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PE GRAFICUL 
întrecerii socialiste

A mai trecut o zi, am mai urcat 
o treaptă. Sînt spornici, mai spor
nici decît oricînd. pașii pe care-i 
face poporul nostru în întîmpinarea 
pelei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei. Păstrăm încă și acum 
în fața ochilor imaginea coloanelor 
de demonstranți de la întîi Mai, pa
nourile, graficele realizărilor din 
primele luni ale anului. Imaginile 
ne sînt proaspete ; pentru multe co
lective de întreprinderi, dacă nu 
pentru toate, succintul, lapidarul bi
lanț de acum cîteva săptămîni și-a 
pierdut însă actualitatea. I s-au a- 
dăugat realizări noi.

Recent, presa a informat că la 
Hunedoara, cocsarii, furnaliștii, oțe- 
larii, laminoriștii și-au îmbunătățit 
substanțial angajamentele luate la 
începutul anului. Cuvîntul dat, cu 
cîteva luni în urmă, meșterii me
talului din cetatea Hunedoarei l-au 
întărit cu hotărîrea lor nestrămutată 
de a adăuga, peste prevederile pla
nului, alte zeci de mii de tone de 
fontă, de oțel, laminate.

Ca și cînd ar fi fost într-un gînd 
cu Hunedoara, mii de glasuri i s-au 
alăturat. Pe baza realizărilor obți
nute, a posibilităților concrete, și-au 
majorat angajamentele inițiale side- 
rurgiștii din Reșița, cei din Cîmpia 
Turzii, constructorii de mașini de 
la uzinele „23 August“ și „Semănă
toarea“ din Capitală, petroliștii din 
Moreni, colectivul Depoului de loco
motive din Iași, minerii de la Uri- 
cani și cîți alții. Ștafeta întrecerii 
socialiste este transmisă din mînă 
în mînă. Realizările din pri
mele luni ale anului au creat a- 
cel optimism sănătos în temeiul că
rora oamenii și-au propus țeluri 
mai îndrăznețe decît cele la care 
s-au gîndit cu cîtva timp în urmă. 
Și există o bază solidă pentru acest 
lucru. S-a cîștigat o bună experien
ță în valorificarea rezervelor in
terne. Priceperea, talentul, inițiativa 
creatoare a oamenilor muncii își 
spun răspicat cuvîntul, pretutindeni.

Străbați drumurile țării. Te afli a- 
proape de izvoarele Jiului, la mina 
Uricani. Consecutiv, timp de mai 
multe luni, brigăzile conduse de mi
nerii. loan Șut» -și-Toma Tochiș au. 
săpat lunar peste plan 40—50 
metri liniari de galerie. Comite
tul sindicatului a răspîndit larg 
experiența brigăzilor evidențiate 
în întrecere. Urmarea ? Experien
ța bună a fost preluată de bri
găzile de la lucrările de pregătiri. 
Au fost deschise noi abataje, linia 
de fronturi de lucru este asigurată. 
In baza ünei asemenea garanții, co
lectivul minei și-a sporit angajamen
tul luat inițial în cinstea lui 23 Au
gust cu încă 5 000 tone de cărbune 
cocsificabil.

La sonda 198 din Gura Ocniței 
s-au forat în plus față de plan 24 
m. La sonda 1002 Mçreni sapa a a- 
vansat spre adîncuri cu 17 metri 
mai mult decît se prevăzuse în gra
fic. In întreaga țară s-au forat pes
te prevederile planului în primul 
trimestru al anului 6600 de metri.

ancheta Cum pregătiți 
.sciNTEii- practica studenților?

După încheierea sesiunii de colocvii și examene un mare număr de 
studenți din institutele tehnice își vor începe perioada de practică în 
producție. Conducerile instituțiilor de învățământ superior, ale unităților 
industriale și agricole, cu sprijinul organizațiilor de partid, au luat de 
pe acum măsuri menite să asigure desfășurarea în condiții bune a acestei 
etape importante a anului universitar. La întrebarea „Cum pregătiți 
practica studenților redacția a primit mai multe răspunsuri pe care 
le redăm în cele ce urmează :

Conf. univ. Iorgu Nicula, prorec
tor al Institutului de construcții din 
București.

Printre primele acțiuni între
prinse de institutul nostru pentru 
ca studenții anilor II, IV și V să be
neficieze de condiții cît mai bune în 
perioada de practică, a fost aceea 
de a alege unități de producție cu un 
program vast și multilateral de lu
crări, executate la un înalt nivel 
tehnic. Am stabilit astfel, prin con
venții de practică încheiate recent, 
ca studenții să plece pe șantierele 
hidrocentralelor de pe Bistrița și Ar
geș. combinatului siderurgic Galați, 
pe șantierele de irigații din lunca 
Dunării, pe șantierele de construc
ții din București etc.

Una din preocupările principale 
ale comisiilor de practică din insti
tutul nostru este de a asigura cu
noașterea de către studenți a celor 
mai importante lucrări de pe șan
tiere. cu sprijinul specialiștilor din 
producție. Programul studenților este 
diferențiat pe ani de studiu. Tinînd 
seama de faptul că studenții din a- 
nul II se vor afla pentru prima dată 
la practică, ei au fost constituiți în 
grupe mai mari, de cîte 25—30, care 
vor fi conduse de. un cadru didactic 
de specialitate. In cele patru săptă
mîni de practică urmărim ca stu
denții respectivi să facă un prim 
contact cu munca pe șantiere. De 
aceea, pe lîngă îndrumările me
todice șl informările tehnico-

O aritmetică simplă: se adună nu 
numai zilele pasionantei întreceri 
socialiste, ci și rezultatele confrun
tării dintre sarcinile de plan și rea
lizările efective.

Colectivele de întreprinderi dispun 
de o bogată experiență, au la înde- 
mînă numeroase inițiative, altele 
s-au născut în ultima vreme. Gene
ralizarea experienței înaintate este 
echivalentă cu punerea în valoa
re a unor adevărate filoane de 
aur. Sindicatele, conducerile tehnico- 
administrative au datoria de-a stu
dia această experiență, de a trage 
învățăminte și de a o fructifica în 
timpul cel mai scurt.

In cronica întrecerii socialiste se 
înscriu zilnic fapte noi. Sarcinile de 
plan au fost defalcate meticulos pînă 
la fiecare om și mașină. Tot așa tre
buie urmărite și rezultatele întrece
rii, stadiul în care se află îndepli
nirea angajamentelor, aportul fiecă
rui muncitor la efortul colectiv.

Conducerile tehnico-administrati- 
ve își cunosc sarcina de a asigura e- 
vidența întrecerii socialiste — ade
vărată oglindă în care citești străda
nia și rezultatele colectivului. Co
mitetele sindicale de secții, cele pe 
întreprindere nu pot scăpa din ve
dere că această evidență devine 
eficientă, mobilizatoare, dă rezulta
tele scontate dacă este ținută la zi, 
dacă formele în care ea este ținută 
sînt clare, accesibile. Aflîndu-te în 
întrecere, privind oglinda ei, e firesc 
să te preocupe contribuția pe care o 
aduci la realizările întregului colec
tiv în îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea marii sărbători.

Constantin MORARU

Doi dintre fruntașii in Întrecerea socialistă al secției matrlțerle de Ia 
Uzina de mașini electrice București, maistrul Ioslf Nalik șl matrlțerul Ion 
Teodorescu ; el verifică calitatea unei matrițe necesare execuției repe

relor pentru motoarele electrice
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științifice, pe care le vor primi 
din partea inginerilor, tehnicienilor 
și maiștrilor la locul de muncă, 
ne-am propus ca împreună cu ca
drele tehnice să organizăm un ciclu 
de expuneri asupra unor probleme 
actuale ale procesului tehnologic al 
construcțiilor industriale și de lo
cuințe. Totodată studenții vor parti
cipa la unele lucrări care se execută 
pe șantiere și vor întocmi relevee și 
schițe, descrieri de lucrări etc.

Studenții anilor IV și V, care po
sedă numeroase cunoștințe teh
nice de specialitate, vor efectua pe
rioada de practică participînd direct 
la procesul de producție pe lîngă in
gineri sau maiștri Pentru ca expe
riența acestora să poată fi cunoscu
tă și valorificată cu succes ne-am 
propus ca numărul studenților tri
miși pe un șantier să fie aproxima
tiv egal cu cel al inginerilor și maiș
trilor. Studenții vor obține astfel po
sibilitatea de a cunoaște multilate
ral aspectele esențiale ale lucrărilor 
de construcții.

Conf. univ. Tiberiu Nicolae, pro
rector al Institutului agronomic „Tu
dor Vladimirescu“ din Craiova.

După cum este prevăzut în planul 
de învățămînt, anul acesta practica 
în producție va fi efectuată de că
tre studenții anilor II și IV de la fa
cultățile de agronomie și horticul- 
tură. Cei din anul II vor fi la prac
tică între 16 iunie și 10 august, iar

Din abataje 
mai mult minereu

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
Desfășurînd larg întrecerea socia
listă, muncitorii, inginerii și tehnicie
nii exploatării miniere Herja, regiu
nea Maramureș, au obținut noi suc
cese în muncă. Valoarea produselor 
realizate peste sarcina de plan, în 
primele 4 luni ale anului, se ridică la 
1 779 000 lei, iar economiile obținute 
prin reducerea prețului de cost — 
la 1 771 000 lei. S-au extras peste 
plan mai bine de 2 000 tone de 
minereu ; calitatea acestuia s-a 
îmbunătățit simțitor prin reducerea 
cantității de steril, iață de procen
tul admis, cu peste 10 la sută.

Rulmenți 
peste plan

BÎRLAD (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al fabricii de rulmenți din 
Bîrlad a reușit să obțină importante 
succese în îndeplinirea sarcinilor de 
plan și angajamentelor luate în cins
tea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei noastre. Prin folosirea 
mai bună a utilajelor și timpului de 
lucru și utilizarea cu grijă a metalu
lui, aici s-au produs peste sarcinile 
de plan, de la începutul anului și 
pînă în prezent, mai mult de 8 000 
bucăți de rulmenți diferiți. Totodată 
s-au obținut economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 
691 000 lei și beneficii peste plan de 
1 309 000 lei.

studenții anului IV, în luna octom
brie, pe o perioadă de 20 de zile.

Ca și în anii precedenți, ne stră
duim să asigurăm studenților con
diții corespunzătoare de lucru pen
tru a putea cerceta cele mai impor
tante aspecte ale procesului de pro
ducție, metode avansate ale muncii 
în agricultură. Organizați pe grupe, 
studenții anului II sînt repartizați 
să facă practică la Stațiunea agrico
lă experimentală Simnic și la gos
podăriile de stat Segarcea și Afu
mați din regiunea Oltenia, avînd po
sibilitatea să cunoască experiența 
Înaintată în obținerea unor soiuri 
productive și a unor producții 
mari la hectar. Ei vor lucra di
rect în producție, luînd parte la toa
te lucrările agricole de sezon. In 
programul de practică stabilit am 
prevăzut ca viitorii agronomi să par
ticipe nemijlocit la îngrijirea cultu
rilor, recoltarea cerealelor, efectua
rea de arături, administrarea de în
grășăminte în diferite tipuri de so
luri, combaterea bolilor și a dăună
torilor din agricultură, să execute 
lucrări în cîmpul de hibridare a po
rumbului, semănatul plantelor fu
rajere în miriște, irigarea culturilor 
etc. Studenții de la horticultură vor 
lucra cu precădere în sectorul liorr.i- 
viticol și anume la plantarea legu
melor în cîmp, îngrijirea și recolta
rea legumelor timpurii, copcitul în 
viile tinere și în pepinieră, recolta
rea, sortarea și ambalarea fructelor 
etc.

Studenților din anul TV, în stațiu
nile experimentale și în gospodării
le agricole socialiste unde vor fi re
partizați, li se încredințează sarcini 
de conducere ca șefi de echipă, bri
gadieri sau ajutori de brigadieri, 
participînd la organizarea și execu
tarea arăturilor de toamnă, culesul

tocata fore

Pregătiri pentru recoltare
Concomitent cu executarea lucră

rilor de întreținere a culturilor, meca
nizatorii din stațiunile de mașini și 
tractoare lucrează intens la repara
rea și punerea Ia punct a mașini
lor și utilajelor cu care vor lucra în 
campania de recoltare a cerealelor 
păioase. După datele Trustului 
S.M.T., rezultă că stațiunile de ma
șini și tractoare au reparat pînă 
acum peste 50 la sută din combi
nele cerealiere, presele de balotat 
paie, tocătorile de nutreț și combi
nele pentru siloz. Organizîndu-și 
mai bine munca și ca urmare a fap
tului că au terminat mai înainte lu
crările agricole de primăvară, me
canizatorii din S.M.T. din regiunile 
Brașov, Ploiești, București și Banat 
au executat reparațiile la principa
lele mașini și utilaje cu care vor 
lucra la recoltatul păioaselor și al 
furajelor în proporție de 60—66 la 
sută.

Pentru sezonul 
de vară

SINAIA (coresp. „Scînteii“). — 
Stațiunile balneo-climaterice din re
giunea Ploiești se pregătesc pentru 
sezonul de vară. La Sinaia, Bușteni 
și Pucioasa, stațiuni care pot caza 
aproape 4 500 de oameni ai muncii 
pe serie, au fost amenajate nume
roase vile, s-a dezvoltat spațiul pen
tru cantine. Unitățile comerciale din 
Breaza, Telega, Slănic, Cheia, Vă1- 
lenii de Munte, Monteoru, Petroșița, 
Vulcana—Pândele- au fost dotate cu 
utilaje, mobilier comercial, obiecte 
de uz gospodăresc. Au fost amena
jate 20 grădini de vară amplasate 
în unele stațiuni, sau pe traseele 
principale turistice. In alte numeroa
se localități turistice din regiune sînt 
în curs de construcție complexe co
merciale formate din magazine și 
unități de alimentație publică.

In Capitala

Unități sanitare 
moderne

Rețeaua Unităților medico-sani- 
tare a Capitalei se va îmbogăți cu 
dispensare și policlinici noi, ale că
ror clădiri se află în prezent în con
strucție. In mijlocul acestei veri va 
fi dată în folosință moderna con
strucție a policlinicii 23 August, care 
se ridică lingă Casa raională de cul
tură a tineretului. De asemenea, se 
află în lucru policlinica de lingă 
parcul Vitan, raionul T. Vladimi- 
rescu. In prezent sînt gata și se 
află în curs de recepție dispensa
rele de circumscripție din str. 
Avrig (unde va funcționa și un 
centru de stomatologie), șos. Mi
hai Bravu și din cartierul Nițu Va
sile. Fiecare dispensar va deservi 
populația din cite 2 circumscripții 
medico-sanitare teritoriale, pentru 
adulți și- ’copii. De asemenea, au fost 
terminate și urmează să fie date în 
funcțiune un ambulator de nefrolo
gie pe lingă spitalul Panduri'și un 
cămin-spital pentru bolnavii cro
nici, amenajat în str. Episcop Radu 
nr. 26.

0 lecție originală
Ieri, la Teatrul de vară „23 August", 

cîteva mii de motocicliști și automobiliști 
din Capitală au asistat la o originală lec
ție de circulație pe drumurile publice 
ținută de ofițeri de miliție în cadrul căreia 
au fost informați despre măsurile luate în 
ultima vreme pentru asigurarea unor 
condiții cît mai bune de circulație. Pe 
baza unor fapte concrete, ai căror „eroi" 
erau printre cei prezenți, s-a vorbit și 
despre urmările grave ale încălcării re
gulilor de circulație. Au fost apoi pre
zentate filmele educative „Motociclis- 
'tul", „Accident la kilometrul 123", „Din 
9 în 9 ore".

și prelucrarea strugurilor, recolta
rea legumelor și fructelor etc. In a- 
ceste zile se organizează grupele de 
studenți care vor merge în unități 
agricole socialiste, sînt desemnați 
responsabilii de practică, urmînd ca 
înainte de plecare să se facă instruc
tajul grupelor. Cadrele didactice 
care răspund de organizarea practi
cii studenților își întocmesc grafice 
de lucru pe baza cărora vor îndru
ma și controla activitatea tinerilor.

Ing. Ion Semenescu, uzinele „Se- 
mănătoarea“-București. Peste cîteva 
săptămîni, în uzina noastră vor veni 
la practică numeroși studenți de la 
institutele politehnice și agronomice 
din țară. Pentru a contribui la buna 
organizare a activității studenților 
în uzină s-a constituit o comisie de 
îndrumare a lucrărilor practice care 
cuprinde ingineri sau maiștri din 
fiecare secție. în colaborare cu con
ducerile institutelor și facultăților 
ne-am propus, între altele, ca în pe
rioada de practică să asigurăm par
ticiparea studenților la cele mai im
portante etape ale fabricării și asam
blării mașinilor agricole și, totodată, 
să le creăm posibilitatea de a cu
noaște perfecționarea anumitor pro
cese de producție. Participînd efec
tiv la munca colectivului nostru, 
studenții din anii mai mari ai insti
tutelor politehnice vor contribui la 
realizarea unor piese de schimb ne
cesare mașinilor agricole în campa
nia de vară. Viitorii ingineri mecani
zatori vor avea posibilitatea să apro
fundeze, între altele, cunoștințele lor 
de specialitate privind construcția, 
funcționarea și întreținerea mașini
lor agricole. în același timp se pre
vede informarea studenților asupra 
unor probleme de mare actualitate 
pentru uzina noastră, ca, de pildă, 
modernizarea combinei de cereale 
Că a cărei productivitate va fi cu 50 
la sută mai mare, noile echipamente 
necesare universalizării combinei de 
cereale, mecanizarea recoltării și cu
rățirii semințelor de trifoi ș.a. Para
lel cu acestea cabinetul tehnic va 
populariza tematica de inovații a u- 
zinei în vederea atragerii studenților 
în procesul de cercetare tehnico- 
științiflcă.

SEMNAREA DOCUMENTELOR
ROMlNO-YEMENITE

La Consiliul de Stat al R. P. Ro
mine au continuat luni după-amiază 
convorbirile între președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și pre
ședintele Republicii Arabe Yemen, 
Abdullah al-Sallal.

In aceeași după-amiază a avut loc 
solemnitatea semnării documentelor 
oficiale. Documentele au fost sem
nate de președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și de președintele 
Republicii Arabe Yemen, Abdullah 
al-Sallal.

După semnare, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și pre
ședintele Republicii Arabe Yemen,

In Hmpul semnării comunicatului comun

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Republicii Arabe Ye
men, mareșalul Abdullah al-Sallal, 
însoțit de o delegație guvernamen
tală. a făcut între 20 și 26 mai 1964 
o vizită de prietenie în Republica 
Populară Romînă.

în timpul șederii în Republica 
Populară Romînă, președintele Re
publicii Arabe Yemen și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat capitala 
Republicii Populare Romîne și alte 
orașe, întreprinderi industriale și 
gospodării agricole. Membrii delega
ției yemenite au avut întîlniri cu 
reprezentanți ai organelor de stat 
centrale și locale, cu oameni ai mun
cii de la orașe și sate, luînd cunoș
tință de activitatea și realizările po
porului romîn în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialismului. 
Pretutindeni, înalții oaspeți s-au 
bucurat de o primire călduroasă.

Președintele Republicii Arabe Ye
men, mareșalul Abdullah al-Sallal, 
a avut convorbiri cu președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Din partea romînă au mai parti- nat un protocol. Pe baza acestuia, 
cipat Ia convorbiri: Alexandru Bîrlă
deanu și Gogu Rădulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri ; 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat ; Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe ; Victor 
Ionescu, ministrul comerțului exte
rior ; Eduard Mezincescu adjunct al 
ministrului afacerilor externe ; Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului ; Vasile Alexandrescu, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini.

Din partea yemenită au mai par
ticipat la convorbiri : general maior 
Mohamed al-Rainy și Abdul Rah
man al-Eryani, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri ; general ma
ior Hadi Esa, ministru adjunct al a- 
părării ; Abdul Gani Motahhar, mi
nistru de stat : Mohamed Gaid Saif, 
ministru de stat pentru problemele 
președințiale ; colonel Abdullah al- 
Depy, consilier al Președinției ; Has
san Makki, consilier al președinte
lui Consiliului de Miniștri; Ahmed 
Fuad Abuliuni, consilier juridic; lo- 
cotenent-colonel Mojahed Hassan, 
director al Cabinetului președin
telui; Aly Abdullah al-Matari, se
cretar general al Președinției repu
blicii.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne și pre
ședintele Republicii Arabe Yemen

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Recepție cu prilejul vizitei 
președintelui R. A. Yemen

Ambasadorul Republicii Arabe U- 
nite în R. P. Romînă, Mohamed 
Fahmy Hamad, a oferit luni seara o 
recepție cu prilejul vizitei în R. P. 
Romînă a mareșalului Abdullah al- 
Sallal, președintele Republicii Ara
be Yemen.

Au luat parte Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu 
și Gogu Rădulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, general de armată Leontln Să- 
lăjan, ministrul forțelor armate, 

Abdullah al-Sallal, au rostit cuvîn- 
tări.

La convorbiri și la solemnitate au 
participat Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu și Gogu Ră- 
dulescu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Eduard Mezinces- 
cu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Alexandrescu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățământu
lui.

Din partea Republicii Arabe Ye
men au participat general-maior

au făcut un schimb de păreri pri
vind relațiile dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Arabă Ye
men și unele probleme internaționa
le actuale care interesează ambele 
țări.

In cursul convorbirilor, partea ro
mînă a subliniat însemnătatea trans
formărilor înfăptuite de poporul ye- 
menit după doborîrea regimului mo
narhic și succesele obținute în apă
rarea și întărirea independenței Re
publicii Arabe Yemen, în ridicarea 
economiei naționale, promovarea, 
progresului social și cultural al țării.

Examinînd relațiile dintre Repu
blica Populară Romînă și Republica 
Arabă Yemen, ambele părți au con
statat cu satisfacție posibilitatea dez
voltării acestora pe baza prieteniei, 
egalității depline, avantajului reci
proc și neamestecului în treburile 
interne.

în conformitate cu aceste principii 
și ca o manifestare a dorinței re
ciproce de a dezvolta legăturile de 
prietenie dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Arabă Yemen, 
părțile au semnat un Tratat de prie
tenie.

In vederea dezvoltării relațiilor în 
domeniul economic, tehnîco-științi- 
fio și cultural dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Ara
bă Yemen, cele două părți au sem-

Republica Populară Romînă va tri
mite în Republica Arabă Yemen o 
echipă de experți care va examina Ia 
fața locului, posibilitățile concrete 
privind acordarea de asistență în 
domeniul prospecțiunilor petroli
ere, precum și alte probleme în le
gătură cu colaborarea economică, 
tehnico-științifică și culturală.

Părțile au semnat, de asemenea, 
un acord comercial.

Partea romînă apreciază politica 
de neutralitate pozitivă și neanga- 
jare a Republicii Arabe Yemen, ac
țiunile guvernului republican ye- 
menit îndreptate spre lichidarea ră
mășițelor colonialismului, menține
rea și întărirea păcii în Orientul 
Apropiat și Mijlociu și în toată lu
mea.

Partea yemenită, la rîndul său, 
apreciază politica de pace a Repu
blicii Populare Romîne, exprimîn- 
du-și totodată satisfacția față 
inițiativele guvernului romîn 
dreptate spre slăbirea tensiunii in
ternaționale și crearea unui climat 
favorabil înțelegerii 
între popoare.

Cele două părți au 
cesitatea soluționării 
pașnice a litigiilor internaționale și 
au fost de acord că menținerea pă
cii mondiale și stabilirea atmosfe

de 
în-

și cooperării

subliniat ne- 
prin mijloace

Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință, artă și 
cultură.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele Re
publicii Arabe Yemen.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

.(Agerpres) 

Mohamed al-Rainy și Abdul Rah
man al-Eryani, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, general- 
maior Hadi Esa, adjunct al minis
trului apărării, Abdul Gani Motah- 
har, ministru de stat, Mohamed Gaid 
Saif, ministru de stat cu problemele 
președinției, colonel Abdullah al- 
Depy, consilier al președinției, Has
san Makki, consilier al președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ahmed Fuad 
Abuliuni, consilier juridic, locote- 
nent-colonel Mojahed Hassan, direc
tor al Cabinetului președintelui, și 
Aly Abdullah al-Matari, secretar 
general al președinției republicii.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)’.

Orientul

rei de prietenie pe plan internațio
nal constituie o răspundere primor
dială a conducătorilor de state.

Ele au apreciat rezultatele con
ferinței șefilor statelor arabe din 
ianuarie 1964 drept o contribuție la 
întărirea unității țărilor arabe îm
potriva amenințărilor imperialiste și 
un sprijin important la eforturile 
îndreptate spre soluționarea proble
melor mondiale prin mijloace paș
nice. Părțile sprijină drepturile ara
bilor palestinieni în conformitate cu 
rezoluțiile corespunzătoare ale Or
ganizației Națiunilor Unite.

Cele două părți au subliniat ho
tărîrea lor fermă de a sprijini 
lupta pentru lichidarea neîntîrziată 
a colonialismului și neocolonialis- 
mului în toate manifestările sale.

Ambele părți consideră că inte
resele păcii, securității și progresu
lui popoarelor cer luarea de mă
suri eficace pentru înfăptuirea de
plină a prevederilor declarației Or
ganizației Națiunilor Unite referi
toare la acordarea independenței 
tuturor țărilor și popoarelor colo
niale.

Ambele părți au reafirmat nece
sitatea lichidării neîntîrziate a ba
zelor militare străine din
Apropiat și Mijlociu și celelalte 
părți ale lumii. Existența acestora 
constituie o amenințare permanen
tă la adresa păcii, a independenței 
și securității popoarelor.

Partea romînă sprijină lupta 
dreaptă dusă de poporul yemenit 
împotriva colonialismului și impe
rialismului, pentru eliberarea părții 
ocupate a patriei sale și apărarea 
independenței naționale, împotriva 
actelor de agresiune și violare a in
tegrității teritoriale a Republicii 
Arabe Yemen.

Trecînd în revistă actualele re
lații economice dintre state, părțile 
au relevat importanța deosebită a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, eveniment de 
seamă al vieții internaționale, ex- 
primîndu-și speranța că lucrările 
acestei conferințe vor ajuta la gă-< 
sirea soluțiilor celor mai potrivite 
pentru transformarea comerțului 
mondial într-un instrument eficace 
al creșterii economice a tuturor ță
rilor și al progresului economic.

Ambele părți apreciază că vizita 
în Republica Populară Romînă a 
președintelui Republicii Arabe Ye
men, mareșalul Abdullah al-Sallal 
și schimbul de păreri efectuat cu 
acest prilej au adus o contribuție 
prețioasă la dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor prietenești dintre 
Republica Populară Romînă și Re
publica Arabă Yemen, la cauza pă
cii și colaborării între popoare.

Președintele 
Republicii Arabe Yemen 

ABDULLAH AL-SALLAL

Vizitele oaspeților yemeniți
Președintele Republicii Arabe Ye

men, Abdullah al-Sallal, și persoa
nele oficiale care îl însoțesc, îm
preună cu Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, au vizitat în cursul dimineții 
de luni Combinatul agroalimentar 
„30 Decembrie“, din apropierea Ca
pitalei. Aici, oaspeții yemeniți au 
fost întîmpinați de Bucur Șchiopu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii și de condu
cerea combinatului. Oaspeții yeme
niți au vizitat unele sectoare de pro
ducție ale combinatului. Cu acest 
prilej, ei s-au interesat de formele 
de organizare a producției agricole 
din țara noastră. (Agerpres).
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Stafia de pompare de la Stosneștl, regiunea Oltenia, cu o capacitate de pompare de 10,5 mc apă pe se
cundă necesară irigațiilor

„JOCUL BE A STELELE“ „SINGUR PRINTRE POEȚI“

CERCETĂRI
IN DOMENMJL IRIGAȚIILOR

HI Raionarea regimului de irigație 
pe țară H Folosirea sifoaneior 
hidrometre Ü Conducte mobile 
din polietilenă și relon cauciucat 

Impermeabilizarea canalelor

Un redactor al ziarului nostru a solicitat pe tov. ing. M. Bofzan, 
șeful secției de hidroameliorații din Institutul de studii și cercetări 
hidrotehnice, să răspundă la unele întrebări privind activitatea de 
cercetare în domeniul irigațiilor.

Ce s-a întreprins pentru apli
carea pe baze științifice a iri
gațiilor ?

Studiile întocmite arată că pe o 
mare parte din teritoriul arabil al 
țării, pentru asigurarea unei pro
ducții ridicate și constante este ne
cesar ca nevoia de apă a plantelor 
să fie suplimentată prin irigație. In 
cîmpia din sudul țării, pentru o 
producție de 10 000 kg porumb la ha 
se impune ca disponibilul natural de 
apă din sol de 3 000—4 000 metri 
cubi la hectar să fie mărit, prin iri
gație, la cel puțin 5 000—7 000 metri 
cubi. Faptul că majoritatea celor 
peste 200 000 ha terenuri irigate în 
prezent în țara noastră sînt localiza
te în această regiune este explicabil. 
Aici, pe lingă că există o necesitate 
accentuată de a se iriga culturile, 
se întîlnesc cele mai bune posibili
tăți naturale pentru extinderea a- 
cestei acțiuni : un relief potrivit, so
lul are o fertilitate potențială ridi
cată, iar sursele de apă sînt foarte 
mari. Experiența a dovedit că, pen
tru a se obține recolte mari, este 
necesar ca udările să se facă în mod 
științific, ținîndu-se seama de ne
voile fiziologice ale plantelor culti
vate. Acestui scop trebuie să-i co
respundă proiectarea justă și ex
ploatarea rațională a amenajărilor 
pentru irigații. Tehnica aducțiunii 
apei, distribuirii și valorificării ei în 
teren trebuie să asigure o eficiență 
economică maximă. în scopul per
fecționării acestei tehnici, Institutul 
de studii și cercetări hidrotehnice 
(I.S.C.H.) din Comitetul de stat al 
apelor a întreprins numeroase cer
cetări. Iată cîteva din ele.

Pentru proiectarea regimului de 
Irigație și dimensionarea sistemelor 
de aducțiune a apei s-au determinat 
principalele elemente ale bilanțului 
apei în solurile irigate. în diferite 
locuri din țară, caracteristice din 
punct de vedere pedoclimatic, au 
fost făcute numeroase experiențe cu 
caracter staționar și de durată. Prin 
prelucrarea rezultatelor experimen
tale pe un prim ciclu de ani s-au 
obținut date valoroase. Pe baza lor, 
Institutul pentru planuri de amena
jări și construcții hidrotehnice a în
tocmit, în colaborare cu secția de 
hidroameliorații din I.S.C.H., o lu
crare preliminară de raionare a re

Cronscă JUDICIARA

Instanța la fața locului
Pe rol, un proces între doi co

locatari. Soții Siminel au intro
dus acțiune împotriva vecinilor 
lor — soții Boiangiu. Aceștia, la 
rindul lor, i-au dat și ei în jude
cată. Neînțelegerile au pornit de 
la dependințe. Mai precis, de la 
modul cum înțelegeau să le folo
sească în comun. Procesul a avut 
mai multe termene, s-au admini
strat probe cu martori, s-au efec
tuat două expertize. Încercările 
instanței de a-i împăca pe împri
cinați, de a-i convinge să ajungă 
la înțelegere și să restabilească 
raporturile de bună conviețuire 
au rămas fără rezultat. Părțile se 
țineau „ferm" pe poziții, își a- 
runcau tot felul de acuzații, nu 
făceau o concsie nici în ruptul 
capului.

Instanța a hotărit atunci o de
plasare la fața locului. Și iată-i 
pe președintele completrilui, pe a- 
sesorii populari, pe secretar și pe 
avocații părților în casa ocupată 
de cele două familii, continuînd 
ședința „la concret", pe baza rea
lităților terenului. Ce s-a stabiliți 
Dintr-o greșită înțelegere a ra
porturilor ce trebuie să domneas
că între vecini, soții Boiangiu au 
confiscat mai toată bucătăria pen
tru ei, instalînd o masă mare în 
mijlocul încăperii și plasînd alte 
obiecte în așa fel îneît spațiul ră
mas pentru colocatari era restrîns 
la maximum. Cu consimțământul 
celor în cw ză, după ce s-a cerce
tat amănunțit situația, s-a proce
dat la o „reprofilare“ a spațiu
lui. Ca prin farmec, spre satis
facția celor două familii, a apă
rut pentru fiecare din ele un spa
țiu mai mare chiar decît pretin

gimului de irigație pe țară. Aci se 
prevăd normele de irigare și numă
rul de udări, date diferențiat pe 
zone pedoclimatice și pe culturi ca 
și timpul lor de aplicare. Lucrarea 
va fi îmbunătățită pe baza noilor 
experiențe care se întreprind.

Paralel cu această problemă, spe- ' 
cialiștii au studiat și tehnica udări
lor de aprovizionare. Prin aceasta 
se urmărește orientarea către o fo
losire mai rațională a surselor de 
apă, a utilajelor și a forțelor de 
muncă, obținîndu-se producții apro
piate de cele realizate în cazul a- 
plicării unor udări mai numeroase 
în perioada de vegetație. La griul 
de toamnă, în zona de stepă, cele 
mai bune rezultate s-au obținut 
prin udări cu norme de pînă la 900 
metri cubi de apă la hectar. în zone 
mai umede, de exemplu, pe solul 
brun-roșcat de pădure, grîul nu are 
nevoie de astfel de udări decît în 
mod excepțional, în toamne foarte 
secetoase și numai cu norme mici, 
care să asigure o răsărire normală. 
Pe baza datelor experimentale din 
ultimii 3 ani este în curs de elabo
rare un studiu privind raionarea 
udărilor de aprovizionare pe zone 
naturale pentru principalele culturi 
de cîmp irigate.

Spre a se folosi rațional principa
lele metode de udare, în funcție de 
condițiile naturale, și a se mări 
productivitatea muncii la distribui
rea apei de irigație pe teren, se con
tinuă cercetările privind tehnica 
udărilor, atît prin scurgere la su
prafață (pe brazde și fîșii), cît și 
prin aspersiune. Folosind pentru a- 
limentarea brazdelor sifoane hidro- 
metre, s-a ajuns ca la brazde lungi 
de 500 m să se obțină productivități 
foarte ridicate. în 10 ore un om 
poate uda 2,6—4 ha alimentînd pe 
fiecare interval între rîndurile de 
porumb, sau 5,2—8 ha alimentînd 
din două în două intervale.

Ce materiale noi se folosesc 
la utilajele de irigat ?

Institutul de studii și cercetări hi
drotehnice, în colaborare cu unele 
unități ale Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei și ale Ministe
rului Industriei Ușoare au pus la 
punct conducte mobile flexibile ne
cesare înlocuirii rețelei de canale 

deau la început. Cu ajutorul in
stanței s-a reglementat apoi ac
cesul la pivniță și pod. Tot pe 
cale amiabilă, ambele familii 
și-au luat o serie de obligații pri
vind folosirea în comun a celor
lalte dependințe — vestiar, hol, 
baie etc. Au mai dat, au mai lă
sat și unii și alții și s-a ajuns la 
o înțelegere pe care — după cum 
au declarat ei — nici avocații 
părților n-o mai scontau, descu
rajați de atîtea încercări eșuate.

Trei ore a durat „judecata“ la 
fața locului. Rezultatul : pe baza 
înțelegerii intervenite între ele și 
a angajamentelor luate, cele două 
familii au declarat că-și retrag 
plîngerile și au solicitat înceta
rea procesului. Spre satisfacția 
instanței care, îndeplinindu-și ro
lul său educativ, a obținut împă
carea părților și stingerea acțiu
nii. Și spre mulțumirea împrici- 
naților; în definitiv, au pus capăt 
unor conflicte care le-au amărît 
zilele, i-au sustras de la preocu
pările lor și i-au silit să alerge 
pe la tribunale. A fost, totodată, 
și o eficientă lecție de bună con
viețuire.

In justiție, formula pentru un 
atare desnodămînt este : „Luînd 
act de împăcarea părților, înce
tează urmărirea penală'. Așa și 
sună sentința, rămasă definitivă. 
In cazul de față, în spatele aces
tei formule vom întîlni doi vecini 
care au înțeles că e în interesul 
lor să respecte normele socialiste 
de conviețuire și să trăiască în 
așa fel încit nimic să nu le tul
bure buna înțelegere.

V. SSBASTIAN 

deschise. Folosirea lor permite eco
nomisirea de teren și înlătură pier
derile de apă din rețeaua provizorie 
de canale. In același timp, conductele 
mobile flexibile permit irigarea pe 
brazde și a terenurilor în pantă 
mare, lucru care nu este cu putință 
în cazul canalelor deschise. Pentru 
construirea acestui set de conducte 
mobile s-a folosit polietilena la te
renuri cu pantă redusă sau țesătura 
de relon cauciucată la cele cu 
pantă mare unde apa din con
ducte ajunge la presiuni mai ridi
cate. în cursul campaniei de iriga
ție din acest an va continua verifi
carea în producție a conductelor, 
într-o serie de unități agricole, 
printre care gospodăriile de stat 
Medgidia, regiunea Dobrogea, Stu- 
dina, regiunea Oltenia, și gospodăria 
colectivă Coslogeni, regiunea Bucu
rești.

Pentru protecția agregatelor de 
aspersiune și economisirea persona
lului de deservire s-a pus la punct 
un dispozitiv automat de semnali
zare și oprire. El intră în funcțiune 
în caz de defecțiuni sau după un 
program stabilit dinainte, oprind 
pomparea apei. Asemenea instala
ții vor contribui la modernizarea 
sistemelor de irigat.

O problemă de mare însemnătate 
economică o constituie prevenirea 
pierderii apei din canale care, după 
cum se știe, duce la înmlăștinarea sau 
sărăturarea solului. Dacă pierde
rile de apă din rețeaua provi
zorie de irigație pot fi suprima
te prin introducerea în produc
ție a conductelor flexibile, ră- 
mîne deschisă problema pierderilor 
din rețeaua permanentă de canale 
și în special din rețeaua de distri
buție, care însumează lungimi mari 
de canale. Din acest considerent 
s-au luat în cercetare jgheaburile 
prefabricate din beton armat, ce în
locuiesc canalele de distribuție, 
procedeu modern prin care se rea
lizează și economie de teren, 
permițînd în același timp o bună 
distribuire a apei. Acest sistem de 
distribuire a apei este încercat la 
G.A.S. Studina și la Stoenești, re
giunea Oltenia. Ca lucrări de im- 
permeabilizări au dat bune rezulta
te căptușirea canalelor cu folii de 
polietilenă, mult mai ieftine decît 
alte materiale.

Nu am menționat decît unele din 
problemele de irigații aflate în cer
cetare la Institutul de studii și cer
cetări hidrotehnice. în legătură cu
extinderea irigațiilor apar neconte
nit probleme noi, care sînt studiate 
temeinic.

Aici g® va înălța un blos

Ultimul volum de versuri al lui Aurel 
Rău ne oferă posibilitatea caracterizării 
mai complete a profilului său artistic. 
Citim cele trei cicluri care alcă
tuiesc „Jocul de-a stelele’ și ne întâl
nim încă o dată cu versul său liniștit, 
echilibrat. Deși ascunde mari combustii 
interioare, poeziei sale îi sînt totuși 
străine ieșirile spectaculoase, incandes
cența expresiei. Chiar și o poezie inti
tulată „Whitmaniană" are o surdină 
care o face să nu sune strident în a- 
cordurile calme alo liricii lui Aurel 
Rău.

Care este atitudinea cea mai frec
ventă o poetului ? Permanenta căutare a 
poeziei aflate în aspectele comune ale 
vieții de fiecare zi. Autorul se definește 
astfel din prima poezie a culegerii unde 
își reconstituie genealogia. Ca și tatăl 
care cobora cu mulți ani în urmă cu 
căruța „spre cîmpia Ardealului", în „rit
mul domol al roților subt povară", poe
tul „îndrăgostit de drumuri" colindă 
„Aceleași locuri mereu și necunoscute 
locuri / Ca să asculte cîntecele vechi și 
noi ale zilelor și nopților“. Atent la a- 
ceastă neîntreruptă melodie, el caută să 
descifreze de pildă poezia ploilor care 
nu mai rămîne un tradițional motiv de 
întristare sau de meditații melancolice 
ci este un factor germinativ : „Ploi, ploi 
ale toamnei, ploi ale primăverii ! / Cu 
această muzică-n mine mă-ntorc spre 
casă !... Îmi ridic gulerul hainei, mă 
simt iarăși tînăr". Tot astfel, întrebîn- 
du-se unde anume se retrag „ritmurile“ 
sale „seara târziu", poetul le vede rătă
cind de-a lungul și de-a latul țării spre 
cei pentru care au fost scrise, din viața 
cărora s-au înfiripat. Ajung la „păcurari 
tineri, / Care mai știu Miorița din au
zite" sau „se opresc în uzinele mari, în 
oftările / Supapelor, în roțile de oțel’. 
Sentimentul acesta de fuziune între 
poezie și viață este mereu prezent, de 
aceea noaptea cînd aude glasul arborilor 
e cuprins de „grave reproșuri / La adresa 
celui pierdut printre cărți“. Atunci i se 
desfășoară înaintea ochilor mișcarea fre
mătătoare a naturii spre care se simte 
necontenit atras. Există în actualul său 
volum de versuri o contopire deplină cu 
acele elemente ale naturii care simbo
lizează perenitatea și îți dau un senti
ment optimist. De aceea ocolește „săl
ciile cu plînsul lor lin" și alege stejarii 
în coaja crăpată a cărora își caută 
chipul.

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA „GBEPABDUL“
Editura pentru literatură universală a 

tipărit recent o valoroasă realizare artis
tică a literaturii italiene contemporane. 
Este vorba de romanul istoric „II 
Gattopardo" ') al lui Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa. Apărută în peste 80 de 
ediții în Italia (în numai 5 ani de 
zile) și tradusă în majoritatea limbi
lor pămîntului, această carte se în
scrie pe linia realismului epic italian, 
care a oglindit în profunzime viața oa
menilor din sudul Italiei, în narațiunile lui 
Federico de Roberto, Luigi Capuana, 
Giovanni Verga sau Luigi Pirandello,

Autorul acestui roman, Giuseppe To
masi di Lampedusa, s-a născut în anul 
1896 la Palermo, din familia nobilă a du
cilor de Palma și a principilor de Lam
pedusa și a murit la Roma în 1957. A 
trăit întreaga sa viață în Sicilia, regiunea 
cea mai înapoiată economic a Italiei, țara 
vestigiilor și miturilor elenice, a frumuse
ții desăvîrșife a naturii, dar și a marilor 
latifundii și a mizeriei negre a cafonilor 
(zilieri). Lampedusa a fost un antifascist 
declarat în timpul celor douăzeci de ani 
de nefastă dictatură musoliniană. In 
timpul vieții nu a publicat nici un rînd. 
După moartea sa s-au mai descoperit de 
către cercetătorii literari uimiți de marea 
valoare a Ghepardului cîteva scurte po
vestiri și unele eseuri asupra unor proza
tori francezi ca Stendhal (cu care de alt
fel a fost comparat), Merimée și Flaubert,

Poezia lui Aurel Rău vădește re
ceptivitate față de aspecte diferite 
ale realităților noastre de astăzi. O 
atmosferă senină, de siguranță și în
credere se degajă firesc din aceste ver
suri. Poezii precum „Din blocul turn’, 
„Sonata lunii", „Noaptea cînd...*,  
„Blocuri pe litoral" mi se par conclu
dente în acest sens. Aici, în cadențele 
calme, maiestuoase uneori, cu inflexiuni 
retorice pe alocuri, poetul celebrează 
tot ceea ce îi vorbește despre tinerețea 
orașelor, despre „pădurea de blocuri pe 
litoral" ridicată din „zvelt beton și din 
jocul mîinilor. / In numai cincisprezece 
zile albastre /’ sau despre noaptea 
„cînd naltele cuptoare pufnesc și ard". 
Uneori strunele lirei sale sînt apte și 
pentru acorduri patetice. Atunci poetul 
cîntă munca oțelarilor care stăpînesc 
„izvoarele de foc ale tuturor lucrurilor" 
sau pe aceea a suflătorilor de sticlă 
care, cu mîinile lor iscusite, devin „stra
nii cîntăreți ai materiei“.

*) Cuvîntul italienesc Gattopardo (lat. 
Catus pardus), definește un animal care 
se credea că a rezultat din încrucișarea 
dintre pisică (gatto) și un leopard (par- 
do). Este vorba de o felină suplă și 
rapidă, mai mare decît o pisică, cu 
pielea galbenă pătată cu negru. Acest 
animal nu trăiește în țara noastră și do 
aceea numele lui a putut fi tradus cu 
leopardul, ghepardul (după limba fran
ceză), sau arhaizat pardosul. El este 
simbolul heraldic al blazonului prin
țului Salina, personajul principal al 
romanului.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al H. P. Romîne : Rigoletto — (orele
19,30). Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caraglale“ (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Mașina de scris — (orele
19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Stu
dio) : Casa cu două intrări — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Inima 
mea este pe înălțimi ; Biedermann și 
incendiatorii — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio, din Str. Alex. Sahia nr. 76 A) : 
Jocul de-a vacanța — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Rinocerii — (orele
19.30) . Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
leștl : Gaițele — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii șl tineret (din str. C. Miile): 
Andrea — (premieră — orele 20). Teatrul 
satirlc-muzical ,,C. Tänase“ (Sala Savoy): 
Revista de altădată — (orele 20) ; (Sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Și băieții și 
fetele — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(Sala din Str. Academiei) : Năzbîtiile lui 
Țăndărică — (orele 16), Eu și materia 
moartă — (orele 20,30). Circul de stat : 
Berliner Atraction — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Cel patru călu
gări : Sala Palatului R. p. Romîne (ru
lează la orele 17,15 cu seria ae bilete 
nr. 1116 și la orele 20,15 cu seria de bi
lete nr. 1 117), Republica (8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 21), Capitol (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21 ; la grădină — orele 
20), Grlvița (9; 11; 13; 15,15: 17,15; 19,15;
21.30) , Tomis (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 
îl,15) ; la grădină — orele 20), Aurora

„Jocul de-a stelele" reprezintă astfel 
o carte de poezie autentică : sevele ei 
cele mai viguroase cresc din împreju
rările de astăzi ale patriei socialiste. 
Cum spuneam, noul său volum întă
rește și precizează atitudini și ipostaze 
artistice cunoscute. O asemenea culegere 
marchează un moment de statornicire a 
însușirilor proprii, de definire a trăsă
turilor caracteristice. Dar ea poate sem
nala în același timp și ceea ce s-a 
transformat în manieră, ceea ce riscă să 
devină loc comun, să acopere sub alu
viunile repetiției nota personală. Și 
avem uneori sentimentul că fenomenul 
de repetare este prezent în poezia lui 
Rău. Este interesant de remarcat că 
tocmai acele poezii care au ancorele 
mai bine înfipte pe țărmurile realității 
stîrnesc o vibrație intensă, iar acelea care 
alunecă peste limanul dătător de viață, 
plutind în zone incerte, nu reușesc să 
emoționeze. Cînd încearcă să cultive o 
poezie neoparnasiană, improprie, cred, 
structurii sale artistice, atunci și expre
sia lirică devine uscată. Or, Aurel Rău 
tinde în cele mai bune poezii din „Jo
cul de-a stelele“ spre alte rezultate. 
Pentru că — pornind de la o imagine a 
sa — ceea ca mi se pare trainic în a- 
cest volum este acea constelație poetică 
ce iradiază în imagini emoționante fru
musețea neștirbită a zilelor de astăzi.

Valeriu RîPEANU

fapt care ar demonstra că Lampedusa • 
avut preocupări literare continui, deși nu 
revelate public.

în Ghepardul înfîlnim pagini de rară 
poezie, de profundă analiză, de intro
specție și pătrundere psihologică, oglin
dind atotcuprinzător epoca apusului di
nastiei Burbonilor în sudul Italiei, debar
carea istorică în Sicilia a lui Garibaldi, 
înfăptuitorul idealului de unificare a Ita
liei. Toate aceste importante evenimen
te istorice se reflectă prin prisma cu fa
țete multiple a vieții unei familii din 
înalta aristocrație a Siciliei.

Martorul fidel, extrem de atent, dar re
semnat și melancolic, al acestui proces da 
destrămare a feudalismului, de părăsire a 
scenei istorice de către clasa nobililor 
este personajul central, prințul Fabrizio 
Salina. El ’nregistrează cu meticulozitatea 
și precizia unui savant (este de altfel și 
un astronom eminent) toate complexele 
fenomene ale acestui declin, involuția 
materială și morală a clasei sale, precum 
și procesul de treptată înlocuire a ei de 
către burghezia dornică de ascensiune și 
avidă de cîștiguri materiale.

Deși acțiunea se desfășoară cu o sută 
de ani în urmă, romanul aduce o imagine 
modernă a complexelor probleme care au 
frămîntat această zonă a Italiei. Cartea este 
și o denunțare a înapoierii economice a 
Siciliei, și o ironizare ascuțită a practice
lor religioase care caută să fină în întune
ric masele de cafoni ai vastelor latifundii 
siciliene. Din acest punct de vedere este 
foarte caracteristică atitudinea arhiepi
scopului orașului Palermo, cardinalul Ruf
fini, care înfr-o recentă predică a acuzat 
post-mortem pe Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa de a fi făcut parte dintr-o 
conspirație menită să discrediteze în fața 
lumii Sicilia. După părerea sa, în roma
nul lui Lampedusa se insistă excesiv asu
pra descompunerii morale, se ironizează 
în prea mare măsură oamenii bisericii și 
practicele religioase și se descrie, prea

REhCINEMAiTELEVIZIUNE
(9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15 ; la gră
dină — orele 20), Modern (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21,15), Stadionul Dinamo
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 20), Are
nele „Libertății" (Str. 11 Iunie — orele 
20). Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 
75 — orele 20,30), Grădina „Progresul" 
— (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,15). 
Cauze drepte — cinemascop : Patria (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), București (9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), Doina (la gră
dină — orele 20), înfrățirea între po
poare (10; 15,45; 18; 20,15), Melodia (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Tînărul de pe 
vasul Columb — cinemascop : Carpațl 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Imblînzitorii 
de biciclete — cinemascop : Festival (9; 
II; 13; 15; 17; 19; 21), Grădina „Festival" 
(Pasajul „Eforia" — orele 20), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Anotimpuri : Victoria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior 
(10: 12,15; 16; 18,15; 20,30). Kaloian : Cen
tral (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45), Vii
torul (16; 18; 20), Pacea (16; 18,15; 20,30). 
Divorț italian: Lumina (9,45: 12; 14: 16,15; 
18,30; 20.40). Totul despre Eva : Union 
(14,30; 17,30; 20,30). Program de filme pen
tru copii : Doina (orele 10). Nu se poate 
fără dragoste : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Frații corslcani — cinema
scop : Giulești (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Crîngașl (11; 14,30; 17; 19,30). Zbori, pa
săre ! ; Talente studențești : Timpuri Noi 
(de la orele 10 Ia orele 21 rulează în 
continuare). Nu pleca: Cultural (16; 18,15;
20,30).  Un om care nu există : Feroviar 
(10; 12; 14,30; 16,30; 13,30; 20,30). Cum
stăm, tinere 7 : Dacia (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; îl). Taxiul morții : Buzeștl (18;

Parodia, (nu simpla pastișă care e 
un exercițiu util poate tînărului 
scriitor pentru a se descoperi pe sine, 
delimitîndu-se conștient de înainta
șii prestigioși), „parodia originală“, 
cum o, numea Topîrceanu, reprezin
tă într-un fel expresia unei prețuiri 
reale pentru autorul parodiat. Co- 
costîrcul albastru, bunăoară, e un 
omagiu adus de G. Topîrceanu ma
relui său prieten Mihail Sadoveanu. 
Parodiile aceluiași după Demostene 
Botez sau A. Mirea vorbesc, de ase
menea, despre simpatia sa față de 
poeții pe care-i parodiază. Cînd își 
propune însă obiective critice, pu
tem vorbi despre parodie ca despre 
conștiința critică a poeziei despre ea 
însăși. Căci dacă autorul de parodii 
se referă concret la un număr rela
tiv restrîns de poeți, el vizează tot
deauna fenomene mai mult sau mai 
puțin generalizate ale poeziei într-un 
moment al evoluției ei sinuoase. Pa
rodia ilustrează, în acest caz, o ten
dință de autodepășire. Apariția unui 
volum de parodii denotă, într-un 
fel, prin ea însăși, un anume grad 
de maturitate a poeziei și e, ca ata
re, un eveniment îmbucurător.

A parodia înseamnă mai întîi a 
descoperi și a dezvălui și altora „se
cretul“ unuia sau altuia dintre poeți. 
A-l dezvălui uneori poetului însuși, 
care, acționînd sub impulsul iner
ției, nu-și dă seama adesea (nu toți 
au doar luciditatea lui Verlaine, 
care, cînd obosise, își intitula pro
ducțiile „A la manière de Verlaine“) 
că poate ajunge în situația de a se 
repeta, cu o voce mai slabă, pe el 
însuși. A dezvălui, totodată, „secre
tul“ și publicului, pentru a-l ajuta 
să discearnă valoarea reală de ne
reușită sau imitație.

Marin Sorescu descifrează cu pă
trundere astfel de „secrete" — și 
aceasta e o primă dovadă a virtu
ților sale de parodist. Dezvăluin- 
du-le cititorilor el nu face, în unele 
împrejurări, decît să adere la anu
mite valori reale ale poeziei noastre. 
Acte de adeziune pot fi considerate 
parodiile după maestrul Tudor Ar- 
ghezi, după Cînticele țigănești ale 
lui Miron Radu Paraschivescu, după 
excelentele tălmăciri ale lui Al. Phi- 
lippide din Baudelaire etc. Alteori, 
parodia urmărește o finalitate criti
că vizînd evazionismul sau repor
tajul poetizant, tendința de a atribui 
dimensiuni colosale unor fapte lip-

negru, mizeria poporului sicilian din seco
lul al XlX-lea, lăsîndu-se deci să se înțe
leagă că ea dăinuie, mai cumplit, și azi.

Cartea aceasta, gîndifă de către autor 
vreme de aproape douăzeci și cinci de 
ani și scrisă numai în cîteva luni, ca în
tr-o explozie a voinței de a se mărtu
risi, este într-un fel și o confesiune auto
biografică, Folosind de multe ori, cu în
drăzneală, o metodă artistică de contra
punct, de voite anacronisme ori de anti
cipații, autorul este și un luminos comen
tator al propriilor sale personaje,

Cartea nu este numai un roman istoric, 
oglindire profundă și fidelă a disoluției 
unei clase, ea este și o meditație elegia
că. Melancolia care o străbate este ge
nerată de sentimentul inexorabil al unei 
fatalități istorice, al drumului parcurs de 
aristocrație. E prezentă totodată și o as
cuțită luciditate, însoțită de ironia înaltă 
a celui care știe, care poate emile jude
căți de valoare despre oameni și eveni
mente. Din acest punct de vedere penul
timul capitol al cărții, dedicat morții Prin
țului, primește valoarea unui simbol, 
semniticînd părăsirea de către nobilime a 
scenei istorice.

Imaginea acestei lumi crepusculare este 
realizată în tonuri stinse, în timp ce pre
luarea puterii de către noua clasă în as
censiune are o frenezie de culori de fla
cără, ca o altă dovadă a marilor calități 
plastice ale prozei lui Lampedusa.

Traducerea lui Tașcu Gheorghiu a izbu
tit, după lungi strădanii, făcute cu depli
nă dragoste pentru originalul italian, să 
redea frămîntarea psihologică a persona
jelor, după cum a reușit să facă să sune 
poezia multor pagini și să iradieze fru
musețea Siciliei.

în felul acesta romanul lui Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa (însoțit de un Cu- 
vînt înainte semnat de A. E. Baconsky), 
se prezintă în fața cititorilor din țara 
noastră.

Alexandru BĂLĂCI

13,15; 20,30 ; la grădină — orele 20). 
Aventurile unui tînăr — cinemascop : 
Bucegi (10; 13; 16; 19; la grădină — orele 
20,15), Arta (15; 18; 21; la grădină — orele
20) , Miorița (9; 12; 15; 18; 21), Grădina 
„Moșilor" (orele 20), Volga (9; 12; 15; 18;
21) , Flamura (9; 12; 15; 18; 21). Un surîs
în plină vară : Unirea (16; 18,15; la gră
dină — orele 20,30). Anaconda : Flacăra 
(16; 18,15; 20,30). Colentina (14,15; 16,30; 
18,45; 21 ; Ia grădină — orele 20), Lira 
(15; 17; 19; 21 ; la grădină — orele 20). 
Totul rămîne oamenilor : Vltan (16; 18; 
20). Cavalerul Pardaillan — cinemascop : 
Munca (15; 17; 19; 21), Grădina „Vitan" 
(orele 20,15). Zile de fior șl rîs : Popular 
(14,15; 10,30; 18,45; 21), Progresul (15,30; 
18; 20,15). Dragoste lungă dc-o seară : 
Moșilor (16; 18,15; 20,30), Ferentari (16;
18,15; 20,30). Hoțul din San Marengo : 
Cosmos (16; 18; 20). Liturghia de la mie
zul nopții — cinemascop; Luceafărul (16; 
18,15; 20,30). Vacanță cu Minka: Drumul 
Sării (16; 18,15; 20,30). Păpușile rid: Co- 
troceni (16; 18; 20). Viață sportivă: Gră
dina „Luceafărul" — (orele 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune ; Controlul 
calității ’ materialelor de construcții, de 
ing. Nicolae Tănăsescu. 19,00 — .furnalul 
televiziunii 19,10 — Pentru copil : Val- 
Vîrtej și taina muntelui magnetic (IV)
— Comoara de pe insulă (reluare). 19,40
— Emisiune de știință : Nave cosmice 
cu mai multe locuri, de ing. lt. col. Du
mitru Andreescu. 20,09 — Transmisiune 
de la Teatrul „C. I. Nottara“ : „Scanda
loasa legătură dintre d-1 Kettle și d-na 
Moon", de J. B. Prlstley — în romînește 

site de importanță, ca și bagateliza
rea unor teme grandioase prin tra
tarea lor inadecvată, devitalizata 
poezie de prozaică notație, descripti
vismul ca și retorismul găunos etc.

Referindu-se cîteodată nu la tră
săturile definitorii ale poetului res
pectiv ci la o atitudine oarecum ac
cidentală, autorul nu urmărește 
compromiterea poetului parodiat. El 
se mulțumește doar să observe (și 
are un ochi bun), și ori de cîte ori 
i se pare că s-ar putea ivi un peri
col, să-și avertizeze confratele și să 
ne avertizeze și pe noi, cititorii săi. 
Parodia e caricatură, iar caricatura 
irită numai atunci cînd caricaturis
tul a îngroșat prea mult liniile doar 
din plăcerea de a îngroșa, fără nici 
o finalitate. Rar i se întîmplă lui 
Sorescu să cadă în acest păcat. In 
genere, el nu-și cheltuiește în van 
muniția. Trage la țintă și lovește nu 
o persoană sau alta, ci cusururi care, 
chiar dacă nu-s generalizate, chiar 
dacă de cele mai multe ori nu sînt 
predominant caracteristice unuia sau 
altuia dintre poeți, se manifestă to
tuși, pe alocuri, și merită, în conse
cință, să fie semnalate.

Sensibil, dar posedînd ca toți pa- 
rodiștii arta de a-și domina prin 
zîmbet emoțiile, Marin Sorescu se 
definește, în contextul generației 
sale, ca un poet inteligent, spiritual, 
care aliază verva cu fantezia și evi
tă, cu unele excepții, efectele facile, 
calambîtrurile prea la îndemână, 
jocurile de cuvinte. Placheta „Sin
gur printre poeți“ (apărută în colec
ția „Luceafărul") afirmă un debut 
poetic de o evidentă originalitate.

Eugen LUCA

A
hi vitrinele librăriilor

® Romanul lui D. R. Popescu 
„Vara oltenilor" (vol. I) a fost ti
părit de Editura tineretului.

• Un volum de nuvele intitulat 
„Brățara", aparținînd lui Ștefan 
Gheorghiu, a apărut la Editura 
pentru literatură.

® Aceeași editură a tipărit vo
lumul II al romanului „învățăto
rii" de Șerban Nedelcu.

o In colecția „Luceafărul" (E- 
ditura pentru literatură) au văzut 
lumina tiparului două noi volume 
de proză :■ „Călătoria" de George 
Bălăiță și „Dispariția reporteru
lui Silvășan" de Cornel Bozbici.

o Romanul „Cînd ce scutura 
pelinul", de AI. N. Trestieni a a- 
părut' la Editura tineretului.

« La aceeași editură s-a tipă
rit volumul de povestiri științifico- 
fantastice „Planeta cubică" de 
Camil Baciu.

• „Acasă la..." se intitulează 
volumul de note de drum semnat 
de L. Sărățeanu, apărut în colec
ția „în jurul lumii".

o Dintre cărțile tipărite în ul
tima vreme de Editura tineretului 
pentru micii cititori semnalăm : 
„începe teatrul...” de Alecu Po- 
povici și volumul de versuri „A 
venit un cocostîrc" de Rusalin 
Mureșanu.

La Editura pentru literatură 
universală s-a tipărit romanul 
„Vasul morții" de B. Tzaven. Re
producem una din ilustrațiile Iul 
Jules Perahim la acest volum.

de Sima Zamfir șl C. Grigoriu. In pauze 
— Filmul de desen animat „Hoțul d< 
paratrăznete" și filmul „Din viața pești' 
lor exotici". In încheiere : buletin d< 
știri și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
cer variabil, exceptînc

1 s-a

Ieri în țară: Vremea a fost în general 
frumoasă, cu '."iLLL, ___
Moldova șl Dobrogea, unde cerul 
menținut noros șl vremea s-a răcit. Au 
căzut ploi temporare în estul țării, iai 
în rest, după-amiaza s-au semnalat aver
se izolate, însoțite pe alocuri șl de des
cărcări electrice. Vîntul a suflat în ge
neral slab, cu intensificări trecătoare 
din nord-vest în Moldova și Dobrogea. ' 
Temperatura aerului la ora 14 oscila în
tre 24 grade Ia Băllești și 11 grade la 
Rornan și Cotnari. In București: Vre
mea a fost în general frumoasă, dar ușor 
instabilă după-amiaza. Cerul a fost va
riabil șl au căzut averse slabe de ploaie. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă: 22 grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 27, 23 și 29 mai. în țară: 
Vreme în general frumoasă, cu cer va
riabil. Vor cădea averse izolate, mai 
frecvente în Dobrogea și sudul Moldo
vei. Vîntul slab pînă la potrivit. Tempe
ratura în creștere ușoară. Minimele vor 
fl cuprinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele intre 18 șl 28 grade. In București: 
Vreme în general frumoasă, dar ușor’ 
instabilă. Cerul va fi variabil șl vor că
dea averse slabe, mal ales după-amiaza. 
Temperatura în creștere.
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IN CINSTEA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI AI P.M.R.
CARE VA VIZITA

La invitația C.C. al P.C.U.S., o 
delegație de activiști ai P.M.R., con
dusă de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., va face o Vizită 
în Uniunea Sovietică pentru a stu
dia experiența în domeniul condu
cerii de către partid a economiei.

în legătură cu aceasta, I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii Sovietice

UNIUNEA SOVIETICĂ
la București, a oferit luni seara o 
masă în cinstea delegației.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, Simion Bughici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Cornel Onescu, Ghizela 
Vass, membri ai C.C. al P.M.R., 
membrii delegației care va vizita U- 
niunea Sovietică, și alți activiști de 
partid.

Masa s-a des.ășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

medicamente
• SEZON DE VÎRF ÎN... LABORATOR • 14 MILIOANE DE Ț6GĂK1 
PENTRU NEFUMĂTCRI © MORi CARE MACINĂ FRUNZE

Știți care sînf cele mai vechi medica
mente ? De cîte ori n-ați trecut pe lîngă 
®le fără a le recunoaște I

Dacă ar fi să luăm mitologia drept sursă 
de informare, Esculap devenise vestit 
datorită artei sale de a vindeca oameni 
bolnavi cu ajutorul plantelor. Se zice că 
mer.gînd la un suferind a înfîlnit la intrare 
un șarpe pe care l-a omorît. După vizi
tarea bolnavului, la ieșire, a văzut un alt 
șarpe care aducea în gură un fir de iarbă 
cu care a atins șarpele cel mort și l-a re
adus la viață. Povestea arată că înțeleptul 
Esculap ar fi cercetat îndeaproape feno
menul descoperind proprietățile binefăcă
toare ale plantelor.

Observații îndelungate și studii minu
țioase l-au ajutat pe om să descopere în 
viața plantelor, în afara gingășiei și fru
museții odihnitoare, o sursă bogată de 
leacuri. Dat fiind că și astăzi un număr 
mare de oameni folosesc plantele medi
cinale pentru vindecarea anumitor boli, 
în țara noastră prepararea acestor plante 
ocupă un loc important în industria mo
dernă de medicamente. Anual sînt recol
tate din floră spontană sau din culturi 
speciale sute de tone de plante, tofali- 
zînd peste 150 de produse de origine ve
getală.

Am vizitai recent întreprinderea de 
prelucrare a plantelor medicinale din Ca
pitală. De la intrare te întîmpină arome 
felurite care îmbălsămează aerul. Proce
sul de producție include o muncă migă
loasă și interesantă. Farmaciști, ingineri 
agronomi, botaniști, tehnicieni și munci
tori asigură transformarea unor mari can
tități de materie primă (înmagazinată în 
saci sau .lăzi intr-un depozit de circa 30 
de vagoane) în 30 de produse finite. Cele 
25 de ceaiuri pe care dumneavoastră le 
găsiți preambalate în cutii sau pungi, cu
prind peste 120 de specii de plante. Pri
măvara, cînd natura se trezește la viață, 
sezonul floricol este adus în laboratorul 
întreprinderii prin intermediul a peste 
4 000 de culegători dio 5 regiuni. Aci 
sînt puse în funcțiune aparate sensi
bile care determină, cu ajutorul sub
diviziunilor cu multe zerouri ale gra
mului, umiditatea, conținutul în uleiuri 
și alte substanțe active. Se asigură purita
tea produselor conform datelor și forme
lor stabilite de standarde și de Farmaco- 
peea romînă elaborată de Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale. Amestecu
rile se fac după formule științifice, în 
proporții industriale, într-un malaxor în
chis, după ce plantele — rădăcini, coji, 
flori și frunze — au fost bine mărunțite 
în mori de o construcție specială.

Materialul cules este uscat în anumite 
condiții bine determinate : la soare, la 
umbră sau cu ajutorul căldurii artificiale. 
Conservarea se face, de asemenea, în
tr-un anumit fel ; în grămezi, în lăzi, 
saci sau baloturi presate. O mare 
parte din materia primă este a- 
dusă direct la depozitul întreprinderii. Ea 
este livrata de unități agricole socialiste 
care cultivă plante medicinale pe o su
prafață de peste 12 000 de hectare.

Plantele medicinale sînt folosite în a- 
fecțiunile căilor respiratorii, în tratarea 
gasfritelor, a colicilor, în unele boli ale 
ficatului sau ale inimii, ca întăritoare bo
gate în vitamine etc.

Poate ați intrat vreodată la magazinul 
de desfacere a plantelor medicinale din

bulevardul Nicolas Bălcescu 24. Ați ce
rut un ceai hepatic. E ambalat într-o cutie 
destul de mare care cîntărește 80 de 
grame. Nouă din cele zece droguri pe 
care le conține provin din floră spontană 
— plante care cresc pe diferite terenuri, 
fără a fi cultivate de om. Al zecelea este 
menta. Care sînt celelalte ? Enumerăm 
doar cîteva. Coaja de crușin (Cortex Fra- 
gulae) floarea de coada șoricelului (Flo
res Millefolii), fructele de măceș (Frucfus 
Cynosbati), iarba de turifă mare (Herba 
Agrimoniae), iarba de sunătoare, rochița 
rîndunicii și altele.

In anul 1963 întreprinderea de prelu
crare a plantelor medicinale din București 
a produs 772 000 de cutii de diferite 
ceaiuri, 597 000 de tuburi cu tablete 
Digitalis, 12 000 de tuburi cu tablete 
Energovital și 154 de tone droguri am
balate în pungi. A mai preparat pentru 
industria de medicamente, industria ali
mentară și pentru export alte 274 de tone 
de plante medicinale. Intre altele, merită 
să menționăm și unul din produsele mai 
puțin cunoscute : țigările antiastmatice. 
Anul trecut aici s-a prefabricat materia 
primă pentru 800 000 de pachete, fota- 
lizînd peste 14 milioane de țigări pentru 
astmatici.

La întreprinderea bucureșteană de pre
lucrare a plantelor medicinale a început 
do curînd sezonul de vîrf în... laborator. 
Au fost aduse primele tone de mușețel.

Constantin JALBĂ

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A ARGENTINEI
Ambasadorul Republicii Argentina 

în R. P. Romînă, José Maria Garcia 
Alvarez de Toledo, a oferit luni 
după-amiază o recepție cu prilejul 
Zilei naționale a Argentinei.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Ion 
Constant Manoliu, ministrul Justi
ției, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, funcționari supe-

★

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII GUINEEA 
ÎN REPUBLICA POPULARĂ 

ROMÎNĂ

riori ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, a- 
cademicieni, oameni de artă și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

.★
„Sevcenko“, organizat cu prilejul 
împlinirii a 150 de ani de la naș
terea marelui poet ucrainean.

U» fc»

La 25 mai a sosit în București 
Maurice Camara, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Guineea în Republica Popu
lară Romînă. La sosire, Maurice 
Camara a fost întîmpinat de Dio- 
nisie Ionescu, ambasador, directorul 
protocolului din Ministerul Afaceri
lor Externe.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
DE SCRIITORI ROMÏNI

LA CONGRESUL 
INTERNAȚIONAL

AL OAMENILOR DE CULTURĂ 
ȘI ȘTIINȚĂ „SEVCENKO“

La invitația Comitetului guverna
mental al R.S.S. Ucrainene, pentru 
sărbătorirea jubileului lui Taras 
Sevcenko, o delegație compusă din 
Mihai Beniuc, președintele Uniunii 
scriitorilor din R. P. Romînă, Euse- 
biu Camilar și Victor Tulbure, a ple
cat luni seara spre Kiev, pentru a 
participa la Congresul internațional 
al oamenilor de cultură și științp

tese aeriene

ADUNARE CONSACRATĂ 
ZILEI ELIBERĂRII AFRICII

rifelor vamale. Se preconizează ca acesta 
liste să fie cît posibil mai scurte. In a- 
fară de aceasta, în cadrul unor tratative » 
secrete, ele trebuie prezentate și justifi- Ș 
cate față de celelalte state. Este de pre
supus că aceasta va supune răbdarea tu
turor participanților unor probe grele.

Vrem să sperăm că pînă la 10 septem
brie va putea fi stabilit și modul de dis
cutare a inegalităților vamale. De inega- . 
lități se vorbește atunci cînd o țară apli
că tarife vamale mult mai ridicate decît . 
o altă țară. Dacă tarifele vamale se reduc . 
liniar la jumătate, atunci tarifele care au . 
fost înainte foarte înalte vor continua să 
constituie un important obstacol penfru - 
import, în timp ce tarifele vamale care au 
fost și înainte scăzute îșl pierd orice în
semnătate. In consecința, țara cu tariful 
mai redus are pierderi mai mari.

în această problemă, între S.U.Ä., ca 
țară cu tarife vamale ridicate, și C.E.E., 
ca regiune cu tarife vamale relativ scă
zute, au avut loc discuții ascuțite. Acum, 
la produse industriale se întrezărește o 
rezolvare.

Deschisă rămîne însă întrebarea dacă 
pînă în septembrie se va găsi o cate 
cum să se includă în „rundă“ comerțul 
cu produsele agrare. Americanii n-ar o- 
biecta împotriva unor tratative „produs 
contra produs" sau referitoare la contin
gente de import dacă în acest fel li s-ar 
menține posibilitățile de desfacere în Eu
ropa. Ei nu vor să accepte însă concep
ția agrară a C.E.E. Pofrivii acestei con
cepții, toate țările trebuie să „înghețe*  
subvențiile pe care le acordă agricul
turii. Americanii se tem că regimul pie
ței agrare a C.E.E. ar putea avea ca ur
mare o majorare în Europa a prețului la 
cereale, ceea ce, la urma urmelor, ar 
stînjeni șansele furnizorilor americani.

Pînă cînd foafe aceste probleme vor 
fi rezolvate, mai frebuie încheiate multe 
compromisuri dificile, astfel îneît în cele 
din urmă, nu rămîne prea mult din ideea 
inițială care prevedea reducerea genera
lă cu 50 la sută a tarifelor vamale.

® ff • • Bi f I C H ®
Pentru că, chiar de la bun început, Franța 
a dat de înțeles că ea nu poate accepta 
idees fundamentală a „rundei” — o redu
cere cu 50 la sută a tarifelor vamale — 
drept țel obligatoriu al tratativelor.

Protestul acesta a stîrnit discuții aprinse. 
Delegații celor cinci parteneri ai Franței 
din cadrul Pieței comune l-au convins pe 
ministrul francez al finanțelor, Giscard 
d’Estaing, să accepte reducerea cu 50 la 
sută a tarifelor vamale, dacă nu drept țel 
al tratativelor, atunci cel puțin ca o „ipo
teză de lucru". Delegațiile C.E.E. au pre
zentat apoi o propunere în acest sens, pe 
care ședința plenară a Conferinței minis
teriale G.A.T.T. a aprobat-o cu inimă 
grea.

Ce i-a făcut pe francezi să supună chiar 
de la bun începui „runda" unor asemenea 
probe de rezistență ? La prima vedere 
s-ar putea părea că Franța a manifestat 
mai mult realism decît partenerii ei. Nu 
este nici un secret că aproape nimeni nu 
așteaptă din partea „rundei" o reducere 
cu 50 la sută a tarifelor vamale. Așadar, 
Franța a spus doar cu glas tare ceea ce 
gîndesc ceilalți.

Justă pare și presupunerea că Franța 
este mult mai puțin interesată de aceste 
tratative decît ceilalți parteneri ai ei din 
cadrul C.E.E., ca, de pildă, R. F. Germană 
sau Olanda, state care întrețin cu terțe 
țări un schimb de mărfuri mai intens de- 
cît Franța.

Evident că Franța nu este entuziasmată 
nici de perspectiva deschiderii spre ex
terior a C.E.E. prin reducerea tarifelor va
male. Acum s-a mai creat primejdia că 
și alte țări ar putea recurge la modifi
carea propunerilor lor întocmite în ve
derea „rundei".

Aceste propuneri, conform planului tra
tativelor, trebuie prezentate la 10 sep
tembrie. Pînă atunci fiecare țară va întoc
mi o listă a produselor pe care vrea să 
le excludă de la leducerea generală a ta

Ziarul vest-german „Die Welt" înserea
ză un articol despre tratativele „runde, 
Kennedy“’, care se desfășoară la Geneva

Se poate afirma aproape cu certitu
dine : dacă la Geneva nu s-ar desfășura 
concomitent lucrările Conferinței mon
diale O.N.U. penfru comerț și dezvoltare, 
atunci Conferința ministerială a Acordului 
general asupra tarifelor și comerțului 
(G.A.T.T.) care s-a întrunit aici o dată cu 
deschiderea „rundei Kennedy“, s-ar fi ter
minat fără rezultat. Contradicțiile ce s-au 
manifestat la ședințele de două zile și 
jumătate ale miniștrilor din țările mem
bre ale G.A.T.T. ar fi fost, în mod nor
mal, suficiente pentru a torpila sau cel 
puțin pentru a amîna conferința la un 
fermen nedefinit.

Miniștrii din țările-membre ale G.A.T.T. 
n-au vrut să ofere însă Conferinței mon
diale O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
spectacolul unui conflict. La această con
ferință 120 de state, pornind de la un 
mare număr de idei și concepții, încearcă 
să făurească o nouă politică a comerțului 
mondial.

Și astfel, miniștrii din țările-membre ale 
G.A.T.T. s-au mobilizat. Ei au căzut de 
acord asupra unui program de lucru care 
stabilește desfășurarea în continuare a 
„rundei". Delegații au arătat însă foarte 
clar că este vorba doar de un compromis.

central din Capitală 
după-amiază o adu- 
Zilei eliberării Afri- 
de Liga romînă de

a
La lectoratul 
avut loc luni 

nare consacrată 
cii, organizată 
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, în colaborare cu Institutul 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Adunarea a fost deschi
să de prof. Stanciu Stoian, membru 
corespondent al Academiei R.P. Ro- 
mîne, secretar general al Ligii ro- 
mîne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa. A luat apoi cuvîntul 
ziaristul Augustin Bumbac, care a 
vorbit despre lupta pentru indepen
dență a popoarelor Africii. în în
cheiere a rulat un film documentar.

*

Ca răspuns la vizita 
trecut în țara noastră 
municipalității din “ 
plecat în 
Sfatului popular al orașului Con
stanța, condusă de Petre Niculae, 
președintele sfatului popular al a- 
cestui oraș. (Agerpres)

făcută anul 
de delegația 

Turku, luni a 
Finlanda o delegație a

internaționale spre
Zilele acestea au fost deschise 

cursele aeriene internaționale pentru 
litoralul Mării Negre. Aeroportul de 
la Constanța are în acest sezon tu
ristic legături directe, fără escale, cu 
Londra, Paris, Stockholm, Düssel
dorf, Frankfurt-pe-Main, Bruxelles, 
Viena, München, Linz și cu alte o- 
rașe europene. Transportul este efec
tuat în majoritate de avioane dé tip

*) Prin „runda Kennedy" se înțeleg tra
tativele ce se desfășoară în cadrul Acordu
lui general asupra tarifelor și comerțului — 
G.A.T.T. — în vederea reducerii, reciproce 
a tarifelor vamale între statele membre ale 
Acordului și în primul rînd între S.U.A. 
și țările Pieței comune.

hi laborator se controlează starea plantelor, la ieșirea din etuvă în 
vederea determinării umidității

11-18, aparținînd T.A.R.O.M.-ului, 
precum și ale unor companii din 
Anglia, Austria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. F. Germană, O- 
landa, Suedia. Ținînd seama de dez
voltarea traficului aerian internațio
nal către litoral, care în acest sezon 
se prevede să fie de 3 ori mai mare 
față de cel din anul trecut, pe aero
portul Constanța s-au executat im
portante lucrări de modernizare. 
Pînă în prezent, în vederea primirii 
simultane a unui număr cît mai 
mare de avioane, platforma de îm- 
barcare-debarcare a fost extinsă cu 
circa 6 000 mp. Se apropie de 
sfîrșit construirea unui atelier care 
va fi înzestrat cu utilaje destinate 
verificării aparaturii de bord, între
ținerii instalațiilor aeroportuare. De 
asemenea, pentru echipaj și persona
lul tehnic de servire a aeronavelor 
se amenajează un hotel și un restau
rant modern.

(Agerpres)

Sesiune științifică
aLuni s-a deschis în sala mică 

Palatului R. P. Romîne din Capitală 
cea de-a 3-a sesiune 
de studii și cercetări hidrotehnice. 
La sesiune participă reprezentanți 
ai Academiei R.P. Romîne, Comite
tului de Stat al Apelor, cercetători 
din țară. Iau parte, de asemenea, 
specialiști din R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Po
lonă, R.P. Ungară și U.R.S.S. Timp 
de patru zile vor ii prezentate co
municări științifice care sintetizează 
rezultatele cercetărilor din ultimii 
doi ani în rezolvarea unor probleme 
de specialitate. La sesiune vor face 
comunicări și invitați din țările par» 
ticipante.

a Institutului

(Agerpres)

Un ofițer elvețian care a vizitat Coreea 
de sud descrie în ziarul „DIE TAT’ dru
mul parcurs de el de la Panmunjon la 
Seul :

„Am chemat mașina să vină la ora 14 
penfru ca să merg lă Seul. Nu de mult 
a căzut zăpadă și noaptea trecută a în
ceput să se topească. Pînă la Munsanli 
este un drum de pămînt. Copii în zdrențe, 
cu ochi nespus de triști, cerșesc țigări sau 
gumă de mestecat ; la marginea drumului 
stau bătrîni, femei și bărbați uilîndu-se fix 
înainte. Nu mai au nimic de oferit, nimic 
de așteptat. La stînga și la dreapta se 
află gherete sărăcăcioase de seînduri, du- 
ghene care sînt foafe stropite cu noroi. Și

peste tot se aciuiesc bătrîni, mereu 
stropiți de mașini ; dar rămîn nemișcați cu 
șuvițe de păr pe față, învinși de o soartă 
pe care nu mai pot s-o schimbe.

După localitatea Munsanli drumul este 
asfaltat și mai vizibil.

La ora 15 fix plecăm cu frenul. Primul 
vagon este de clasa înftia și este rezervat 
penfru militari străini. Se stă comod în 
pernele roșii de pluș. Din cînd în cînd un 
coreean răbdător și cu spatele încovoiat 
vine și strînge pe făraș gunoaiele pe care 
acești privilegiați le aruncă pe jos.

Vreau să privesc peisajul coreean, acel 
peisaj liniștit și frumos care te dispune la 
o ușoară melancolie. De ce oare ? Aici, 
afară, departe de influența armatei, satele 
coreene au rămas veritabile — cu aco
perișuri late și înalte din pai de orez. Ici 
și colo acoperișurile au o culoare mai 
neagră, paiul s-a învechit. Orezul, hrana 
de bază, este insuficient și prețurile cresc. 
Asta nu că s-ar fi ferminat, ci penfru că

marii negustori îl rețin. Cînd în marile 
orașe oamenii vor flămînzi, copiii vor J 
avea obrajii supți și burțile umflate, atunci 
prețul va ajunge la o sumă mare și ren
tabilă.

Peisajul este deluros și gol. Asta îl face 
melancolic. Păduri nu există. Japonezii, în 1 
timpul celor 40 de ani de dominație grea, : 
au tăiat și ultimul copac. Pini tineri se 
văd singuratici la orizont. împrejurimile îți î 
fac impresia unui șes de care s-a prins ț 
un lanț de dealuri. Trenul merge la a- ~ 
ceeași altitudine ocolind dealurile...

Iarăși trecem cu trenul pe lingă un sat. 
O femeie merge pe cărarea îngustă spre 
casa ei din lut. Are o jachetă roșie și o J 
fustă albă pînă la glezne. Pe cap duce o 
legătură de zarzavat kimși și în spate, : 
legat cu un batic, copilul. Copiii mici își ș 
petrec primii ani din viață în spatele 
mamei ținîndu-se cu picioarele sfrîns de 
mijlocul ei.

...Mîncarea la vagonul restaurant este 
bună. Fețele albe de masă sînt curate. ? 
Coreenii care mănîncă aici aparțin clasei 
de vîrf ; coreeanul de rînd nu poate să-și 
permită să cumpere un bilei de tren. I

SOFIA

iNTlLNiREÂ INTERNAȚIONALĂ A REPREZENTANȚILOR 
UNIUNILOR SCRIITORILOR DIN ȚĂRILE BALCANICE

SOFIA 25. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite :

La Sofia s-a deschis întîlnirea in
ternațională a reprezentanților u- 
niunilor scriitorilor din țările bal
canice convocată din inițiativa u- 
niunilor de scriitori din Bulgaria și 
Romînia, în scopul strîngerii legătu
rilor dintre scriitorii din această 
zonă a Europei. La lucrări participă 
peste 30 de scriitori și critici lite-

rari din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Romînia și Turcia. De
legația țării noastre este alcătuită 
din Marcel Breslașu, membru al Bi
roului Uniunii scriitorilor, redactor- 
șef al revistei „Secolul 20“, Pop 
Simion, secretar al Uniunii scriito
rilor, Ov. S. Crohmălniceanu, Al. 
Piru și I. D. Bălan, critici literari.

Lucrările întîlnirii continuă.

de box

VăZITA DELEGAȚIEI DE SPECIALIST!■*  J
ROMÎNI ÎN FRANȚA

PARIS 25 (Agerpres). — în 
ziua de 25 mai, delegația R. P. 
Romîne, condusă de Gheorghe Ră- 
doi, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, a fost primită, la 
Centrul național al industriei și teh
nicii, de conducători ai întreprin
derilor de mașini-unelte, din Fran
ța, în frunte cu Jacques Line. 
Cu acest prilej, gazdele au prezentat 
delegației romîne principalele secții 
ale celei de-a H-a expoziții bienale 
de mașini-unelte, care s-a deschis 
luni la Palatul apărării. în cinstea 
oaspeților romîni a fost oferit un 
dejun.
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VOLEI. — Astăzi, în sala sportu
rilor Floreasca are loc meciul re
vanșă de volei dintre echipele repre
zentative feminine ale R. P. Romîne 
și R. P. Ungare. Jocul începe la o- 
rele 18. în prima întîlnire, disputată 
duminică, voleibalistele noastre au 
cîștigat cu 3—0.

FOTBAL. — Echipa vest-germană 
de fotbal F.C. Nürenberg își conti
nuă turneul în țara noastră întîlnind 
miercuri pe stadionul Dinamo, cu în
cepere de la orele 17, o selecționată 
divizionară.

ȘAH. — Turneul internațional fe
minin de șah de la Suhurni a fost 
cîștigat de campioana mondială 
Nona Gaprindașvili, care a totalizat 
10 puncte din 11 posibile. Șahista 
romînă Margareta Teodorescu a re
mizat în ultima rundă cu campioa
na U.R.S.S., Maia Ranniku, ocupînd 
locul 9 cu 4, 5 puncte.

TENIS. — Sportivii noștri au cîș
tigat trei probe în cadrul turneului 
internațional care a luat sfîrșit la

Riga. In proba de simplu masculin, 
primul loc a revenit campionului ro
mîn Ion Țiriac, care l-a învins cu
6— 2 ; 3—6 ; 6—3 ; 6—4 pe coechipie
rul său Petre Mărmureanu. La du
blu, perechea Țiriac—Mărmureanu 
a dispus în finală cu 6—4 ; 1‘—6 ;
7— 5 ; 6—2 de Potanin, Mozer
(U.R.S.S.). Jucînd alături de Kull 
(U.R.S.S.) în proba de dublu mixt, 
Țiriac și-a înscris numele pe lista 
învingătorilor acestei probe. Țiriac— 
Kull au întrecut cu 6—3 ; 6—3 pe 
Preobrajenskaia (U.R.S.S.), Stahlberg 
(R. D. Germană).

Federația de box a alcătuit prin tra
gere la sorți programul de desfășurare 
a semifinalelor campionatelor republi
cane, care se vor desfășura în cele două 
reuniuni programate la 27 și 28 mai, 
pe stadionul Republicii din Capitală.

27 mai : cat. muscă : N. Gîju—D. Da- 
videscu ; Șt. Constantin—C. Ciucă ; 
cat. pană : C. Buzuliuc — I. Sabău ; ,C. 
Gheorghiu—P. Vanea ; cat. ușoară : I. 
Mihalik—Șt. Popoacă ; I. Dinu—V. 
Tudose ; cat. mijlocie mică : V. Mîrza— 
V. Badea ; I. Loew—I. Olteanu ; cat. 
semigrea : V. Trandafir—M. Nicolau ; 
D. Gheorghiu—Șt. Cojan.

28 mai : cat. cocoș : N. Puiu-N. 
Mîndreanu ; P. Covaliov—C. Popa ; 
cat. semiușoară : I. Vișinescu—C. 
Rusu ; M. Cîrciumaru—N. Deicu ; 
cat semimijlocie : I. Pițu—C. Nicules- 
cU ; I. Covaci—M. Dumitrescu ; cat. 
mijlocie : C. Stănescu—N. Tudor ; M. 
Mariuțan—I. Monea ; cat. grea : O. 
Cioloca—Gh. Negrea ; V. Mariuțan— 
M. Ghiorghioni.

Reuniunile semifinale încep la ora 19. 
învingătorii se vor întîlni în finale la 30 
mai, tot pe ringul montat în incinta 
stadionului Republicii.

In cîteva rînduri
• Eqjiipa olimpică de fotbal • R. P. 

Bulgaria, care se pregătește în vederea 
meciului cu R.P. Romînă de la 81 mai, 
a susținut la Sofia un meci de verificare 
în compania echipei braziliene „Bonsucce- 
so". Oaspeții au cîștigat cu 3—2. Cele două 
puncte ale gazdelor au fost înscrise de 
Vasîliev.

© In cadrul unui concurs de natație des
fășurat la Dortmund, înotătorul Hans Joa
chim (R.F.G.) a stabilit un nou record 
mondial în proba de 200 m liber cu timpul 
de 1’58”2/10. Vechiul record era de 
T58’'4/I0 și aparținea americanului Don 
Schollander din 1968. Unul din locurile de întrecere la sporturi nautice, in cadrul olimpiadei de la Tokio: bazinul de Ia Enoshima

FESTUVALUL DE LA VIENA
Festivalul de la Viena a fost inau

gurat de cancelarul Austriei, J. Klaus. 
In program figurează șase opere și 
cîteva concerte festive care vor marca 
100 de ani de la nașterea lui Richard 
Strauss și mai multe piese de teatru în 
cinstea aniversării a 400 de ani de la 
nașterea lui William Shakespeare.
ÎN URMĂRIREA GANGSTERILOR

După ce a descoperit-o pe d-na Ma
deleine Dassault, într-o fermă părăsi
tă de lîngă localitatea Villers-Sous- 
Saint Leu, poliția franceză a arestat 
duminică alți doi indivizi bănuiți 
au participat la răpirea acesteia in 
noaptea de vineri. Șeful bandei nu a 
putut fi încă arestat. După cum se 
știe, cercetările au fost ordonate de 
însuși ministrul de interne al Franței, 
Frey, la ele participînd peste 10 000 
de polițiști și jandarmi.

LEUL PASCHA 
IN CONVALESCENȚĂ

Pascha — leul unul circ din Cam
bridge — a intrat în convalescență, 
după ce inima sa încetase să mai bată. 
Fiind suferind, Pascha a trebuit 
să fie operat la clinica veterinară 
a Universității Cambridge. La sfîr- 
șitul operației însă, inima acestuia 
a încetat să bată. Masajele externe 
făcute timp de 20 de minute pentru 
a-i reanima inima nu au dus la nici 
un rezultat. Echipa de medici care-1 
opera a trecut atunci la deschiderea 
cavității toracice și la efectuarea de 
masaje electrice, combinate cu injec
tarea de adrenalină. După 35 de mi
nute, inima lui Pascha a început din 
nou să bată și acesta a redeschis ochii. 
După cum a declarat unul din medicii 
care a participat la această operație, 
Pascha va rămîne o săptămînă în spi
tal, după care va putea să-și reia acti
vitatea sa la circ.

AUTOSTRADĂ PRIN SAHARA
Tehnicieni din 10 țări africane s-au 

întîlnit la Alger pentru a discuta un

nou proiect prezentat de un grup de 
experți ai Națiunilor Unite, cu pri
vire la construirea unei autostrăzi 
care va străbate Sahara.

OBIȘNUINȚĂ

Vacile de la ferma lui Merle Miller 
din apropiere de Milford, statul Ne
braska, sînt adepte ale progresului 
tehnic și nu se lasă mulse decît cu 
mulgătoare automate electrice. Cînd o 
furtună a provocat o pană de curent 
la fermă, bătrînul Miller și-a luat un 
scăunel ți dueîndu-se în grajd a încer
cat să mulgă o vacă cu mîna. Vaca, 
de mult dezobișnuită de asemenea 
practici, l-a răsturnat numaidecît cu o 
lovitură de copită.

Plenara C. C.
al P. C. din Chile

SANTIAGO 24 (Agerpres). — La 
Santiago își desfășoară lucrările Ple
nara C.C. al Partidului Comunist din 
Chile consacrată alegerilor preziden
țiale care urmează să aibă loc în 
luna septembrie. în raportul său, 
Manuel Cuantero, secretar al Co
mitetului Central al partidului, a 
analizat situația politică și raportul 
de forțe politice din țară. Raporto
rul a chemat pe comuniști și între
gul popor din Chile să lupte pentru 
victoria în alegeri a candidatului 
pentru funcția de președinte desem
nat de Frontul de acțiune populară 
— senatorul Salvador Allende.
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Demonstrații antiguvernamentale 
în Coreea de sud

Mai multe mii de studenți din Seul 
și din alte orașe sud-coreene — a- 
nunță agenția France Presse — au 
organizat luni demonstrații antigu
vernamentale în cursul cărora au 
cerut lichidarea corupției, pedepsirea 
polițiștilor care au atacat pe studenți 
în timpul manifestațiilor de săptămâ

na trecută și eliberarea celor ares
tați. La Seul poliția a fost pusă în 
stare de alarmă, 300 de persoane au 
fost arestate. Studenții au hotărît 
să organizeze o mișcare de masă 
dacă cererile lor nu vor fi luate în 
considerare săptămîna aceasta.

Aspect din timpul unei demonstrații în Coreea de sud

LA GENEVA

SESIUNE CONSACRATĂ COOPERĂRII IN DOMENIUL
TELECOMUNICAȚIILOR PRIN SATELIT! SI IN METEOROLOGIE

f > J
GENEVA 25 (Agerpres). Corespon

dență specială : La Palatul Națiuni
lor din Geneva s-a desfășurat luni 
a doua zi a lucrărilor celei de-a treia 
sesiuni a subcomitetului pentru 
știință și tehnică al Comisiei O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice, din care fac parte 
28 de state, printre care și R. P. Ro- 
mină. In cadrul acestei sesiuni vor fi 
examinate aspectele științifice și 
tehnice ale cooperării internaționale 
în domeniul telecomunicațiilor prin 
sateliți, al meteorologiei prin sonde 
și sateliți meteorologici, al schimbu
lui de informații, al pregătirii ca
drelor de specialiști etc. După cu- 
vîntul de deschidere rostit vineri de 
dr. D. F. Martyn (Australia), pre
ședintele subcomitetului, au luat cu- 
vîntul reprezentanții S.U.A., Argen
tinei, Franței, U.R.S.S., Indiei, Ja
poniei, R. P. Ungare, Italiei, R. S. 
Cehoslovace, Iranului, R. P. Polone.

In ședința de luni a luat cuvîn- 
tul acad. Elie Carafoli, șeful dele

gației R. P. Romîne, care a subli
niat activitatea secretariatului co
mitetului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, 
precum și a Organizației Mondiale 
de meteorologie care a depus efor
turi susținute pentru realizarea unui 
program în acest domeniu. Repre
zentantul țării noastre a subliniat im
portanța colaborării internaționale 
în acest domeniu, insistînd asupra 
necesității găsirii unei soluții care 
să permită oamenilor de știință din 
țările ce nu dispun de mijloace ma
teriale suficiente, să participe la 
promovarea activității spațiale pe 
plan mondial. Avînd în vedere le
gătura strînsă ce există între me
teorologie și agricultură, a conchis 
acad. Elie Carafoli, delegația romî- 
nă consideră că desfășurarea unei 
activități practice mai intense va fi 
de un real ajutor țărilor în a căror 
economie agricultura ocupă un loc 
important.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, a fost 
dată publicității declarația comună 
asupra tratativelor dintre șeful gu
vernului sovietic, N. S. Hrușciov, și 
președintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser. Cele două părți, 
se spune în declarație, au manifestat 
în cursul tratativelor dorința de a 
colabora strîns pentru întărirea re
lațiilor reciproce în toate domeniile. 
Punctele de vedere ale părților au 
coincis în probleme internaționale de 
cea mai mare importanță. Părțile 
au reafirmat atașamentul popoarelor 
lor față de politica coexistenței paș
nice, considerînd-o drept baza rela
țiilor reciproce dintre toate țările, 
independent de orînduirea lor socia
lă. Părțile constată necesitatea lichi
dării bazelor militare străine, care 
creează focare de amenințare impe
rialistă împotriva securității popoa
relor. Ele își exprimă sprijinul lor 
deplin moral și material luptei po
poarelor din sudul Peninsulei arabi
ce, Oman, Aden, precum și din alte 
țări în lupta lor împotriva colonia
lismului și a dominației străine.

In declarație se spune că Uniunea 
Sovietică își exprimă sprijinul de
plin luptei statelor arabe împotriva 
planurilor agresive ale forțelor im
perialiste care caută să folosească 
problema Palestinei pentru intensifi
carea încordării în Orientul Apropiat 
și împiedică reglementarea acestei 
probleme în conformitate cu hotărî- 
rea O.N.U.

Părțile reafirmă 
poarelor 
O.N.U. și ale 
internaționale, hotărîri care prevăd 
necesitatea lichidării colonialismului 
și acordarea independenței tuturor 
țărilor și popoarelor înrobite în ve
derea eliberării lor depline de toate 
formele de dependență și exploatare. 
Cele două părți subliniază necesita
tea intensificării acțiunilor comune 
ale popoarelor care luptă împotriva 
imperialismului și dominației străi
ne, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
popoarelor și instaurarea unei păci 
trainice în întreaga lume.

In cursul tratativelor, șeful gu
vernului sovietic, N. S. Hrușciov. a 
exprimat, în numele poporului so
vietic, sprijin pentru hotărîrile care 
au fost adoptate la Conferința de la 
Addis-Abeba a șefilor de state și de 
guverne africane în problemele uni
tății africane.

Cele două părți consideră că drep
turile legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U. trebuie să fie restabilite și 
își exprimă sprijinul față de reven
dicările R. P. Chineze în legătură cu 
străvechiul teritoriu chinez — insula 
Taivan.

Partea sovietică a declarat că ea

fidelitatea po- 
lor față de hotărîrile 

celorlalte organizații

va sprijini convocarea celei de-a doua 
Conferințe a țărilor afro-asiatice 
dacă această conferință va avea ca 
scop unirea tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului. 
în declarație se arată că în intere
sul desfășurării cu succes a celei 
de-a doua Conferințe a țărilor afro- 
asiatice este foarte important să se 
asigure participarea la lucrările ei a 
tuturor statelor din Asia și Africa 
care duc lupta pentru pace, liberta
te, independență națională, împotri
va imperialismului și colonialismu
lui.

Sprijinind Organizația Națiunilor 
Unite, cele două părți arată că în 
scopul întăririi acesteia este necesa
ră o reprezentare mai largă a țărilor 
Asiei și Africii în toate organismele 
acestei organizații.

în timpul tratativelor, părțile au 
constatat că între U.R.S.S. și R.A.U. 
s-au stabilit relații trainice de prie
tenie, colaborare strînsă în domeniul 
politic, economic, cultural și în alte 
domenii.

Guvernul R.A.U. relevă cu recu
noștință marea importanță a ajuto
rului și sprijinului acordat de po
porul sovietic Republicii Arabe 
Unite în perioada formării ei și, în
deosebi, în perioada respingerii de 
către poporul egiptean a triplei a- 
gresiuni imperialiste din anul 1956.

Uniunea Sovietică a consimțit să 
acorde sprijin în construcția obiecti
velor industriale prevăzute în cel 
de-al doilea plan cincinal al dezvol
tării industriale pe anii 1965-70, și 
în primul rînd în construirea celei 
de-a doua părți a barajului de la 
Assuan, a unui combinat metalurgic 
cu o capacitate de un milion tone de 
oțel pe an, cu ciclu metalurgic com
plet, a unei uzine constructoare de 
mașini grele, precum și a unor termo 
și hidrocentrale. U.R.S.S. va pune la 
dispoziția guvernului R.A.U. un nou 
credit pe termen lung în sumă de 
252 milioane ruble și va transmite 
guvernului R.A.U. mașini agricole și 
mijloace tehnice agricole pentru 
crearea unei mari gospodării meca
nizate.

N. S. Hrușciov a invitat pe pre
ședintele Nasser să viziteze Uniunea 
Sovietică. Președintele R.A.U. a pri
mit cu mulțumiri această invitație 
prietenească.

*
La 25 mai s-a înapoiat din Repu

blica Arabă Unită la Moscova dele
gația sovietică condusă de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. La aerodro
mul Vnukovo delegația a fost în- 
tîmpinată de Leonid Brejnev, A- 
leksei Kosîghin, Mihail Suslov și 
alți conducători sovietici.

Incidente tragice 
în capitala Perului

LIMA 25 (Agerpres). — Stadionul 
național din Lima a fost duminică 
teatrul unei tragedii unice în istoria 
fotbalului mondial. Peste 350 de per
soane au murit, iar alte 800 au fost 
grav rănite. Stadionul găzduia întîl- 
nirea internațională de fotbal Peru- 
Argentina, contînd pentru prelimi
nariile olimpice de la Tokio și era 
condusă de arbitrul Uruguayan, 
Angel E. Pazôs. Cu șase minute 
înainte de sfîrșitul meciului, cînd 
Argentina conducea cu 1—0, repre
zentativa Perului egalează, dar ar
bitrul nu acordă golul. în acest mo
ment, mai mulți spectatori au pă
truns pe- teren. Personalul de ordine 
și poliția, sosită la fața locului, au 
încercat să-i împrăștie și să restabi
lească ordinea, folosind în acest 
scop bombe lacrimogene, cîini poli
țiști și trăgînd focuri de armă în 
aer. Alarmați, spectatorii s-au în
dreptat spre porțile de ieșire ale sta
dionului, care erau însă închise. 
Aceasta a făcut să sporească panica 
și a dus la asfixierea și călcarea în 
picioare a celor ce-au căzut sub pre
siunea miilor de oameni care se în
ghesuiau spre ieșire. Pe străzile din 
jurul stadionului s-a produs o 
supraaglomerare, numeroase mașini 
și ambulanțe au fost răsturnate și 
incendiate, iar vitrinele unor maga
zine au fost dțstruse, ceea ce a dat 
prilej răufăcătorilor să opereze 
furturi. La porțile spitalelor, grupuri 
mari de cetățeni care-și căutau ru
dele, au protestat împotriva folosi
rii de către poliție a gazelor lacri
mogene, din care cauză s-a produs 
panică. Guvernul a instituit starea 
excepțională pe termen de 30 de 
zile. S-a proclamat doliu național 
pe timp de o săptămînă.

CONTRACT COMERCIAL ÎNTRE 
ÎNTREPRINDEREA CEHOSLOVACĂ 
„STROJIMPORT" Șl FIRMA 
ENGLEZĂ „POWER-GAS"

PRAGA 25 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., la 25 
mai, s-a încheiat la Praga un con
tract între . întreprinderea ceho
slovacă de corherț exterior „Stroj im
port“ și reprezentanții firmei en
gleze „Power Gas“ din Stockton, pe 
baza căruia firma engleză va livra 
Cehoslovaciei utilaj în valoare de 
80 000 000 de coroane pentru pro
ducția de amoniac lichid și uree. U- 
tilajele au fost cumpărate de către 
Cehoslovacia pe credit pe termen 
lung. După cum subliniază agenția 
C.T.K., „acesta este cel mai mare 
contract de livrări de utilaje tehno
logice încheiat de Cehoslovacia cu 
țări capitaliste“.

Declarațiile senatorului american Morse
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Intr-o declarație făcută duminică la 
Washington senatorul american 
Wayne Morse s-a pronunțat împo
triva extinderii războiului din Viet
namul de sud, arătînd că în locul 
actualei politici, S.U.A. ar trebui să 
sprijine crearea unei forțe de pace 
a O.N.U. în Vietnamul de sud. Pe 
de altă parte, relatează agenția

Associated Press, Wayne Morse a 
declarat că S.U.A. trebuie să spriji
ne apelul Franței de a se convoca 
la Geneva o nouă conferință pen
tru reglementarea situației din Viet
namul de sud. Senatorul Morse, 
continuă agenția, a apreciat nega
tiv zborurile' efectuate de avioane
le de recunoaștere cu reacție ale 
S.U.A. deasupra regiunilor din Laos 
controlate de forțele Patet Lao.

TRATATIVE ÄLGERO - MAROCANE
ALGER 25 (Agerpres). — In loca

litatea Tlemcen din vestul Algeriei, 
au început luni tratative algero-ma- 
rocane la care sînt discutate căile 
de rezolvare a tuturor problemelor 
litigioase dintre cele două țări. De
legațiile sînt conduse de ambasado
rii celor două țări. După cum se 
știe, paralel, au loc lucrările Comi
siei de arbitraj a Organizației Uni
tății Africane pentru soluționarea 
conflictului de frontieră algero-ma- 
rocan.

Reconstituirea scenei asasinării
lyi John Kennedy

ELIBERĂRII AFRICII
Festivități în diferite țări ale continentului©

• Declarații ale unor personalități politice 
© Miting antirasist la Capetown

ADDIS-ABEBA 25 (Agerpres). — 
Drapelele tuturor țărilor indepen
dente din Africa au împodobit, la 25 
mai, străzile capitalei Etiopiei, Addis 
Abeba, sediul provizoriu al Organi
zației Unității Africane, înființată cu 
un an în urmă la Conferința șefilor 
statelor și guvernelor africane. în 
cadrul unei ceremonii solemne, în 
prezența conducătorilor statului etio
pian și membrilor corpului diploma
tic, Kifle Wodajo, secretarul provi
zoriu al O.U.A., a rostit un discurs 
în care a chemat la izolarea totală, 
politică, diplomatică și economică a 
Portugaliei și Republicii Sud-Afri- 
cane, subliniind că embargoul limi
tat instituit de Consiliul de Securita
te împotriva acestor două țări este 
ineficace. El s-a pronunțat pentru 
lichidarea rămășițelor colonialismu
lui de pe continentul african, atră- 
gînd îndeosebi atenția guvernului 
englez asupra necesității reglemen
tării problemei viitorului Rhodesiei 
de sud, în conformitate cu aspira
țiile populației africane. Ministrul 
afacerilor externe al Etiopiei, Kete- 
ma Yifru, a dat apoi citire unui 
mesaj al împăratului Haile Selassie 
al Etiopiei în care se face bilanțul 
primului an de existență a Organi- 

Africane. Ziua 
fost marcată 

și alte ma- 
țările con-

zației Unității 
eliberării Africii a 
prin demonstrații 
nifestări în toate 
tinentului african. La Dar Es Salaam, 
capitala Tanganicăi, a avut loc o 
mare demonstrație organizată de 
partidul de guvernămînt, Uniunea 
națională africană. Demonstrații si
milare au avut loc în Zanzibar, unde 
prim-vicepreședintele Republicii U- 
nite Tanganica și Zanzibar, Abeid 
Karume, a rostit un diseurs în care a 
chemat la luptă pentru unitatea 
Africii. Mii de muncitori, intelectuali, 
femei au demonstrat pe străzile ca
pitalei Republicii Ghana, Accra, 
scandînd lozinci anticolonialiste, 
pentru unitatea Africii, împotriva 
rasismului.

ACCRA 25 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la postul de radio Accra cu 
prilejul primei aniversări a Confe
rinței de la Addis-Abeba, dr. Kwame 
Nkrumah, președintele Ghanei, a 
criticat cu vehemență politica Portu
galiei în Angola, Mozambic și în alte 
teritorii africane aflate sub domina
ția ei. „Portugalia, a spus vorbitorul, 
își continuă războiul absurd pentru

simplul motiv că nu vrea să renunțe 
la fosta ei glorie colonială. Ea refuză 
să recunoască realitățile lumii con
temporane, cramponîndu-se de ilu
zia că-și poate continua dominația 
în aceste teritorii“. Președintele 
Ghanei a cerut țărilor membre ale 
N.A.T.O. să înceteze ajutorul pentru 
Portugalia.

NAIROBI 25 (Agerpres). — „Suc
cesele realizate de Organizația Uni
tății Africane în timpul existenței 
sale constituie o dovadă grăitoare a 
faptului că africanii își rezolvă sin
guri, prietenește, problemele dificile 
ce stau în fața lor“, a declarat pri
mul ministru al Kenyei, Jomo Ke
nyatta, în cuvîntarea rostită la Nai
robi cu prilejul Zilei eliberării Afri
cii.

PORTO-NOVO 25 (Agerpres). — 
Secretarul general al Uniunii gene
rale a muncitorilor din Dahomey a 
declarat că Ziua eliberării Africii 
constituie un nou îndemn la extin
derea luptei pentru lichidarea defi
nitivă a rămășițelor colonialismului 
pe continentul african. în această zi 
festivă a tuturor popoarelor din 
Africa, oamenii muncii din Dahomey 
salută cu căldură pe toți luptătorii 
împotriva colonialismului, pentru 
dezvoltarea liberă și democratică a 
țărilor africane.

CONAKRY 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul primei aniversări a Confe
rinței de la Addis-Abeba, Amilcar 
Cabrai, secretarul general al Parti
dului de luptă pentru eliberarea 
Guineei Portugheze și a Insulelor 
Capului Verde, a declarat că în 
timpul sezonului uscat din Guineea 
Portugheză forțele insurgente din a- 
cest teritoriu au provocat înfrîngeri 
grele trupelor coloniale portugheze.

CAPETOWN 25 (Agerpres). — O 
demonstrație antirasială, pe care a- 
genția U.P.I. o consideră de o am
ploare fără precedent în Republica 
Sud-Africană, a avut loc duminică 
în orașul Capetown. Peste 3 000 de 
reprezentanți ai diferitelor grupuri 
ale populației sud-africane au parti
cipat la un miting protestînd împo
triva intenției ministrului de inter
ne, Vorster, de a cere prelungirea 
legii cu privire la detențiunea pe 
timp de 90 de zile fără acțiune juri
dică. în cuvîntările lor, vorbitorii au 
cerut anularea imediată a aceșifc. 
legi.

Activitatea diplomatică 
in legătură 
din Laos

cu situația

(Agerpres). — In- 
presă organizată 
prințul Suvanna

SCURTE ȘTIBI

Corespondența din Atena

SĂPTĂMÎNA IN GRECIA
Cerul Greciei și-a regăsit din nou 

culoarea sa de albastru tare, o dată 
cu natura în floare și sezonul căldu
ros care s-a instalat zilele acestea 
mai ales la Atena. In apropierea ca
pitalei, Egeea primește calm în bra
țele ei tot mai mulți înotători și 
amatori de plajă, în timp ce turiștii 
străini încep să împînzească locurile 
istorice ale antichității grecești sau 
peisajele însorite ale Eladei.

Mulți greci încep să-și facă de a- 
cum planuri de concediu : cei care 
au posibilitatea vor evada în curînd 
din valul de căldură, insuportabil 
vara la Atena. Parlamentul își reîn
cepe ultima parte a sesiunii sale 
înainte de îndelungata vacanță ce va 
dura pînă la toamnă. In paginile zia
relor, problema Ciprului nu și-a pier
dut încă prioritatea și se pare că o 
va mai deține un timp. Ziariștii greci 
spun că situația este acum mai cal
mă. Dar ei adaugă că o soluție a 
problemei cipriote, care să fie accep
tată de toate părțile, nu se întreve
de încă.

Cel de-al doilea Maraton (marș) al 
păcii, care a avut loc duminica tre
cută, a constituit un eveniment de
osebit atît pentru opinia publică cit 
și pentru presă, care l-a privit, fi
rește. prin filtre diferite. De-a lun
gul traseului Maraton-Atena, local
nicii, precum și mulți atenieni, nu 
au mai văzut doar un singur om în- 
treprinzînd această temerară încer
care. In antichitate și anume în anul 
490 î.e.n., acel om a fost soldatul Fi- 
dipides, care a străbătut în fugă cei 
42 km ai traseului pentru a vesti, 
o dată cu ultima sa suflare, victoria 
eroică a grecilor împotriva perșilor 
cotropitori. Anul trecut, la primul 
Maraton al păcii, singurul om care 
a putut începe marșul pe clasicul 
traseu — celorlalți mii de oameni 
doritori s-o facă li s-a interzis — a 
fost deputatul Lambrakis, care se 
bucura de imunitate parlamentară. 
Dar nici el n-a putut ajunge la ca

pătul traseului pentru că, în ciuda 
imunității sale parlamentare, a fost 
arestat. La cîteva zile după aceasta, 
Lambrakis a fost asasinat la Salonic, 
în condițiile cunoscute, după ce par
ticipase la o întrunire a partizanilor 
păcii. Acest fapt a stîrnit un val de 
indignare și proteste împotriva regi
mului de atunci al partidului de 
dreapta E.R.E. După puțină vreme, 
guvernul E.R.E. a fost nevoit să-și 
dea demisia.

Anul acesta, Maratonul păcii s-a 
desfășurat în alte condiții. Cu toată 
ploaia din acea zi, Maratonul a cu
noscut o largă participare, la el luînd 
parte zeci de mii de persoane. Spre 
deosebire de fostul guvern E.R.E., 
actualul guvern de centru a permis 
această demonstrație pentru pace.

Comentînd Maratonul păciis ziarul 
de centru „Ta Nea" menționa că a- 
ceasta „a fost o adevărată sărbătoa
re la care mii de tineri s-au întîlnit 
din toate colțurile Greciei spre a-și 
uni glasurile lor contra războiului“.

Atenienii au putut vedea pe ma- 
ratoniști în seara aceleiași zile, după 
sosirea lor în oraș, adunați la un 
mare miting în parcul Areos.

Maratonul păcii, la care au asistat 
și soli ai păcii din diferite țări, a 
stîrnit și unele controverse. Liderul 
partidului E.R.E., Kanelopulos, a cri
ticat guvernul pentru autorizarea a- 
cestei demonstrații. Presa E.R.E. a 
susținut că ar fi vorba de o demon
strație a partidului E.D.A. și a altor 
forțe de stînga. Unele ziare de cen
tru, ca „To Vima", nu s-au arătat 
favorabile acestei manifestări popu
lare.

Primul ministru Papandreu, deși 
a autorizat Maratonul, și-a exprimat 
ulterior părerea că acesta nu ar fi 
fost necesar întrucît, după cum a 
spus el, „întregul popor grec se pro
nunță pentru pace".

★
Un important' eveniment al săptă- 

mînii pentru poporul grec l-au con-

stitult festivitățile care au avut loc 
timp de 3 zile în insula Corfu cu 
prilejul centenarului unirii celor 7 
■insule ionice cu Grecia. La aceste 
festivități au participat regele Con
stantin, primul ministru Papandreu, 
membri ai guvernului grec, deputați, 
înalți demnitari, diplomați.

Așezate de-a lungul coastelor de vest 
ale Greciei, principalele insule din 
Marea Ionică au fiecare în parte cîte 
ceva specific. Corfu, cea mai frumoa
să dintre aceste insule, a inspirat 
numeroși poeți care au denumit-o 
„perla Mării Ionice“, pentru peisajul 
turistic , climatul său și pentru bogă
ția monumentelor sale. Cefalonia — 
cu locuitorii ei fie marinari, fie negu
țători. Itaka este locul de naștere al 
legendarului Ulise, iar Lefkas este 
cunoscută pentru vinurile sale bune 
ce le produce. Zakynthos (Zante), 
insulă fertilă și loc al unei înalte 
culturi și civilizații, este cunoscută 
ca patria multor poeți și oameni de 
litere remarcabili, printre care se 
află și poetul național Solomos.

Insulele ionice, care au cunoscut 
în trecut dominația străinilor și di
verse „protectorate", ultimul dintre 
ele fiind cel britanic, s-au unit ofi
cial cu Grecia la 21 mai 1864, ca ur
mare a luptei pentru unitatea națio
nală, dusă de populația din aceste 
insule.

DALLAS 25 (Agerpres). — La 22 
mai, comisia prezidențială Warren 
a procedat la o reconstituire minu
țioasă a scenei asasinării președin
telui Kennedy. Lee Rankin, purtăto
rul de cuvînt al comisiei Warren, a 
declarat că agenții F.B.I.-ului, care 
au participat la această reconstitui
re, au avut în primul rînd sarcina 

ide a verifica amplasarea precisă a 
automobilelor din cortegiul de ma
șini și poziția pasagerilor lor în mo
mentul cînd au fost trase focurile 
de armă. Agentul care ocupa locul 
președintelui Kennedy avea pe spa
te o cruce însemnată cu creta pe lo
cul unde primul glonte îl atinsese 
me președinte. De asemenea, el purta 
’la cap un bandaj fals indicînd locul 
precis unde al treilea glonte l-a u- 
cis pe Kennedy. Un al doilea agent, 
.reprezentînd pe guvernatorul John 
Connally, îmbrăcase vesta pe care 
acesta o purtase în ziua crimei. 
Gaura făcută de glonte în vestă era 
'înconjurată de un cerc alb. în sfîr- 
șit, un al treilea agent, trăgător de 
'elită, era plasat la fereastra celui

de-al șaselea etaj al imobilului de
pozitului de cărți, de unde, cum se 
crede, au fost trase cele trei focuri 
de armă. Folosind arma criminală 
cu vizor telescopic, acest agent a re
petat gesturile asasinului presupus 
al președintelui Kennedy. Servin- 
du-se de numeroase fotografii ale 
scenei asasinatului, agenții F.B.I.- 
ulul s-au străduit să reconstituie cu 
cea mai mare exactitate posibilă 
toate amănuntele acestui tragic eve
niment. Circulația mașinilor și 
pietonilor a fost întreruptă pentru 
această reconstituire. Mal multe ca
mere fotografice, una minusculă in
stalată chiar pe arma asasină, au 
filmat scena din cele mai diferite 
unghiuri. Toți participanții la recon
stituire erau în contact unii cu alții 
prin radio. O mare mulțime a ur
mărit în tăcere reconstituirea cri
mei. Printre cei care au asistat se 
aflau și deținuții de la închisoarea 
din Dallas, unde se află și Jack 
Ruby, ucigașul asasinului presupus 
al lui Kennedy, Lee Oswald Harvey.

VIENTIAI E 25 
tr-o conferință de 
luni la Vientiane, 
Fumma, primul ministru al guver
nului laoțian, a declarat că este de 
acord să se convoace la Geneva o 
conferință pentru a discuta situația 
din Laos, dar numai cu condiția să 
se înceteze focul, iar trupele Patet 
Lao să se retragă pe pozițiile ini
țiale. El l-a invitat apoi pe prințul 
Sufanuvong, președintele Partidului 
ITeo Lao Haksat, să vină la Vientia
ne sau Luang Prabang, pentru a 
discuta actuala stare de lucruri din 
Laos. Se știe însă că prințul Sufa
nuvong, ca și ceilalți miniștri din 
partea partidului Neo Lao Haksat, 
refuză să vină la Vientiane atîta 
timp cît nu le este garantată secu
ritatea personală.

Citind surse oficiale, agenția 
France Presse relevă că problema 
laoțiană „a constituit obiectul unui 
schimb de vederi între guvernele 
englez și francez în ultimele 48 de 
ore“. Purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al Marii 
Britanii a declarat în conferința sa 
de presă de luni că guvernul englez 
a insistat pe lîngă cel francez asu
pra „utilității unor consultări prea
labile la Vientiane, între reprezen
tanții puterilor semnatare ale acor
durilor de la Geneva".

TOKIO. Delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în frunte cu Anas
tas Mikoian, care face o vizită în Ja
ponia, a fost primită la 25 mai de 
împăratul Hirohito. Intre împăratul 
Japoniei și membrii delegației sovie
tice a avut loc o convorbire priete
nească.

HAVANA. Râul 
cerilor externe al 
Departamentului 
prin ambasadorul 
protest împotriva

Roa, ministrul afa- 
Cubei, a transmis 
de Stat al S.U.A., 
Elveției, o notă de 
hotărîrii Ministeru

lui Comerțului al S.U.A., care a inter
zis vînzarea de medicamente pentru 
Cuba.

PARIS. In cea de-a 7-a circum
scripție a departamentului Meurthe- 
et-Moselle (bazinul siderurgic Longwy) 
a avut loc primul tur de scrutin al 
alegerilor legislative parțiale. Candida- 
ții partidului comunist au obținut 
46,74 la sută din voturi (cu 12,35 la 
sută mai mult decît la alegerile le
gislative din noiembrie 1962).

ADEN. în provincia Radfan din Fe
derația Arabiei de sud contiuă lupte
le între trupele britanice și triburile 
răsculate. Unitățile de parașutiști 
britanici au întîmpinat, potrivit rela
tărilor agenției Reuter, o rezistență 
îndîrjită în regiunea Hajib. Răscula- 
ții acționează, de asemenea, în re
giunea Wadi Misrah.

Corespondența din Geneva

La Expoziția națională a Elveției

TOKIO. Camera Superioară a Par
lamentului japonez a aprobat la 25 
mai Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în at
mosferă, spațiul cosmic și sub apă. 
Din 154 de consilieri prezenți, 151 
au votat pentru ratificarea tratatului.

Atenția observatorilor politici este 
atrasă de un fapt care face și obiec
tul mai multor comentarii în presă. 
Este vorba despre audiența îndelun
gată a deputatului E.D.A., Stamatis 
Merkuris, la regele Constantin. Zia
rul de centru „Ethnos" subliniază 
că regele a primit pentru prima 
dată un deputat de stînga.

ÀI. GHEORGHIU

După Berna, Zürich și Geneva, 
orașul Lausanne găzduiește de cîtva 
timp cea de-a 6-a expoziție națională 
organizată de Elveția în cei peste 
100 de ani de existență 
rației.

Amplasată pe malul lacului Lé
man, pe o suprafață de 
dintre care 150 000 
față construită, expoziția de la 
Lausanne redă, prin numeroase 
mostre, fotografii, grafice și vitralii, 
pe alocuri folosind aplicații ale teh
nicii electronice, viața economică, 
social-politică și științifică a Confe
derației elvetice. Pregătirea expozi
ției a durat nu mai puțin de 4 ani. 
Ea a comportat unele lucrări de am
ploare, cum ar fi recuperarea unei 
suprafețe mlăștinoase de 220 000 mp 
din lacul Léman. Un păienjeniș de 
linii de cale ferată, din care trenul 
de vehicule denumit monorail fo
losește cîte una, marchează drumul 
pe care vizitatorii sînt transportați 
spre cele 7 sectoare ale expoziției.

Unul dintre sectoare constituie o 
introducere și un rezumat al întregii 
expoziții. Este o evocare a celor mai 
de seamă pagini din istoria Confe
derației, incluzînd, de pildă, mo
mente ale luptei pentru independen-

a Confede-

550 000 mp, 
mp supra-

ță din perioada lui Wilhelm Tell. 
Este, de asemenea, o prezentare a 
etapei în care se află astăzi Elveția, 
ca țară cu o industrie dezvoltată și 
cu o agricultură de un remarcabil 
nivel tehnic. Vizitatorul ia cunoștință 
în acest sector și de unele dintre 
problemele care au început să se 
pună în timpul din urmă, cum ar fi, 
de pildă, insuficienta satisfacere a 
cerințelor mult sporite de cadre cu 
înaltă calificare, 
aspect, 
consacrat expoziției, „ 
de Genève" scrie că

Comentînd acest 
într-un supliment special 

La Tribune 
această 

lipsă începe să se resimtă „în aproa
pe toate profesiunile pentru care 
este necesară pregătirea în Univer
sitate“. Ziarul se întreabă dacă „per
spectiva unui cîștig rapid nu atrage 
spre afaceri, mulți tineri care ar pu
tea să studieze".

Intr-un grup de construcții cu ar
hitectură dinamică este adăpostit 
sectorul industrie și artizanat. Secto
rul atrage în mod deosebit atenția 
vizitatorului nu numai prin mașinile 
și instalațiile cotate pe piața mon
dială sau prin creațiile remarcabile 
ale unor artiști ai lucrului de mină, 
expuse aici, ci și prin unele parti
cularități pe care le prezintă uceas-

tă ramură a economiei elvețiene. In
dustria țării se caracterizează prin- 
tr-o concentrare pe unele produse 
de un grad ridicat de tehnicitate, de 
la ceasornice și pînă la unele ma- 
șini-unelte. Unul dintre graficele ex
puse arată că din diferența dintre 
prețul materiilor prime importate 
și prețul produselor obținute prin 
prelucrarea lor se formează cea mai 
mare parte a venitului național al 
Elveției.

O galerie reușită de exponate o 
formează în acest sector aparatele de 
precizie, în special ceasornicele. El
veția exportă anual circa 45 milioane 
de ceasuri. O hală de mașini textile 
încheie acest sector cu cea mai ve
che industrie elvetică.

Schimburile comerciale ocupă un 
loc important în economia Elveției. 
Diversele activități tratate în sec
torul comercial al expoziției sînt în
fățișate vizitatorilor printr-o bandă 
luminoasă ingenioasă.

Alte aspecte care formează temele 
acestei expoziții, ce se organizează 
după fiecare sfert de veac, se referă 
la transporturi și comunicații, la sa
tul elveție, la preocupările cotidiene 
ale elvețienilor.

Gh. CERCELESCU

HELSINKI. La 23 mai Janusz Bu- 
rakiewicz, ministru adjunct al comer
țului exterior al Poloniei, și O. I. Ma- 
ttila, ministrul industriei și comerțului 
al Finlandei, au semnat la Helsinki un 
acord pe termen lung cu privire la 
schimburile comerciale între cele două 
țări în perioada 1964—1966.

BELGRAD. După cum transmite a- 
genția Taniug, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit 
pe președintele guvernului autonom 
al Rhodesiei de nord, dr. Kenneth 
Kaunda, care se află într-o vizită ofi
cială în Iugoslavia.

GENEVA. La 25 mai a avut loc la 
Geneva o întrevedere între Bruno 
Kreisky, ministrul de externe al Aus
triei, și Giuseppe Saragat, ministrul de 
externe al Italiei, în problema regiu
nii Alto-Adige, situată la frontiera 
dintre cele două țări.

ALGER. In luna august, președintele 
Gamal Abdel Nasser va întreprinde o 
vizită oficială în Algeria, a anunțat 
președintele Ben Bella, la ședința din 
25 mai a Comitetului Central al Fron
tului de Eliberare Națională.
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