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acestor cifre se ascund și din partea unor comitete ale sfaturilor populare o-La Buzău, cetățenii au
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Secția cazangerîe a uzinelor „Grivița roșie"

LUCRĂRILE

Propunerile
în jurul blocului, locatarii sădesc flori, tund iarba, amenajează alei; în alt loc, cetățenii dau o mînă de ajutor la asfaltarea străzii, la taluza- rea malurilor unui rîu, la lucrări din cele mai felurite. Imaginile ne-au devenit familiare. Cetățenii își iubesc orașul în care locuiesc, se străduiesc să-i dea o înfățișare cît mai plăcută, să-1 gospodărească tot mai bine. Cu prilejul sesiunilor sfaturilor populare, în cadrul întîl- nirilor cu deputății, a colaborării cu membrii comisiilor permanente,calea scrisului sau a contactului direct cu conducătorii organelor locale, cetățenii fac numeroase propuneri privind activitatea în domeniul gospodăriei comunale, comerțului, asistenței sanitare, electrificării etc. Larga inițiativă obștească a maselor și participarea activă la înfăptuirea propunerilor ajută comitetele executive ale sfaturilor populare să realizeze numeroase o- biective, sporind astfel volumul lucrărilor prevăzute în buget și rezol- vînd mai devreme o seamă de probleme de interes general. în raionul Ciuc, de exemplu, pe lîngă noile o- biective social-culturale, cetățenii au luat inițiativa să întrețină și să repare drumuri și poduri, executînd lucrări în valoare de peste 1 200 000 lei. La propunerea locuitorilor Devei au fost făcute importante lucrări de canalizare, a fost îmbunătățit transportul în comun, s-au deschis noi unități comerciale. Cu prilejul unor adunări în care deputății au ținut dări de seamă în fața alegătorilor, s-a născut și inițiativa ca Dealul Cetății, loc istoric, să fie îngrijit de către tineret. Știri asemănătoare am primit și de la corespondenții noștri din Cluj, Iași, Craiova.

■i și din alte regiuni, raioane, orașe sau comune. Pretutindeni, cetățenii sprijină efectiv rezolvarea multiplelor probleme ce cad în sarcina sfaturilor populare.Multe sfaturi populare acordă inițiativelor cetățenești atenția cuvenită, considerînd totodată studierea operativă a propunerilor și aplicarea neîntîrziată a celor mai judicioase ca o îndatorire importantă și un mijloc de .întărire a legăturii cu masele. Este, fără îndoială, un lucru bun că, aproape peste tot, evidența propunerilor e ținută „la zi“. Dar numai atît.nu ajunge. Pe alocuri se pierde încă din vedere esențialul : trecerea de la evidență la înfăptuire, scoaterea la iveală în mod minuțios a tot ce este valoros și util în aceste propuneri și aplicarea lor în practică. Iată, bunăoară, cum lucrurile regiunea
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Duminică 31 mai 1964

Ploiești. în ultimele 12 luni, sfaturile populare din regiune au studiat zeci de mii de propuneri, dintre care' multe au și fost aplicate. Sînt cifre care oglindesc interesul larg al maselor pentru problemele cu caracter gospodăresc. Trebuie spus însă că îndărătul neglijențe executive rășenești.prezentat sfatului popular propuneri concrete pentru modernizarea și mai buna întreținere a gării și a străzilor din vecinătate, oferindu-se să sprijine efectuarea lucrărilor. Din păcate, înfăptuirea lor n-a fost dusă pînă la capăt. Iar la Tîrgoviște, unele propuneri au fost „studiate“ de două-trei ori, hotărîndu-se de fiecare dată altă modalitate de soluționare. La comisia organizatorică a Sfatului popular orășenesc Bacău, așa-zisa evidență a propunerilor este formală: o simplă enumerare, fără nici un termen de aplicare. Nu este greu de înțeles de ce, în asemenea condiții, propuneri făcute cu luni în urmă nu sînt realizate, deși au existat posibilități. Merită relevat și un alt aspect, semnalat de corespondentul nostru din regiunea Crișana, și anume: unele propuneri de lucrări din cele mai simple de resortul sfaturilor populare comunale, consemnate în procese verbale, sînt înaintate nu numai sfaturilor populare raionale, ci și sfatului popular regional. Ca să nu mai spunem că secția organizatorică a sfatului popular regional este pur și simplu suprasolicitată de hîrtii cu mențiunea „spre cercetare și aprobare“. Sortate și înaintate sectoarelor de resort, retrimise apoi pe circuit, propunerile se plimbă astfel uneori timp de 3—4 luni. Este un stil de muncă defectuos, care nu face decît'să întîrzie aplicarea Unor măsuri chibzuite și folositoare.înlăturarea unor asemenea deficiențe este legată de cultivarea la toate sfaturile populare a unui stil de muncă operativ în relațiile cu cetățenii. Măsurile în această direcție trebuie să se îmbine cu preocuparea comitetelor executive de a asigura asistența tehnică la lucrările mai importante, • de a organiza un control pe etape, pînă la terminarea lor definitivă, de a atrage la rezolvarea lor un număr cît mai mare de deputați și membri ai comisiilor permanente. Și fără îndoială că această latură importantă a activității sfaturilor populare merită să stea mai mult decît pînă acum în atenția comitetelor regionale, raionale și orășenești de partid.
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Cu aproape trei luni In urmă, pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele s-au analizat, într-o ședință comună a constructorilor, proiectanților și furnizorilor de utilaje, posibilitățile existente în vederea grăbirii ritmului lucrărilor și punerii în funcțiune într-un timp mai scurt a noilor obiective industriale aflate în construcție aici. Cu acest prilej s-au stabilit o serie de măsuri menite să ducă la organizarea mai bună a muncii pe șantier, la livrarea ritmică a construcțiilor metalice, utilajelor și instalațiilor contractate cu uzinele furnizoare.Pe baza discuțiilor și concluziilor reieșite la această ședință, a fost publicat în ziarul nostru articolul „Șantierul și furnizorii“. în acest articol se sublinia că, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, a angajamentelor luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, este necesară o colaborare mai strînsă între toți cei care concură la ridicarea combinatului, o preocupare mai accentuată pentru extinderea procedeelor industriale de construcție, pentru mecanizarea complexă a lucrărilor.Vizitînd azi șantierul de la Turnu Măgurele nu se poate să nu observi că munca constructorilor și monto- rilor se desfășoară mai spornic, mai eficace ; instalațiile și secțiile viitorului combinat au început să prindă contururi precise. în depozitul de materie primă — parțial recepționat de către beneficiar — au și fost descărcate primele vagoane cu pirită.

Sesiunea științifică 
republicană de chimieVineri și sîmbătă, la Iași au continuat lucrările sesiunii științifice republicane de chimie pe secții de specialitate. Au fost prezentate numeroase comunicări în domeniile : chimie fizică, anorganică, analitică, organică, macromoleculară, chimie pură și aplicată, medicamente de sinteză și antibiotice. în cadrul lucrărilor sesiunii au prezentat referate și specialiștii invitați din Anglia, Polonia, S.U.A. și U.R.S.S. Lucrările sesiunii continuă.

Ministerul învățământului anunță că concursul de admitere în învăță- mîntul superior pentru anul universitar 1964—65 se va desfășura după cum urmează :

activitatea
masacea de-a XII-a popular al Capi-Ieri a avut loc sesiune a Sfatului talei. în cadrul lucrărilor a fost prezentat raportul Comitetului executiv al S.P.C. cu privire la activitatea cultural-educativă de masă desfășurată de la 1 ianuarie 1963 și pînă la începutul lunii mai a.c., coraportul comisiei pentru probleme de cultură. Numeroși deputați au

precum și permanenteluat cuvîntul. Pe ordinea de zi a figurat și validarea alegerilor de deputați în 5 circumscripții electorale orășenești. Au fost aleși apoi ca membri și vicepreședinți ai comitetului executiv deputății Constantin Livezeanu și Ion Gh. Borca.

Cursuri de zi : între 7 și 16 septembrie, pentru toate facultățile institutelor tehnice și agronomice, facultățile de matematică-mecanică, fizică, chimie și secțiile de filozofie din cadrul universităților din București și Iași, secția de filozofie-peda- gogie-secundar istorie de la Universitatea din Cluj, institutele de artă și Institutul de cultură fizică ; între 18 și 25 septembrie, pentru toate celelalte institute și facultăți ; la facultățile de educație fizică din institutele pedagogice de trei ani, probele practice vor începe la 13 septembrie.
Cursuri serale : concursul va începe la 25 septembrie.
Cursuri fără frecvență : la 27 august, pentru candidații care au promovat examenul de maturitate ; la 7 septembrie, pentru candidații care vor susține maturitatea în sesiunea din toamnă sau pentru cei care vor fi încadrați în învățămîn-

tul de cultură generală începînd de la 1 septembrie 1964.Programele disciplinelor de concurs, precum și orice alte detalii în legătură cu concursul de admitere, vor fi publicate în broșura Ministerului învățămîntului „Admiterea în învățămîntul superior“, ediția 1964, care se va difuza prin librării. Probele de concurs pentru toate instituțiile de învățămînt superior sînt publicate în ziarul „Scînteia tineretului“ de duminică 31 mai.(Agerpres)

Angajamentul colectivului șantierului este ca în cel mai scurt timp fabrica de acid sulfuric să intre în probe tehnologice.Critica îndreptățită făcută cu trei luni în urmă uzinelor furnizoare pentru întîrzierea livrării unor utilaje și construcții metalice a fost însușită de colectivele acestor întreprinderi. La ședința de analiză amintită s-au fixat termene precise pentru expedierea fiecărui utilaj, a fiecărei instalații. Pentru respectarea graficelor de livrare, conducerile Uzinelor mecanice din Timișoara, întreprinderii „Ceahlăul“- Piatra Neamț, uzinei „Vulcan“ din Capitală au grăbit elaborarea proiectelor de eXâbâție, au organizat mai bine procesul de fabricație.Am vizitat recent uzinele „Grivița roșie“ din București, principal furnizor de utilaje pentru șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele. In numai cîteva săptămîni, de aici au fost expediate mai bine de 500 de tone de aparatură tehnologică și țevi din fontă. A fost recuperată complet întreaga rămînere în urmă de la începutul anului. Cum se explică a- ceastă realizare ? în primul rînd, prin eliminarea unor strangulări existente în fluxul tehnologic de fabricare a utilajului chimic. O asemenea strangulare prezenta, pînă nu de mult timp, sectorul de debitare a materialelor. La indicația comitetului de partid, echipele de sudori și trasatori din acest sector au fost întărite. A fost montat și pus în funcțiune un nou aparat pentru debitarea automată, prin copiere, a tablelor. în al doilea rînd, aceste realizări se întemeiază pe îmbunătățirile aduse organizării interne a producției, montarea unor macarale și a altor mijloace de mecanizare a muncii, extinderea sudurii automate, craițuirea după metoda „arc-aer“ și pe alte procedee înaintate de lucru.— Multă bătaie de cap a dat colectivului nostru, ne-a spus inginerul șef al uzinei, tov. Gheorghe Ion, turnarea tuburilor din fontă necesare diferitelor lucrări pe șantier. Cu concursul a numeroși muncitori, maiștri și ingineri a fost pusă la punct tehnologia de formare, de elaborare a șarjelor și de turnare a fontei, astfel că în prezent aceste piese sînt realizate la tativ cerut.în articolul publicat s-a arătat că, pentru mului de execuție a lucrărilor, o serie de măsuri se cer luate și pe șantier. Se impunea ca aici să se organizeze cît mai bine munca pe fie-

care fază, să se urmărească folosirea rațională a timpului de lucru și a utilajelor. Acest lucru s-a avut permanent în vedere. Deoarece instalațiile, izolările, construcțiile hidrotehnice etc. sînt executate în sub- antrepriză de către diferite întreprinderi din țară, la construcția fabricii de acid sulfuric s-a format un colectiv coordonator, care urmărește operativ ritmul de lucru la fiecare loc de muncă. S-au întocmit, totodată, grafice de execuție lunare, defalcate pe zile, șantiere, loturi și puncte de lucru. Modul cum se realizează lucrările, la termenele prevăzute în grafice, se analizează săp-’ (Continuare în pag. II-a)

tămînal. cu toți cei care colaborează la ridicarea combinatului. Aprovizionarea cu diferite materiale s-a îmbunătățit, s-a extins folosirea prefabricatelor din beton. Toate a- cestea au făcut posibile terminarea unor lucrări înainte de termenele stabilite, îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. în primele patru luni ale anului, colectivul grupului de șantiere Turnu Măgurele a executat peste prevederile planului lucrări în valoare de mai bine de 4 700 000 lei ; productivitatea muncii a sporit cu 7 la sută și s-au obținut economii suplimentare la prețul de cost de 909 000 lei.
★Experiența dobîndită în ce privește buna coordonare a lucrărilor pe șantierul fabricii de acid sulfuric va trebui extinsă și la celelalte obiective aflate în construcție. Pînă acum

Ing. N. PANTILIE 
Florea CEAUȘESCU

în întreaga țară continuă intens lucrările de îngrijire a culturilor pentru obținerea unei recolte bune în acest an. Din datele Consiliului Superior al Agriculturii rezultă că pînă la 28 mai prima prașilă la sfecla de zahăr și floarea-soarelui este aproape terminată, iar la porumb și cartofi a fost executată pe mai mult de jumătate din suprafețele ocupate cu aceste culturi. Pe mari suprafețe a fost efectuată și prașila a doua. La sfecla de zahăr, această lucrare este aproape terminată în regiunile București și Ploiești, iar la floarea- soarelui a fost executată în proporție de 65—80 la sută în regiunile București și Oltenia. In toate regiunile, lucrările de îngrijire a culturilor sînt mai avansate în gospodăriile agricole de stat care folosesc din plin mijloacele mecanizate.în livezi se continuă lucrările de întreținere, se aplică îngrășăminte și se fac stropiri împotriva dăunătorilor. Paralel cu aceste lucrări, în regiunile Argeș, Banat, Ploiești și Cluj, unde a fost extins sistemul agropomicol de plantare a pomilor, se execută prășitul culturilor alimentare și furajere însămînțate printre rîndurile de pomi. In unele livezi se continuă culesul cireșelor timpurii. în plină desfășurare sînt și lucrările de îngrijire a viilor. Se face acum prima prașilă, lucrare executată în proporții de peste 50 la sută, și se continuă stropirile împotriva manei. Viticultorii au asigurate anul acesta în cantități sporite materialele și utilajele necesare, astfel că lucrările se fac în perioade scurte și în condiții mai bune decît în ceilalți ani.Legumicultorii continuă intens plantarea legumelor de vară, care ocupă anul acesta 40 la sută din întreaga suprafață cultivată cu legume. Ei acordă o atenție deosebită culturilor succesive și asociate de legume ce se extind anul acesta pe 45 000 ha, suprafață dublă față de anul trecut. în grădini se recoltează în aceste zile mazărea, cartofii și varza timpurie. Se fac, totodată, pregătiri pentru culesul tomatelor.(Agerpres)

nivelul caii-în „Scînteia“ grăbirea rit-
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permanent front de lucru

O răspundere comună

In faza funcțiu- mobilă aglome- fabrică

privind colaborarea și constructor : institutului de stu- forestiere, institut

noastră preocupare, inginerul Octavian
fiecare obiectiv în

fabrici de placaje, și curbată, plăci fibrolemnoase, o
în regiunea Maramureș, la Sighet, se construiește un mare complex de industrializare a lemnului, finală, aici vor fi puse în ne corp rate, de cherestea și o alta de scaune curbate. Lucrările au început în 1963 și sînt într-un stadiu avansat.Am vizitat recent diferite puncte de lucru de pe șantier, am stat de vorbă cu numeroși constructori și montori. în felul acesta, am putut cunoaște unele aspecte ale colaborării dintre proiectanți, constructori și beneficiari în vederea urgentării ritmului de execuție, îmbunătățirii calității lucrărilor.
Anul acesta se construiesc fabricile de placaje, de mobilă corp și de scaune curbate. Pentru urgentarea lucrărilor, s-au luat din vreme o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Printre altele, activitatea șantierului a fost împărțită în 4 loturi. Scopul urmărit a fost obținerea unui ritm înalt de lucru, un control mai operativ asupra mersului lucrărilor, specializarea maiștrilor și muncitorilor pe un anumit gen de operații. Pe șantier au fost organizate o stație centralizată de preparare a betoane- lor, o instalație de sortare a agregatelor și o alta de descărcare și transportare pneumatică a cimentului.Pe baza proiectului de organizare, conducerea șantierului a trecut la

întocmirea graficelor de execuție. Ele prevăd eșalonarea tuturor lucrărilor fizice și valorice. In vederea unei mai bune colaborări cu unitățile care participă la construcția complexului, conducătorii șantierelor care lucrează în subantrepriză au fost invitați să participe personal la elaborarea graficelor de execuție. A- ceasta face să crească simțitor răspunderea comună pentru toate lucrările, pentru respectarea termenelor stabilite la parte.— Principala ne-a declarat Vaida, șeful șantierului, constă în a asigura șantierelor de montaj, de instalații și de izolații. în acest scop, analizăm împreună o dată pe săptămînă stadiul lucrărilor și luăm măsuri pentru a asigura continuitate de la o fază la alta. Au fost și cazuri cînd, la cererea unităților respective, am executat mai devreme unele lucrări. în felul acesta, de pildă, montorii de la Uzinele „Vulcan“ din Capitală, cărora le sosiseră mai devreme unele utilaje, au intrat la montarea ca- zanelor de aburi de la centrala termoelectrică cu 10 zile mai devreme decît termenul stabilit în planul de măsuri. ‘Prezent în majoritatea timpului pe șantier, inginerul Eugen Stănescu, șef de proiect, a ținut să sublinieze unele aspecte dintre proiectant— Conducerea dii și proiectări
loan VLANGA
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La I.C.C.P.T. Fundulea se lucrează 
la prașila a doua la porumb

Foto : M. Cioc

Sîmbătă s-au desfășurat la Iași lucră
rile unei sesiuni de referate consacrate 
comemorării a 75 de ani de la moartea

* lui Mihai Eminescu, organizată de Bi
blioteca centrală universitară din Iași, 
împreună cu biblioteca centrală regiona
lă. Au participat bibliotecari din alte cen
tre universitare din țară. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de Anatol Lup- 
șa, vicepreședinte al Sfatului popular, 
regional Iași. Prof. Grigore Botez, direc
torul Bibliotecii centrale universitare, ^nescu.

din Iași, a vorbit despre „Eminescu bi
bliotecar“ ; conf. univ. Augustin Z. N. 
Pop din București, despre „Documente 
inedite privind biografia lui Eminescu“, 
Nicolae Liu, cercetător la Biblioteca 
Academiei R. P. Romine, despre „Emi
nescu în lumina edițiilor de ieri și de 
azi", iar Gh. Eminescu, fiul lui Matei, 
frate mai mic al poetului, a evocat 
amintiri din familie despre Mihai Emfa 
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întrunirea conducerii 
Partidului Congresul 
Național IndianAstăzi conducerea Partidului Congresul Național Indian se întrunește pentru stabilirea procedurii de desemnare a persoanei ce va prelua funcția de lider al partidului și de prim-ministru. într-o rezoluție a Comitetului executiv al partidului se a- rată că acesta va continua politica de nealiniere și de prietenie cu toate forțele păcii din lume. In Camera Populară primul ministru ad- interim a declarat că „marile principii pe care s-a bazat politica internă și externă a lui J. Nehru vor continua să constituie crezul politic al Indiei".

Ieri s-au încheiat cursurile pentru elevii din clasele I—IV ale școlilor generale de 
8 ani din întreaga {ară. între 1—6 iunie, elevii acestor clase vor participa la diferite 
activități recreative — jocuri, vizite, scurte excursii, acțiuni de înfrumusețare a împre
jurimilor școlii etc. în ziua de 7 iunie ei se vor întîlni la serbarea de încheiere a 
anului școlar. In fotografie : Elevi de la școala nr. 34 din Floreasca după ultima 

oră de curs.

Tntîlnire Ia nivel înalt la Tokio, 
pentru solufionarea crizei malayeze. S-a ajuns la un acord cu privire la organizarea la Tokio, pînă la jumătatea lunii iunie, a unei asemenea întîlniri, la care vor lua parte Indonezia, Filipinele și Federația

Malayeză. Amănunte asupra acordului vor fi date publicității în cu- xînd, în cele trei capitale. Intîlnirea va fi precedată de o conferință a miniștrilor de externe.
CONGO: Lupte grele 
între trupe și partizaniIntr-un comunicat al guvernului central de la Leopoldville se arată că în apropiere de orașul Bukavu, provincia Kivu, se duc lupte grele între trupele guvernamentale și partizanii congolezi. Potrivit agenției U.P.I., unitățile guvernamentale au pornit un atac pentru ocuparea teritoriilor controlate de partizani, dar au întîmpinat o rezistență înverșunată și au fost nevoite să se retragă pe pozițiile ocupate anterior. Surse autorizate din Elisabethville anunță că orașul Albertville din Katanga a fost recucerit de trupele guvernamentale. Conducătorii răsculaților care ocupaseră orașul, printre care Prosper Mwamba I- lunga, Jason Sendwe și alții, au fost âciși de forțele polițienești guver-

La Al
de 108-

străbă-

namentale la Elisabethville. bertville au fost omorîți 150 culați.
Proiectul unei magistrale 

tînd Sahara a lost adoptat la Algerde reprezentanții a 13 state africane, întruniți sub auspiciile Comisiei economice O.N.U. pentru Africa. Magistrala va avea 3 000 km lungime și va porni de la țărmul Mării Medite- rane trecînd spre Mali și bifureîn- du-se spre Niger. Un comitet format din reprezenlanți ai Algeriei, Mali, Tunisiei și Nigerului va elabora, în curs de șase luni, un plan de înfăptuire a proiectului.
Un grup de cipriot! turci eliberați 

la Nicosia. Autoritățile cipriote grecești au hotărît să pună în libertate pe cei 9 ciprioți turci arestați pe aeroportul din Nicosia. Ei trebuie să părăsească Ciprul. Unul dintre ei a recunoscut la o conferință de presă că a fost recrutat de agenți ciprioți turci la Londra și trimis în Turcia, unde a fost pregătit din punct de vedere militar și apoi trimis în Cipru.
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Pentru voiaj și excursie
• Corturi izoterme și „ 
o Surprize pentru pescari

Lunile de vară sînt, prin excelență, se
zonul drumeției. Dar călătoria turistică 
presupune o anumită pregătire, asigura
rea unui echipament potrivit. Ce au pre
văzut magazinele de specialitate în a- 
ceastă direcție ? Vizitîndu-le, am întîlnit 
numeroase articole noi, un sortiment îm
bogățit față de anii trecuți. Reține aten
ția cortul pentru două și patru persoane, 
cu pereții izotermi într-un colorit viu, a- 
trăgător, cu pardoseală cauciucată și ușă 
ce se închide cu fermoar. Este un adă
post practic împotriva arșiței, ca și a fri
gului. Alături, „mobilierul" și accesoriile 
adecvate : paturi pliante din aluminiu și 
pînză montată pe arcuri, hamace care 
pot fi folosite atît prin suspendare, cit și 
prin montarea pe picioare, saltele și 
perne pneumatice, saci de dormit mat- 
lasați cu puf sintetic. Fiecare din 
aceste obiecte poate fi strîns îh- 
tr-o husă, ocupînd un loc relativ 
mic și fiind ușor de transportat, lată și 
svelta barcă pneumatică de două persoa
ne, cu cite o lizieră din lemn la fiecare 
din capete, ceea ce-i înlesnește înain
tarea și o protejează totodată. Ea este în 
întregime transportabilă într-un ruc
sac.

Și la capitolul rucsacilor se înregis
trează noutăți. Dintre ele semnalăm sacul 
confecționat dintr-un material foarte re
zistent, cu cadru metalic, care se mulea
ză pe spate, echilibrînd greutatea — a- 
mănunt nu lipsit de importanță pentru al- 
piniști și chiar pentru motociclișfi. Se 
găsesc, de asemenea, rucsaci cu unul 
sau mai multe buzunare, rucsaci-sacoșă 
din policlorură de vinii etc. In pregătire 
se află și un sac de spate destinat copii
lor. Alături de valize, modelele de sa
coșe sînt poate $ele mai numeroase — 
de diverse mărirhi, culori și sisteme de 
închidere Se remarcă, mai cu seamă, prin 
aspectul atrăgător, sacoșa executată de 
întreprinderea de industrie locală din 
Satu Mare. Zilele acestea și-a făcut apa
riția în magazine și un practic sac de vo
iaj din pînză ecosez, îmbrăcat în poli
clorură de vinii, ușor, încăpător și fru-

Șantierul și
(Urmare din pag. I-a)s-a asigurat, de altfel, întreaga documentație tehnică necesară, s-au făcut comenzi și s-au încheiat contracte pentru o mare parte din utilajele, instalațiile și aparatura ce se execută la diferite uzine din țară ; aprovizionarea cu materiale de construcție se realizează în bune condiții. Unele uzine au început fabricația utilajelor pentru sectorul de îngrășăminte chimice complexe. Uzina din Bocșa a și livrat o mare cantitate din construcțiile metalice comandate. La „Grivița Roșie“ din Capitală s-a trecut din vreme la pregătirea tehnologiei, a sculelor și dispozitivelorSe impune ca toate uzinele furnizoare („Progresul“-din Brăila, „Unio“-Satu Mare, „Vulcan“-Bucu-
Proiectanti, constructori si beneficiari

> 7 ->
(Urmare din pag. I-a)care a executat documentația tehnică, nu a considerat încheiată misiunea sa odată cu predarea către constructor a proiéctului. Dimpotrivă. Specialiștii noștri se deplasează periodic pe șantier și acordă asistență tehnică atît în ce privește cunoașterea tehnologiei de fabricație cît și pentru realizarea unor lucrări de bună calitate.
Lucruri care trebuie 
puse la punct— Ceea ce ne preocupă acum în mod deosebit ca beneficiari, intervine loan Bilaniuc, inginer-șef al complexului de industrializare a lemnului, este ca lucrările care se execută pe șantier să fie de cea mai bună calitate și să fie predate la termenele stabilite. în acest scop am repartizat pe loturi 3 diriginți, care au ca sarcină să verifice lucrările din punct de vedere al ritmului, calității și economicității lor. Utilajele viitoarelor fabrici au sosit paralel cu construcția acestora. Astă iarnă ele veniseră la Sighet în cantitate maru. Nu aveam însă unde le depozita ; halele fabricilor erau abia la acoperiș. Am luat atunci legătura cu

bucâ&ării de campanie" 
e Noulâți în pregătire 

mos, realizat de fabrica „Flacăra Roșie”.
N-a fost uitată nici „bucătăria" turis

tului sau călătorului. Au fost puse în vin- 
zare spiriiere ai căror „combustibil" e 
spirtul obișnuit, precum și cafetiere spe
ciale pentru călătorie. Trusele de ali
mente etalate în vitrine și rafturi ilus
trează varietatea ce se oferă dori
torilor de asemenea obiecte. Soco
tim că merită apreciată, între altele, reu
șita fabricii „Metalo-Globus" din Bucu
rești, care a creat un termos cu un sis
tem de închidere perfect etanș, mai igie
nic și mai practic decîi vechiul dop de 
plută. Inferesîndu-ne despre noutățile în 
pregătire pentru completarea „bucătăriei 
de campanie", am aflat că se lucrează la 
elaborarea unei miniaturale mașini de 
gătit — un fel de primus prevăzut cu o

Un cort, o saltea pneumatică, □ trusă de alimente... Un apartament In 
miniatură

furnizoriirești și altele) să privească cu aceeași răspundere obligațiile contractuale ce le revin față de șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele. O atenție deosebită este necesar să acorde în continuare colectivele acestor întreprinderi calității fabricatelor și livrării utilajelor în ordinea și ritmul stabilite prin grafice.Constructorii și montorii de pe șantier și-au propus să extindă folosirea prefabricatelor din beton, procedeele industriale de construcție, experiența bună dobîndită. Ho- tărîrea lor este ca, în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, să grăbească și mai mult ritmul de execuție, să realizeze lucrări la un înalt nivel tehnic, de cea mai bună calitate.
proiectantul și constructorul. De comun acord am hotărît urgentarea acoperirii halelor.Din păcate, unele unități, cum sînt I.P.E.C.-Brașov, întreprinderile de prefabricate de la Doaga, regiunea Galați, și „Progresul“-București, ne-au livrat în cursul primului trimestru al acestui an anumite produse necorespunzătoare din punct de vedere al calității. Din această cauză am refuzat numeroase plăci autoclavizate de acoperiș, elemente de ferme și alte prefabricate din beton. Noi considerăm că răspunderea pentru calitatea lucrărilor pe șantierul de la Sighet revine în egală măsură atît constructorilor și beneficiarilor, cît și acelora care livrează materialele.Pentru grăbirea ritmului lucrărilor, în sectoarele de bază s-a organizat recent munca în două schimburi. Există o mare grijă pentru mecanizarea complexă a principalelor operații și extinderea procedeelor industriale de lucru. Pentru ca eforturile harnicului colectiv de aici să fie încununate de și mai multe succese este necesar să existe o mai bună colaborare între cei care contribue la ridicarea acestui important obiectiv industrial, să fie extinsă experiența înaintată. 

mică butelie de gaze lichefiate — și a 
unui frigider portativ. Este vorba de o 
cutie izotermă în care, cu ajutorul unor 
agenți chimici, gheața se păstrează timp 
de peste 24 de ore.

Satisfacerea cerințelor numeroșilor a- 
maiori ai pescuitului sportiv a constituit, 
după cum se poate vedea în magazinele 
și raioanele de specialitate, o preocupare 
aparte. S-a lărgit varietatea ustensi
lelor ce le stau la dispoziție, s-a 
îmbunătățit și calitatea lor, modul de 
confecționare. Menționăm mulineiele cu 
și fără tambur, lansetele, vergelele de 
bambus, cîrligele de mai multe feluri, 
firele din material sintetic și altele ; pen
tru pescuitul submarin sînt puse în vîn- 
zare, pe lingă ochelari etanși și labe de 
cauciuc, arbalete. Și pentru ca fotul să 
fie cît mai la îndemîna pescarilor, este 
în pregătire o trusă specială, în care vor 
putea transporta, alături de merinde, 
unelte, precum și „recolta”, pe care le-o 
dorim cît mai bogată.

Eva SZABO

Și stagiunea de față, continuînd eforturi și căutări din stagiunile precedente, se desfășoară, printre altele, sub luminosul semn al redescoperirii de către o seamă de colective artistice a valorilor de umanism și teatralitate pe care le conțin capodoperele tragediei antice, în cadru] acestor preocupări și strădanii creatoare se înscrie și spectacolul realizat în două distribuții, la Teatrul Lucia Sturdza-Bulandra, cu una dintre cele mai complexe capodopere ale teatrului antic — trilogia lui Eschil „Orestia".La confluența unor motive din epopeile homerice și din alte creații folclorice inspirate de războiul troian și perioada ulterioară, „Orestia" — alcătuită din trei părți : „Agamemnon", „Hoeforele" și „Eumenidele"— reprezintă nu numai o amplă meditație cu privire la destinul omului în- tr-o lume călăuzită încă de instincte oarbe și de obiceiuri primare, dar și o înflăcărată pledoarie pentru principiul umanist al unei dreptăți înfăptuite de oameni pentru oameni. Conflictul crud, sîngeros, perpetuat din generație în generație, între neamul Atrizilor și neamul lui Thieste, conflict care, la începutul trilogiei, poartă pecetea unui destin atotputernic, își găsește în final rezolvarea nu într-un capriciu al zeilor, ci în judecata areopagului atenian, alcătuit din oameni, din cei mai înțelepți exponenți ai cetății. Mai mult decît atît, înseși zeitățile — Apollon, Pallas Atena, Eriniile — se supun judecății oamenilor, întruchi- pînd simbolic tdeea îndrăzneață a lui Eschil cu privire la capacitățile de dreaptă cumpănire ale rațiunii o- menești.Valorificarea cu pondere artistică a acestui strălucit filon umanist al trilogiei s-a aflat în centrul atenției atît a regizorului Vlad Mugur, cît și a celor două distribuții care au dat viață personajelor. Regia a pus ac- i centul principal nu pe monumental, ci pe omenesc, un omenesc conceput, desigur, la scara marilor confruntări etice proprii tragediei anti-

Pe urmele materialelor

publicate

„COVOARELE"Articolul cu. titlul de mai sus, publicat în „Scînteia“ nr. 6211, a pus în discuție diferite aspecte privind pro- ducțiâ de covoare. în răspunsul trimis zia'rului de către Ministerul Industriei Ușoare se arată că „articolul a venit în sprijinul întreprinderilor producătoare. în colecția pregătită pentru contractările semestrului II s-au introdus 18 desene noi la covoarele tip oriental, modele cu desene geometrice și mochete“.S-a primit răspuns și din partea Ministerului Comerțului Interior. „S-au luat măsuri — se arată în scrisoare — ca la contractările pentru a doua jumătate a anului să se lanseze comenzi de covoare cu desene noi, în culori potrivite mobilierului modern, urmînd ca gama de modele să se îmbogățească pe măsură ce producătorii oferă alte tipuri“.
Z/CE ȘTB DESPRE ELEZ/în urma publicării articolului cu titlul de mai sus în „Scînteia“ nr. 6230, Direcția generală a comerțului pentru produse metalo-chimice ne răspunde următoarele : „Desfacerea articolelor cu caracteristici tehnice mai importante, însoțite de prospecte, a constituit o preocupare a comerțului de stat. Ca urmare a insistențelor noastre, am reușit să determinăm întreprinderile producătoare să îmbunătățească conținutul acestor prospecte. S-au obținut de la întreprinderi unele cantități de prospecte — în afara celor care însoțesc produsele — și acestea au fost difuzate în toate regiunile, pentru a fi puse la dispoziția consumatorilor, spre consultare, în magazine. în urma demersurilor efectuate, considerăm că vom obține și unele cantități de prospecte care să fie difuzate gratuit consumatorilor. Prospectul mașinii de spălat rufe „Perla 2“ a fost între timp îmbunătățit. De asemenea, vom analiza posibilitatea de a completa instrucțiunile de folosire a vopselelor, menționate pe ambalajele de desfacere, arătîndu-se cantitatea necesară pe- metrul pătrat, timpul de uscare și modul de utilizare (cu pensula sau aparatul de șprițuit)“.

la Teatrul Luciace. Realizînd o gradare minuțioasă și, în același timp, logică, firească, a ciocnirilor dramatice, Vlad Mugur a condus cu mult simț scenic desfășurarea la început înnegurată a spectacolului spre zona de lumină a momentului judecății. Din păcate, însă, aici a intrat în contradicție cu propria sa concepție privitoare la trilogia lui Eschil. Apoteoza finală s-a transformat din ceea ce ar fi fost normal să fie — un imn de slavă închinat rațiunii biruitoare, o explozie de bucurie pentru eliberarea lui Oreste, în fond a omului, din cătușele sîngeroasei predestinări — în- tr-o feerie exterioară, cu mișcări excesive de turnantă, cu o rotire lipsită de sens artistic și forță sugestivă a alaiului în cuprinsul scenei.Ar putea fi amintite un șir întreg de momente care întruchipează eficient viziunea regizorală, în esență limpede, bine orientată. M-aș referi, bunăoară, în prima parte a trilogiei, la scena de după intrarea lui Agamemnon în palat, cînd, printr-o seamă de detalii sugestive ținînd de plastica mișcării corului, de lumină și fundal sonor, se reliefează impresionant atmosfera de neliniște care cuprinde cetatea la auzul lugubrelor prorociri ale Casandrei. Cu multă expresivitate scenică este realizat și momentul trezirii Eriniilor din somn, la templul lui Apollon din Delfi : asimetria sumbră a mișcării și vocilor sugerează opintirea greoaie, din adîncurt, a instinctelor spre a pune stăpînire pe cugetul hărțuit al lui Oreste. în general, poate fi relevată valorificarea inteligentă a corurilor, văzute nu ca niște prezențe decorative, ci — așa cum au fost în teatrul antic — ca adevărate personaje dramatice, în plină acțiune. Corifeii celor trei coruri — al cetățenilor din Argos : Petre Gheorghiu, al hoefore- lor : Raluca Sterian, al eriniilor : Ica Matache-Costescu — la fel ca și actorii care au făcut parte din coruri, 
s-au străduit, în multe momente cu

foileton

In timpul meu liber sînt și pes
car. Să nu vă închipuiți că am să 
încep acum să mă laud că am prins 
un somn de 163 kg ori un păstrăv 
de 119 metri. Sînt pescar dar nu tai 
piroane. Vreau însă să vă povestesc 
cum am corespondat cu o mreană 
(mreana este un pește care trăieș
te în apele repezi, cu prundiș mă
runt, are o carne gustoasă și nu 
poate fi prins decît de specialiști).

Fiind specialist, m-am dus la 
rîul Mureș să-mi încerc norocul. 
Am prins în cîrlig o bucată de caș
caval, am aruncat și după cîteva 
minute a început să se miște pluta. 
Am tras și.;, să vedeți drăcie ! In 
cîrlig am găsit un bilet : „Te cre
deam om serios“.

Cine știe cum s-o fi prins, îmi 
zic eu, și pun altă momeală. N-am 
avut timp să-mi răsucesc o țigară, 
pluta iar a luat-o din loc. Trag și 
scot... alt bilet : „Du-te, măi omule, 
și vezi-ți de treabă. Avem noi alte 
necazuri, ce mai vii și tu cu pîrlitul 
ăsta de cîrlig ?"

Măi să fie... Sînt pescar de atîția 
ani și așa ceva nu mi s-a mai în- 
tîmplat. Curiozitatea m-a făcut să 
mai arunc o dată. Bineînțeles că. 
am scos tot un bilet : „Tu nu înțe
legi că nu avem timp de tine ? Mai 
bine te-ai duce la Zlatna". Semna : 
„O mreană". Iau și eu un creion, o 
bucată de hîrtie și scriu : „Ce să 
caut la Zlatna ?" Prind biletul în

Se încearcă rezistența oțelului la rupere. (In laboratorul de tratamente 
termice al uzinelor „23 August" din Capitală)

Foto I M. Andreescu

JRSTB“Sturdza-Bulandra succes, să dezvăluie sensul profund, de forță a conștiinței umane, pe care-1 implică orice concepție contemporană asupra corului tragic grec.Cei doi piloni dramatici pe care se sprijină maiestuoasa construcție sînt Clitemnestra și Oreste ; de a- ceea, în chip firesc, pe umerii inter- prețiloi celor două roluri apasă una dintre principalele răspunderi pentru transmiterea bogăției de sensuri a capodoperei lui Eschil. Realizarea fiecăruia dintre aceste roluri, în spectacole alternate, de către doi actori ne-a prilejuit utile comparații nu numai pe scăra valorilor, ci. și .pe a- ceea a modalităților interpretative. Beate Fredanov a văzut în Clitemnestra. potrivit unei concepții psihologice mai moderne, o ființă de o mare complexitate, zbuciumată de multiple și contradictorii impulsuri lăuntrice și care își caută la fiece pas, pentru a amăgi pe alții dar și pentru a se amăgi pe sine, justificări etice menite să-i motiveze monstruoasele porniri și fapte. E, desigur, și perfidie în vocea ei molatică, în mișcările sinuoase, dar e, îndeosebi, conștiința unei feminități jignite, unei maternități frustrate. Mergînd pe un drum mai linear, mai sobru, Mihaela Juvara a dat rolului un plus de consistență tragică, în spiritul concepției anticilor despre catharsis, caracterul purificator prin groază al tragediei. Mai ales în „Eumenide", unde umbra Clitemnestrei vine să trezească eriniile și să le reamintească înfri- coșătoarea lor datorie, această solemnitate a personajului s-a făcut puternic simțită. Actorul Lazăr Vrabie, ale cărui realizări de pînă acum s-au înscris în cadrul repertoriului modern, nu în aceeași măsură a făcut față cerințelor specifice tragediei grecești. Gheorghe Ghlțu- lescu a creat, pe un plan superior imagine profundă, mai frămîntată, 
mal umană, de reală noblețe spiri

de înțelegere artistică, o

undiță, arunc șl, după cîteva minu
te, pluta iar o ia razna. Exact ! Am 
scos răspunsul la biletul meu : „Cei 
de la I.G.O. Zlatna ne fac zile frip
te. Ne trimit prin afluentul Ampoi 
fel de fel de impurități".

Mi-am strîns sculele și am por
nit pe Ampoi în sus. M-am dus la 
șefii I.G.O.-ului din Zlatna și le-am 
arătat biletele.

— Mreana asta a dumitale are 
dreptate.

— Mi-am închipuit și eu că are și de aia am venit ! Dumneavoastră 
n-aveți o stație de purificare a ape
lor uzate ?

— Avem. E o stație nouă, dar nu 
funcționează.

— E defectă ?
— Cum să fie defectă dacă e 

nouă ? Ne-a costat bani frumoși.
— Nu înțeleg, spuneți că e nouă, 

dar nu funcționează...
— Nu poate funcționa singură. 

Trebuie cîțiva oameni și șeful sec
ției plan de la Sfatul popular regio
nal Hunedoara nu i-a aprobat. 
I-am trimis zeci de scrisori și ne 
răspunde că se va rezolva.

Am făcut cîte o copie după scri
sorile care s-au purtat între Zlatna 
și Sfatul popular regional Hune
doara și m-am dus cu ele iar la 
Mureș. Le-am prins în cîrlig și 
le-am aruncat mrenei cu care am 
corespondat mai înainte, s-o pun și 
pe ea în cunoștință de cauză.

tuală, a aceluiași personaj, îndeosebi în scenele de la templul din Delfi șl din fața judecății areopagului (minus persistența unui rictus de suferință în colțul buzelor, care dădea un aer de fixitate chipului).In scurta trecere prin scenă a Casandrei,. Ileana Predescu ne-a dăruit o nouă mărturie elocventă a bogatei sale sensibilități, capabile să investească fiecare replică rostită cu substanță și fior emoțional. In Apollon, Dinu Dumitrescu a creat o prezență nu atît statuară, cît omenească, făcînd astfel din dramatica dispută cu eriniile expresia unui conflict — în fond situat pe plan uman — între ideile noi care biruiau în democrația ateniană a vremii lui Eschil și vechile rînduieli condamnate la dispariție. Lucia Maria a pus, în interpretarea Electrei, accentul principal pe gingășia, candoarea, lipsa de apărare a eroinei în fața vicisitudinilor soartei (diminuînd însă, fără motivare artistică, voința de a pune capăt nedreptății instaurate în palatul Atrizilor), în vreme ce Rodica Suciu și-a încadrat rolul într-o viziune mai patetică, mai sumbră, în unele locuri chiar prea sumbră. Atena a căpătat, în interpretarea Flaviei Buref, mult farmec nuanțat și luminozitate, în timp ce Isabela Gabor-Dumitrescu a creionat rolul în trăsături mai simple, mai lineare. Mircea Albulescu, al cărui talent s-a verificat în atîtea roluri contemporane. nu s-a simțit la largul său în rolul lui Egist, prezentîndu-1 mai mult ca pe un intrigant modern. Și-au mai adus contribuția la transpunerea scenică a „Orestiei" Mircea Bașta (Agamemnon), Ina Otilia Ghiulea (preoteasa din Delfi), Vasile Boghiță și Ilarion Ciobanu (Pilade) ș.a.Scenografia lui H. Novac, utilizînd o voită simplitate a culorilor, a creat un cadru Integrat în viziunea generală a spectacolului, la fel ca și sugestivul fundal muzical al lui Pascal Bentoiu sau mișcarea scenică dirijată de Miriam Răducanu și Jessie Danu.„Orestia* în Interpretarea colectivului Teatrului Lucia Sturdza-Bulandra constituie o contribuție interesantă pe linia căutării soluțiilor scenice menite să apropie arta tragicilor greci de spectatorul contemporan.
Victor BlRLĂDEAHU

S-a mișcat pluta, am tras. Cîrli- 
gul gol. L-am aruncat din nou. Vă 
rog să mă credeți că am repetat fi
gura asta de vreo 20—30 de ori, dar 
în zadar. Mreana pesemne s--a su
părat pe mine. Am plecat de la Mu
reș fără nici un pește. In comparti
mentul din trenul care duce spre 
Deva am mai întîlnit un pescar. 
L-am întrebat :

— Ai prins ceva ?
— Domnule, îmi spune el, mi s-a 

întîmplat o chestie colosală. Viu de 
la Mureș, am dat la mreană. Ce 
crezi că mi s-a întîmplat ?

— Ce ?
— Intră pluta la fund, zmucesc 

puțin, trag și găsesc în cîrlig hîr- tiilç astea.
Zic :— Hai că umbli cu bancuri pes

cărești !
— Pe cuvîntul meu că nu mint, 

sînt om serios, lucrez la Sfatul 
popular regional Hunedoara.

— Ei nu mai spune ? Și ce-ai de 
gînd să faci cu hârtiile astea ?

— I le arăt tovarășului’ președin
te. Dar sînt sigur că n-o să mă 
creadă.

— Dar ce, e de crezut ?, și m-am 
mutat în compartimentul vecin.

A naibii mreană !

Nicufă TÀNASE

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro

mine : Coppéilia — (orele' 11), Manon
— (orele 19,30). Teatrul de- stat de 
operetă: Prințesa circului — (orele
10.30) , Anton Pănn sau Povestea vorbii
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Cojnedia); Maria Ștuart
— (orele 10). Mașina de scris — (orele
15.30) , Ștafeta nevăzută — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : O femele cu bani — (o- 
rele 10), Moartea unui artist — (orele 
15), Adam șl Eva — (orele 19,30)1 Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala din Bd. Magheru): 
Este vinovată Corina? — (orele 10), Ca
rieră pe Broadway — (orele 19,30); (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele
10.30) , Băieții veseli — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra” (Sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Război și pace
— (orele 10,30), Cum vă place — (orele
19.30) ; (Sala Studio, din Str. Alex. Sahia 
nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța — orele
10.30) , Noaptea e un sfetnic bun — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Șeful sec
torului suflete — (orele 10,30 și orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glulești: Pa
harul cu apă — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copil șl tineret (Sala din Str. C. 
Miile): Himera — (orele 20); (la Sala 
pentru copii, din Str. Eremla Grigorescu 
nr. 24) : Nu prea Albă ca zăpada și Mo
tanul descălțat — (orele 16). Teatrul sa- 
tlrlc-muzlcal „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Șapte păcate — (orele 11), Revista de 
altădată — (orele 20); (Sala din Calea 
Victoriei nr. 174): Și băieții șl fetele — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică" (Sala din 
Str. Academiei): Punguța cu doi bani— 
(orele 11). Circul de stat : Selecțlunl de 
clro — (orele 10,30 și orele 15,30). Berli
ner Atractlon — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Cel patru călugări : 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), Gri
vița (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 21,30), 
Tomls (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15; 
la grădină — orele 20), Aurora (9; 11; 13; 
15,15; 17,15- 19,15; 21,15; la grădină — o- 
rele 20), Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 21,15), Stadionul „Dlnamo" (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20), Arenele 
„Libertății" (Str. 11 Iunie — orele 20), 
Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75
— orele 20,30), Feroviar (10; 12; 14,15;
16.15) , Grădina „Festival (Pasajul „Efo
ria" — orele 20,30), Grădina „Progresul” 
(Str. Ion Vldu 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 grădină
— orele 20), înfrățirea între popoare
(10; 11,30; 15,45; 18; 20,15), Melodia (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Tînărul de pe 
vasul Columb — cinemascop: Carpați 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Imblînzitorli 
de biciclete — cinemascop: Festival (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Floreasca (12; 16; 
18,15; 20,30) Scrisoare de la o necunos
cută : Excelsior (10; 12; 14). Anotimpuri: 
Victoria (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior (16; 18,15; 20,30). Kalolan : Cen
tral (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Viitorul (11,30; 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 (10; 14.30; 17,30; 20,30), Cos
mos (16; 19). Program de filme pentru 
copil : Doina (orele 10). Nu se poate fără 
dragoste: Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30).  Frații corsicani — cinemascop : 
Giulești (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Crîn- 
gașl (11; 14,30; 17; 19,30). Zbori, pasăre!; 
Talente studențești : Timpuri Noi (de lp 
orele 10 la orele 21 rulează în conti
nuare). Nu pleca : Cultural (16; 18,15;
20.30) . Un om care nu există : Feroviar
(18,30; 20,30), Adesgo (10,30; 15,30; 18;
20.15) . Cum stăm, tinere ? . Dacia (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Taxiul morții: Bu- 
zești (11; 16; 18,15; 20,30; la grădină — 
orele 20). Aventurile unui tînăr — ci
nemascop: Bucegi (10; 13; 16; 19; la gră
dină — orele 20,15), Arta (9; 12; 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; 17,45; 20,30). Un surîs în plină 
vară: Unirea (11, 16; 18,15; la grădină — 
orele 20,30) Anaconda: Flacăra (16; 18,15;
20.30) , Colentina (14,15; 16,30; 18,45; 21; la, , 
grădină — orele 20), Lira (15; 17; 19; 21;-' 
la grădină — orele 20). Totul rămîne 
oamenilor: Vitan (16: 18; 20). Cavalerul 
Pardaillan — cinemascop : Munca (12; 
15; 17; 19; 21), Grădina „Vitan" (orele
20,15).  Zile de fior și rîs : Popular (10,30; 
14,15; 16,30; 18.45; 21). Progresul (11; 15,30; 
18; 20,15). Dragoste lungă de-o seară: 
Moșilor (16; 18,15; 20,30), Ferentari (16: 
18.15: 20,30). Liturghia de Ia miezul nop
ții — cinemascop : Luceafărul (10,30; 16; 
18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 — Emisiune pentru
copii șl tineretul școlar. 10,30 — Rețeta 
gospodinei. 11,00 — Emisiune pentru
sate. In jurul orei 18 — Intîl-
nirea de fotbal dintre reprezenta
tivele olimpice ale R. P. Romîne și 
R. P. Bulgaria — Transmisiune de la 
Sofia. 19,50 — Jurnalul televiziunii. 20,00 
— Transmisiune din Studioul de con
certe al Radioteleviziunii : „Varietăți". 
21,00 — Filmul documentar „Egretele". 
21,15 — Partea a II_a a emisiunii de va
rietăți. In încheiere: buletin de știri, 
sport șl buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

șl 3 iunie a.c. In țară: Vreme ușor in
stabilă cu cerul variabil. Vor cădea ploi 
locale. Vînt slab cu intensificări în cursul 
zilei. Temperatura în ușoară scădere în 
nordul țării și staționară în rest. Mini
mele vor fl cuprinse între 5 șl 15 grade, 
iar maximele între 17 șl 27 grade. In 
București: Vreme ușor Instabilă cu ce
rul variabil. Vor cădea averse de ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în general staționară.
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î N CAPITALĂ
REȚEAUA

DE APĂ

A ORAȘULUI
© 400 000 mc apa 
zilnic 9 De două ori 
distanța lași — Bucu
rești — Timișoara 
© înlăturarea supa
pelor de risipă

Cutreierăm zilnic străzile și bulevar
dele orașului. Chipului întinerit al Capita
lei, care ne-a devenit atit de familiar, îi 
corespunde și o a doua față a orașului, 
mai pujin cunoscută, peisajul său subte
ran, alcătuit dintr-un păienjeniș de ca
nale, conducte și cabluri. Fără ele nici nu 
poate fi concepută viaja ce pulsează 
deasupra. O dată cu dezvoltarea orașului 
se modernizează neîncetat și rejeaua de 
alimentare cu apă, capacitatea ei de de
servire trebuind să facă față atîf cerințe
lor actuale, cît și celor viitoare.

Odinioară, apa de băut bucureștenii o 
luau de la cișmele și puțuri de tip rural, 
iar cînd acestea nu mai puteau face față, 
ea se aducea în butoaie din Dîmbovița 
și se trata cu sulfat de aluminiu. Aproxi
mativ cu un veac în urmă scriitorul Ion 
Ghica nota : „cine se poate gîndi să adu
că... Argeșul în București ?... Dîmbovița 
se strimtează și se astupă din zi în zi, fă- 
cindu-și rîs de lucrările de îndreptare în 
amunfe și în avale. Primăria a ostenit pe 
locuitori cu dări mai presus de puterile 
lor, fără a le putea aduce măcar un strop 
de apă curată.". Rețeaua de apă potabi
lă a apărut tîrziu și se limita la deservirea 
zonei centrale a orașului, a cîtorva străzi 
principale și a celor imediat învecinate. 
Sursele de captare, relativ mici, instala
țiile învechite făceau cu greu față cerin
țelor de consum.

Dezvoltarea rapidă a orașului în anii 
puterii populare, creșterea numărului de 
locuitori, apariția unor mari zone indus
triale au impus modernizarea și extin
derea rețelei de alimentare cu apă. 
In ultimii ani s-au alocat fonduri 
însemnate pentru lucrări de sporire 
a surselor de apă, mărirea capa
cității de transport și de pompare, dez
voltarea rețelei de distribuție. Stafia de 
captare de la Arcuda, care primește a- 
cum apă și din Argeș, a fost înzestrată cu 
26 de filtre rapide și cu diferite alte in
stalații înoderne. Cu ajutorul acestora a 
crescut în mod simțitor debitul. S-au con
struit noi apeducte și rezervoare. De-a 
lungul marilor bulevarde au fost execu
tate conducte magistrale. Puse cap la cap, 
conductele și țevile care împînzesc acum 
orașul ar acoperi de două ori distanța 
lași-București-Timișoara, însumînd 1 800 
km. Pentru îmbunătățirea alimentării cu 
apă a unei importante zone a orașului s-a 
construit Stația-sud.

Cu toate acestea mai sînt probleme ale 
alimentării cu apă încă nerezolvate. 
Intr-un șir de cartiere, presiunea este încă 
mică, în altele, datorită numeroaselor con
strucții noi, crește foarte rapid con
sumul. Lucrări importante se fac și 
în acest an. Rețeaua crește cu încă 
38 km. Printre altele, se află în curs de 
execuție artera II de la Stația-sud pînă în 
B-dul Muncii, care va îmbunătăți alimen
tarea noului cartier Balta Albă, un nou 
apeduct lung de 9,6 km pentru transpor
tul apei din Argeș în instalațiile de tra Dumitru TÎRCOB

Ali 10 s°»io FINALELE CAMPIONATELOR
Meciul retur dintre fotbaliștii Republicane de box 
romîni și bulgari

SOFIA (de la trimisul nostru). — 
Pe stadionul „Vasil Levski" se va 
desfășura al doilea meci preliminar 
dintre echipele olimpice de fotbal ale 
R. P. Romine și R. P. Bulgaria. Inte
resul pe care îl stîrnesc de obicei în- 
tîlnirile directe ale fotbaliștilor ro- 
mini și bulgari este acum cu mult 
mai mare, dată fiind miza pusă în 
joc : obținerea dreptului de a parti
cipa la turneul olimpic de la Tokio. 
Ambele formații sînt gata pentru a-și 
disputa întîietatea într-o partidă pe 
care, prin intermediul posturilor de 
radio și televiziune, o vor urmări 
milioane și milioane de iubitori ai 
fotbalului din Bulgaria și Romînia. 
Ziarele bulgare apărute sîmbătă pu
blică avancronica meciului și scurte 
interviuri cu antrenorii și conducă
torii echipei noastre. Aseară, televi
ziunea bulgară a prezentat imagini 
filmate de la sosirea fotbaliștilor ro- 
mîni pe aeroportul din Sofia.

Aici suporterii echipei gazdă sînt 
unanimi îți aprecierea că meciul va 
fi deosebit de pasionant. Antrenorul 
Ormandjiev, care pregătește lotul o- 
limpic bulgar, este încrezător în ca
lificarea echipei sale. Și în rîndul 
fotbaliștilor noștri domnește încre
derea; Ei au sosit vineri dimineața 
la Sofia, fiind întîmpinați pe aero
port de reprezentanți ai Federației 
bulgare de fotbal, ziariști, sportivi. 
Vineri după-amiază (pe stadionul 
Ț.D.N.A.) și sîmbătă dimineața (pe 
stadionul V. Levski) ei au făcut 
ușoare antrenamente. Constantin, că
pitanul echipei, ne-a declarat : „Vom 
face tot ce ne stă im putință să obți
nem calificarea pentru Tokio. Nu va 
fi ușor, întrucît echipa bulgară se

tare de la Arcuda ș.a, în ultimii 20 de 
ani cantitatea de apă distribuită consu
matorilor a crescut de 4,78 ori, iar con
sumul pe cap de locuitor — de două ori.

Din șuvoaiele uriașe care circulă neîn
trerupt pe rețeaua subterană, Capi
tala soarbe zilnic peste 400 000 mc. Con
sumul, firește, nu este întotdeauna ace
lași. El se modifică mereu. Iarna orașul 
are nevoie de apă mai puțină, vara căl
durile îi sporesc setea. Modificările sur
vin și în cursul unei săpfămîni (sîmbătă, 
de obicei, este ziua de vîrf) sau al unei 
zile. De aceea cele două inimi ale ora
șului, stațiile de pompare Grozăvești și 
Sud, accelerează sau încetinesc pulsul 
după cum sînt cerințele. Dar nici apa, îna
inte de a intra în instalațiile de captare 
și tratare, nu este mereu aceeași : aci a- 
pare mai limpede, aci mai tulbure. Pe re
jeaua de distribuție trebuie să ajungă 
însă numai apă bună de băut, In acest 
scop, în laboratoare moderne, situa
te pe lingă stația de captare de la Ar
cuda și stațiile de pompare Grozăvești 
și Sud, se fac încontinuu analize fizice, 
chimice și biologice : numai anul trecut 
— peste 48 000. In vederea asigurării ca
lității apei, alte zeci de mii de analize 
sînt efectuate de către organele Inspec
ției sanitare de stat în diferite puncte ale 
orașului.

Rețeaua de alimentare cu apă a o- 
rașului presupune, firește, și o bună 
întreținere a ei, astfel încît orice de
ficiență constatată să poată fi înlă
turată cu maximum de operativitate. Ac
tivitatea echipelor de întreținere contri
buie la micșorarea risipei de apă. Au scă
zut pierderile care, cu ani în urmă, din 
cauza stării necorespunzătoare a rețelei 
de distribuție, erau destul de mari. To
tuși mai sînt supape lăsate deschi
se prin care apa se scurge fără nici un 
rost. Pe lîngă pierderile din apeducte, se 
irosesc cantități. însemnate de apă și din 
cauza instalațiilor defecte existente în u- 
nele imobile. Este suficient ca țeava care 
face racordul cu conducta străzii să aibă 
o fisură, iar aceasta să nu fie reparată la 
timp, ca să se producă o mare risipă de 
apă. întreprinderile de administrare a lo
cuințelor frebuie să verifice în permanen
ță starea instalațiilor din imobile, să 
ia măsuri pentru a asigura funcționa
rea lor în condiții corespunzătoare, Loca
tarii pot contribui și ei la înlăturarea risi
pei de apă prin îngrijirea instalațiilor din 
apartamente. O garnitură defectă sau un 
robinet uitat deschis înseamnă nu nu
mai risipă de apă, dar uneori și deterio
rări ale locuinței. Se cere mai multă a- 
fenție și la stropitul grădinilor și parcu
rilor, pentru ca gurile de apă să nu fie 
lăsate deschise și atunci cînd nu frebuie. 
în lunile de vîrf, închiderea tuturor por
tițelor de risipă are o importanță deose
bită.

simte mai în largul ei cînd joacă a- 
casă... Încurajările turiștilor romîni 
sosiți la meci, prezența în fața tele
vizoarelor a suporterilor noștri din 
țară ne vor da și mai mari forțe în 
această întrecere fotbalistică“.

Ploaia căzută în ultimele zile a 
făcut ca terenul de joc să se înmoaie 
serios. Cum prognoza timpului pre
vede ploi și în următoarele 24 de 
ore, echipele vor avea de făcut efor
turi suplimentare din cauza stării 
terenului. Cu toate acestea, cele circa 
50 000 de locuri din tribunele sta
dionului „Vasil Levski" vor fi ocu
pate. Biletele de intrare s-au epuizat 
încă de la începutul săptămînii.

Pentru partida de azi, antrenorul 
Silviu Ploieșteanu ne-a comunicat 
următoarea formație : Suciu—Grea- 
vu, Nunweiller III, Dan C., Ivan — 
Jenei, Koszka—Sorin Avram, Con
stantin, I. Ionescu, Crăiniceanu.

După cum a anunțat ieri ziarul 
„Naroden Sport", 11-le olimpic al 
Bulgariei va fi următorul : Deianov— 
Șalamanov, Vuțov, Stoinov, Gaga- 
neiov — Penev, Dimitrov — Todorov, 
Dișkov, Kotkov, Vasilev.

Meciul va fi condus de arbitrul 
olandez Van den Leeuwen.

I. DUMITRU

Posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite astăzi, 
în întregime, cu începere de la 
ora 18, întîlnirea de fotbal dintre 
echipele olimpice ale R. P. Ro- 
mîne și R. P. Bulgaria.

Clădirea ambulatoriului de fiziote
rapie și cultură fizică medicală de 

la Bâneasa

Un c©|f

de litara
Recent a sosit un vagon-cisternă 

cu 15 000 kg de nămol de la Eforie- 
Sud, cu destinația ambulatoriul bal
neologie de pe malul lacului Bănea- 
sa. De mai mulți ani aici s-a ame
najat un colț de litoral. Așezat 
în mijlocul unui parc îneîntă- 
tor, cu brazi argintii și cireși 
cu crengile acum aplecate de rod, 
ambulatoriul se pregătește de noul 
sezon. Pe cele două plăji, unde vor 
putea face băi de soare zilnic sute 
de oameni, s-a așternut nisip adus 
tocmai de pe plaja Mamaiei. Clădi
rile au fost reparate, zugrăvite, vop
site. A fost instalată și o pompă pentru apa caldă de la dușuri, livra
tă de mica termouzină a ambulato
riului. Au mai fost amenajate un 
restaurant și un centru de răcori
toare. In curînd, această uni
tate organizată de Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor îji 
vă deschide porțile. Tratamentul a- 
fecțiunilor reumatice, al unor boli 
de piele, al sechelelor de fracturi, 
ș.a. se va face ca pe litoral : băi de 
soare, băi de nisip, împachetări cu 
.nămol din lacul Techirghiol, dușuri 
cu apă caldă și rece. După băile de 
nămol bolnavii se odihnesc în came
re pe paturi comode. Toate trata
mentele — inclusiv gimnastica me
dicală — se fac sub directa îndru
mare a medicilor balneologi și a 
personalului sanitar specializat, care 
urmăresc, de la an la an, starea bol
navilor, cu ajutorul fișelor.

Peste cîteva zile, micul și origina
lul litoral bucureștean își va primi 
oaspeții.

I. P.

Peste 15 000 de spectatori au asistat 
aseară pe Stadionul Republicii din Ca
pitală la finalele campionatelor repu
blicane de box. Gala a cuprins meciuri 
spectaculoase, dinamice, în care majo
ritatea pugiliștilor au practicat un box 
tehnic. Nu au lipsit nici surprizele. Iată 
rezultatele tehnice: categoria muscă: 
Constantin Ciucă învinge la puncte pe 
N. Gîju; categoria cocoș: Puiu Nico
lae învinge prin k.o. în repriza a doua 
pe P. Covaliov; categoria pană: C. Bu- 
zuliuc bate la puncte pe Vanea Petre; 
categoria semiușoară: I. Cîrciumaru în
trece la puncte pe M. Vișinescu; cate
goria ușoară: I. Dinu învinge prin aban
don pe I. Mihalic; categoria semimij- 
locie: C. Niculescu dispune la puncte 
de I. Covaci; categoria mijlocie mică: 
I. Olteanu bate la puncte pe V. Mîrza; 
categoria mijlocie: I. Monea învinge 
prin abandon în prima repriză pe M. 
Tudor; categoria semigrea: St. Cojan 
este declarat învingător la puncte în 
fața lui M. Nicolau: categoria grea: Gh. 
Negrea învinge la puncte pe V. Ma- 
riuțan.

In cîfeva rînduri
Astăzi, 'cu începere de la ora 10,30, pe 

stadionul Republicii din Capitală are loc 
meciul internațional de fotbal dintre echi
pele Rapid București și Bonsuccesso (Brazi
lia). Formația braziliană se prezintă cu o 
frumoasă carte de vizită avînd în palmares 
victorii asupra echipei olimpice a R. P. 
Bulgaria (3—2) și a valoroasei echipe Vasco 
da Gama — Rio de Janeiro (2—1).

★

In cadrul concursului atletic desfășurat 
sîmbătă pe Stadionul tineretului din Capi
tală s-au înregistrat următoarele rezultate 
mai importante : disc femei : Lia Manoliu 
53,65 m; aruncarea ciocanului : Constantin 
Drăgulescu 63,63 m; lungime băieți : M. 
Calnicov 7,52 m; 100 m plat băieți : Gh. 
Zamfirescu 10"5/10; 400 m plat femei : 
Ioana Petrescu 58".

(Agerpres)

Numirea ambasadorului 
extraordinar 

și plenipotențiar 
al Republicii Populare 

Romîne în ItaliaCa urmare a ridicării Legației Republicii Populare Romîne din Italia la rangul de ambasadă, printr-un decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul Marin Mihai a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Italia. (Agerpres)
Turneul Comediei 
Francezeîn continuarea turneului pe care îl întreprinde în țara noastră, Comedia Franceză a prezentat sîmbătă seara în sala Palatului R. P. Romîne cel de-al doilea spectacol, cu piesele „Vicleniile lui Scapin“ de Molière și „Un capriciu“ de Alfred de Musset, puse în scenă de regizorii Jacques Charon și, respectiv, Maurice Escan- de. Din distribuție au făcut parte Jean Paul Roussillon, François Chaumette, Jean-Louis Jemma, Michel Aumont, Jean-Claude Arnaud, René Camoin, Miéhel Bernardy, Denise Gence, Catherine Samie, Michèle André și François Chaumette, Louis Eymond, Annie Ducaux, Claude Winter. Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes. La sfîrșit, artiștilor francezi le-au fost oferite flori din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

★Reprezentanți ai Comediei Franceze au fost primiți sîmbătă de Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Au fost de față Jean François Noiville, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Franței în R P. Romînă, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, colectivul Comediei Franceze a avut o întîlnire cu oameni de teatru din Capitală, Ia Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale.La amiază, artistul poporului Radu Beligan, președintele Consiliului teatrelor, a oferit, la restaurantul „Pescăruș“, un dejun în cinstea oaspeților francezi.După-amiază, colectivul Comediei Franceze a prezentat la Casa universitarilor un recital de poezie pentru studenți și cadre didactice ale U- niversității București.
Congresul național 
de chirurgieSîmbătă, în ziua a treia a lucrărilor celui de-al XI-lea Congres național de chirurgie, delegații romîni și invitații de peste hotare au dezbătut problema insuficienței renale acute în chirurgie. Pe această temă au fost prezentate un raport și peste 40 de comunicări, după care au urmat discuții. Seara, comitetul de organizare a Congresului a oferit o recepție în cinstea participanților. Lucrările continuă. (Agerpres)
Din viata culturală 

j j2 ternațională 

„Anal Michelangelo“ în Italia
Principalele manifestări prin care se 

celebrează anul acesta în Italia împlinirea 
a patru veacuri de la moartea lui Michel
angelo Buonarroti — o parte dintre ele 
fiind anunțate pentru luna iunie — sînt 
găzduite de Roma și Florența. Aceste 
două orașe, în care s-au desfășurat cei 
mai mulți din cei 89 de ani ai vieții 
marelui artist al Renașterii, sînt și locurile 
unde se păstrează capodoperele sale cele 
mai prestigioase.

Florența i-a cunoscut zorii gloriei. Aici 
a venit fiul lui Lodovico di Lionardo 
Buonarroti Simoni să înțeleagă limbajul 
culorilor, în atelierul lui Ghirlandaio, și 
elocința pietrei sculptate, în grădinile 
Medici. Maestru de armonie i-a fost și 
frumusețea naturii toscane despre care 
Anatole France va spune mai tîrziu : „zeul 
care a zămislit cerul și colinele Florenței 
a fost un artist". Aici s-a întors în mai 
multe rînduri Michelangelo să supună cu 
dalta marmura, să-i insufle viață, medi
tație și forță umană cum nu mai izbutise 
nimeni pînă la el, dîndu-i o tensiune ex
tremă ca în „II Gigante", cum au su
pranumit florentinii statuia lui David, sau 
o inefabilă expresie visătoare ca în cu
noscuta alegorie a „Nopții", care l-a făcut 
pe un contemporan să exclame într-un 
vers : „trezește-o și-ți va vorbi 1". Și tot 
aici, în orașul de care l-a legat o afec
țiune constantă, se află mormîntul acestui 
Beethoven al artelor plastice.

După ce l-a întîlnit tînăr, Roma i-a vă
zut obrazul de bronz al maturității din 
perioada cînd coborîse de pe schelele 
unde pictase tavanul Capelei sixtine, sau 
bătrîn cînd, la 80 de ani, refăcea calcu
lele pentru cupola monumentală a cate
dralei Sf. Petru. Și tot Roma l-a văzut 
oprindu-se în fața vestigiilor antice cu 
tratatul de arhitectură al lui Vitruviu sub 
braț, desenînd Termele, Colisseum-ul și 
transformînd elementele acestora într-un 
limbaj nou.

Toate domeniile, pictură, sculptură și 
arhitectură, în care Michelangelo a lăsat 
opere unice, sînt reprezentate în expo
ziția documentară deschisă la Roma, în 
Palatul Expozițiilor, în ziua cînd s-au îm
plinit patru sute de ani de la moartea 
artistului. Inaugurarea ei a marcat începu
tul „Anului Michelangelo" care se va 
desfășura pînă în octombrie.

Propunîndu-și „să ofere marelui public 
și cercetătorilor o viziune a întregii 
creații a lui Michelangelo", în ascensiu
nea ei spre altitudinile supreme, „de la 
sculptura din tinerețe la ultimele planuri 
arhitectonice”, expoziția reconstituie prin 
fotografii, proiecții în culori, copii în 
ghips, machete de material plastic, eta
pele unei prodigioase vieți dăruită artei. 
Cu ajutorul unor panouri dreptunghiulare 
sau circulare, sala palatului a fost ame

Vizita în U. R. S. S. a delegației de activiști ai P. M. R.

PRIN CÎTEVA MARI UZINEDelegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Romîn, condusă de tovarășul Chivu Stoica, aflată în Uniunea Sovietică, a vizitat în cursul zilei de vineri Uzinele pentru construcția de mașini „Ordjonikidze" și Uzina de automobile de mic litra) din Moscova. După cum s-a arătat în știrea publicată ieri, oaspeții au fost însoțiți de tovarășul A. P. Rudakov, secretar al C.C. al P.C.U.S., și de alți tovarăși.La Uzinele de construcții de mașini „Ordjonikidze", oaspeții au fost întîmpinați de tovarășii K. E. Molkov, directorul uzinei, M. M. Nikolaev, secretarul comitetului de partid, de cadre de conducere și numeroși muncitori. Un grup de muncitoare, oferindu-le flori, le-au urat bun venit.Uzinele „Ordjonikidze" sînt una din creațiile primului plan cincinal. Cu 32 ani în urmă, ele produceau primele strunguri. Dezvoltarea pe care a cunoscut-o această uzină poate fi ilustrată prin două cifre : de la trei linii automate în 1946 la 40 linii automate în 1963. Acestea sînt folosite îndeosebi în industria de automobile și tractoare.In cursul vizitei, oaspeții romîni au făcut cunoștință cu munca organizației de partid a uzinelor și cu realizările colectivului care numără peste 4 000 salariați. O preocupare deosebită manifestă comuniștii și întregul colectiv al uzinelor pentru introducerea tehnicii înaintate. Mașini noi, perfecționate, iau locul celor vechi, în secția mecanică, în secția de a- samblare și în alte secții, oaspeții s-au interesat de funcționarea strungurilor și mașinilor automate. Mașinile automate pentru producția de arbori cotiți au ridicat productivitatea de 3—4 ori.O experiență bogată a cîștigat organizația de partid a uzinei și în lupta pentru calitatea produselor. Ea acordă o mare atenție educării tineretului.Membrii delegației de activiști ai P.M.R. au avut cuvinte de apreciere pentru munca comuniștilor și realizările colectivului acestei uzine. Mulțumind pentru calda primire făcută, tovarășul Chivu Stoica a transmis muncitorilor uzinei, tuturor oamenilor sovietici un salut frățesc din partea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din R. P. Romînă și le-a urat noi succese în opera de construire a comunismului. Conducătorul delegației romîne a vorbit tovarășilor sovietici despre realizările obținute de oamenii muncii din R.P. Romînă în industrializarea socialistă a țării, despre preocuparea pentru introducerea tehnicii înaintate în producție, despre uzinele noi înzestrate cu utilaj modern — arătînd că în unele uzine se găsesc mașini produse de muncitorii de la Uzinele „Ordjonikidze".

najată în așa fel încît vizitatorii să urmeze 
un traseu complicat, neregulat, care re
produce simbolic pe acela al proiectelor 
realizate de Michelangelo la începutul 
secolului al XVI-lea pentru fortificațiile 
Florenței.

Printre sculpturile a căror imagine se 
întîlnește aici se află și acea operă creată 
la 22 de ani, singura semnată — „Mi
chael Angelus Bonarotus Florentinus fa- 
ciebat" — celebra „Pietà". Originalul de 
marmură catifelată, în greutate de 1 500 
de kilograme, a fost, după cum se știe, îm
barcat în aprilie la Neapole pe un vapor 
pentru a face, ca și Gioconda lui Leo
nardo da Vinci, o călătorie peste ocean. 
Au fost comentate pe larg multiplele 
precauții luate pentru ca sculptura să nu 
sufere nici o daună în acest drum. „Pietà" 
a plecat însoțită de un reputat specia
list în deplasări delicate ale obiectelor 
de artă care, după cum afirmă presa, 
„și-a închinat un an de muncă, de expe
riențe, migrene și nopți albe, studierii 
condițiilor călătoriei operei lui Michelan
gelo la Expoziția internațională de la New 
York". Cu toate acestea, numeroși admi
ratori ai vestitei „marmure“ așteaptă cu 
o explicabilă strîngere de inimă s-o re
vadă pe soclul ei obișnuit.

în librăriile italiene a apărut recent o 
voluminoasă ediție consacrată lui Michel
angelo, s-au realizat noi secvențe pentru 
un lung metraj cinematografic despre prin
cipalele lui opere și au avansat preparati
vele pentru filmul artistic ce va fi turnat 
după romanul lui Irving Stone la Florența 
și Roma, film care va evoca pe cel ce a 
pictat în patru ani de muncă dramatică 
frescele Capelei sixtine. După cum anun
ță presa din Roma, primul tur de mani
velă la această ecranizare va fi dat la în
ceputul lunii iunie. De asemenea, peste 
puțin timp, Florența și Roma vor găzdui 
pe rînd un congres internațional de stu
dii reunind pe cei mai erudiți cercetători 
ai vieții și operei lui Michelangelo.

In casa lui Michelangelo din Florența, 
în primăvara aceasta s-a lucrat intens 
pentru restaurarea ei definitivă. Aci a fost 
strîns un bogat tezaur de schițe și desene 
ale artistului în vederea unei expoziții a 
cărei inaugurare este așteptată pentru în
ceputul lunii iunie.

Tot la Florența, biblioteca Laurenziana 
reunește manuscrisele lui Michelangelo — 
scrisori și sonete ; sonete scrise adesea 
pe marginea unor schițe în momentele 
cînd — după expresia lui Delacroix — nu 
putea atinge sublimul gîndurilor lui prin 
pictură și chema în ajutor poezia.

Toate aceste manifestări se înscriu ca 
un omagiu adus marelui artist despre 
care s-a spus că a dat rezonanțe eroice 
culorii și demnitate umană marmurei.

Ocfavlan PALER

Deasupra intrării Uzinei de automobile de mic litra] din Moscova care produce cunoscutele automobile „Moskvici", se afla o lozincă scrisă în limba romînă : „Bine ați venit dragi prieteni romîni 1" Cu această urare, cu flori șl cordialitate a în- tîmpinat colectivul acestei mari uzine pe membrii delegației de activiști ai P.M.R.Inima colectivului de circa 16 000 salariați ai Uzinei de automobile de mic litraj este puternica organizație de partid, care numără circa 2 300 membri și candidați de partid. Secretarul comitetului de partid al uzinei, V. T. Pozdneev, a informat pe membrii delegației de activiști ai P.M.R. despre preocupările actuale ale comitetului de partid, arătînd că în centrul atenției stau problemele economice sprijinirea conducerii uzinei în punerea la punct a producției noului model „Moskvici" 408, care va începe în ultimul trimestru al acestui an. Comitetul de partid, cele 29 organizații de bază se ocupă de creșterea productivității, sporirea continuă a rentabilității, micșorarea rebuturilor, îmbunătățirea calității producției și mărirea eficacității investițiilor. Secretarul comitetului de partid a împărtășit din metodele folosite de organizația de partid în munca de îndrumare a sindicatului și organizației de comsomol.Chiar și o scurtă vizită în uzină dă o imagine a rezultatelor activității colectivului ei. Uzina a sporit în ultimii ani producția sa într-un ritm de 9—10 la sută, ajungînd să dea în acest an 80 000 de mașini, ceea ce înseamnă că la fiecare trei minute o mașină părăsește conve- ierul.La secția de vopsitorie și montaj, într-un sector, muncitori și muncitoare vorbesc oaspeților despre preocupările lor, se interesează de realizările muncitorilor din țara noastră. A. E. Isaev, brigadier al muncii comuniste, spune membrilor delegației : „Vă rugăm să transmiteți oamenilor muncii din Romînia salutul călduros al muncitorilor secției noastre, al tuturor oamenilor sovietici, precum și urările noastre de noi succese în construirea socialismului". Aflăm că tov. Isaev este inițiatorul întrecerii pe orașul Moscova pentru marca fabricii. Tov. Krîlțov, președintele organizației sindicale din uzină, care împreună cu alți salariați din întreprindere ne-a vizitat țara, a vorbit cu căldură de cele văzute la Brașov, Sinaia și Mamaia.In numele delegației, tovarășul Cornel Onescu a mulțumit colectivului uzinei pentru călduroasa primire făcută și a vorbit despre experiența organizațiilor noastre de partid în conducerea economiei. El

Filmul polonez „Pasagera" a fost distins Ia 
Festivalul de la Cannes cu premiul inter
national al criticii. Realizatorul său, Andrei 
Munk, a murit într-un accident de automo
bil, înainte do a-I termina. Prietenii săi au 
montat fragmentele filmate de Munk fără 
să adauge nimic la ele. In fotografie : ac
trița Aleksandra Slaska, interpreta rolului 

principal.

Seminar italo-romîn 
de arhitecturăLa invitația Comitetului interuni- versitar italo-romîn, vineri și sîmbătă a avut loc la Institutul de arhitectură din Veneția seminarul italo- romîn de arhitectură și urbanistică. Din partea italiană au participat : prof. Giuseppe Samonâ, director al Institutului de arhitectură din Veneția, prof. Egle Trincanato de la a- celași institut, prof. Federico Goria, de la Universitatea din Roma, prof. Lodovico Quaroni, decan al Facultății de arhitectură de la Universitatea din Roma, prof. Luigi Dodi. decan al Facultății de arhitectură de la Institutul politehnic din Torino, numeroși arhitecți, urbaniști, profesori și studenți. Din partea romînă au participat prof, arhitect Constan- tin Moșinschi, prof, arhitect Traian Chițulescu și prof, arhitect Viorica Petrovici. Delegația italiană a prezentat comunicările : „Monumentele culturale ale arhitecturii italiene“, „Construcțiile de stat și urbanistica în Italia“, „Prefabricatele structurale în Italia“. Delegația romînă a prezentat comunicările „Construcțiile urbanistice și metodologia planurilor de sistematizare în R. P. Romînă“, „Probleme economice în construcția de locuințe“.
Seară de filme rommești 
h ZürichLa Zürich — Elveția, a avut loc o seară de filme romînești. Cu această ocazie președintele asociației „Kultur und Volk“ din Zürich a ținut o conferință despre „R.P. Romînă la cea de-a XX-a aniversare a eliberării“. Atît conferința cît'și filmele au fost urmărite cu un viu interes, fiind îndelung aplaudate. 

a urat colectivului să obțină noi succese.Vizitele în cele două mari uzine din capitala U.R.S.S. au prilejuit o caldă manifestare a prieteniei frățești romîno-sovietice.în cursul aceleiași zile, oaspeții romîni au făcut o scurtă vizită la pavilioanele construcții de mașini și industrie chimică de la expoziția permanentă a realizărilor economice ale Uniunii Sovietice.Sîmbătă, delegația de activiști ai P.M.R. s-a aflat la Kuibîșev, în cadrul călătoriei pe care o tace prin Uniunea Sovietică. Delegația este însoțită de tovarășul V. N. Titov, secretar al C.C. al P.C.U.S.. La Kuibîșev oaspeții romîni au avut o întîlnire cu membrii biroului comitetului regional de partid pentru industrie, la care au participat activiști cu munci de răspundere în aparatul de partid și în economie. Tovarășul A. M. Tokarev, prim-secre- tar al comitetului regional de partid pentru industrie, a făcut o amplă informare asupra activității șl metodelor de muncă ale organizațiilor de partid din întreprinderile regionale și ale orașului Kuibîșev. Apoi delegația a vizitat Uzinele metalurgice „V. I. Lenin", comitetul orășenesc de partid și rafinăria din Novokuibîșevsk. Peste tot oaspeții au fost primiți cu căldură prietenească.După convorbirile prietenești care au avut loc la comitetele de partid ale întreprinderilor vizitate, oaspeții s-au oprit în cîteva din secțiile de producție, interesîndu-se de procesele tehnologice, introducerea tehnicii noi și rezultatele întrecerii socialiste. Membrii delegației au mulțumit pentru primirea cordială care li s-a făcut și au urat comuniștilor și colectivelor uzinelor vizitate noi succese în activitatea lor.
Gh. BADRUS
A. MUNTEANU

Vizita iui W. Ulbricht 
la MoscovaMOSCOVA 30 (Agerpres). — La 30 mai a avut loc la Kremlin o convorbire între N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane. Cu acest prilej a avut loc un schimb multilateral de păreri cu privire la problemele dezvoltării continue și întăririi relațiilor dintre U- niunea Sovietică și Republica Democrată Germană și de asemenea asupra unui cerc larg de probleme internaționale care prezintă interes reciproc.

PROTOCOL PRIVIND
SCHIMBUL DE MĂRFURI 
ÎNTRE R.P.POLONĂ SI ANGLIAVARȘOVIA 30 (Agerpres). — A- genția P.A.P. anunță că la 29 mai a fost semnat un protocol cu privire la schimbul de mărfuri între Republica Populară polonă și Marea Britanie. După cum menționează agenția P.A.P. în conformitate cu acest protocol schimbul de mărfuri dintre Polonia și Marea Britanie sporește cu aproximativ 14 la sută. R. P. Polonă va importa din Marea Britanie, în special, utilaje pentru obiective industriale, utilaje de telecomunicații, aparatură de laborator, instrumente de precizie, chimicale, fibre sintetice, metale neferoase, unele produse agricole și piscicole. Marea Britanie va primi din R. P. Polonă produse agricole și piscicole, chimicale, medicamente, produse din sticlă, jucării, mobilă, textile, încălțăminte, aparate de radio, mașini și instrumente.
Comunicatul 
ungaio-yemenitBUDAPESTA 30 (Agerpres). — La 30 mai la Budapesta a avut loc semnarea acordului de prietenie și colaborare între R. P. Ungară și R. A. Yemen, precum și a comunicatului comun ungaro-yemenit. După semnarea acordului și comunicatului, Istvan Dobi și Abdullah al-Sallal au rostit cuvîntări.
—A: Măsuri 
împotriva elementelor 
contrarevoluționareALGER 30 (Agerpres),— Agențiile de presă relatează că trupele guvernamentale algeriene au început operațiuni de lichidare a grupului de dizidenți din regiunea Kabilia, care se dedau la provocări împotriva armatei naționale și întreprind acțiuni de sabotaj împotriva economiei naționale. Președintele Ben Bella a declarat la 30 mai la Alger, la o conferință de presă, că guvernul algerian a hotărît să contracareze acțiunile „elementelor contrarevoluționare, care acționează în regiunile muntoase ale Kabiliei“. Referindu-se la planul de reformă agrară, Ben Bella a declarat că aceasta se va efectua în decurs de mai mulți ani și că vizează în special marile proprietăți funciare.
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JDJE PESTE HO TARE
Geneva A ÎHCepUt 
redactarea actului 
final al conferinței

?GENEVA 30. — Corespondență specială : Comisia de redactare a actului final al Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare din care face parte și delegația R. P. Romîne, s-a ocupat în primele sale ședințe de redactarea preambulului la actul final. In preambul sînt formulate obiectivele și ideile ce stau la baza conferinței, mecanismul ei organizatoric etc. După terminarea preambulului se va trece la redactarea actului final propriu-zis care va reflecta rezultatele obținute cît și diferitele poziții și opinii ale țărilor participante față de problemele de pe ordinea de zi a conferinței. în ședința de vineri, cu prilejul discutării măsurilor și acțiunilor în vederea așezării comerțului internațional pe baze mai juste și mai echitabile, a luat cuvîntul reprezentantul țării noastre, Titus Cristureanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț a R. P. Romîne, care a subliniat necesitatea ca aceste măsuri și acțiuni să țină seamă de respectarea suveranității fiecărui stat în parte. In urma acestei intervenții, sprijinită de un mare număr de țări, în textul paragrafului 5 al preambulului la actul final a fost introdusă recomandarea delegației R. P. Romîne. In aceeași zi Comisia pentru finanțare a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare a adoptat cu 72 voturi pentru (inclusiv R. P. Romî- nă), nici unul contra și 10 abțineri, o prdpunere care cere țărilor dezvoltate să repartizeze din venitul lor național resurse financiare într-un total minimal net cît mai aproape de 1 la sută în vederea sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare. Această propunere a fost adoptată sub forma unei note a președintelui comisiei.
PRESĂ INTERNAȚIONALA 
despre evenimente h ordinea zilei

Consiliul ministerial al Pieței co
mune a făcut „progrese prea lente" 
in elaborarea unor detalii legate de 
aplicarea de tarife comune la pro
duse lactate, carne și orez. Din a- ceste motive, noua reglementare care trebuia să intre în vigoare la 1 iulie a fost din nou amînată — relatează agenția Reuter. Sursele oficiale, transmite agenția, au declarat că noua reglementare ar putea fi gata de-abia la 1 noiembrie și că o nouă dată pentru punerea în aplicare a viitoarelor tarife comune n-a fost încă fixată. Referindu-se la un discurs rostit la Paris de Robert Marjolin, vicepreședinte al Pieței comune, agenția U.P.I. subliniază că el s-a referit îndeosebi la probleme financiare, chemînd țările membre ale

Convorbirea tovarășului Gheorghe Apostol 
cu dr. Radhakrishnan

bolivia OPOZIȚIA BOICOTEAZĂ 
ALEGERILE PREZIDENȚIALE DE AZIDELHI 30 (Agerpres). — La 29 mai, tovarășul Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației guvernamentale a R. P. Romîne care a participat la funeraliile lui Jawaharlal Nehru, însoțit de tovarășii E- duard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Aurel Ardeleanu, ambasadorul R. P. Romîne la Delhi, a făcut o vizită la palatul prezidențial unde au avut o convorbire cu dr. Radhakrishnan, președintele Republicii India.Tovarășul Gheorghe Apostol a transmis președintelui Indiei condoleanțe sincere cu prilejul încetării din viață a primului ministru Jawaharlal Nehru, din partea poporului romîn, a Consiliului de Stat, a guvernului Republicii Populare Romîne, precum și personal din partea tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer. Radhakrishnan a mulțumit pentru simțămintele de simpatie și condoleanțele transmise de tovarășul Gheorghe A- postol, pentru aprecierea dată personalității lui Nehru și pentru faptul că o delegație romînă la nivel înalt a sosit în India cu prilejul funeraliilor. După aceea, delegația romînă a depus coroane de flori la locul incinerării defunctului prim-ministru și la monumentul memorial al lui Mahatma Gandhi. în seara zilei de 29 mai 1964, în parcul Ramlila din Delhi a avut loc un mare miting de doliu dedicat memoriei lui Jawaharlal Nehru. în prezidiu au luat loc președintele Indiei și primul ministru ad-interim al Indiei, precum și alte înalte oficialități indiene, conducătorii delegațiilor străine care au luat parte la funeralii, deputați în Parlamentul central, lideri ai partidelor de opoziție și membri ai corpului diplomatic. Din prezidiu a făcut parte și tovarășul Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne. La mitingul de doliu dedicat memoriei lui

C.E.E. să depună eforturi pentru înlăturarea tendințelor inflaționiste.
„Mai mult comerț cu Răsăritul” 

este titlul unei corespondențe din 
Washington apărută în ziarul ham- 
burghez „Die Welt" : „Zilele acestea, Camera de Comerț americană a a- doptat cu mare majoritate o rezoluție în care se cere guvernului să adapteze regulile pentru exportul spre Răsărit cel puțin regulilor valabile în țările vest-europene. In ultimele luni, industria americană a exercitat, de asemenea, presiuni asupra Washingtonului, ce- rînd să i se acorde cel puțin aceleași șanse care există în Europa. Rezoluția Camerei de Comerț a constituit o dovadă publică pentru aceasta".

După încheierea vizitei la Londra 

Jawaharlal Nehru, tovarășul Gheorghe Apostol a rostit următoarea cu- vîntare :Poporul romîn, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Populare Romîne au primit cu adîncă îndurerare vestea încetării din viață a lui Jawaharlal Nehru, eminent om de stat al poporului indian și o mare personalitate a vieții publice internaționale. Jawaharlal Nehru și-a consacrat întreaga sa viață și activitate luptei pentru libertatea și independența poporului indian, pentru prosperitatea și propășirea patriei sale, aducînd totodată o contribuție substanțială la întărirea păcii și colaborării internaționale. Poporul romîn împărtășește sentimentele de durere ale poporului indian, și în aceste momente de profundă tristețe nutrește dorința sinceră ca relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări, la care marele dispărut a adus o contribuție însemnată, să se întărească în interesul comun al păcii și înțelegerii între toate popoarele lumii. Noi sîntem alături de poporul indian în marea pierdere suferită și îi dorim ca țelurile pentru care a luptat și cărora li s-a consacrat Jawaharlal Nehru în interesul marii națiuni indiene, să fie înfăptuite spre binele ei și al întregii lumi. In numele poporului romîn, al conducerii noastre de stat și personal din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, care au avut fericita o- cazie de a-1 întîlni pe Jawaharlal Nehru și de a face schimburi rodnice de păreri cu prilejul vizitei de stat întreprinse în India în 1962, permi- teți-mi încă o dată să transmit sincere condoleanțe familiei celui dispărut, excelenței sale domnului președinte dr. Radhakrishnan, primului ministru ad-interim, domnul Nanda, și întregului popor indian.

a ministrului vest-german al apără
rii, nu s-a publicat nici un comunicat 
oficial. Ziarele engleze au scris că Anglia spera să încheie cu R.F. Germană acorduri de livrare de armament care să compenseze, într-o oarecare măsură, cheltuielile de întreținere a forțelor militare engleze în R.F.G. Hassel, a scris ziarul „Daily Express", l-a informat pe colegul său englez, Thorneycroft, că guvernul R.F.G. intenționează să se limiteze doar la o participare mică la cheltuielile engleze, fără a-și asuma alte obligații. în felul acesta au eșuat speranțele Angliei de a livra vest- germanilor bombardiere de tip „TSR-2" întrucît sînt cunoscute demersurile insistente făcute de S.U.A. la Bonn pentru achiziționarea de bombardiere americane.

LA PAZ 30 (Agerpres). — „Toate partidele de opoziție consideră nule și neavenite alegerile prezidențiale și nu vor recunoaște guvernul care va fi constituit în urma acestor alegeri“ — se arată într-un comunicat dat publicității de partidele de opoziție, în ajunul alegerilor. Cetățenii bolivieni sînt chemați în fața urnelor azi pentru a alege, de fapt, pe singurul candidat rămas pe listele
Notă memorială poloneză 
asupra situației din LaosVARȘOVIA 30 (Agerpres). — A- dam Rapacki, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, a primit pe ambasadorii Uniunii Sovietice, Marii Britanii și Canadei și le-a remis o notă memorială care cuprinde propunerea guvernului polonez în problema organizării unor consultări în legătură cu situația din Laos. După cum anunță agenția P.A.P., în nota memorială se spune că evoluția evenimentelor din Laos trezește o neliniște serioasă și necesită, după părerea guvernului R. P. Polone, adoptarea, în timpul cel mai scurt, a unor măsuri de natură să contribuie la normalizarea situației din această țară, în conformitate cu acordurile de la Geneva din 1962. Guvernul Poloniei propune să se organizeze, în timpul cel mâi scurt, consultări la care să ia parte miniștrii afacerilor externe sau reprezentanți la nivel înalt corespunzător ai copreședinților Conferinței de la Geneva, adică ai guvernelor U.R.S.S. și Marii Britanii, și ai guvernelor statelor membre ale Comisiei internaționale de supraveghere și control în Laos, adică India, Canada și Polonia, 

In informația prin care ziarul „New York Herald Tribune" a anunțat pe o pagină întreagă publicarea 
acestei fotografii, ea este considerată „probabil cea mai controversată fotografie a deceniului". In anunț 
se spune că în fotografie, luată la o fracțiune de secundă după ce președintele Kennedy a fost împușcat, 
omul care stă în spatele mașinii președintelui, în pragul ușii depozitului de cărți din Dallas, are o asemă
nare extraordinară cu asasinul prezumat, Oswald. In anunțul ziarului se pune întrebarea : „Dar dacă 

omul din pragul ușii era Oswald, cine a tras gloanțele care l-au ucis pe președinte?"

electorale : actualul președinte, Paz Estenssoro, care și-a luat dreptul de a candida pentru a treia oară la postul de președinte al țării. Partidul Comunist din Bolivia a chemat la boicotarea alegerilor, deoarece „sînt lipsite de orice garanții democratice, iar actuala procedură electorală nu este altceva decît un mecanism al fraudei electorale“.

precum și conducători ai guvernului regal al Laosului, care reprezintă, concomitent, cele trei grupări laoțiene ce au participat la conferințele de la Zurich și Geneva. După părerea guvernului R. P. Polone, asemenea consultări ar putea contribui la îmbunătățirea grabnică a situației militare și politice din Laos și, în același timp, ar putea ușura convocarea unei conferințe a celor 14 țări semnatare ale acordului de la Geneva din 1962. Guvernul polonez se pronunță neabătut pentru respectarea întocmai a acestor acorduri și consideră necesar să se restabilească condițiile de menținere a unității, suveranității și neutralității Laosului, precum și de activitate eficientă a guvernului tripartit al unității naționale și, totodată, pentru crearea posibilităților în vederea activității normale a Comisiei internaționale de supraveghere și control în Laos. Guvernul R. P. Polone consideră că asemenea consultări trebuie să înceapă cît mai grabnic. Ar fi de dorit ca acestea să se desfășoare într-o țară neutră, de exemplu în Elveția.

Ședințe ale unor comisii C.A.E.R.SOFIA 30 (Agerpres). — In orașul Varna a avut loc cea de-a doua ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria alimentară. La lucrările ședinței au participat delegați din Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Mongolă, Republica Populară Polonă, Republica Populară Romînă, Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. La ședința comisiei au participat ca observatori reprezentanți ai Republicii Populare Democrate Coreene și reprezentanți ai Republicii Cuba. Comisia permanentă a examinat sarcinile care decurg din hotărîrile Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a elaborat măsurile corespunzătoare pentru îndeplinirea lor, a adoptat hotărîri cu privire la organizarea activității de coordonare a planurilor de dezvoltare a industriei alimentare din țările membre ale C.A.E.R. pe perioada 1966—1970, precum și în legătură cu alte probleme. Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie.PRAGA 30 (Agerpres). — La Pra- ga a avut loc a doua ședință a Co-
0 delegație de constructori 
si energeticieni sovietici 
in S. U. A.MOSCOVA 30 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS la 30 mai a plecat în S.U.A. o delegație de specialiști sovietici în domeniul construcțiilor și energeticii, condusă de Ignati Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat pentru problemele construcțiilor, care va face o vizită de trei săptă- mîni în S.U.A. 

misiei permanente C.A.E.R. pentru industria ușoară. La lucrările comisiei au participat delegați din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R.D.G., R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. In calitate de observatori au participat reprezentanți ai R.P.D. Coreene, Cubei și R. D. Vietnam. In timpul lucrărilor au fost discutate unele probleme ale coordonării planurilor de dezvoltare în principalele ramuri ale industriei ușoare pe perioada cuprinsă între 1966—1970 precum și alte probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice între țările membre C.A.E.R. în domeniul industriei textile, pielăriei, de încălțăminte și poligrafică.' Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă și prietenie.
scurte știri
BRUXELLES. Delegația Institutului Politehnic din București, condusă de C. Dinculescu, rectorul institutului, și din care mai fac parte prof. G. Buzdugan și prof. C. Ionescu-Bujor, a vizitat laboratoare ale universității din Gând, centrul de calcul, Complexul electrotehnic „Etablissement belge de l’Escaut".
SEUL. Studenții de la Colegiul de științe și literatură al Universității din Seul au declarat o grevă a foamei ca protest împotriva refuzului autorităților de a elibera studenții arestați și pentru încetarea raziilor polițienești.
STOCKHOLM. Intr-un concurs pentru cooptarea de noi membri, organizat de Crucea Roșie din Suedia, premiul I — o călătorie turistică gratuită în Romînia — a fost cîștigat de D-na Linnéa Ottinge din orașul Ronneby. Cîștigătoarea a declarat că e bucuroasă să viziteze R. P. Romînă.
CAIRO. Un val de căldură excesivă s-a abătut asupra R.A.U. în ultimele două zile la Cairo temperatura s-a menținut la plus 42 grade la umbră ; la Assuan termometrul a marcat plus 44 grade. Potrivit previziunilor meteorologice, valul de căldură se va deplasa spre litoralul mediteranean.
LONDRA. De sîmbătă dimineață, portul scoțian Aberdeen, cu o populație de 182 000 de locuitori, este în mod practic izolat de restul Angliei. A fost declarată carantina ca urmare a agravării brusce a epidemiei de febră tifoidă. Numărul celor spitalizați se ridică la 141.
CIUDAD DE MEXICO. Agenția Prensa Latina anunță că alte zece persoane, care au găsit azil politic la ambasada Mexicului din Brazilia după răsturnarea președintelui Gou- lart, au sosit în capitala Mexicului. Printre ei se numără deputatul Luis Claudio Braca, trei membri ai marinei braziliene și funcționari ai societății de stat „Petrobras“.

NOTE DE DRUM DIN ALGERIA

BE LA MEDITERANĂ LA HOECAR
Poate că cea mai reușită sinteză geo

grafică a continentului african este teri
toriul Algeriei. 1 100 de kilometri de li
toral capricios dantelat de valurile Medi
teranei, pe care țărmul stîncos și nepri
mitor alternează cu plaja îmbietoare. La 
începutul celor 70 de zile petrecute în 
Africa, panglica Aflașilor Tellieni își etala 
crestele încă înzăpezite, în timp ce la 
poalele lor, în văi sau pe cîmpii se cule
geau ultimele portocale și lămîi, o dată 
cu apariția primelor flori de măslin. In- 
torcînd privirea către sud, începi să dis
tingi Atlașii Saharieni, sălbatici, cu o ve
getație sărăcăcioasă, ca, de fapt, întreaga 
vegetație din împrejurimile acestor 
munți, Ei fac trecerea către zona nisipu
rilor nesfîrșite ale Saharei, dar deșertul 
are și el frumusețile lui. Din loc în loc, 
printre dunele aurii, pe fundul fostelor 
văi, călătorul înțîlnește falnice păduri de 
palmieri. întregind parcă peisajul, munții. 
Hoggar, de la extremitatea sudică a țării 
sînt locul unde natura a dăltuit în piatră 
cu o fantezie de neegalat cele mai fan
tastice și mai bizare forme. Este peisajul 
lunar al Pămîntului.

Varietatea de relief este însoțită pre
tutindeni de o varietate a dezvoltării e- 
conomice ; fabrici moderne și întreprin
deri meșteșugărești ; cartiere construite 
pe verticală, din beton și sticlă cu ma
gistrale largi și parcuri pline de verdea
ță, — alături de altele cu străzi în
guste și întortocheate ; oameni în tradi
ționale costume arabe lîngă care poți 
zări din cînd în cînd alții îmbrăcați după 
ultimul jurnal. Irigațiile construite din be
ton în nord își au corespondentul lor su
dic în puțurile adînci în jurul cărora că
mila sau măgărușul trudesc zi și noapte 
pentru a scoate la lumină cel mai prețios 
lichid, apa. In nord — plantațiile de ci
trice sau viță de 
cadrate de pinii
— grădini micuțe, unde omul depu
ne o muncă enormă pentru a-și agonisi 
plinea de toate zilele. Peste toate aceste 
contraste, caracteristica oamenilor de pe 
aceste meleaguri, fie că muncesc în nord 
sau în sud, fie că sînt arabi, berberi sau 
tuaregi, este aceea că sînt harnici, comu
nicativi și prietenoși.

EROICUL KASBAH 
AL ALGERULUI

După cum Algeria mi-a apărut ca o 
sinteză geografică a continentului afri
can, Algerul lasă impresia unei sinteze a

vie simetric în- 
africani ; în sud

Algerui de 
din fiecare epocă, 
istorii zbuciumate,

astăzi păstrează 
Sînt mărtu- 
pretutindeni

vizitei Kas- 
dinfre el 
le-am în- 

în străzile 
pot trece

țării. Privit de pe colinele ce-l înconjoa
ră, Algerul pare un imens amfiteatru ce 
coboară în trepte neregulate către port. 
Cu puțină imaginație portul l-ai putea so
coti scena amfiteatrului. Figurat vorbind 
el a și fost, de-a lungul multor 
secole, scena Algeriei. De aici au plecat 
corăbiile feniciene și berbere și tot pe 
aici au intrat cele romane, turcești sau 
franceze, 
cite ceva 
riile unei 
prezentă.

Am ales ca prim punct al 
bah-ul din Alger. Deosebirea 
și alte cartiere arabe pe care 
tîlnit în alte orașe nu constă 
strimte unde cîteodată abia 
doi oameni unul lîngă altul sau în for
ma lor interesantă ce evită parcă înadins 
linia dreaptă — ci în faptul că 
acest cartier al Algerului și-a cîștigat 
o faimă nepieritoare ca fortăreață a re
voluției algeriene. Aici a fost locul înver
șunatei rezistențe a patriofilor algerieni. 
De acele vremuri eroice îți amintesc lo
zincile care se mai văd pe pereți.

In fața Teatrului de operă este o mică 
piață — „piața vrăbiilor gălăgioase" •— 
unde o mulțime de vrăbii ce-și au lăcașul 
în cei cîfiva copaci 4e asurzesc cu ciripi
tul lor. Nu departe de aici începe Kas- 
bah-ui. La 6 dimineața torentul de oa
meni începe să se reverse pe străzile din 
apropiere. In prăvălii ce nu depășesc 
2 m p, pe tarabe sau de-a dreptul pe tro
tuare vînzătorii își etalează mărfurile : 
ceasuri lîngă șireturi, tranzistori lîngă să
pun, banane lîngă pantofi, portocale lîn
gă gumă de mestecat. O mulțime de 
cumpărători roiesc în jurul lor. Prin
tre ei —• foarte puține femei, în 
tradiționalul lor voal care le lasă 
descoperiți numai ochii. Mi se spune că 
înainte nu se puteau întîlni deloc femei 
la cumpărături. Cunoscutul meu, Mohamed 
Buguerra, pentru a-mi demonstra flexibili
tatea prețurilor, întreabă pe negustor cît 
cere pentru marfa oferită ; i se indică un 
preț foarte piperat, dar după două mi
nute a ajuns la jumătate. Pînă la urmă 
însoțitorul meu renunță la tocmeală, iar 
vînzătorul dezamăgit mi se plînge că de 
la o vreme nu-i mai merg afacerile din 
cauză că oamenii preferă cumpărăturile 
de la magazinele-pilot (unități ale co
merțului de stat). Cîteva ore mai tîrziu am 
intrat înfr-unul din magazinele-pilot. Vin- 
zători amabili și atenți serveau cu repe
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ziciune pe cumpărători. Printre algerieni 
noile unități comerciale de stat au o bună 
reputație. Lucrul acesta se poate constata 
ușor intrînd în magazine, restaurante sau 
cafenele. Cetățenii spun : prețurile sînt 
modeste, iar serviciul ireproșabil.

MOȘTENIRE GREA, 
PROGRAM ÎNSUFLEȚITOR

Nu mai eram în Algeria cînd a avut loc 
Congresul Frontului de Eliberare Națio
nală, dar am putut cunoaște cu cît inte
res deosebit au fost primite în Algeria

Intr-un vechi castel, în pivnițele că
ruia erau torturați pe vremuri pa- 
trioții, tineri ai Algeriei noi învață

tezele pregătite pentru acest eveni
ment istoric în viața poporului algerian. 
Aceste teze au fost viu dezbătute în adu
nări și în presă, au format obiectul unor 
discuții aprinse pe străzi, în parcuri, la pro
verbialele cafenele din fața Universității 
din Alger, în cele mai îndepărtate cătune 
ale Khabilei. Tezele dau o apreciere a 
drumului parcurs de poporul algerian 
după cucerirea independenței, trec în re
vistă realizările obținute în acest timp, 
analizează structura de clasă a Algeriei, 
definesc forțele ei motrice, rolul F.L.N.

Năzuința spre înnoire, spre prefaceri 
radicale, spre progres economic și social 
este o trăsătură dominantă a întregii am
bianțe algeriene. Aceste aspirații a- 
veau să-și găsească expresie în docu

mentele Congresului F.L.N., care arată că 
condițiile generale existente în Algeria 
„implică făurirea unui stat popular, care 
să exprime voința maselor de a construi 
socialismul și care să organizeze apăra
rea cuceririlor revoluționare". Tezele 
au definit sarcinile perioadei de tran
ziție către obiectivul istoric fixat, 
arătînd că ele constau în „suprima
rea exploatării economice și desființa
rea relațiilor coloniale și neocoloniale, ex
proprierea capitalului străin dominant, re
voluția agrară, socializarea mijloacelor de 
producție care permite să se pună capăt 
anarhiei economice și face posibilă o pla
nificare eficace și armonioasă în funcție 
de interesele reale ale comunității". Ară- 
fînd că nu consideră Islamul „un obsta
col în calea progresului", președintele 
Ben Bella a spus în cuvîntarea sa la con
gres :gres : „vom păși înainte, în respectul 
tradițiilor arabo-islamice, și vom continua 
construirea socialismului".

...Algeria este o țară bogată. Sub 
nisipurile fierbinți ale Saharei senisipurile fierbinți ale Saharei se as
cund rezerve incalculabile de petrol și 
gaze, munții ei poartă în pîntece fier, 
cărbune și fosfați. Rodul văilor și cîm- 
piilor este bogat în cereale, citrice și 
struguri. Există unele întreprinderi indus
triale pentru prelucrarea primară a aces
tor bogății.

După proclamarea independenței eco
nomia țării, ruinată de anii războiului, a 
fost și mai mult dezorganizată prin fap
tul că 800 000 de europeni au părăsit 
țara. Urmarea : jumătate din fabricile, 
uzinele și fermele algeriene și-au închis 
porțile, lăsînd fără lucru 70 la sută din 
populația activă a țării.

Poporul algerian a înfruntat pieptiș 
uriașele dificultăți moștenite la eli
berare. Decretele elaborate de guvern 
în martie 1963 au legalizat acțiunea între
prinsă de muncitori și țărani de a prelua 
„bunurile vacante" — fabrici, uzine, 
mine, ferme, hoteluri, restaurante. As
tăzi, în Algeria există aproximativ 500 
de întreprinderi naționalizate. Ele sînt 
conduse de către „comitete de autoges- 
tiur.o“ alese de muncitori și care au în 
fruntea lor un președinte care colaborea
ză cu directorul întreprinderii, numit de 
sfat.

Am vizitat, „Les grandes verreries 
d’.Oran" ce aparțineau trustului „Saint Go- 
bain". Trecem printre două rînduri de 
palmieri tineri ca să ajungem în clă
direa administrației. In holul ei, o mică 
expoziție cu produsele fabricii — sticle 
de toate mărimile și pentru diverse în
trebuințări, pahare frumos gravate — pre
zintă rezultatul hărniciei și înaltei măiestrii 
a colectivului de aci. Directorul întreprin
derii și președintele comitetului ne-au 
povestit cu ce eforturi și cu cît entu
ziasm au fost învinse greutățile începu
tului. Astăzi, producția decurge normal.

Am participat, în tribuna presei, la ceea 
ce ziarele algeriene au denumit precon- 
gresul sectorului industrial. Revăd parcă 
și acum sala din Palatul Poporului, unde 
a avut loc precongresul din regiunea Al
gerului, plină de delegați animați de o 
singură dorință — ca tînăra indus
trie de stat să progreseze rapid, să de
vină un ax al dezvoltării economice a 
țării. Vorbitorii, muncitori încercați sau 
oameni simpli, pînă mai ieri argafi, se 
perindau la tribună, rostind cuvîntări 
pătrunse de aceeași înflăcărare cu care 
i-am văzut muncind în fabrici și uzine. 
Am auzit vorbindu-se cu căldură des
pre relațiile economice cu țările socialiste 
și importanța acestor relații pentru dez
voltarea țării. Tezele Congresului F.L.N., 
apreciind că față de posibilitățile Algeriei 
industria este încă slab dezvoltată, preci
zează că sarcinile constau, în primul 
rînd, în consolidarea sectorului aufo- 
gestionat și trecerea la înființarea de noi 
întreprinderi, la pregătirea condițiilor 
pentru construirea industriei grele.

am
sate
me-

SATUL ALGERIAN
In lungile drumuri prin Algeria 

avut prilejul să mă opresc în multe 
și să văd transformările petrecute în 
diul rural.

în apropiere de Alger se găsește un 
sat pe nume Baraki. Nu este prea mare, 
doar cîteva zeci de căsuțe cochete, în 
stil arab, cu acoperișul plat și grădini 
pline de pomi, unde copiii se joacă în 
voie de-a v-afi-ascunselea. Acolo se află 
ferma ce poartă numele unuia dintre 
eroii revoluției algeriene, Mehdi Boua
lem. Ca și multe alte ferme, care au luat 
ființă după părăsirea pămînturilor de că
tre foștii lor proprietari, ea este adminis
trată de un comitet de conducere ales 
de muncitorii agricoli. Cînd am intrat în 
curtea fermei, Belhout Saddak, directorul 
ei, om între două vîrste, șchiopătînd pu
țin (o urmă lăsată de război) se apropie 
de noi. Binevoitor, ne dă amănunte asu
pra fermei ce o conduce. In fața unei 
hărți ne explică cum sînt organizate mun
cile agricole pe brigăzi. Cîteva minute 
mai tîrziu, vizităm parcul de mașini agri
cole rămase de la proprietar și comple
tate cu altele noi, cantina, cîteva locuințe. 
Apoi, Saddak se instalează la volanul unei 
camionete și ne conduce la cîmp, pe 
plantațiile de portocali și lămîi, la cele 
de viță de vie și pe tarlalele de grîu și 
de nutrețuri. Ne-am oprit la ferma de vaci.

— Nu le avem de mult timp, sînt adu
se din Olanda — ne spune directorul. 
Au început să se obișnuiască și la noi.

Lîngă ferma de vaci, o mică fabrică de 
îmbuteliat lapte și preparat unt. Peste 
tot — ordine și curățenie. Directorul 
zîmbește cu subînțeles :

— Ne descurcăm și singuri... Anul tre- 

cut, deși situația a fost destul de com
plicată, am reușit să ne menținem, iar la 
unele produse chiar să depășim produc
ția de pe vremea fostului stăpîn.

Agricultura, sector în care este ocupată 
80 la sută din populație, se prezenta la 
eliberare astfel : 5 la sută din numărul to
tal al proprietarilor dețineau jumătate din 
suprafața cultivată, iar din 270 000 ha iri
gate, trei sferturi aparțineau marilor pro
prietari. O bună parte din aceștia și-au 
părăsit terenurile. In aceste împrejurări, 
guvernul algerian a trecut la exproprierea 
lor. Pînă în prezent, au fost naționalizate 
aproximativ 2,7 milioane ha.

In documentele Congresului F.L.N. se 
arată că organizarea unui sistem coopera
tist este cel mai bun mijloc de depășire 
a simplei împroprietăriri, cu atît mai mult 
cu cît o tradiție comunală seculară favori
zează o asemenea evoluție.

SE FĂUREȘTE GENERAȚIA 
CONSTRUCTORILOR

O problemă grea pentru tînăra Al
geria liberă o constituie insuficiența de 
cadre specializate. Printre sutele de mii 
de europeni care au părăsit Algeria, 
33 000 erau conducători de întreprinderi, 
15 000 cadre superioare și liber-profesio- 
niști, 100 000 cadre medii și funcționari, 
35 000 muncitori calificați. Dar statul se 
îngrijește de această problemă, pregă
tind viitorii specialiști din rîndurile tine
retului. Chiar în ziua cînd
„Mehdi Boualem", un grup de studenți 
de la institutul agronomic au venit să 
dea ajutor și să-și sporească, în practică, 
cunoștințele dobîndite în institut.

vizitam

Augustin BUMBAC

Panoramă a Algerului

îÂ1lliÂ

Impreună cu alți gazetari străini, care 
se aflau în perioada aceea în Algeria, 
am vizitat cîteva școli. Elevii ne-au pri
mit veseli și prietenoși, cu cîntece și 
poezii.

— Mai avem încă multe de făcut în 
domeniul învățămîntului — ne spune di
rectorul unei școli. 53 la sută din popu
lația țării noastre este formată din tineri 
sub 20 de ani. Pentru instruirea lor este 
nevoie de cadre didactice și școli. Deo
camdată, lipsesc și unele și altele. Noi 
am fost mai norocoși... Școala funcționea
ză în acest vechi castel.

Am aflat apoi, dintr-un studiu consa
crat învățămîntului, că în anul care a tre
cut s-au construit 468 de clase din pre
fabricate pentru învățămîntul elementar 
și că este prevăzută construirea de cole
gii tehnice pe întreg teritoriul țării și de 
universități la Oran și Constantine, Statul 
acordă, de asemenea, o atenție deosebită 
pregătirii de cadre necesare indus
triei și agriculturii. Pentru a face față ne
voii de cadre didactice autoritățile au a- 
pelat la organismele O.N.U. sau direct 
la diferite țări pentru a trimite în Algeria 
profesori. Am întîlnit la Alger doi profe
sori romîni, care predau la universitate. 
Ei au avut numai cuvinte de laudă pentru 
sîrguința cu care se pregătesc studenții.

...In dimineața cînd am părăsit Algerul, 
primele raze ale soarelui împurpurau linia 
unde cerul întîlnea apele Mediteranei. Se 
iveau zorii unei noi zile de muncă paș
nică. Peisajul ....
lor vieții noi 
geriei libere.

părea un simbol al zori- 
care s-au ivit deasupra Al-


