, dezvoltând cu hotărîre 
rezultatele obținute pînă acum, oa
menii muncii din toate întreprinde
rile vor putea înscrie pe panourile 
cu care vor demonstra la aniversa
rea marii sărbători a eliberării pa
triei, alături de cuvintele : „ne-am 
îndeplinit cu cinste angajamentele“, 
cifrele unor noi și însemnate reali
zări.

Mașisii - melte 
peste prevederile phnnlui

In majoritatea întreprinderilor indus
triale din regiunea Crișana au fost luate 
o serie de măsuri care au dus la înde
plinirea ritmică a sarcinilor de producție. 
La Uzina de mașini-unelte „înfrățirea", 
de exemplu, s-a creat un decalaj între 
planul de aprovizionare și planul de 
producție, între planul secțiilor prelucră
toare și al celor de montaj. Măsurile 
luate au contribuit la realizarea peste 
prevederile planului a circa 100 de ma
șini-unelte de diferite tipuri. Ca urmare 
a traducerii în viă|ă‘a măsurilor tehnico-- 
organizatorice propuse, metalurgiștii de 
la întreprinderea de echipament metalic 
pentru binale au dat peste plan produse 
a căror valoare întrece 1 200 000 lei.

E ga n © m ii 
h prețul de cost

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Pe
troliștii trustului regional Argeș au rea
lizat de la începutul anului și pînă în 
prezent economii la prețul de cost al 
lucrărilor de foraj în valoare de peste
3 500 000 lei și beneficii de circa 
3400 000 lei. Succesele obținute de pe
troliștii argeșeni în reducerea cheltuie
lilor de producție pe metru forat se da
torează în principal creșterii productivi
tății muncii. Pe întregul trust s-au săpat 
în primele 4 luni cu turbina și electro- 
burul peste 65 la sută din metrajul pla
nificat. In luna aprilie sondorii de la 
întreprinderea de foraj Bascov au săpat 
cu ajutorul acestor utilaje de mare pro
ductivitate peste 80 la sută din plan.

Productivitate mai înaltă
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Co

lectivul uzinei „Tractorul“ a aplioat în 
producție în acest an mai mult de 100 
de măsuri tehnico-organizatorice. Prin
tre acestea se numără montarea a 5 a- 
gregate hidropneumatice cu mai multe 
broșe pentru prelucrarea capacului din 
față al motorului, confecționarea mie
zurilor prin împușcare, trecerea de la 
formarea manuală la formarea mecani
că a unor repere în turnătoria de fontă, 
organizarea și utilarea a încă două sec
ții noi cu mașini etc. S-au organizat 
cursuri pentru specializarea a peste
4 200 constructori de tractoare. La uzi
nele „Rulmentul“ s-a trecut la reorga
nizarea controlului final la linia în flux 
de la strunguri, montarea a încă 3 ma
șini de rectificat și a unei benzi trans
portoare pentru cuptoarele de călire 
etc. Măsurile aplicate în producție au 
contribuit la sporirea productivității 
muncii cu 1 la sută peste sarcina de 
plan, iar la uzinele „Tractorul" cu 1,9 
la sută.

Armarea copertinei unul nou bloc de locuințe în cartierul Jiului-Scîntela din Capitală

însămînțările de primăvară se a- 
propie de sfîrșit în întreaga țară. Au 
mai rămas de însămînțat culturile 
din această perioadă — orezul, fa
solea, legumele — precum și unele 
suprafețe cu diferite plante prăși- 
toare în regiunile din nordul țării 
unde, din cauza timpului rece și a 
precipitațiilor abundente, lucrări
le au început mai târziu. Uni
tățile agricole socialiste și-au con
centrat toate mijloacele pentru 
terminarea însămînțării tuturor cul
turilor pe întreaga suprafață prevă
zută și efectuarea în condiții agro
tehnice corespunzătoare a lucrărilor 
de îngrijire a acestora. A început 
se desfășoare din plin prașila I-a 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui, 
porumb și cartofi.

Din datele Consiliului Superior 
Agriculturii rezultă că prima prași- 
lă s-a făcut în proporție de 36 la 
sută la sfecla de zahăr și de 25 la 
sută la floarea-soarelui. Consiliul 
Superior al Agriculturii reco
mandă ca lucrările de îngrijire 
a culturilor să se facă diferențiat de 
la o cultură la alta, de la o tarla la 
alta, potrivit indicațiilor stațiunilor 
experimentale. Este necesar să se a- 
corde multă grijă păstrării unei 
densități normale de plante la hec
tar, condiție de bază pentru spori
rea producției. în această perioadă 
trebuie să se continue controlul 
semănăturilor pentru depistarea dău
nătorilor și aplicarea celor mai e- 
ficace măsuri de combatere a lor. Se 
recomandă, de asemenea, efectuarea 
la vreme a lucrărilor ce sînt nece
sare în această perioadă în vii, li
vezi, în grădinile de legume, pre
cum și pentru folosirea deplină a 
terenurilor amenajate pentru iriga
rea culturilor. (Agerpres)

să 
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CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Vineri, la 
Casa de cultură a studenților a avut loc 
un simpozion literar-artisfic, iar în sala 
Bibliotecii universitare un alt simpozion 
pe tema „Cibernetica și științele naturii". 
Pe scena Teatrului National s-a desfășu
rat un „Festival Shakespeare".

Sîmbătă, Conservatorul de muzică 
„Gheorghe Dima" în colaborare cu O- 
pera de Stat și Institutul de artă plastică 
„Ion Andreescu” au prezentat, în pre
mieră pe fără, opera comică „Cosi fan 
tutte" de Mozart.

A

In Gara de Nord
în Gara de Nord s-au' făcut noi 

amenajări. Holul unde se află ca
sieriile pentru bilete de clasa I a 
fost modernizat.. Aie; s-tau, amenajat 
și opt cabine pentru convorbiri te
lefonice, un centru pentru difuza
rea presei și un debit de tutun. Au 
fost prelungite cu cîte 70 m peroa
nele liniilor 7 și 8, în vederea ga- 
rării garniturilor de tren mai lungi. 
Pe peroane s-a început montarea u- 
nor chioșcuri moderne de răcoritoa
re și dulciuri. Au fost amenajate pe 
peronul central și două tonete co
merciale. Numeroase panouri indică 
celor sosiți în București adresele 
unor magazine mari.

Instalați! moderne în secția policlorurâ de vinii a Combinatului chimic Borzești

POLICLORURÂ DE VINIL
® UN PRODUS CU NUMEROASE UTILIZĂRI © PROCEDEU ROMlNESC DE OBȚINERE 
A ACETILENEI ® COMENZI AUTOMATE ® DE LA ARCUL ELECTRIC LÄ MINUS 40 DE GRADE
In ultimul timp, în nomenclatorul de 

produse al Combinatului chimic Borzești 
a apărut o denumire nouă : policlorurâ 
de vinii sau mai pe scurt P.C.V. Intrată 
în funcțiune în cursul trimestrului I, noua 
uzină a livrat pînă acum însemnate can
tități din producția ei fabricilor de pre
lucrare a maselor plastice din țară. Uzina 
este proiectată pentru o producție anuală 
de 36 000 tone P.C.V. emulsie și suspen
sie și 1 000 tone perclorvinil.

★
Pentru fabricarea policlorurei de vinii 

trebuie să obții mai întîi acetilenă. Pînă 
nu de mult, atît la noi, cît și peste ho
tare, aceasta se obținea aproape exclusiv 
din carbid. După experiențe și cercetări 
de laborator, îndelungate și perseverente, 
cadrele noastre tehnico-știinfifice au sta
bilit prin 1955—1956 tehnologia pentru 
obținerea acetilenei direct din gaz me
tan cu ajutorul arcului electric. Lucrările 
de cercetare au fost efectuate de filiala 
din Cluj a Institutului de fizică ato
mică al Academiei R.P.R., sub condu
cerea profesorului A. lonescu. Prima 
instalație semiindustrială a fost proiectată 
de un colectiv de specialiști din cadrul 
ICECHIM-ului în frunte cu ing. Nicolae 
Petrescu. Au urmat apoi experimentări 
pentru punerea la punct a procedeului.

...Fabrica de acetilenă de la Borzești 
se compune din două mari secții : secția 
de cracare a gazului metan și secția de 
purificare și concentrare a acetilenei. 
După cum o arată și denumirea, în prima 
secție au loc cracarea gazului metan și 
separarea negrului de fum. In timpul 
reacției arcul electric degajă o tempera
tură de 4 000—6 000 grade Celsius. Pen
tru a preveni descompunerea acetilenei 
în negru de fum, gazele cracafe sînt ră
cite la ieșirea din reactor cu jeturi puter
nice de apă, care le scad temperatura 
pînă la 200°C.

Inițial electrozii reactoarelor erau din 
cupru, cum prevedea proiectul. Un co
lectiv de specialiști din Combinatul chi
mic Borzești le-a înlocuit cu electrozi din 
oțel. Această înlocuire permite combina-

tului să realizeze o economie de peste 
3 000 000 lei anual.

Ieșite din reactoare, gazele cracate sînt 
trecute prin baterii de cicloane care re
țin circa 50—60 la sută din negrul de 
fum. Apoi, gazele sînt conduse spre tur
nurile de răcire, unde prin spălare lasă 
și restul de negru de fum.

Acetilena este acum abia la Jumătatea 
drumului. Ea conține încă benzen, acid 
cianhidric, naftalină. Cu ajutorul unor sol- 
venți lichizi, în instalațiile de purificare 
sînt reținute benzenul și naftalina. Apoi 
acetilena este separată de hidrogen și 
metan. Sub această formă ea ajunge la 
secția de sinteză a cloruri! de vinii (mo
nomer) unde intră în reacție cu acidul 
clorhidric venit de la secția electroliză. 
Clorura de vinii gazoasă este uscată și 
trecută la instalația de condensare și rec
tificare, la temperatura de minus 35—40 
grade C. De aici trece la instalația de 
polimerizare, unde se obține policlorurâ 
de vinii emulsie.

A doua linie — linia de policlorură 
de vinii suspensie — se află deocamdată 
în construcție. Ea va intra în funcțiune 
în cursul semestrului II.

Uzina de policlorură de vinii are 6 
secții. O bună parte a instalațiilor sînt 
instalate în aer liber. Ele sînt la nivelul 
celor mai moderne instalații din acest 
domeniu. Urmărirea și conducerea proce
selor chimice complexe se realizează au
tomat de la pupitrele tablourilor de co
mandă. Zeci de „ochi” luminoși indică 
în fiecare moment desfășurarea reacțiilor 
chimice. Tabloul de comandă al instala
ției pentru clorură de- vinii are- o 
lungime de aproape 40 de metri. Mun
ca omului se reduce aici la supraveghe
rea și, rareori, la corectarea procesului de 
producție. Firește că aceasta presupune 
cadre cu o înaltă calificare.

întreprinderile de prelucrare a maselor 
plastice din București, lași, Buzău și alte
le fabrică o gamă largă de produse din 
policlorurâ de vinii primită de la Bor- 
zești. Ce anume produc ? Ar fi greu de 
enumerat. Este suficient să arătăm doar 
că aproape nu există sector în care să

fia folosită această masă plastică. Din 
sa produc plăci, covoare ți conducte 

construcțiilor, diferita

nu 
ea 
pentru industria 
piese pentru industria construcțiilor de 
mașini, materiale de protecție în indus
tria chimică, haine impermeabile, arti
cole de uz casnic și multe altele. Poli- 
clorura de vinii înlocuiește cu succes de 
la caz la caz fierul, pielea, lîna, porțela
nul, sticla, diferite materiale de con
strucții. O parte din producția de poli
clorurâ de vinii se folosește chiar în ca
drul uzinei pentru producerea perclorvi- 
nilului, o rășină sintetică cu proprietăți 
antiacide, folosită ca material de pro
tecție în industria chimică. Instalația da 
perclorvinil a intrat în funcțiune în ulti
mele zile.

lată pentru ce policlorurâ da vinii se 
numără astăzi printre cele mai valoroaxe 
produse cu utilizări Intr-adevăr universale.

Nicolae MOCÀNU 
coresp. „Scînteii“

Scrisori către „Scînteia"

Ce ar mai ii
necesar

IN STAȚIUNILE BALNEO-CLIMATICE1

plăcuta șl mstfncîM
o Alegeți după preferințe © O notă mică 
calitate © Spectacole la mare dar și la munte 
® Ce ne rezervă noul sezon

priveliștilor naturale, 
peisajului urbanistic 

al stațiunilor bal-

Farmecul 
frumusețea 
mereu reînnoit 
neo-climatice desfată în fiecare an 
sute de mii de oameni.

Odihna înseamnă însă și ore de 
lectură, spectacole, excursii și sport, 
ore de îmbogățire a orizontului de 
cunoștințe, distracții. Cum sînt fo
losite bogatele mijloace puse la dis
poziție de stat pentru desfășurarea 
activității culturale în stațiuni — la 
casele de cultură, biblioteci, cluburi, 
cinematografe și teatre în aer liber, 
la bazele sportive — cum sînt pregă
tite ele acum, cînd se apropie sezonul 
de vîrf, pentru a oferi vilegiaturiști- 
lor cît mai multe posibilități de 
cultură și distracție. Aceste proble
me au format obiectul unei recen
te consfătuiri organizate la Predeal 
de Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

în stațiunile de la munte și de la 
mare nu-i, de obicei, timp de plic
tiseală ci, dimpotrivă, te solicită ac
tivități interesante și diverse. 21 de 
zile la Călimănești, de pildă — luînd 
exemplul unei serii amintite în 
consfătuire — s-au concretizat, din 
punct de vedere cultural-distractiv, 
în circa 50 de acțiuni. S-au putut 
alege după preferințe : medalioane 
și seri literar-muzicale, jurnale 
vorbite și scurte conferințe care 
au prezentat importante obiective 
industriale din regiunea Argeș și 
din alte regiuni, expuneri cu privire 
la principalele evenimente politice de 
pe glob, simpozioane care au invi
tat la o „călătorie“ fără riscuri spre 
centrul pămîntulul, ori la cunoaște
rea muzeului de la Golești. Dacă 
mai adaugi numeroase seri distrac
tive, excursii în împrejurimi, con
cursuri sportive și spectacole ale u- 
nor formații de amatori și profe
sioniste, filme, capeți o imagine bo
gată. Sînt în stațiuni case de cul
tură și cluburi unde au loc' zilnic 
cîte 4—5 manifestări. Oamenii sosiți 
pentru cură și odihnă la Borsec sînt 
invitați, la începutul seriei, să se în
tâlnească nu numai cu medicul, ci și 
cu activistul cultural. Expunîndu-le 
programul de manifestări pe tot

la

timpul seriei, acesta le solicită pă
rerea pentru a-1 îmbogăți potrivit 
dorințelor lor.

Se pot menționa și alte stațiuni în 
care au loc acțiuni interesante. Pro
verbul „tot ce-i mult strică“ nu se 
adeverește aici, cu condiția însă ca 
„tot ce-i mult“ să fie și de bună ca
litate. Sub acest aspect, al calității, 

a 
o notă mai 

Există încă manifestări care 
amprenta formalismului.

activitatea culturală din stațiuni 
primit la consfătuire 
mică, 
poartă
Bunăoară, unele afișe de programe 
culturale de la Sovata te impresio
nează plăcut prin bogăția titlurilor 
de manifestări dar, participînd la 
ele, constați cu regret că nu-ți ofe
ră un plus de cunoștințe, aproape 
nimic nou, reducîndu-se, la drept 
vorbind, doar la audiții pe discuri.

Este evident că de la activiștii 
culturali din stațiuni se cere mult 
spirit de inițiativă, inventivitate, o 
preocupare perseverentă pentru a 
realiza manifestări bogate în conți
nut, originale, atractive ca prezen
tare. Nu sînt de loc potrivite expu
nerile sau alte manifestări pe cîte 
o temă de interes limitat, care nu 
solicită atenția marii majorități a 
celor aflați la odihnă. în definitiv, 
oricîtă dragoste ar avea cineva 
pentru carte, ni se pare puțin pro
babil că, aflîndu-se în concediu, va 
fi neapărat interesat să asculte o 
expunere despre difuzarea cărții în 
biblioteci, cum s-a organizat la O- 
lănești. Mai judicios este ca, prin 
intermediul expunerilor, simpozioa
nelor, oamenii să-și poată îmbogăți 
cunoștințele cu privire la trecutul, 
dar mai ales la prezentul stațiunii, 
la împrejurimile ei, la obiectivele 
industriale din regiune și la impor
tanța lor pentru economia naționa
lă. Fără îndoială că, în această pri
vință, ar putea da un ajutor mai 
substanțial și Consiliul pentru răs
pîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice ținînd seama și de solici
tările ce i-au fost adresate în con
sfătuire pentru a atrage un nu
măr mai mare de oameni de 
cultură la prezentarea de expu
neri și simpozioane în stațiuni,

Vilegiaturiștii așteaptă ca progra
mul zilnic să fie în fiecare stațiune 
cu adevărat recreativ, să contribuie 
la educarea oamenilor și în același 
timp la destinderea lor, folosind cele 
mai variate mijloace. Par îndreptă
țite și propunerile unor activiști cul
turali de a li se pune la îndemînă 
uri număr mai mare de materiale 
intuitive, albume, epidiascoape și 
diafilme, monografii ale stațiunilor. 
Pe de altă parte, trebuie spus că 
multe din posibilitățile care stau de 
mult la îndemînă nu sînt încă bine 
folosite. Un exemplu : cărțile. Une
ori se fac prezentări ale unor lu
crări care nu se găsesc în biblioteci 
sau sînt învechite, în vreme ce noi
le apariții editoriale sînt neglijate. 
Vina, firește, nu e numai a bibliote
carilor din stațiuni. în unele biblio-

împreună, cu deputății, locui
torii cartierului 23 August din 
București inițiază felurite ac
țiuni pentru înfrumusețarea și 
modernizarea lui. 
privințe însă am 
voie de mai mult sprijin 
partea sfatului popular raional. 
Bunăoară, ne-ar fi de mare aju
tor dacă lucrările necesare unei 
mai bune aprovizionări cu apă 
n-ar fi tărăgănate, dacă s-ar ur
mări cu mai multă stăruință 
realizarea lor, așa cum ni s-a 
promis.

Cîte ceva ar fi de spus și des
pre deservire. In cartier există o 
piață unde se află un centru de 
pîine, unul de carne, un bufet, o 
unitate de desfacere a legumelor 
și fructelor, un magazin alimen
tar, magazine cu produse textile, 
metalo-chimice etc. In cartier se 
simte însă lipsa unor centre ale 
cooperației meșteșugărești, a 
unei unități de frizerie și coafu
ră. Orice măsură luată în această 
direcție ne-ar economisi ceasuri 
întregi.

Se mai ridică la noi o proble
mă : cum se asigură transportul 
în comun, legătura cu centrul 
orașului ? Din cauză că pe o dis
tanță de circa 3 km, între Uzine
le „23 August“ și „Electrocablul", 
nu există nici un fel de mijloc 
de locomoție, cetățenii șînt ne- 
voiți să parcurgă pe jos această 
distanță. Șoseaua Industriilor a 
fost construită ca o arteră de 
circulație modernă. Nu înțele
gem de ce pe aici nu se poate 
înființa o linie de autobuze.

Atragem asupra tuturor aces
tor probleme atenția comitetelor 
executive al sfatului popular ra
ional și al Capitalei în nădejdea 
că, în aceeași măsură în care au 
fost rezolvate cerințele 
cartiere, se va ține 
ale noastre.

In unele 
avea ne

din

altor
seama și de

Un grup deIon CIUCHI cetățeni

Foto : Gh. VințilăOre de odihnă
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NE SCRIU 
CADRELE DIDACTICE

PREQÄTIRI PENTRU

ÎNCHEIEREA

ANULUI ȘCOLAR

Programarea tezelor
Cunoscînd că lucrările scrise tri

mestriale au un rol însemnat în în
cheierea cu bune rezultate a fiecă
rei etape din anul de învățămînt, în 
școala noastră pregătirea și planifi
carea lor se fac după recomandările 
comisiilor metodice și ale consiliului 
pedagogic. La o ședință a cadrelor 
didactice am stabilit ca săptămînal 
să se programeze cel mult trei lu
crări scrise la o clasă. Știm din ex
periența anilor trecuți că de obicei 
sînt mai izbutite tezele înaintea că
rora elevii au ascultat lecții de re
capitulare și sinteză care-i ajută să 
stăpînească mai bine materia. Pen
tru o temeinică pregătire a elevilor 
în vederea lucrării scrise la limba 
romînă, de pildă, profesorii Gheor
ghe Aman și Constantin Fulgeanu 
au stabilit unele subiecte cu carac
ter mai larg, pe care le vor preda 
în timpul orelor de clasă destinate 
pregătirii tezelor. Și la alte disci
pline profesorii procedează asemă
nător, fiind preocupați să găsească 
cele mai bune metode de pregătire 
a elevilor.

Prof. Nicolae MITULESCU 
director adjunct al Școlii 
medii nr. 1 din Pitești

Recapitularea 
cunoștințelor

Cadrele didactice din școala noas
tră acordă o atenție deosebită în
cheierii cu bune rezultate a anului 
de învățămînt. Peste două zile, con
siliul pedagogic va analiza situația 
la învățătură a elevilor și, pe baza 
concluziilor desprinse, vom stabili 
măsuri menite să asigure creșterea 
în continuare a numărului elevilor 
care obțin note bune și foarte bune. 
Printre acestea pot fi menționate 
cele privitoare la predarea pînă la 
sfîrșitul anului a întregii materii 
prevăzute de programele școlare, a- 
sigurarea unei frecvențe corespun
zătoare pînă în ultima zi de școală, 
organizarea lecțiilor de recapitulare 
și sistematizare a cunoștințelor. In 
legătură cu lecțiile amintite este 
necesar ca ele să nu consti
tuie o reluare mecanică a proble
melor predate în timpul anului, ci

A 

însemnări despre confort și bun gust

Vizitînd „Căminul“
In Piața Amzei din Capitală, în 

apropierea Sfatului popular raional 
30 Decembrie, unde se pun bazele a- 
tîtor cămine, se află și magazinul 
„Căminul". E de presupus că în fața 
vitrinelor acestui magazin cu nume 
atrăgător se opresc zilnic zeci de pe
rechi — înainte sau după consfinți
rea legală — pentru a-și alege o- 
biectele menite să facă plăcut și con
fortabil noul lor cămin. Și, fără în
doială, zilnic, sute de trecători, in
teresați imediat sau într-un viitor a- 
propiat să-și completeze cu o piesă 
nouă interiorul, fac popas în fața a- 
celorași vitrine. Ele se desfășoară pe 
un spațiu imens, împărțite în com
partimente, ca un vagon de sticlă, 
privind strada prin lentilele lui fără 
dioptrii — lăsînd, la rîndul lor, stra
da să-și plimbe nestînjenită privi
rile de-a lungul și de-a latul maga
zinului, cît e el de mare. Aici vitrina 
și-a păstrat doar funcția arhitectura
lă, pierzînd-o în bună parte pe cea 
comercială (care o obligă să prezin
te în „mic", sugestiv, divers și cu 
bun gust, ceea ce magazinul conți
ne în „mare"), devenind mai mult o 
largă fereastră prin care, fără vina 
indiscreției, pătrunzi cu ochii într-o 
locuință parcă în curs de mutare.

în cele mai multe din numeroasele 
compartimente de sticlă se întind 
cîteva covoare de iută, zvîrlite a- 
colo neglijent, de o mînă distrată ; 
în timp ce o altă mînă le-a împodo
bit cu un fel de urne de teracotă, una 
identică cu cealaltă. De reținut că 
fiecare vas este prevăzut cu cîte un 
buchet de flori cît mai evident arti
ficiale.

Un compartiment al magazinului 
este rezervat baloturilor de catifea 
și stofă pentru mobilă, înghesuite 
unul lîngă altul, pentru a rezerva 
mai mult spațiu compartimentului de 
la capătul opus, unde este așezat 
la loc de cinste un coșuleț cu tran
dafiri, învelit în staniol și dra
pat, ca o mireasă, într-un voal de 
perdea albă, care se unduiește 
într-o imensă trenă, pornind dintr-o 
fereastră cu un volănaș dlntr-o 
cotonadă înflorată, distonînd strident 
cu materialul care îmbracă studioul 
și, mai ales, cu covorul acestei așa- 
zise încăperi. Imediat după defileul

Oră de laborator la Școala medio nr. 5 din București

un prilej de aprofundare a capitole
lor de cea mai mare importanță, 
de subliniere a legăturilor din
tre diferite lecții studiate la ma
tematică, fizică, chimie etc. Alături 
de folosirea diverselor exerciții a- 
plicative, de tabele, scheme, plan
șe deosebit de interesante vor fi 
proiecțiile de diafilme, experiențele 
în laborator, a căror bună organi
zare intră în preocupările actuale 
ale cadrelor didactice.

Prof. Gheorghe MIERLEA 
director al Școlii medii nr. 7 
din București

Orientarea profesională 
a elevilor

Spre ce profesiune să-mi îndrept 
pașii ? Iată o întrebare firească pe 
care și-o pun elevii școlilor medii 
încă din clasa a IX-a, cînd peste 
cîtva timp vor trebui să urmeze 
cursurile secției reale sau umanisti
ce. Dar această problemă preocupă 
și pe profesori și pe părinți, care au 
datoria să îndrume elevii spre pro
fesiunea cea mai potrivită cu apti
tudinile lor. In școala noastră aceas
tă preocupare îmbracă forme varia
te. La unele ore de dirigenție, 
adunări U.T.M. sau la întîlnirile cu 
studenți și specialiști din producție 
etc le arătăm elevilor prin exemple 
convingătoare că frumusețea unei 
specialități constă în posibilitățile 
pe care le oferă dezvoltării aptitu
dinilor care permit tînărului să con
tribuie activ la opera de desăvîrșire 
a construcției socialismului. Dau 
rezultate dintre cele mai bune 
discuțiile în cadrul cărora elevii 
motivează ei înșiși cauzele pentru 
care doresc să-și aleagă o anumită 
specialitate. Am observat că tinerii 
care își propun cu seriozitate o țin
tă se pregătesc mai temeinic și ob
țin rezultate bune.

Prof. Felonica CHELMUȘ
Școala medie 
din Gura Humorului 
regiunea Suceava

vitrinelor urmează șirul fotoliilor de 
diferite dimensiuni și culori, așezate 
cît mai aproape unul de altul, într-o 
vecinătate nepotrivită. Iar în conti
nuare, sînt aliniate cîteva recamieuri, 
surori gemene toate — adevărat, nu 
îmbrăcate chiar la fel — despărțite 
de un larg bulevard, de tejghelele cu 
rafturile încărcate cu fel de fel de 
materiale (îngrămădite, ca să te poți 
decide cît mai greu la unul din ele) și 
de camerele gata tapetate și mobila
te. Acestea ar trebui să constituie, 
firește, exemple vrednice de urmat 
ca1 să știi cum trebuie să-țl zu
grăvești casa, cum să-ți aranjezi 
mobilele, ce perdea și ce covor se 
potrivește la un mobilier sau altul 
și, în sfîrșit, cu ce obiecte ornamen
tale să ți-o înfrumusețezi. Or, din 
acest punct de vedere magazinul 
„Căminul" dă nu prea fericite suges
tii. De pildă, o cameră cu pereții 
roz-alb stropiți cu argint are în cen
trul ei o masă acoperită inutil cu 
o cuvertură plină de desene com
plicate și multicolore, în mijlocul 
căreia tronează un coșuleț de flori 
verde, de cel mai îndoielnic gust. 
Divanul camerei este albastru, foto
liile galbene. Intr-o variantă, ante
rioară, camera din imediata vecină
tate, care are tapetul roz, era mobi
lată cu un divan roșu (între aceste 
două culori n-a existat niciodată o a- 
tracție irezistibilă și declarată), iar 
fotoliile erau tot galbene — o ple
doarie în plus pentru armonia culo
rilor 1 Din păcate, nici noua variantă
— cu un studio înflorat contrastînd 
puternic cu modelul supraîncărcat 
și mai ales cu coloritul covorului
— nu este mai reușită. Un vas de 
sticlă cu cercuri aurite, distribuit cu 
grijă mai în toate camerele, între
gește decorul.

Și iar rafturi încărcate cu mate
riale — diverse, frumoase, unele 
chiar deosebit de reușite — dar a- 
nulîndu-se unul pe altul prin aglo
merarea în același loc ; în timp ce 
spații libere rămîn disponibile, nu 
se știe pentru ce, și în timp ce niște 
foarte izbutite mochete, în culori de
licate, pastelate, sînt surghiunite, 
cu vînzătorul lor cu tot, într-un cot
lon dosnic al magazinului, în care 
nimerești din întîmplare sau numai 
dacă te încăpățînezi să-1 găsești.

Din primele zile ale trimestrului 
al III-lea, cadrele didactice au soli
citat colaborarea părinților în acțiu
nile inițiate de școală în vederea în
cheierii cu bune rezultate a anului 
de învățămînt. Periodic, s-au ținut 
consfătuiri cu părinții elevilor din 
clasele VIII-XI în cadrul că
rora au fost dezbătute probleme de 
educație a elevilor ; profesorii au fă
cut vizite la domiciliul elevilor pen
tru a cunoaște în amănunt modul 
de viață și de muncă al tinerilor, 
comportarea lor în afară de școală 
etc. Astfel am reușit să cunoaștem 
la timp cauzele pentru care unii 
elevi absentau sau veneau nepregă
tiți la lecții și i-am putut sprijini, 
în aceste zile, le recomandăm pă
rinților să asigure elevilor un regim 
de viață corespunzător studiului in
tens, să-i ajute în folosirea judici
oasă a timpului de care dispun, în 
realizarea unui program de activi
tate sistematic și perseverent.

Prof. Ileana SĂLĂGIANU 
Școala medie nr. 2 din Oradea

Pentru că altminteri de nimeni nu 
ești întrebat : „Ce doriți ?". La sub
solul magazinului, într-o uriașă ha
lă, sînt îngrămădite tot felul de pie
se disparate — tăblii de paturi, sca
une, sertare, cuiere, mese. Te pierzi 
printre mobile care se camuflează 
parcă una pe alta — nu cumva să 
le vezi și să le cumperi.

Fără îndoială, este foarte bine că 
magazinul, fiind aprovizionat cu o 
bogată varietate de piese de rezer
vă, poate furniza pe lîngă mobilie
rul complet pentru camere cu des
tinație precisă — dormitor, sufrage
rie, birou etc. — și piese separate, 
care pot întregi o cameră sau alcă
tui una foarte confortabilă, capabilă 
să răspundă mai multor utilități. Și 
atunci de ce n-ar fi folosit subso- 
lul-magazie tocmai în scopul — 
care ar asigura și o prezentare es
tetică și comercială a mărfurilor — 
amenajării exemplare a unor came
re, avîndu-se în vedere economia 
spațiului și ținîndu-se seama de 
relațiile de proporție și armonie 
dintre obiecte ? De pildă, două di
vane înguste, așezate în unghi cu 
o măsuță între ele, cîteva rafturi 
pentru cărți la un perete, un fotoliu 
și lîngă el o lampă cu picior, un 
dulap de haine, o masă extensibilă 
și două scaune — însumează mobi
lierul unei camere care nu se nu
mește nici dormitor, nici sufragerie, 
dar poate îndeplini funcțiile amîn- 
durora. Cu mai mult gust, cu fante
zie se pot găsi nenumărate alte va
riante pline de sugestii pentru cum
părători, care pun totodată în va
loare mobilierul și celelalte articole 
de decorație interioară existente în 
magazin.

Și dacă s-ar cere sprijinul spe
cialiștilor : decoratori, arhitecți, pic
tori scenografi care să dea even
tual chiar consultații cumpărătorilor 
în anumite zile și ore programate re
gulat, magazinul „Căminul" n-ar 
avea, la rîndul lui, decît de cîști- 
gat, atingîndu-și obiectivul principal 
— acela de a te învăța să-ți mobi
lezi confortabil și cu bun gust pro
priul tău cămin. Lecția ar trebui să 
înceapă din stradă : chiar și pieto
nul grăbit se oprește, totuși, o cli
pă în fața unei vitrine care-1 invită.

Sidonia DRĂGUȘANU

Concurs

pentru realizarea 
de materiali didactic

Ministerul Invățămîntului a inițiat o 
nouă ediție a concursului de material 
didactic instituit în vederea îmbunătă
țirii calității .acestor auxiliare impor
tante destinate procesului instructiv-e- 
ducativ al elevilor. La concurs participă 
învățători, profesori, muncitori, tehni
cieni și ingineri. In cadrul concursului, 
care se va încheia la 1 octombrie, ur
mează să fie realizate noi aparate pen
tru prepararea unor substanțe chimice, 
pentru studierea proceselor de saponifia 
care, a microundelor cu aplicații în te
leviziune, truse pentru experiențe etc. 
Câștigătorilor li se vor acorda premii și 
mențiuni, urmînd ca lucrările lor să fie 
predate întreprinderilor de specialitate 
spre a fi realizate. La concursul din a- 
nul trecut au fost acordate 50 de pre
mii. Printre cele mai importante lucrări 
premiate intrate în fabricație de serie 
se numără truse de modele de mașini 
electrice, de experiențe demonstrative 
privind transformarea căldurii în ener
gie electrică, truse pentru experiențe cu 
semiconductor!, lucrări cu aplicabilitate 
în topografie etc.

(Agerpres)

„DOSARUL 28
S-a observat în activitatea subsemna

tului din ultima perioadă o acalmie. 
După cum era normal, șeful secției 
„Foiletoane și schije umoristice1' a con
vocat o ședință.

— Ce facem cu colegul nostru ? — 
a pus întrebarea cel care conducea șe
dința. Ce propuneți î Cine se înscrie la 
cuvînf ?

Numai în astfel de ocazii se verifi
că prietenii. Primul înscris, după ce a 
scos în evidență unele din calitățile 
mele, a propus să mi se taie un picior 
(umorist, ce vreți 7). S-a pus la vot și 
propunerea a căzut pentru că jumătate 
din cei prezenți susțineau să mi se taie 
dreptul, iar cealaltă parte — stîngul. Al 
doilea vorbitor a spus că ar fi mai bi
ne dacă aș fi aruncat într-o groapă cu 
lei, dar și propunerea asta a căzut.

— Propunerea e neserioasă, a spus 
un satiric. II aruncăm într-o groapă cu 
lei, el îi îmblînzește și rămîne ne
sancționat, Trebuie .căutat altceva.

— Atunci să formeze lotul național 
de fotbal cu selecționata olimpică a 
bulgarilor, s-a auzit o voce din fundul 
sălii.

Era cît pe-aci să se obțină unanimi
tate, dar s-a ridicat un vechi dușman 
al meu și, dregîndu-și glasul, a grăit :

— Am găsit. II trimitem la Bacău să 
rezolve „Dosarul 28”.

N-a fost nici o abținere.
lafă-mă deci la oficiul juridic al 

Sfatului popular regional Bacău. Am 
sub privirile mele „Dosarul 28". Vă rog 
să mă credeți că mai bine m-aș fi sim
țit înfr-o groapă cu lei decît între co- 
perțile acestui dosar. Citesc cifrele do
sarului și, credefi-mă, am început să 
văd albastru,

„Emailul roșu" din Mediaș dă în ju
decată oficiul farmaceutic regional Ba
cău pentru că nu i-a achitat suma de 
10 lei și 8 bani.

Alerg la „Emailul roșu*.
— Dumneavoastră ați cheltuit pînă 

acum sute de lei răpind timpul dactilo
grafei, funcționarului de la oficiul juridic, 
contabilului șef, directorului, ați cheltuit

TEATRE. — Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne: MOTANUL ÎNCĂL
ȚAT — (orele 11), ORFEU — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: MAM-ZELLE 
NITOUCHE — (orele 10,30), PLUTAȘUL 
DE PE BISTRIȚA — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media): MARIA STUART — (orele 10), 
SICILIANA — (orele 15,30), CUZA VODĂ
— (orele 19,30); (Sala Studio): O FEMEIE 
CU BANI — (orele 10), MAȘINA DE 
SCRIS — (orele 15), MOARTEA UNUI 
ARTIST — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din bd. Magheru): AN- 
TONIU ȘI CLEOPATRA — (orele 10), 
ZIZI ȘI... FORMULA EI DE VIAȚĂ — 
(orele 15,30), CARIERĂ PE BROADWAY
— (orele 19,30); (Sala Studio): SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON — (orele
10.30) , BĂIEȚII VESELI — (orele 16), 
BUCĂTĂREASA — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala din bd. 
Schitu Magureanu nr. 1): ORESTIA — 
(orele 10,30), CEZAR ȘI CLEOPATRA - 
(orele 19,30); (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A): JOCUL DE-A VACANȚA
— (orele 10,30), COMEDIA ERORILOR - 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie: RI
NOCERII — (orele 10,30), UMBRA — (ore
le 15), ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE
— (orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-
Giulești: GAIȚELE — (orele 10,00).
N-AVEM CENTRU ÎNAINTAȘ (orele
19.30) . Teatrul pentru copii și tineret 
(Sala din str. C. Mille): RUY BLAS — 
(orele 11), LOGODNICUL DE PROFESIE 
SE ÎNSOARĂ — (orele 20); (Sala pentru 
copii din str. Eremia Grigorescu nr. 24): 
DESCOPERIȚI-L PE „N“ — (orele 9,30). 
Institutul de Artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale“: ÎN LUMEA 
APELOR — (orele 20). Teatrul satlrlc- 
muzlcal „C. Tănase“ (Sala Savoy): ȘAP-

Turneu! Teatrului din Craiova
Tnfîmplător sau nu, cele două specta

cole prezentate în turneu la București de 
Teatrul Național din Craiova sînt legate de 
o idee comună, apărînd ca două mo
mente ale aceluiași fenomen : teatrul an
gajat, ieri ca și azi, în lupta împotriva de
zastrelor care ameninjă umanitatea. Scrise 
la distanță de peste două milenii una de 
alta, cele două lucrări dramatice (Tro
ienele de Euripide și Biedermann și Incen
diatorii de Max Frisch) își unesc glasurile, 
atît de diferite ca timbru și vibrație, în- 
tr-un apel comun la vigilență împotriva 
provocatorilor de războaie, a fascismu
lui. Totodată, cele două lucrări mărturi
sesc dorința lăudabilă a teatrului de a 
face cunoscute publicului opere de va
loare încă nereprezentate în țara noas
tră, alese din tezaurul culturii univer
sale. Ceea ce nu e puțin lucru. Cele 
două spectacole se disting prin ținuta în
grijită, prin tendința comună de a co
munica spectatorului un mesaj limpede 
și convingător, prin încercarea de a a- 
dapta stilul do joc al actorilor la specifi
cul dramaturgiei. Reușitele inegale se 
datorase, cred, fazei de creștere în care 
se află în prezent acest colectiv artistic,

Pus în scenă de Georgeta Tomescu, 
spectacolul Troienele luminează dimen
siunile profund umane ale tragediei lui 
Euripide, Opera își extrage dramatismul 
din confruntarea succesivă a personaje
lor — femeile Troiei învinse — cu noile 
nenorociri pe care soarta, de fapt cru
zimea învingătorilor, li le-a hărăzit. 
Lamentația pentru cetatea troiană nimi
cită de aheii cotropitori crește în inten
sitate, majorîndu-și accentele cu fiecare 
nouă veste dureroasă : Hecuba își vede 
pe rînd fiicele destinate a fi sclave și 
concubine ale unora dintre comandanții 
armatei învingătoare, ea însăși fiind 
dată ca sclavă lui Ulise. Rolul prezintă 
dificultăți nu numai datorită întinderii 
sale — eroina e prezentă tot timpul în 
scenă și trăiește intens fiecare moment 
— ci și, mai ales, substanței sale tragice. 
Hecuba este ?i regina care plînge distru
gerea cetății sale, și soția care și-a pier
dut soțul în război, și mama care, după 
ce și-a pierdut fiii, își plînge fiicele în
străinate, și femeia căzută prizonieră unor 
învingători plini de cruzime. Fațetele di
verse ale rolului, contopite în șuvoiul 
adînc al unui lirism grav, au găsit o in
terpretă vibrantă în actrița Teatrului Na
țional din București, Elena Sereda. Vo
cea caldă a actriței, coborîtă la diapazo
nul grav cerut de rol, s-a modulat sen
sibil după tumultul interior al eroinei, 
cadenfînd versurile cu o bună stăpînire 

bani cu corespondența... Imi explicați și 
mie de ce î

— Pentru că noi le-am trimis coletul 
nr. 5 289 cu factura 8 399 și trebuiau să 
ne trimită acești bani.

— Dar nu înțelegeți că ați păgubit de 
o sută de ori mai mult ?

— Nu contează, cheltuim dacă e ne
voie și o sută de mii, și un milion. Dacă 
nu ni se face dreptate la oficiul juridic al 
Sfatului popular regional Bacău, dacă nu 
ni se trimit cei 10 lei și 8 bani, îi chemăm 
la tribunalul din Bacău. Dacă vor cîștiga 
la Bacău mutăm procesul la Brașov.

— Să presupunem că pierdeți și la 
Brașov.

— Uiți că există un Tribunal Su
prem ?... Tovarășe, dumneata nu trebuie 
să te lași influențat de anumite persoane 
de la oficiul farmaceutic Bacău. Ne da
torează suma de 10 lei și 8 bani ? Ne da
torează ! Deci trebuie să ne-o achite. Noi, 
tovarășe, trebuie să veghem, să avem 
grijă de banii întreprinderii, că d-aia am 
fost puși aici !

—, Cum aveți grijă de banii întreprin
derii dacă spuneți că sînfefi în stare să 
cheltuițî oricîf tot din banii întreprinderii 
— pentru 10 lei și 8 bani, pe care îi a- 
veți descoperițl în scripte ?

— Asta e I Vezi că am început să ne 
înțelegem? Pentru banii pe care o să-i 
cheltuim cu judecățile, o să avem acte, o 
să avem acoperire. Pentru cei 10 lei și 8 
bani, n-avem. Și noi trebuie să fim aco- 
periți.

Cumplită sancțiune am primit !
M-am întors la Bacău. M-am dus la o- 

ficiul farmaceutic.
— Ați primit coletul 5 289 ?
— Am primit.
— Și de ce'n-ați onorat factura?
— Suma este infimă. Nu putem plăti 

prin virament.
— Și ce faceți ?
— Ne judecăm. Și dacă pierdem pro

cesul, cu actele pe care o să le avem la 
mînă o să putem scoate de la bancă cei 
10 lei și 8 bani lichizi. E clar? Asta nu
mai dacă o să pierdem procesul.

In ziua aia, cu toate că am înghițit 16 
antinevralgice, tot m-a durut capul.

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE
TE PĂCATE — (orele 11), REVISTA DE 
ALTĂDATĂ — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S.: O CARTE 
DESPRE FRUMUSEȚE — (orele 17 șl 
orele 20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala din 
str. Academiei): PUNGUȚA CU DOI 
BANI — (orele 11), EU ȘI MATERIA 
MOARTĂ — (orele 20,30). Circul de stat: 
BERLINER ATRACȚION — (orele 17 șl 
orele 20).

CINEMATOGRAFE. — Liturghia de la 
miezul nopții — cinemascop: Sala Pala
tului R. P. Romîne (rulează la orele 
19,30 cu seria de bilete nr. 1 044), Repu
blica (10; 12; 15; 17; 19; 21). Aventurile 
unui tînăr — cinemascop: Patria (9; 12: 
15; 18; 21). Anaconda: Capitol (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21). Nu se poate fără dra
goste: Carpați (10: 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
victoria (10; 12; 14; 10; 18,15; 20,30), Gri- 
vița (10; 12; 16; 18,15; 20,15). Frații corsi- 
cani — cinemascop: București (9; 11,15: 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Zile de fior și rîs: 
Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21). Kaloian: 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Flamura (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Cele trei lumi alo lui Gulliver; Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Giulești 
(10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15). Intre ma
luri — cinemascop: Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în conti
nuare; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10;
12; 14; 16; 18,15; 20,30). O zi ca leii: 
Union (11,30; 16; 18,15; 20,30). Pro
gram de filme pentru copil: Doina (ore

în Capitală
a artei declamației, chiar dacă pe alocuri 
unele stîngăcii atrăgeau atenția asupra 
lipsei de experiență, iar gradația inten
sității nu a fost suficient marcată. Regia 
nu e străină de aceste cusururi, cum nu 
e străină de o anumită monotonie a 
spectacolului, din cauza unei insuficiente 
concentrări a ritmului. Corul femeilor tro
iene a 'răspuns cerințelor de lirism tra
gic al textului, îmbinînd arta declama
ției cu arta cîntului. Debutul tinerei Do
rina Nila Bentamar anunță o actriță ta
lentată, în ciuda faptului că personajul 
Casandrei realizat de ea se apropie mai 
mult de Ofelia, decît de eroina antică. 
In rest, destule inegalități, interpreții ro
lurilor bărbătești, posesori ai unor voci 
sonore (Constantin Sassu, lancu Goanjă, 
Sorin Lepa), rămînînd oarecum neutri față 
de fiorul tragic ce străbătea scena, iar 
Anca Neculce (Andromaca) și Maria 
Goanță (Helena) avînd numai parțial da
tele unor roluri de acest gen. Conceput 
într-un stil modern ce distona cu restul 
spectacolului, decorul de V. Penișoară- 
Stegaru, compus din linii frînte și joc de 
unghiuri sugerînd o cetate în ruine, tin
dea să sublinieze actualitatea mesajului 
operei lui Euripide.

Decorul lui Ervin Kuttler la piesa lui 
Max Frisch lămurește de la început spec
tatorul asupra locului unde se află, pen
tru a-i îndepărta orice îndoială. Pereții 
colorați, mobilierul, totul ne indică lo
cuința unui mic burghez opulent, nici 
cultivat, nici rafinat, cu o gindire redu
să, dar cu multe pretenții. Claritatea in
tenției, vădită în decor, servește ten
dința întregului spectacol de a explica 
sensurile „piesei moralizatoare fără mo
rală" a dramaturgului elvețian. O mul
țime de elemente din decor în forma 
unor chibrituri, ca și beculețele aprinse 
cu sublinieri sonore în clipa cînd 
se rostesc cuvinte cu sens incendiar 
cu rezonanță în conștiința domnului 
Biedermann, sugerează la tot pasul 
ideea pericolului unui incendiu nimicitor 
provocat de fasciști și a necesității spo
ririi vigilenței. Uneori ai chiar impresia 
că regizorul Călin Florian a aglomerat 
aceste elemente îngroșînd ideea de bază 
din dorința de a o face mai vizibilă. Dar 
asemenea îngroșări, duse la exces, au 
scăzut de fapt din puterea de convinge
re a spectacolului ; subliniată uneori 
simplist, ideea își pierde claritatea. Să 
ne explicăm :

„Dosarul 28" trebuia să-l lichidez. 
Asta îmi era sancțiunea. Am sosit la 
București și am trimis din banii mei „E- 
mailului roșu" 10,08 lei. Am primit după 
cîteva zile banii înapoi cu mențiunea ; 
„Nu dumneavoastră ne datorați această 
sumă, ci oficiul farmaceutic". Am luat un 
calmant și am trimis banii înapoi, scri
ind ia adresa expeditorului : „Oficiul far
maceutic". Mi-au sosit iar banii înapoi. 
„Nu ne datorează această sumă nici un 
oficiu farmaceutic din București". Am fu
git la Bacău și am trimis banii de-acolo. 
Cu aceeași mențiune.

întors în București m-am prezentat la 
policlinica de care aparțin. Cînd medicul 
mi-a luat tensiunea, a leșinat, (ținea la 
mine). După ce și-a revenit, m-a întrebat 
îngrozii :

— Ce-ai păjit, domnule, prin ce-ai 
trecut ? E grav. Trebuie să-ți facem niște 
radiografii. Te duci și cumperi un film 
care costă 10 lei și 8 bani,

Cînd am auzit suma, a venit rîndul 
meu să leșin.

Nu știu după cîte zile mi-am revenit. 
Vegheau atunci la capul meu 8 medici și 
4 profesori specialiști, Cînd am deschis 
ochii, directorul spitalului mi-a spus ;

— Am aflat prin ce ai trecut. Iți aduc 
o veste bună. Oficiul farmaceutic din 
Bacău a găsit forme pentru a trimite cei 
10 lei și 8 bani „Emailului roșu” din Me
diaș.

— Aoleu ! S-au complicat lucrurile — 
am spus eu și, lăsînd capul pe pernă, 
am continuat :

— Știți ce încurcături o să iasă de-a- 
cum încolo ? Habar n-avejl. Am trimis, și 
eu suma asta, a trimis-o și oficiul farma
ceutic. Iar adrese, iar scrisori, iar oficiul 
juridic, iar,..

Am leșinat din nou. Dacă o să-mi re
vin vreodată, aflaji c-o să-mi duc munca 
cum trebuie, o să mă păzesc de acalmii 
și de sancțiuni, cum se păzește pietonul 
de autovehicule. Știți de ce ?

Dacă mai apar astfel de dosare ?
Ce mă fac ?

Micuță TĂNASE

le 10). Dezrădăcinații: Cosmos (18; 18:
20) , Doina (11,80; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
întoarcerea piraților; Lumea minunată 
a lui Karel Zeman; Vitoșa; Fotografie 
cu bucluc; Pentru că sînt tînără; Sport 
nr. 2/1864; Timpuri Noi (de la orele 10 
la orele 21 rulează în continuare). Limu
zina neagră — cinemascop: înfrățirea 
între popoare (11,30; 15,45; 18; 20,15). Dra
goste lungă de-o seară; Excelsior (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Tomis (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (9,45; 12; 14,15;
10,39; 18,45; 21). Domnișoara... Barbă Al
bastră: Cultural (10,30; 12,30; 15; 17; 19;
21) . Germanie, steluțele tale!; Floreasca 
(12; 16; 18,15; 20,30), Ferentari (18; 18,15;
20.30) . Rude de singe; Buzeștl (14; 16.15; 
18,45; 20,30), Pacea (11; 16; 18; 20), Viito
rul (11,30; 16; 18,15; 20,30). Păpușile rîd; 
Crîngași (11; 16; 18,15; 20,30), Munca (12; 
15; 17; 19; 21). Cavalerul Pardaiilan — 
cinemascop; Unirea (11; 16; îa.iă; 20,30), 
Lîngă tine trăiesc oameni: Flacăra (11,30; 
15,30; 19), Popular (10,30; 16; 19,30). Se
cretul lui Mathias; vitan (16; ia; 20). 
Douăsprezece scaune; Arta (11; 16; 18,15:
20.30) , Luceafărul (16; 18,15; 20,30), Drumul
Sării (11; 16; 18; 20). Totul rămîne oame
nilor; Moșilor (16; ia,15; 20,30). Lovitură 
de pedeapsă: Lira (15,30; 18; 20,15). Uci
gașul și fata: Volga (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . Cum stăm, tinere?; Colentina (16; 
18,15; 20,30). Muguri în soare: Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Un surîs în plină vară: 
Cotroceni (11; 16; 18,15; 20,30). Totul des
pre Eva: Adesgo (10,30; 15; 18; 21).

TELEVIZIUNE. — Orele. 8,50 — Gim
nastica de înviorare Ia domiciliu. 9,00 —

DI. Biedermann, micul burghez a că
rui viață e plină de compromisuri, de 
lașități care merg pînă la crimă (vezi 
concedierea salariatului care, apoi, se 
sinucide) e, în același timp, opac pînă la 
miopie față de pericolul care pîndește 
orașul. Primirea în casă a incendiatorului 
Schmitz, care-și ascunde adevăratele in
tenții sub aparențe umile, corespunde a- 
cestei miopii a eroului. Numai că inter
pretul lui Schmitz, Constantin Sassu, și-a 
compus personajul cu un aspect excesiv 
de fioros. Grotescul subliniat al costu
melor colorate țipător, dar fără a 
sluji caracterizării sociale a incendiatori
lor, accentuează un anumit caracter de 
atemporalitate al spectacolului. Cît des
pre corul păzitorilor ordinii (pompierii), 
interpretarea cam diletantă și șovăielni
că a membrilor săi, precum și intenția 
vizibilă, pe alocuri, de a se realiza o 
parodie a corului tragediilor antice, au 
făcut ca sensul intervențiilor sale — care 
era în text acela al unui apel la rațiune 
și vigilență — să devină pe scenă destul 
de obscur.

Merită a fi relevată îndeosebi reali
zarea rolului lui Biedermann de către 
Manu Nedeianu. Actor de comedie în
cercat, acesta a intuit esența personaju
lui, urmărindu-i mișcările, reacțiile, stă
rile de spirit, mergînd sigur, cu un umor 
discret, pe urmele autorului în această 
radioscopie a micului burghez filistin, mi- 
mînd curajul și cumsecădenia pentru a-și 
ascunde meschinăria și spaima. Scena 
banchetului a fost admirabil realizată și 
regizoral și actoriceșfe, cu concursul ac
triței Florica Nicolescu Copotoiu (Ba
bette), al actorului Ion Pavelescu (Eisen- 
ring, fascistul „intelectual"), al Ancăi 
Ledunca (interpreta inteligentă și sensi
bilă a rolului Annei, căruia i-a dat o 
substanță nebănuită în text).

Muzica lui D. Capoianu a punctat, ex
presiv, momentele-cheie ale spectaco
lului, în care, din păcate, lipsa unității de 
stil în interpretare și realizarea insufi
cient de clară a unor intenții a pus o 
pecete de incertitudine.

Dar Teatrul Național din Craiova a pă
șit, evident, pe calea unei împrospătări 
a muncii sale artistice și nu ne îndoim 
că rezultatele vor fi din ce în ce mai 
îmbucurătoare.

Margareta BĂRBUȚĂ

Acrobație

Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 —
Emisiune pentru sate. In jurul orei 15,15 
— Transmisie de la stadionul „23 Au
gust“ din Capitală, întîlnirile de fotbal 
dintre echipele Rapid — Progresul șl 
Steaua — Dinamo. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Filmul „Pași spre lună“. 
20,25 — Actualitatea cinematografică. 
21,15 — Armonie și dans. în încheiere — 
Buletin de știri, sport și buletin meteo
rologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară, vremea a fost în general 

frumoasă, exceptînd partea de sud-est a 
țării unde s-a menținut instabilă, cu 
cerul noros. Au căzut ploi temporare în 
Dobrogea, Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din nord-est, cu intensificări în 
Dobrogea și Bărăgan. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între 13 gra
de la Sulina și 25 grade la Băilești. In 
București, vremea a fost ușor instabilă, 
cu cerul noros. vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din sectorul nord-est. Tem
peratura a atins 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 
și 13 mai. In țară, vreme ușor instabilă, 
cu cerul variabil. Vor cădea ploi locale 
sub formă de averse. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă. 
Minimele vor fi cuprinse între 3 grade 
și 13 grade, iar maximele între 15—25 
grade. In București, vreme ușor insta
bilă, cu cerul variabil. Vînt slab, pînă Ia 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.
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Depuneri de coroane 
cu prilejui Zilei Victoriei

Cu prilejul Zilei Victoriei, sîmbătă 
9 mai, la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală au fost 
depuse coroane de flori.

La solemnități au luat parte tova
rășii Alexandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Avram Bunaciu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Gogu 
Radulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, delegați ai oa- 
meniloi’ muncii.

Au participat șefii misiunilor di
plomatice în R.P. Romînă, atașați 
militari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Companii de onoare au prezentat 
onorul.

La Monumentul eroilor luptei

pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, au fost de
puse coroane de flori din partea C.C, 
al P.M.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri, corpului diplO" 
matic, Ministerului Forțelor Armate, 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Muncitor și 
Uniunii Asociațiilor studenților din 
R.P. Romînă, Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. și Sfatului popu
lar al Capitalei, Comitetului organi
zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist și Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști.

La Monumentul eroilor patriei și 
la Monumentul eroilor sovietici au 
fost depuse coroane de flori din par
tea Ç.C, al P.M.R,, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, cor
pului diplomatic. Ministerului Forțe
lor Armate și Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști.

Cei prezenți au primit apoi defi
larea companiilor de onoare.

★
La solemnitatea depunerii de co

roane de la Cimitirul militarilor

britanici căzuți pe teritoriul Romî- 
niei în lupta împotriva fascismului, 
au luat parte Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gogu Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri, 
conducători ai unor instituții centra
le, ai Sfatului popular al regiunii 
București, generali și ofițeri supe
riori, foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist. Au fost 
de față șefi ai misiunilor diplomatice 
și alți membri ai corpului diplomatic.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al R. P. Romine, 
corpului diplomatic.

★
în aceeași ?i, la Cimitirul eroilor 

romîni de la Ghencea și la Cimiti
rele eroilor sovietici din comunele 
Herăstrău și Jilava au avuț loc so
lemnități de depuneri de coroane.

Asemenea solemnități au avut loc 
și la monumentele și mormintele 
eroilor romîni și sovietici din nu
meroase localități din țară.

(Agerpres)

Tratative intre delegații guvernamentale
ah R. P. I®«»© si

Republica Populară Romînă și 
Statele Unite ale Americii au conve
nit să înceapă în curînd tratative a- 
supra unor probleme ce interesează 
ambele guverne. Aceste tratative se 
vor referi, în primul rînd, la proble
me economice, precum și la alte as
pecte care priveȘc relațiile între cele 
două țări. In vederea acestor nego
cieri o delegație guvernamentală ro
mînă, condusă de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, va pleca la Washing
ton. Din delegația romînă vor face 
parte Mihail Floreșcu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, Geor
ge Macovesçu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Petre Bălăceanu, ministrul

S.U.A.
R. P. Romîne în Statele Unite. De
legația va fi însoțită de un grup de 
consilieri și experți.

Delegația americană va fi con
dusă de Averell Harriman, secre
tar de stat adjunct, și va cuprinde pe 
William A. Crawford, ministrul
S. U.A. la București, Jack N, Behr- 
man, adjunct al secretarului Depar
tamentului comerțului, Philip H. 
Trezise, adjunct al asistentului se
cretarului de stat pentru problemele 
economice, Richard Davis, adjunct 
al asistentului secretarului de stat 
pentru problemele europene, Ha
rold Vedeler, director în Departa
mentul de Stat, și J. Braderman, re- 
l^jezentant al Departamentului de 
Finanțe.

C®cteil oferit m dnstea delegației

Parada militară de la Praga cu prilejul 
sărbătorii nationale a R. S. Cehoslovace

PRAGA 9. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul săr
bătorii naționale a Republicii So
cialiste Cehoslovace, la 9 mai a avut 
loc la Praga a paradă militară. La 
tribuna centrală au luat loc condu
cători de partid și de stat din R. S. 
Cehoslovacă, în frunte cu Antonin 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, prim-secretar al C.C. al

P.C. din Cehoslovacia, și Josef Le- 
nart, președintele guvernului ceho
slovac.

Generalul de armată Bohumir 
Lomsky, ministrul apărării naționa
le, a rostit o cuvînțare. Parada mili
tară, la care au participat unități 
ale tuturor genurilor de arme, a du
rat o oră și jumătate.

Vizita 
a I3.

in R. D. Vietnam a unei delegații 
C. Francez

Manifestări consacrate
Zilei de 9 Mai

Cu prilejul Zilei Independenței de 
stat a Romîniei și Zilei Victoriei a- 
supra armatei hitleriste, în întreaga 
țară au avut loc diferite manifes
tări.

General colonel Floca Arhip, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, a vorbit la posturile de ra
dio și televiziune despre însemnă
tatea zilei de 9 Mai.

Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a organizat o manifestare în 
cadrul căreia au luat cuvînțul ge-

neral-maior Ion Tudor și prof, 
univ. Vasile Maciu, membru cores
pondent al Academiei R.P. Romîne.

La o altă manifestare, care a avut 
loc în sala de festivități a Institu
tului de științe economice, a vorbit 
general-maior Herăscu Emil.

Conferințe asemănătoare, ținute 
de veterani, participanți la războiul 
antihitlerist, ofițeri ai forțelor ar
mate, istorici, ca și alte manifestări 
au mai avut loc în întreprinderi, 
instituții, școli, case de cultură și 
cămine culturale din diferite loca
lități ale țării. (Agerpres)

La aniversarea 
ziarului „Steagul roșu“

Sîmbătă, la Casa scriitorilor „Mi
hail Sadoveanu“ din Capitală a avut 
loc adunarea festivă cu prilejul ani
versării a 15 ani de la apariția zia
rului „Steagul roșu“, organ al Co
mitetului regional București al 
P.M.R. și al Sfatului popular al re
giunii București. Au luat parte ac
tiviști de partid și de stat, cadre de 
conducere din presă și edituri, zia
riști, colaboratori, corespondenți vo
luntari ai ziarului. Despre activita
tea ziarului „Steagul roșu“ a vor
bit tov. Bucur Brănișteanu, redac
tor șef al ziarului „Steagul roșu“. în 
cadrul adunării festive, ziarul a fost 
saluțat de tov. Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal București al P.M.R., precum și 
de reprezentanți ai presei centrale.

meHuhi austriac
Președintele Marii Adunări Na

ționale a R. P. Romîne, Ștefan Voi- 
tee, a oferit sîmbătă după-amiază 
un cocteil la Palatul Marii Adunări 
Naționale, în cinstea delegației Par
lamentului austriac, condusă de 
Rosa Jpchmann, membru al Consi
liului Național al Austriei, care face 
o vizită în țara noastră.

Au participat Anton Moisescu și 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Mihail Levente, ministrul co
merțului interior, Dumitru Simules- 
cu, ministrul-transporturilor și tele
comunicațiilor, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai Consiliului de 
Stat, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, de- 
putați ai M.A.N., oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Au participat dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
în cursul dimineții, membrii de

legației Parlamentului austriac au 
fost oaspeții colectivului Fabricii de 
confecții și tricotaje București. La 
amiază, parlamentarii austrieci s-au 
întîlnit cu președintele Sfatului 
popular al Capitalei, Ion Cozma, și 
cu alți membri ai comitetului exe
cutiv. De asemenea, a fost vizitat 
Muzeul Satului. Conducătoarea dele
gației, Rosa Jochmann, s-a întîlnit în 
cursul după-amiezii cu Suzana Gî- 
dea, președinta Consiliului Național 
al Femeilor, și cu membre ale Birou
lui Comitetului executiv al Consi
liului.

Comunicatul Secretariatului F. S. M. In legătură
cu cea de-a ll-a Conferință sindicală internațională ’ »
cu privire la problemele femeilor muncitoare

ale sportivilor noștri
RUGBI. .— După cum s-a mai a- 

nunțat, în semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" la rugbi, Grivițq 
Roșie-București va întîlni echipa 
.Viktorla-Hanovra, campioana R. F,

Germane. Meciul, care urma să 
aibă loc ieri, a fost reprogramat 
pentru miercuri, 13 mai, la Hano- 
vra. Echipa învingătoare din acest 
joc va întîlni în finalq echipa Agen, 
campioana Franței. Finala se va 
disputa la 7 iunie, pe teren neutru.

LUPTE. — La Budapesta se des
fășoară un mare concurs interna
țional de lupte clasice, la care par
ticipă 59 de sportivi din 6 țări. In 
primul tur luptătorii romîni au ob
ținut victorii : Criștea a cîștigat la 
bulgarul Matkov, iar Gh. Popovici 
l-a învins pe maghiarul Pinter.

ȘAH. — Turneul internațional de 
șah „Memorialul Bora Kostici", des
fășurat la Vîrșeț, a luat sfîrșit cu 
victoria maestrului iugoslav Matu- 
lovici, care a totalizat 12,5 puncte 
din 15 posibile. Pe locurile 2—3, cu 
cîte 11,5 puncte, s-qu clasat Brad- 
varevicl și Knezevici. Victor Cio- 
cîltea a ocupat locul 6 (din 16 con- 
curenți) cu 9 puncte. In ultima 
rundă, Ciocîltea a remizat cu Te
slei.

„Cursa Păcii“
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Ieri la 

Varșovia s-a dat startul în cea de-a 17-a 
edifie a tradiționalei competifii cicliste 
„Cursa Păcii" care se desfășoară anul a- 
cesta pe traseul Varșovia-Berlin-Praga 
(2 229 km, în 14 etape) și reunește 90 
de concurenti din 18 țări. Deschiderea 
festivă a avut loc pe stadionul „Cea de-a 
10-a aniversare". Apoi, s-a dat plecarea in 
prima etapă : înconjurul Varșoviei, Con
curentă au parcurs de zece ori un circuit 
în lungime de 9,4 km cu sprinturi inter
mediare pe stadionul varșovian. Eta
pa a fost cîștigață de țînărul alergător 
Dieter Mickein (R. D. Germană) care a 
paregrs 94 km în 2h08'08" (medie orară 
44 km). în același timp au trecut linia de 
sosire cehoslovacul Smolik și maghiarul 
Juhasz. La diferență de 32’’ a sosit grosul 
plutonului în care se aflau și cicliștii ro
mîni G. Moiceanu, C. Dumitrescu, I, Stoi
ca și W. Ziegler. Zanonl și Ardeleanu, 
care au avut defeefiuni la biciclete, au 
sosit cu o îrțtîrziere de 4’ și respectiv 7’.

Astăzi se desfășoară etapa a 2-a, 
Șochaczew-.Lodz (87 km) contra crono
metru pe echipe.

în ziua de 11 mai, la București își 
va începe lucrările cea de-a II-a 
Conferință sindicală internațională 
cu privire la problemele femeilor 
muncitoare, convocată de Federația 
Sindicală Mondială în conformitate 
cu hotărîrga celui de-al V-lea Con
gres Sindical Mondial.

Ordinea de zi cuprinde următoa
rele 3 rapoarte :

1) Participarea femeilor munci
toare la lupta sindicatelor pentru 
înfăptuirea Programului de acțiune 
în etapa actuală, adoptat de al V-lea 
Congres Sindical Mondial și împo
triva politicii antisociale discrimina

torii pe care o duc monopolurile ca
pitaliste față de femeile muncitoare.

2) Rolul și contribuția femeilor 
muncitoare din țările coloniale sau 
care au dobîndit de curînd indepen
dența, la lupta sindicatelor pentru 
lichidarea totală a colonialismului, 
pentru cucerirea și lărgirea dreptu
rilor lor.

3) Pentru atragerea mai largă și 
organizarea femeilor muncitoare în 
sindicate, pentru participarea lor 
activă la viața și conducerea sindi
catelor.

SECRETARIATUL F.S.M.

S0SIREA imOR DELEGAȚI! SINDICALE DE FESTE HOTARE
Pentru a participa la lucrările ce

lei de-a II-a Conferințe sindicale 
internaționale cu privire la proble
mele femeilor muncitoare, care în
cep luni dimineața în București, au 
sosit Renato Bitossi, președintele 
Federației Sindicale Mondiale, Chle- 
boUn Edvin, Stana Drăgoi, Podzerko 
Viktor, Surasto Setiati, Ibrahim 
Zakaria, secretari ai F.S.M.

Au sosit, de asemenea, ca invitați 
la conferință, Dagobert Krause, se
cretar general al Uniunii Interna-

Coreeană, Indonezia, Austria, Nor
vegia, .Suedia, Danemarca, Grecia, 
Cipru, India, Uruguay, Chile, Izrael, 
R. P. Mongolă, R. A. Yemen, Nige
ria, Senegal, Elveția.

în calitate de observatori la con
ferință au sosit Bani Das Gupta și 
Stefi Baksa Soos, reprezentante ale 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor, Elisabeth Johnstone, re
prezentanța Biroului Internațional 
al Muncii.

Ieri la baschet

Cel mal recent afiș 
al Jocurilor olimpice de la Tokio

Rapid a întrecut
în penultima zi a turneului final al 

campionatului republican masculin 
de baschet Dinamo București a în
vins pe Știința Cluj ou 78—68 (39— 
34), iar Rapid a întrecut Steaua 
cu 66—64 (32—,33). Deși învinsă în

Steaua
acest meci, Steaua nu mal poate 
pierde titlul de campioană.

Astăzi, cu începere de la ora 10, 
în sala Floreasca se dispută ulti
mele partide : Rapid—Știința și 
Steaua—-Dinamo.

ționale a Sindicatelor lucrătoriloi- 
din instituțiile și întreprinderile de 
deservire publică și similare, S. 
Chatterjee, secretar general al Uniu
nii Internaționale a Sindicatelor din 
transporturi, porturi și pescuit, Ru
ben Grigorian, secretar al Uniunii 
Internaționale a Sindicatelor din in
dustriile metalurgică și construc
toare de mașini.

Pînă în prezent, la conferință au 
sosit delegații din următoarele țări : 
U.R.S.S., R. P. Chineză, Cuba, R. P. 
Polonă, Argentina, R. P. Bulgaria, 
Franța, R. P. Albania, Italia, R. P. 
Ungară, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Japonia, Venezuela, R. P. D.

Odihnă plăcută și instructivă
(Urmare din pag. l-a)

teci e greu să găsești o carte nouă 
din cauza aprovizionării defectuoa-, 
se : fie că li se repartizează exem
plare puține, fie că primesc cărți 
doar o dată — de două ori pe an, 
ca la Ocna Sibiului și Păltiniș. 
S-ar putea adăuga că în unele 
stațiuni (Sovata, Lacul Roșu) nici 
presa nu sosește la timp. în a- 
propiatul sezon, spunea reprezentan
tul Centralei editurilor și difuzării 
cărții, în fiecare stațiune se vor găsi, 
imediat după apariție, toate noută
țile, chiar și unele din cele tipărite 
în ultimele luni și epuizate în Capi
tală. E o măsură bună, dar ar fi fost 
potrivit să se amintească, cu acest 
prilej, că asemenea promisiuni au 
fost făcute și anul trecut dar, cum 
s-a văzut, nu toate au fost onorate.

Reprezentantul U.C.F.S. a relie
fat posibilitățile existente pentru a 
îmbogăți programele distractive în 
stațiuni prin manifestări sportive, 
de la simple întreceri de volei, te
nis de masă și alte jocuri, pînă la 
mari manifestări și competiții spor
tive. Este bine că U.C.F.S. își propu
ne să trimită în lunile următoare 
profesori de educație fizică și antre
nori care să-i sprijine pe organiza
torii sportivi de pe litoral și din alte 
mari stațiuni. Vor fi, fără îndoială, 
bine venite și expunerile, demon
strațiile făcute de așii sportului, 
după cum se cuvine salutată inten
ția de a organiza desfășurarea anu
mitor etape ale Spartachiadei repu

blicane chiar în localitățile balneo- 
climatice.

Nu ar strica mai multă grijă și 
pentru organizarea excursiilor. După 
cum s-a arătat la consfătuire, ele 
nu se desfășoară totdeauna în cele 
mai bune condiții. La Olănești sînt 
lăsate, de obicei, pe seama unor 
ghizi improvizați —. fotografi intere
sați mai mult să „tragă în poză“ — 
fără pregătirea necesară pentru a în
fățișa oamenilor ce e mai interesant 
în împrejurimi.

în viața culturală a stațiunilor un 
rol important îndeplinesc spectaco
lele. Instituțiile profesioniste din 
regiuni au datoria să programeze 
spectacole pe toată durata sezonului. 
Unele teatre, cum sînt cele din Ba
cău și Piatra Neamț, nu-și fac a- 
proape deloc simțită prezența în 
stațiunile regiunii. Pe această linie 
trebuie să aducă, o contribuție esen
țială și Oficiul de spectacole și 
turnee artistice. în consfătuire nu 
ș-au prea auzit; cuvinte de laudă la 
adresa O.S.T.A. Dacă în ultima vre
me e vizibilă o preocupare mai se
rioasă pentru programarea specta
colelor pe litoral, sînt, în schimb în 
continuare neglijate multe din sta
țiunile de la munte. Afișe puse în 
stațiuni invită publicul la spectaco
le, dar uneori în ziua stabilită for
mațiile nu mai apar pe scenă. 
De ani de zile se invocă motivul că 
nu peste tot există scene unde să 
se poată desfășura mari colective ar
tistice. Dar tot de atîta vreme există 
și propunerea să se organizeze co
lective artistice restrînse, care ar

putea să prezinte programe pe scene 
mai modeste. E o soluție practică, 
însă instituțiile respective tot întîr- 
zie s-o pună în aplicare. După mo
dul cum au fost prezentate lucrurile 
în consfătuire, s-ar părea că și anul 
acesta, pregătind un plan bogat de 
spectacole pentru litoral, conduce
rea O.S.T.A. nu și-a pus încă pro
blema unei deserviri corespunză
toare a celorlalte stațiuni.

Pot fi solicitate mai des să pre
zinte programe și formațiile de 
amatori ale sindicatelor și ale așe
zămintelor culturale. Poate nu ar fi 
rău ca întrecerile în cadrul fazei 
regionale a celui de-al VII-lea Con
curs al artiștilor amatori să se des
fășoare și în stațiuni.

în ce privește filmul, se remarcă 
și anul acesta cîteva acțiuni specia
le, care deschid perspectiva unor 
interesante treceri în revistă ale 
realizărilor cinematografiei romî- 
nești și străine. E vorba atît de Fes
tivalul filmului romînesc, cît și de 
trei cicluri cuprinzînd fiecare 6—-7 
filme : comedii cinematografice, fil
me muzicale și filme care au ob
ținut premii la concursuri interna
ționale.

Experiența bună care s-a acumu
lat îp ce privește organizarea acti
vității cultural-recreative în sta
țiuni merită să fie larg răspîndită. 
Ea va stimula energia și spiritul de 
inițiativă al activiștilor culturali, al 
tuturor forurilor care sînt chemate, 
mai ales în lunile de vîrf, să reali
zeze împreună în stațiuni tot ce 
poate fi mai bun, mai interesant.

INFORMAȚII
Sîmbătă dimineața au continuat în 

Capitală lucrările primei Consfătuiri 
a comisiilor naționale U.N.E.S.Ç.O. 
din țările balcanice. La punctul 1 al 
ordinei de zi au prezentat rapoarte 
de activitate, urmate de discu
ții, delegații comisiilor naționale 
U.N.E.S.C.O. din Turcia, Albania și 
Iugoslavia. în aceeași zi, acad. Emil 
Condurachi, secretarul general al 
Asociației internaționale de studii 
șud-est europene, a oferit un dejun 
în cinstea participanților la consfă
tuire.

★
Sîmbătă seara s-a înapoiat în țară 

delegația romînă de energeticieni 
condusă de Nicolae Gheorghiu, ad
junct al ministrului minelor și ener
giei electrice, care a făcut o vizită 
în S.U-A. în cadrul programului de 
schimburi cultural-științifice. La so
sire, pe aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de membri ai 
conducerii Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, precum și de ministrul S.U.A. 
la București, William A. Crawford, 
și de membri ai legației S.U.A.

SIMPOZION
Sîmbătă s-a deschis la Institutul poli

tehnic din București simpozionul cu tema 
„Siguranfa de funcționare a aparaturii 
radioelectronice", organizat de Comi
sia inginerilor și tehnicienilor și comite
tul sindicatului Institutului politehnic din 
București, în colaborare cu Uzinele „Elec
tronica", Întreprinderea de piese radio și 
semiconductori și Uzinele „Electromag
netica". în cadrul simpozionului pre
zintă comunicări cadre didactice ale In
stitutului politehnic București și specia
liști din uzine.

HANOI 9 (Agerpres). — între 23 
aprilie și 4 mai, o delegație a Par
tidului Comunist Francez a vizitat 
Republica Democrată Vietnam. De
legația P.C. Francez, în frunte cu 
Francois Billoux, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central, 
s-a întîlnit cu o delegație a Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, în 
frunte cu Le Duan, prim-secretar al 
Comitetului Central. într-o atmosfe
ră sinceră și frățească, cele două de
legații au procedat la un schimb de 
vederi asupra situației internaționale 
și asupra situației din țările lor.

Delegația Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam și-a exprimat re
cunoștința față de poporul francez și 
partidul comunist pentru faptul că 
au aprobat și sprijinit poporul viet

namez în războiul de rezistență, care 
a avut loc, iar în prezent, în con
struirea socialismului în nord și în 
lupta pentru unificarea pașnică a ță
rii. Cele două delegații și-au expri
mat îngrijorarea față de situația ac
tuală în mișcarea comunistă și mun
citorească internațională. Ele au a- 
firmat necesitatea întăririi solidari
tății dintre cele două partide și din
tre partidele comuniste și muncito
rești frățești, pe baza marxism-leni- 
nismului, a internaționalismului pro
letar și a Declarațiilor Consfătuirilor 
de la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din 1957 și 1960. în timpul șederii 
sale în R.D. Vietnam, delegația Par
tidului Comunist Francez s-a întîlnit 
cu președintele Ho Și Min.

POPULAȚIA AFRICII
După cum relatează săptămîna- 

lul tunisian „Jeune Afrique“, 
populația Africii este în prezent 
de 272 000 000 de locuitori, înregis- 
trîndu-se un spor de 72 000 000 de 
oameni față de anul 1950, ceea ce 
înseamnă o creștere medie anuală 
de 2—2,1 la sută. In fiecare an, la 
fiecare mie de africani se înregis
trează 47 nou născuți.

PROIECTUL PRIMULUI MEȚROU 
DIN OLANDA

Peste trei ani, scrie ziarul Die 
Tat, locuitorii din Rotterdam (O- 
landa) vor întreprinde prima lor 
călătorie cu metroul. Este prevăzut 
ca în acest oraș să se construiască 
un metrou pe o distanță de 5 km 
cu o singură linie. El va fi primul 
metrou din țară. Metodele de con
strucție sînt unice pînă acum. Apa, 
cunoscută ca cel mai mare dușman 
al construcțiilor subterane, a fost 
chemată aici în ajutor. Traseul sub
teran este conceput ca un canal 
deschis în care tuburile prefabri
cate ale tunelului sînt scufundate 
bucată cu bucată.

baTiscaful „ARHIMEDE" 
LA PEȘTE 5 000 M. ADlNCIME
Universitatea Columbia a anunțat 

că batiscaful francez „Arhimede“, 
folosit în cercetările științifice co
mune franco-americane efectuate 
în adîncimea oceanică din apropie
rea insulei Porto Rico, a stabilit un 
nou record de scufundare. Batisca
ful a coborît. la o adîncime de 5 310 
metri și a rămas în imersiune șap
te ore. În acest timp, echipajul ba- 
tiseafului s-a comportat foarte bine.

DIN PENE DE PAPAGAL
La Muzeul etnografic din Lenin

grad sînt expuse o mantie, o pele
rină și un coif confecționate din 
pene de papagal. Aceste veșminte 
au aparținut regelui Ka.mea.mea 1 
(sec. XVIII, Insulele Hawai). îm
brăcămintea a fost realizată cu 
concursul cîtorva mii de... papagali, 
printr-o muncă migăloasă de cîte
va decenii.

RAVAGIILE URAGANULUI
Un uragan neobișnuit s-a abătut 

asupra micii localități Mount Cle
mens din sudul statului Michigan. 
11 persoane au fost ucise și peste 
100 rănite. Pe o suprafață de 3,2 
km lungime și 1,2 km lățime dis
trugerile sînt masive.

culturală
internațională

„S t e i e I e Moscovei“
In Capitala Uniunii Sovietice sa des

fășoară de cîteva zile un festival al 
artelor intitula* „Stelele Moscovei". 
La acest festival își dau concursul cele 
mai bune formații teatrale din Mos
cova, orchestre simfonice, soliști cu- 
noscufi. Pe scena Palatului Congrese
lor din Kremlin a fost prezentat ba
letul „Lacul lebedelor" de Ceaikovski, 
pe scena Operei, „Boris Godunov" de 
Mussorgski. Teatrul muzical „Stanis- 
lavski-Nemirovici Dancenko" a montai 
baletul „Albă ca zăpada”, pe muzică de 
Ceaikovski. Tot pe scena teatrului din 
Kremlin, teatrul Vahtangov prezintă 
„Poveste din Irkutsk" de Arbuzov. Mai 
iau parte la festival Teatrul Mic, Tea
trul de satiră și alte colective teatrale 
din Moscova,

Muzica este prezentă prin concerte 
date de Filarmonica din Moscova (di
rijor Kiril Kpndrașin, solist M. Rostro- 
povici), Orchestra de cameră din Mos
cova, corul „Piatnijki" etc. Prezintă 
recitaluri .sau apar ca soliști ai con
certelor mari artiști ca S. Richter, D. 
Oistrah, G. Vișnevskaia, L. Kogan, A. 
Maslenikov, I. Oistrah și alții. La fes-

P e s c u r
e Cel de-al 26-lea Festival In

ternațional muzical de la Lucerna 
se va deschide la 15 august cu 
un concert dirijat de Antal Do- 
rqti, avînd ca solist pe pianistul 
american Van Cliburn, laureat ai 
Premiului Ceaikovski. în tinwii 
festivalului, care va continua 
pînă ia 6 septembrie, vor prezen
ta concerto șapte orchestre sim
fonice, printre care filarmoni- 
cile din Pittsburgh șl Vlena, a- 
ceasta din urină condusă de Ka
rajan. Arthur Rubinstein și Svia, 
toslav Richter vor da mai multe 
recitaluri. Printro soliștii concer
telor vor fi și pianiștii Meczyslav 
Horszowski și Byron Janis, vio- 
lonceliștii Enrico Mainardi și 
Pierre Fournier, violoniștii Wolf
gang Schneiderhan și Henryk 
Szeryng. Benjamin Britten va con
duce orchestra de cameră engle-

tival participă, de asemenea, Ansam
blul de staf de dansuri populare con
dus de Igor Moiseev și Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Armatei sovietice, 
închiderea festivă a festivalului „Ste
lele Moscovei" va avea loc la 13 mai 
la Palatul Congreselor din Kremlin.

Distincție acordată 
unui film științific 
romînesc

Cu ocazia Festivalului filmului 
tehnico-științific care a avut loc 
de curînd la Budapesta, un film 
romînesc care tratează probleme 
actuale ale zootehniei, realizat de 
regizorul Dumitru Dădîrlat și 
de operatorii Ilie Cornea și Ion 
Năstase, a fost distins cu diploma 
de onoare a festivalului. Din ju
riul festivalului a făcut parte și 
regizorul Ion Bostan,

LAURENCE OLIVIER

t
ză, avînd ca solist po tenorul 
Peter Pears.

© Săptămînalul vest-german 
„Die Andere Zeitung" anunță că 
cunoscutul scriitor francez Jean- 
Paul Sartre lucrează în prezent la 
scenariul unui film despre Pa
trice Lumumba, erou al poporu
lui congolez, asasinat mișelește. 
Filmul va fi pus în scenă de re
gizorul Nico Papatakis.

® Regizorul belgian Demeist a 
terminat în Grecia filmările în ca
dru natural ale lui „Oedip-rege", 
după tragedia lui Sofocle. Filmul 
va fi realizat în trei variante: 
în franceză, în greaca modernă 
și în greaca antică.

• In Anglia, regizorul Nathan 
Jaren ecranizează „Primii oameni 
în Lună" — după romanul lui 
Herbert Weils.

in „Oshsll®"
Ani de zile matele actor englez 

sir Laurence Olivier a refuzat sä 
joace Othello considerînd că nu are 
vocea necesară pentru acest rol. 
Acceptînd anțil acesta să joace 
Othello, Laurence Olivier și-a pre
gătit cu minuțiozitate rolul în cursul 
a zeci de repetiții. El a acordat o 
atenție specială, după cum declara 
de curînd, vocii și machiajului. Pen
tru o cit mai autentică prezentare a 
figurii lui Othello, Olivier a hotărît 
să vorbească într-o engleză cu ac
cent străin, așa cum vorbea maurul 
italiana.

Premiera a avut loc de curînd la 
„Old Vic“ cu ocazia aniversării a 
400 de ani de la nașterea lui Sha
kespeare. Despre spectacol, trimisul 
special la Londra al revistei franceze 
„l’Express" scrie : „O seară cum 
vezi de puține ori la teatru... Olivier 
în Othello este ca Gérard Philipe în 
„Cidul“, un actor unic care comu
nică strălucirea sa întregii trupe“. 
Cronicarul ziarului „Daily Mail” 
scrie : „Othello creat de Laurence 
Olivier este mai mult decît viața, 
mai sîngeros ca moartea, mai de 
compătimit ca mila, este minunat". 
Aprecieri asemănătoare au apărut și 
în alte ziare străine, confirmînd ma
rele succes pe care-l obține Laurence 
Olivier și în acest rol din vastul său 
repertoriu shakespearian.
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Lupta grevistă a minerilor 
din Asturia
® Activitatea centrului carbonifer 
paralizată © 10 000 de muncitori 
coneediați ® Detașamente de mili
tari patrulează la Bilbao

MADRID 9 (Agerpres). — Ultime
le știri transmise din Madrid de a- 
genția France Presse menționează 
că greva minerilor din Asturia con
tinuă să pai'alizeze activitatea aces
tui important centru carbonifer spa
niol, cu excepția a două mici mine.

Urmărind să intimideze această 
luptă revendicativă, direcțiile patro
nale din Asturia au trecut, încă de 
la 20 aprilie, cînd a început noul val 
de greve, la contramăsuri. Astfel, 
pînă în prezent în Asturia au fost 
concediați peste 10 000 de muncitori 
mineri și metalurgiști. în ajutorul 
patronilor, guvernul franchist a tri
mis din Madrid detașamente de mi
litari și polițiști care patrulează pe 
străzile centrului industrial Bilbao. 
Aeroportul, gara, precum și institu
țiile principale din oraș sînt păzite 
de detașamente întărite de poliție. în 
oraș sînt operate numeroase arestări.

Totodată studenții și cadrele di
dactice de la Universitatea din Ma
drid string semnături pe o petiție în 
care se cere reprimirea la cursuri a 
celor 97 de studenți excluși pentru 
că au luat atitudine în apărarea li
bertăților sindicale. După cum rela
tează ziarul „THumanité“, în semn 
de solidaritate cu greviștii asturieni 
și cu lupta poporului spaniol pentru 
libertate, Confederația Generală a 
Muncii din Franța a dat publicității 
im comunicat în care salută lupta 
minerilor și metalurgiștilor greviști, 
a celor peste 20 000 de muncitori a- 
gricoli din provinciile Cadix și Se
villa, precum și lupta poporului spa
niol pentru democrație.

Sosirea lui N. S. Hrușciov 
in Republica Arabă Unită

CAIRO 9 (Agerpres). — La invi
tația președintelui Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser, sîm- 
bătă dimineață au sosit într-o vizită 
oficială în Republica Arabă Unită 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și per
soanele care îl însoțesc.

înainte de a intra în portul Ale
xandria, nava sovietică „Armenia“, 
cu care călătorea șeful guvernului 
sovietic, a fost întîmpinată în larg 
de nave ale flotei maritime militare 
ale R.A.U.

în gara maritimă centrală a por
tului Alexandria, oaspeții sovietici 
au fost întîrnpinați cu căldură de

președintele Nasser și alte persoane 
oficiale din Republica Arabă Unită, 

în piața At-Tahrir din Alexandria 
a avut loc un scurt miting în cadrul 
căruia au luat cuvîntul președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
președintele R.A.U.

în cursul aceleiași zile, șeful gu
vernului sovietic și persoanele care 
îl însoțesc au sosit la Cairo.

în capitala Republicii Arabe 
Unite, N. S. Hrușciov a făcut o 
vizită președintelui Nasser, cu care a 
avut o convorbire prietenească. Cu 
acest prilej, oaspetelui sovietic i s-a 
înmînat cel mai înalt ordin al 
R.A.U. — Colierul Nilului.

Sărbătorirea Zilei Victoriei
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Cu 

prilejul zilei de 9 mai — Ziua Victo
riei — la Moscova au avut loc dife
rite manifestări închinate celei de-a 
19-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului german.

în seara zilei de 8 mai, în sala co
loanelor a Casei sindicatelor din 
Moscova a avut loc o adunare la 
care a luat cuvîntdl mareșalul Uniu
nii Sovietice, I. Konev, care a vor
bit despre actele de eroism ale oa
menilor sovietici în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei.

La 9 mai, cu același prilej, la 
Moscova a avut loc o ședință festi
vă. Despre importanța victoriei re
purtate asupra Germaniei hitleriste 
a vorbit amiralul Gorșkov, locțiitor 
al ministrului apărării al U.R.S.S., 
comandant al Flotei maritime mili
tare a U.R.S.S.

în aceeași zi a fost publicat ordi
nul dat cu prilejul Zilei Victoriei 
de ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice, R. Ma- 
linovski.

★
Veteranii sovietici din cel de-al 

doilea război mondial au trimis, cu 
ocazia celei de-a 19-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului german, 
o telegramă de salut adresată ve
teranilor americani. în telegramă se 
exprimă urarea călduroasă, ca în 
viitor colaborarea dintre cele două

popoare, care au contribuit la victo
ria asupra dușmanului comun în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, să se dezvolte și să ser
vească triumfului cauzei păcii.

OSLO 9 (Agerpres). — Cu prilejul 
aniversării eliberării Norvegiei de 
sub ocupația hitleristă, în întreaga 
țară au avut loc adunări în memo
ria celor căzuți în lupta pentru eli
berarea țării. La Monumentul în
chinat eroilor care și-au dat viața 
pentru eliberarea Norvegiei au fost 
depuse coroane de flori.

ALEGERILE MUNICIPALE
DIN ANGLIA

s-a accentuat ducînd la cîș- 
de noi locuri pentru acest 
Agenția France Presse sub- 
că în majoritatea celor 390

In preajma alegerilor prezidențiale, în Mexic au loc adunări electorale. 
Fotografia înfățișează un miting desfășurat în localitatea Campeche

In urma 
a cabine- 
ministru, 
președin-

Demonstra|le Ia Lyon (Franța) în sprijinul revendicărilor economice ale 
muncitorilor de la unele întreprinderi chimice

CONFERINȚA PENTRU ACORDAREA 
INDEPENDENȚEI RHODESIEI 
DE NORD

LONDRA 9 (Agerpres). — Lucră
rile conferinței pentru acordarea in
dependenței Rho'desiei de nord con
tinuă. Agenția Reuter anunță că îna
inte de a fi fost elaborat textul de
finitiv al unui acord privind viito
rul Rhodesiei de nord, delegații au 
convenit în principiu asupra da
tei proclamării independenței, ac- 
ceptînd ziua de 24 octombrie propu
să de primul ministru nord-rhode- 
sian, Kenneth Kaunda. în cadrul co
misiilor de lucru au loc intense dez
bateri în legătură cu proiectul de 
constituție precum și asupra unor 
probleme speciale.

LONDRA 9 (Agerpres). — Vineri 
au continuat în Anglia alegerile pen
tru reînnoirea celor 4 409 locuri ale 
consiliilor municipale, precum și ale 
celor 32 de districte ale Marii Lon- 
dre.

După cum transmite agenția 
Associated Press, orientarea corpului 
electoral britanic în favoarea labu
riștilor 
tigarea 
partid, 
liniază
de circumscripții electorale provin
ciale, laburiștii s-au impus în timp 
ce conservatorii și în special libera
lii au pierdut multe voturi.

Ultimele cifre date publicității la 
Londra arată că partidul laburist a 
obținut 1 531 de locuri, ceea ce re
prezintă un cîștig net de 259 locuri 
față de alegerile trecute, în timp ce 
conservatorii au pierdut 143 de 
locuri, iar liberalii 59.

Referindu-se la alegerile de joi, 
agenția France Presse subliniază că 
la sediul partidului laburist se face 
observația ,că sondajul în rîndurile 
unei pătrimi din corpul electoral 
britanic constituie preludiul unui 
succes laburist în alegerile generale 
din octombrie.

AZI ALEGERI
CIUDAD DE PANAMA 9 (Ager

pres). — în Republica Panama a 
început desfășurarea alegerilor ge
nerale. Urmează să fie aleși pre
ședintele Republicii, vicepreședintele 
și 42 de membri ai Adunării Națio
nale. La actualele alegeri pentru 
postul de președinte se prezintă 
șapte candidați, reprezentînd 19 
partide politice, care au format di
ferite coaliții. Potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, dintre candidații 
prezidențiali numai trei sînt con
siderați ca avînd șanse de victorie : 
Marco Robles, fost ministru în gu-

Luări de poziție 
față de propunerile lui 0

NICOSIA 9 (Agerpres). — In Ci
pru s-au produs noi incidente în 
cîteva localități din sud-vest, în 
preajma fortărețe! Saint Hilarion, 
considerată ca punct de control în
tărit asupra șoselei Kyrenia-Nicosia 
etc. După cum relatează agenția 
U.P.I., „trupele O.N.U. au pătruns în 
tranșeele celor două tabere, încer- 
cînd să împiedice noi ciocniri“.

IN PANAMA
vernul actualului președinte Chiarri, 
care se bucură de sprijinul coaliției 
partidelor guvernamentale, Arnulfo 
Arias, candidat din partea partidu
lui naționalist, fost președinte în 
anii 1939 și 1949, precum și Juan de 
Arco Galindo, reprezentînd o coaliție 
a partidelor de opoziție.

Agențiile de presă 
alegerile se desfășoară 
mat de tensiune și de 
populare ca urmare a
petrecute în luna ianuarie în zona 
Canalului Panama.

relatează că 
într-un cli- 

nemulțumiri 
incidentelor

Thant
generalului

SEUL 9 (Agerpres). — 
unei ședințe extraordinare 
tului sud-coreean, primul 
Cioi Du Sun, a prezentat 
telui Pak Cijan Hi demisia în bloc 
a guvernului său. Această hotărîre 
a fost luată pentru a permite par
tidului de guvernămînt democrat
republican să-și sporească influența 
în cadrul guvernului. Președintele 
Pak Cijan Hi a acceptat demisia ca
binetului sud-coreean. Chung II 
Kwon, care a deținut portofoliul a- 
facerilor externe în guvernul demi
sionat, a fost însărcinat să formeze 
noul guvern.

★
In apropiere de clădirea Adunării 

Naționale a Coreei de sud a avut loc 
sîmbătă un miting de protest împo*" 
triva poziției guvernului în tratati
vele japono-sud-coreene și a înrău
tățirii situației economice a țării. La 
miting au participat aproximativ 
15 000 persoane, printre care mai 
mulți deputați din Adunarea Națio
nală. Participanții la miting s-au în
dreptat apoi spre clădirea Adunării 
Naționale, cerînd rezolvarea proble
melor economice, locuri de muncă 
suficiente și stabilizarea prețurilor 
la produsele alimentare.

URUGUAY

Represiuni polițienești 
împotriva țăranilor

MONTEVIDEO 9 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, țăranii 
din regiunile de nord ale Uruguayu- 
lui au organizat un marș spre capi
tală pentru a înmîna Parlamentului 
cererile lor privind efectuarea unei 
reforme agrare eficiente. Poliția nu 
a permis delegației țăranilor să pă
trundă în clădirea Parlamentului, și 
repetatele încercări ale acestei dele
gații au rămas fără rezultat. Acest 
lucru a determinat pe participanții 
la marș să rămînă zi și noapte în 
fața clădirii Parlamentului, pentru 
ca în felul acesta să oblige autori
tățile să-i primească. Autoritățile au 
apelat la ajutorul poliției care, nepu- 
tînd să-i împrăștie pe demonstranți, 
a făcut uz de arme de foc. Cîțiva 
țărani au fost uciși.

BRUXELLES

(Agerpres). — Se- 
afacerilor externe

După întrevederea
Gyani cu mediatorul O.N.U., S. Tuo
mioja, s-a anunțat că se așteaptă ca 
între 14 mai și 10 iunie forței 
O.N.U. să i se alăture o unitate da
neză alcătuită din 976 de militari, 
precum și un grup de 25 de polițiști 
neozeelandezi.

★
BONN 9 (Agerpres). — Intr-un in

terviu acordat serviciului de presă 
al Partidului social-democrat ger
man, primul ministru grec, George 
Papandreu, a declarat că problema 
Ciprului nu este o problemă a
N. A.T.O. și că singura organizație 
care are dreptul de a propune solu
ții în această chestiune este O.N.U.

★
NEW YORK 9 (Agerpres). — Re

prezentantul Ciprului la O.N.U. a 
comunicat Consiliului de Securitate 
că guvernul său este gata să facă 
tot posibilul pentru ca forța O.N.U. 
să-și îndeplinească cu succes misiu
nea. El a remis președintelui Con
siliului de Securitate, R. Seydoux 
(Franța), o copie a declarației pre
ședintelui Makarios în această 
vință, cerînd 
tință tuturor 
In declarație 
tele Ciprului 
nunțate de
O. N.U., U Thant, în privința insulei. 
Vicepreședintele Ciprului, Kuciuk, a 
trimis lui U Thant un mesaj în care 
apreciază că obiectivele stabilite de 
secretarul general al O.N.U. conțin 
„elemente constructive“ și se decla
ră dispus să ducă negocieri pe baza 
lui.

Vizita ministrului apărării al S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al S.U.A., McNa
mara, a sosit într-o vizită în Germa
nia occidentală, iar de aici va pleca 
în Vietnamul de sud. Prezența sa în 
Germania occidentală este conside
rată ca un preludiu la sesiunea Con
siliului ministerial al N.A.T.O. care 
va avea loc între 12 și 14 mai. Prin
tre problemele ce vor fi abordate la 
Bonn figurează livrarea unor tipuri 
de armament american Germaniei 
occidentale și cererea americană ca 
guvernul vest-german să contribuie 
într-o mai mare măsură la întreți
nerea trupelor americane din Ger
mania occidentală.

pri- 
să fie adusă la cunoș- 
membrilor consiliului, 
se arată că președin- 
sprijină obiectivele e- 
secretarul general al

Proiect de rezoluție 
în problema Adenului

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Grupul de la O.N.U. al țărilor afro- 
asiatice a aprobat inițiativa prezen-, 
tării unui proiect de rezoluție comun 
în problema Adenului. Proiectul cere 
încetarea imediată a acțiunilor mili
tare în Aden și atrage atenția Con
siliului de Securitate asupra situa
ției primejdioase care s-a creat în 
regiunea Arabiei de sud.

CORESPONDENȚA DIN GENEVA

Tratative și negocieri 
în problemele comerțului mondial

La Geneva, unde se desfășoară de 
peste șase săptămîni Conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare, au început, de cîteva zile, 
și dezbaterile Conferinței G.A.T.T. 
(Acordul general pentru tarife și 
comerț). Ziariștii aflați aci urmăresc 
desfășurarea paralelă a celor două 
reuniuni internaționale.

în Palatul Națiunilor
Un moment important în ca

drul Conferinței pentru comerț și 
dezvoltare, care se desfășoară în Pa
latul Națiunilor, l-a constituit șe
dința plenară de miercuri. Ședința 
a aprobat în unanimitate propune
rile Biroului în legătură cu elabo
rarea actului final al conferinței. Bi
roul conferinței și-a desfășurat lu
crările în cursul săptămînii prece
dente în ședințe închise. S-a aflat 
însă că dezbaterile care au avut loc 
au înregistrat confruntarea unor 
puncte de vedere diferite și au fost 
destul de vii. La început, reprezen
tanții țărilor occidentale dezvoltate 
au căutat să limiteze importanța și 
caracterul actului final al conferin
ței, susținînd ca el să fie o înșiruire 
de puncte de vedere și observații 
exprimate. Ei se opuneau propunerii 
țărilor în curs de dezvoltare, potri
vit căreia actul final trebuie să fie 
documentul principal al conferinței, 
care să înmănuncheze în mod unitar 
recomandările și rezoluțiile, să pună 
în relief acordul general realizat a- 
supra problemelor principale, expri- 
mînd astfel voința de a se elabora 
o nouă politică economică în viața 
internațională. In cele din urmă, a 
triumfat poziția țărilor în curs de 
dezvoltare. Susținînd această poziție, 
reprezentantul în Birou al delegației 
R. P. Romîne a subliniat necesitatea 
elaborării unui document care să 
încorporeze intr-adevăr rezultatele

pozitive ale conferinței. Poziția ță
rilor în curs de dezvoltare a fost 
sprijinită și de celelalte state socia
liste.

Faptul că structura actului final 
ca și instrucțiunile date Comitetului 
de redactare corespund cerințelor ță
rilor în curs de dezvoltare, este con
siderat de către cei mai mulți dele
gați ca un pas înainte spre reali
zarea obiectivului acestei reuniuni 
internaționale.

In ședințele celor cinci comisii ale 
Conferinței, care urmează să se des
fășoare pînă la 23 mai, are loc sau 
va avea loc în curînd încheierea 
dezbaterilor asupra unor puncte de 
pe ordinea de zi.

Ecoul unei propuneri 
a R. P. Romîne

Propunerea R. P. Romîne privind 
livrări de echipament industrial pe 
credit rambursabil prin cote-părți 
din producția obținută cu ajutorul a- 
cestuia sau prin alte produse de ex
port ale statelor în curs de dezvol
tare, a fost discutată în comisia a 
Ii-a a conferinței, care se ocupă cu 
problemele produselor manufactura
te și semifinite. Comisia a spriji
nit-o aproape în unanimitate reco- 
mandînd, în același timp, supunerea 
ei spre aprobare în comisia a IlI-a. 
In cursul dezbaterilor, utilitatea ini
țiativei romînești a fost relevată de 
delegații Algeriei, Ghanei, Cubei, 
Iugoslaviei, Nigeriei, Nepalului, Af
ganistanului și ai altor țări. Repre
zentanții Japoniei și Venezuelei au 
felicitat delegația romînă pentru 
spiritul său de cooperare. Aci se 
subliniază că nici reprezentanții 
S.U.A., Angliei și altor țări indus
triale din Occident nu au avut o- 
biecții importante și nu și-au expri
mat opoziția față de propunerea ro
mînă.

In comisia a IlI-a, care se ocupă 
cu problemele privind finanțarea 
.comerțului internațional, propu
nerea va fi supusă aprobării sub 
forma de proiect inițiat de R. P. Ro
mînă și Indonezia. Se crede că dis
cuțiile și concluziile din comisia a 
Ii-a vor constitui un argument în 
plus în favoarea propunerii.

In ședința de joi, delegația S.U.A. 
a prezentat Conferinței, cu sprijinul 
delegațiilor Angliei, Japoniei, Ca
nadei, Olandei și Suediei, un pro
iect prevăzînd instituirea unei con
ferințe mondiale periodice pentru 
comerț și dezvoltare care ar urma 
să se întrunească la fiecare 3 ani, 
precum și crearea unei „comisii a 
comerțului internațional“, compusă 
din 34 de membri desemnați de Con
siliul Economic și Social al O.N.U. 
Proiectul american respinge crearea 
unei organizații comerciale mondia
le cu totul nouă, propusă de U.R.S.S. 
și de alte țări socialiste și sprijinită 
de multe alte țări.

Comentînd proiectul american, a- 
genția France Presse subliniază „ca
racterul lui foarte restrictiv nu nu
mai față de planul de creare a unei 
noi organizații comerciale internațio
nale dar și față de planul latino-a- 
merican", prezentat conferinței. A- 
ceeași agenție este de părere că pla
nul este inacceptabil pentru țările în 
curs de dezvoltare invocînd printre 
motivele pe care aceste țări le-ar a- 
vea pentru a respinge planul pe a- 
cela că, în „comisia comerțului inter
național“ se acordă o pondere prea 
mare țărilor industrializate.

După prima confruntare 
la G. A. T. T.

La conferința G.A.T.T., consacrată 
negocierilor tarifare, după prima 
confruntare de poziții dintre repre-
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Bilanțul sesiunii miniștrilor afacerilor externe 
din țările Pieței comune

BRUXELLES 9 
siunea miniștrilor
ai Pieței comune a luat sfîrșit vi
neri seara la Bruxelles. Potrivit re
latărilor agenției France Presse, se
siunea s-a încheiat fără ca „cei 
șase“ să poată cădea de acord asu
pra începerii tratativelor cu Ni
geria, care solicitase să i se acorde 
statutul de stat asociat. Miniștrii au 
hotărît să semneze în curînd acor
dul comercial încheiat între Piața 
comună și Izrael. Nu a fost însă 
luată nici o hotărîre în problema fu
zionării celor trei executive Euro
pene (Comunitatea cărbunelui și o- 
țelului, Piața comună și Eura-

tom-ul), precum și asupra extinderii 
împuternicirilor așa-numitului par
lament european. Răspunzînd la în
trebările corespondenților de presă, 
ministrul francez al afacerilor ex
terne, Couve de Murville, a declarat 
că Franța nu este încurajată de ati
tudinea partenerilor ei din Piața 
comună pentru a face noi propuneri 
în vederea creării unității politice 
europene. El a spus că, întrucît pro
punerile guvernului francez în a- 
ceastă problemă au fost respinse de 
celelalte cinci țări membre ale 
C.E.E., acum este rîndul acestora să 
facă noi propuneri.

zentanții S.U.A. și cei ai Pieței co
mune, consumată cu prilejul adop
tării planului de lucru, lucrările se 
desfășoară acum la nivelul experți- 
lor, cu o publicitate redusă.

Planul de lucru la care s-a ajuns 
constituie, după cum se consideră în 
genere aici, un compromis. S.U.A.. 
sprijinită de Anglia și în general de 
țările din Zona liberului schimb 
(grupare economică a 7 țări vest-eu- 
ropene) cereau ca tratativele să se 
desfășoare pe baza propunerii ame
ricane (lansată de președintele Ken
nedy) cu privire la reducerea li
neară (sau reciprocă) și generală cu 
50 la sută a tarifelor vamale între 
S.U.A. și țările Pieței comune. A- 
ceste țări și îndeosebi Franța care, 
după cum se știe, consideră că o 

le 
din
en- 
de- 

să

reducere lineară și generală 
dezavantajează întrucît multe 
tarifele vamale americane și 
gleze sînt simțitor mai urcate 
cît cele vest-europene, refuzau 
considere însă propunerea ameri
cană ca o „bază de discuție“ ; „cei 
șase“ cereau ca să fie considerată 
numai ca o „ipoteză de lucru“. Cum 
pînă la urmă, planul de lucru adop
tat declară că propunerea de redu
cere a tarifelor cu 50 la sută va 
constitui totuși „o ipoteză de lucru“ 
și nu „o bază de discuție“, unii co
mentatori, printre care coresponden
tul agenției France Presse, consideră 
că din această confruntare „influen
ța Pieței comune a ieșit întărită“. 
Cercurile din preajma delegației 
S.U.A. nu sînt de acord însă cu a- 
ceastă apreciere. Christian Herter, 
șeful delegației americane, a decla
rat : „Concesiile pe care le-am făcut 
se referă mai degrabă la cuvinte de- 
cît la fondul problemelor“.

Iată cum interpretează presa elve
țiană rezultatul la care s-a ajuns 
prin adoptarea planului de lucru. 
Ziarul „La Suisse“ scrie că „cei 6 
nu se opun să discute o reducere de 
50 la sută a tarifelor vamale. Dar ei 
nu sînt încă gata să negocieze“. îna
inte de a ajunge la adevăratele ne
gocieri ei cer „să fie explorate“ toate 
obstacolele care se opun comerțului 
mondial (dintre țările capitaliste) : 
practica contingentărilor, condițiile

de producție, includerea produselor 
agricole în viitoarele tratative, con
secințele unei reduceri generale cu 
50 la sută diferite de la o țară la 
alta după cum tariful său actual 
este ridicat (e cazul S.U.A.) sau 
scăzut.

Un alt ziar, „La Tribune de Genè
ve“, este de părere că „runda Ken
nedy“ contrapune pe americani, eu
ropeni (țările Pieței comune) și bri
tanici“.

Trebuie adăugat că și alte țări 
membre ale G.A.T.T., cum este Ja
ponia, își afirmă o poziție proprie, 
diferită de pozițiile celor trei părți 
menționate mai sus. Astfel, delega
ția japoneză, transmite agenția 
U.P.I., arată că dacă celelalte țări 
vor ca Japonia să-și reducă tarifele 
ei vamale, ele trebuie să elimine 
barierele netarifare față de expor
turile japoneze. în caz contrar, se 
crede că Japonia își va reconsidera 
poziția la tratative.

In ce privește țările în curs de 
dezvoltare care fac parte din 
G.A.T.T. și cărora li s-a promis că 
negocierile ce au început le vor a- 
duce avantaje este semnificativ, de 
pildă, ce a spus la deschiderea con
ferinței delegatul Argentinei : „Eu 
nu cred că reducerea generală 
a tarifelor să poată ajuta Ar
gentina. Noi nu vedem la des
chiderea acestei conferințe ambițioa
se — a conchis acesta — nici un 
element care să arate că se vor lua 
în considerare interesele țărilor în 
curs de dezvoltare“. Un alt repre
zentant al acestui grup de state, A. 
Haliki (Nigeria), a subliniat necesi
tatea reducerii noilor bariere va
male ridicate în Europa occidenta
lă, acordării de preferințe generale 
statelor cu o economie în curs de 
dezvoltare. Toate acestea au deter
minat ziarul 
să remarce 
Kennedy nu 
mea a treia
tului o scădere generală a tarifelor 
vamale, ci un regim de preferințe 
pentru produsele lor“.

Gh. CERCELESCU

SOFIA. Cu prilejul vizitei pe caro 
o face în R. P. Bulgaria, Ahmed 
Ben Bella, președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
a fost, la 9 mai, oaspetele oamenilor 
muncii din orașul Burgas, port la 
Marea Neagră. A avut loc un mi
ting.

CONAKRY. La 7 mai, Ivanciu 
Popescu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne la Conakry, 
a remis ministrului rezident al Re
publicii Mali la Conakry, Tiemoko 
Compah, lucrări literare, obiecte de 
artizanat, colecții filatelice, înregis
trări de muzică populară romî- 
nească etc. oferite de I.R.R.C.S. și 
C.S.C.A. Bibliotecii Naționale și In
stitutului de cercetări din Republica 
Mali.

ROMA. Acad. prof. Caius Iacob, 
șeful catedrei de hidrodinamică de 
la Facultatea de matematică a Uni
versității din București, care se află 
în prezent în Italia, a ținut o con
ferință Ia Facultatea de matemati
că a Universității din Roma, cu 
tema: „Problematica lui Volterra 
Signoria și aplicarea sa în aerodina
mică“.

MOSCOVA. La invitația genera
lului de armată I. Goșniak, locțiitor 
al comandantului suprem, secre
tar de stat pentru problemele apă
rării naționale al R. S. F. Iugoslavia, 
la sfîrșitul lunii mai, o delegație mi
litară sovietică, în frunte cu mare
șalul R. Malinovski, ministrul apă
rării al U.R.S.S., va face o vizită 
oficială de prietenie în R. S. F. Iu
goslavia.

PARIS. In orașul Nîmes s-a des
chis la 8 mai sesiunea Organizației 
O.N.U. pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.).

BUENOS AIRES. Ministrul de a- 
faceri externe al Argentinei, Zavala 
Ortiz, a dezmințit zvonurile potrivit 
cărora guvernul argcntincan inten-

ționează să ia .măsuri de interzicere 
a comerțului cu Cuba sau de bloca
dă împotriva Cubei. Argentina, a 
subliniat Ortiz, „nu va lua nici o 
măsură unilaterală împotriva vreunei 
alte țări latino-americane“.

SAIGON. La Saigon a fost exe
cutat sîmbătă, prin împușcare, Ngo 
Dinh Can, fratele fostului dictator 
al Vietnamului de Sud, Ngo Dinh 
Diem.

ROMA. Corespondenta de la Ma
drid a ziarului „l’Unità", Maria An- 
toanetta Macciocchi, a fost arestată 
de poliția franchistă, și după o de
tențiune de 20 de ore a fost expulza
tă din țară. Potrivit relatărilor pre
sei italiene, ea a fost arestată la pu
țin timp după ce a transmis la re
dacția ziarului său o corespondență 
telefonică în care oglindea amploa
rea luptei greviste din Spania.

TUNIS. La Tunis a sosit vineri 
avionul sovietic de pasageri „IL-18“. 
Acesta a deschis traficul aerian di
rect dintre Moscova și Tunis, în 
baza acordului încheiat între cele 
două țări în martie a.c. Distanța de 
3 850 km, care desparte cele două 
capitale, a fost parcursă în șase ore 
și jumătate.

NAIROBI. La Nairobi a luat 
sfîrșit conferința interparlamentară 
în problema creării Federației Afri
cii de răsărit. La lucrările conferin
ței, care au durat două zile, au par
ticipat delegații de parlamentari din 
Kenya și Republica Unită Tangani- 
ca și Zanzibar.

DALLAS. Trei membri ai comi
siei prezidențiale Warren, care cer
cetează împrejurările asasinării lui 
John Kennedy, au vizitat orașul Dal
las parcurgînd aceeași rută străbă
tută de Kennedy în ziua crimei. 
Membrii comisiei au vizitat, de a- 
semenea, clădirea depozitului de 
cărți, de unde se presupune că s-a 
tras asupra lui Kennedy, precum și 
subsolul poliției unde Jack Ruby l-a 
ucis po Lee Harvey Oswald.

f

„Tribune de Lausanne“ 
faptul că „negocierile 
interesează de loc lu- 
care nu cere Occiden-

Comisia prezidențială Warren care cercetează împrejurările asasi
nării lui John Kennedy
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