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Colectiviști, mecanizatori din G. A. S. și 

S. M. T., desfășurat! larg întrecerea socialistă 

pentru recoltarea la timp și fără pierderi a 

cerealelor, folosind întreaga capacitate de lucru 

a tractoarelor și mașinilor! Executați la un înalt 

nivel calitativ lucrările de întreținere a culturilor 
iprășitoare, strîngeți cu grijă toate resursele de 

nutrețuri, însămințați culturi furajere pentru
masă verde și siloz pe suprafețe cît mai mari!

în săptămîna care s-a Încheiat 
a plouat în întreaga țară. Din a- 
ceastă cauză în regiunile sudice, 
unde unele lanuri de cereale s-au 
copt, timpul și mijloacele meca
nizate n-au putut fi folosite din 
plin pentru strîngerea recoltei. în 
schimb, solul avînd suficientă u- 
miditate, au fost mult îmbunătă
țite condițiile de dezvoltare a ce
lorlalte culturi.

în puținele zile bune de lucru 
pe cîmp, mecanizatorii și colecti
viștii ap continuat intens lucrări
le agricole de vară. Grîul și seca
ra au fost recoltate de pe supra
fețe mai mari în regiunile Bucu
rești, Oltenia, Galați, Dobrogea și 
Banat. Recoltarea orzului este pe 
sfîrșite în regiunile Banat, Bucu
rești și Oltenia.

Potrivit datelor Consiliului Su
perior al Agriculturii, grîul și se
cara au fost recoltate pînă la 2 
iulie de pe 130 000 hectare, orzul 
de pe 70 000 hectare și mazărea 
de pe 15 000 hectare. De aseme
nea, cositul fînurilor naturale a 
fost realizat în proporție de 20 la 
sută, iar coasa a Il-a la lucernă 
în proporție de 30 la sută. Pe a- 
proape 30 000 hectare de pe care 
a fost strînsă recolta de cereale 
păioase au fost executate arături, 
iar pe alte 16 000 hectare însă- 
mînțărl de plante furajere.

în această perioadă au conti
nuat lucrările de îngrijire a cul
turilor. Prașila a treia a fost exe
cutată în proporție de 80 la sută 
la sfecla de zahăr, de 60 la sută 
la floarea soarelui și de aproape 
50 la sută la cartofi și porumb. 

■' La sfecla de zahăr a fost efectua
tă și prașila a patra pe 35 la sută 
din suprafața cultivată.

în toate regiunile din sudul și 
vestul țării, lanurile de grîu, orz 
și mazăre ajungînd la maturitate, 
recoltările urmează să se desfă
șoare din plin în săptămîna vii
toare. Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă să se organi
zeze munca în așa fel încît mij
loacele G.A.S., S.M.T. și cele ale 
gospodăriilor agricole colective 
să fie folosite cu maximum de 
randament pentru grăbirea lucră
rilor de recoltare și depozitare a 
cerealelor. în regiunile din nord 
este necesar să se urmărească zil
nic stadiul de coacere și să se a- 
sigure măsuri ca strîngerea recol
tei să înceapă la vreme și să se 
execute într-o perioadă cît mai 
scurtă.

în întreaga țară trebuie grăbite 
lucrările de strîngere, uscare, 
transport și depozitare a fînurilor 
cultivate și naturale.

O grijă deosebită trebuie să se 
acorde recunoașterii culturilor 
pentru sămînță și recoltării lotu
rilor semincere, în vederea asigu
rării de semințe de bună calitate 
pentru anul viitor. Se recomandă 
de asemenea să fie folosite condi
țiile deosebit de favorabile din 
vara aceasta pentru efectuarea a- 
răturilor și pentru însămînțarea 
unor suprafețe cît mai mari de 
culturi de nutreț. O dată cu ară
turile să se aplice îngrășămintele 
naturale și chimice potrivit pla
nului de fertilizare a solului.

în săptămîna viitoare, trebuie 
grăbite prașilele și celelalte lu
crări ce se execută în această pe
rioadă în grădinile de legume, vil 
și livezi.

toafâ fcirci
Calcar pentru furnale

stalații de alimentare cu apă indus
trială și potabilă, un grup social — 
administrativ și de deservire etc. 
Calcarul concasat și sortat în insta
lațiile de aici va fi transportat la 
Hunedoara pe calea ferată construi
tă în acest scop. Prin intrarea în 
funcțiune a acestei cariere în prima 
etapă, se va prepara anual o canti
tate de 500 000 tone calcar, iar în e- 
tapele următoare, de extindere, ca- 
paçitatea acestei cariere va ajunge 
la 1 600 000 tone calcar preparat 
anual.

construcții școlare

Zilele acestea au intrat în probe 
tehnologice instalațiile din prima e- 
tapă de construcție care s-au execu
tat la noua carieră de calcar Crâciu- 
nești. Cariera va asigura cu calcar 
furnalele și fabrica de aglomerare a 
minereurilor de la Combinatul side
rurgic Hunedoara. Cariera de la Cră- 
ciunești are un sector pentru extra
gerea calcarului, o stație de prepa
rare cu un înalt grad de mecaniza
re, mai multe silozuri pentru depo
zitarea și încărcarea materialului în 
vagoane, drumuri de exploatare, in-

Noi
Pentru nevoile învățămîntului 

de cultură generală, în anii re
gimului democrat-popular au fost 
construite numeroase localuri de 
școli în toate regiunile țării. 
Numai între anii 1960—1963 au 
fost date în folosință peste 15 000 
săli de clasă, realizîndu-se ast
fel cu doi ani mai devreme 
sarcina prevăzută de Directivele 
celui de-al III-lea Congres al parti
dului pentru perioada 1960—1965. 
O dată cu generalizarea învățămîn
tului de opt ani, pînă în toamna a- 
cestui an vor fi amenajate încă 
4 600 săli de clasă, construite din 
fonduri centrale și prin contribuția

voluntară a cetățenilor. Din acestea 
aproape 200 săli au fost terminate 
pînă la 1 iunie, alte 3 000 se află în- 
tr-un stadiu avansat de lucru. Pen
tru terminarea la timp a tuturor 
sălilor de clasă prevăzute a se con
strui în acest an, este nevoie ca or
ganele locale de partid și de stat să 
se preocupe intens, în continuare, de 
buna organizare și aprovizionare a 
șantierelor, de mobilizarea construc
torilor în vederea realizării unor 
lucrări de bună calitate. In do
meniul construcțiilor școlare, în 
acest an cele mai bune rezultate 
s-au dobîndit în regiunile Oltenia, 
Cluj, Iași, în orașele București și 
Constanța.

Studii arheologice și etnografice

Secerișul 
în Bărăgan

O dată cu începutul acestei săp- 
tămîni, în majoritatea gospodăriilor 
colective și gospodăriilor de stat din 
regiunea București a început din 
plin recoltatul cerealelor păioase. 
Unitățile agricole au fost îndrumate 
să-și organizeze munca în așa fel în
cît să poată fi efectuate toate lucră
rile prevăzute în calendarul munci
lor agricole din actuala perioadă. 
Astfel, ziua se recoltează, se elibe
rează terenul de paie, se trans
portă cerealele la magazii și la 
bazele de recepție, iar noaptea 
tractoarele efectuează arături. Ploi
le căzute în ultimul timp au 
creat condiții favorabile pentru 
însămînțarea culturilor furajere 
pentru masă verde și siloz. In nu
meroase gospodării agricole de stat 
și gospodării agricole colective, da
torită muncii bine organizate, para
lel cu strîngerea recoltei de orz și 
grîu, terenul este imediat arat și în- 
sămînțat cu culturi furajere. In fe
lul acesta se vor putea obține mari 
cantități de furaje care vor contri
bui la îmbunătățirea hrăniril ani
malelor.

La gospodăria de stat Dichisenl 
din trustul Gostat Călărași orzul a 
ajuns în faza de recoltat mai întîi 
pe terenurile cu expunere la soare. 
Pentru a nu pierde timpul bun de 
lucru, conducerea gospodăriei a ho- 
tărît să se intre cu combinele în lan 
pe acele tarlale unde plantele sînt 
bune de recoltat. în fotografia de sus 
din stînga, fotoreporterul a surprins 
pe peliculă un moment din munca 
intensă la recoltatul orzului a brigă
zii a patra conduse de Răducan Oan- 
cea. Datorită bunei organizări și rit
mului susținut de lucru, la gospo
dăria amintită, în numai cîteva zile 
s-a strîns orzul de pe 200 ha.

La gospodăria de stat Tărtășeștl 
din trustul Gostat București s-a ter
minat recoltatul orzului de pe o su
prafață de 200 ha și se lucrează din 
plin la strîngerea recoltei de grîu. 
Și la această gospodărie se dă o 
mare atenție calității lucrărilor. O- 
biectivul întrecerii mecanizatorilor 
este strîngerea întregii recolte de 
grîu și fără pierderi. Buna organi
zare a muncii și însuflețirea cu care 
muncesc mecanizatorii au dat pu
tința ca toate lucrările agricole din 
această perioadă să se execute la 
timpul optim și la un nivel calitativ 
ridicat. în fotografia de sus din 
dreapta, se verifică stadiul de vege
tație a griului. Grîul de pe 290 ha va 
fi strîns în 3—4 zile.

Colective de cercetători de la 
muzeele din regiunea Brașov desfă
șoară o intensă activitate științifică. 
Cercetătorii muzeului Brukenthal au 
descoperit un castru roman la Boita. 
Cea mai importantă descoperire este 
cetatea dacică de pe muntele Căță- 
naș, de lingă comuna Tilișca, cetate 
de pe vremea lui Buerebista, unde în 
afară de construcții militare au fost 
dezgropate și așezări civile, printre 
care un atelier pentru bătut monede. 
Tot aici s-au făcut studii privind ocu
pațiile populației din zona de munte, 
dezvoltarea meșteșugurilor țărănești 
și a industriei în sudul Transilvaniei, 
remarcindu-se unitatea tipologică pe 
ambii versanfi ai Cârpelilor. Alte 
studii privesc portul, ceramica, texti
lele, lucrările artistice în piele și
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In excursie la mare 
și la munte

lemn. Colectivul muzeului regional a 
efectuat în ultimii ani o serie de să
pături în scopul descoperirii celor 
mai vechi manifestări de viată ome
nească în țara Bîrsei. Săpăturile de 
la Pietrele lui Solomon, lingă Brașov, 
au adus contribufii prețioase privi
toare la traiul unei comunități daci
ce.

(Agerpres)

Se dezvoltă 
rețeaua cinematografică

Florea CEAUȘESCU

Construcții In vecinătatea gării din Constanța

Popas la cabană, la sfîrșit de 
sâptămînâ

în anii regimului democrat-popu
lar, rețeaua' cinematografică s-a dez
voltat considerabil, numărul cinema
tografelor fiind azi de 18 ori mai 
mare decît în 1948. Pentru iu
bitorii filmului de la orașe func
ționează în prezent peste 800 de 
cinematografe, iar pentru cei de la 
sate 4 700, la care se adaugă cele 
peste 100 de caravane ce duc filme
le în satele încă necineficate. Astăzi 
multe întreprinderi cinematografice, 
cum sînt cele din regiunile Argeș, 
Bacău, Banat, Cluj, cuprind fiecare 
mai multe unități decît existau în 
urmă cu 15 ani în întreaga tară- Față 
de anul 1960 — primul an al șesena- 
lului — numărul aparatelor instalate 
numai în căminele culturale sătești 
este astăzi cu aproape 2 300 mai 
mare. Paralel cu crearea unei întin
se rețele cinematografice, s-a dez
voltat în anii noștri o producție na
țională de filme. (Agerpres)

A intrat în obișnuința multor bucu- 
reșteni să-și petreacă sfîrșitul săpțămî- 
nii în locuri pitorești de la munte și de 
la mare. Astfel, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni 2 500 de cetățeni ai Capitalei 
participă la excursiile organizate de O- 
ficiul Național de Turism „Carpați“ la 
cabanele de la cotele 1 400 și 1 500, 
Babele, Piatra Arsă, Diham, Pîrîul 
Rece și Gîrbova din măsivul Bucegi. 
In stațiunile Eforie-Nord și Mamaia 
au plecat mai mult de 600 de excursio
niști. Amatorii de excursii cu vaporul 
au plecat în Delta Dunării unde vor 
vizita porturile Galați, Tulcea, Sulina 
și plaja de la Sf. Gheorghe. Tot din 
București au plecat cu autocarul peste 
300 de persoane într-o excursie de 
cinci zile pentru a vizita obiectivele tu
ristice din Moldova. Printre excursio
niști se numără salariați de la „Flacăra 
roșie", „Dîmbovița“, Industria optică 
romînă, cooperativa „Confecția“ ți al
tele.

In secția cazangerie de la Uzinele „Grivlța roșie" din Capitală

denței. Tot în acest oraș a avut 
loc o paradă a tineretului.

Sesiunea Comitetului special 
O.N.U. pentru examinarea apli
cării Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale (Comitetul 
celor 24) s-a încheiat. în cadrul 
acestei sesiuni Comitetul a adop
tat hotărîri în problemele Adenu- 
lui, Maltei, Africii de sud-vest, 
Rhod’esiei de sud, Guyanei brita
nice și teritoriilor de sub domina
ția portugheză. Următoarea se
siune a Comitetului se va des
chide la 8 septembrie.

În S.U.A. s-a sărbătorit, la 4 iu
lie, Ziua independenței. Cu acest 
prilej secretarul de stat, Dean 
Rusk, a rostit o cuvîntare în 
cursul unei ceremonii organizate 
la Philadelphia pe locul unde, în 
urmă cu 188 de ani, a fost sem
nată Declarația asupra indepen

Ministrul canadian al afacerilor 
externe, Paul Martin, a declarat 
în Camera Comunelor că guver
nul Canadei „nu are intenția să 
adere la proiectul de creare a 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.". Declarația a fost făcu
tă ca răspuns la o interpelare în 
legătură cu afirmațiile secreta
rului general al N.A.T.O., cu pri
vire la oportunitatea unei aseme
nea forțe.

Premierul grec Papandreu . a 
declarat că, la invitația guvernu
lui Marii Britanii, va face o vizi
tă la Londra, cu care prilej va 
discuta cu oficialitățile britanice 
o serie de probleme referitoare 
la rezolvarea crizei cipriote.

La intrarea in funcțiune a blocului de 150 MW de la Paroșeni

Un important obiectiv energetic
In legătură cu intrarea în funcțiune a blocului de 150 MW de la cen

trala termoelectrică Paroșeni, un redactor al agenției romîne de presă 
„Agerpres“ a avut o convorbire cu tovarășul N, Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor șl energiei electrice.

— Ce reprezintă noul grup e- 
lectrogen de 150 MW ?

— Agregatul compus din 2 cazane 
de 270 tone de abur/h de tipul PK-38 
și un turbogenerator de 150 MW 
constituie cea mai mare unitate e- 
nergetică instalată pînă în prezent în 
țara noastră. Acest agregat se situea
ză la nivelul realizărilor moderne 
ale tehnicii actuale, avînd parame
tri înalți ai aburului și anume pre
siunea de 140 atmosfere și tempera
tura de 570°C.

De asemenea, în scopul obținerii 
unui randament ridicat, a fost intro
dusă supraîncălzirea intermediară 
la 570° C a aburului care a lucrat 
parțial în turbină.

Cazanele de abur sînt de tipul cu 
trecere forțată și dotate cu instalații 
moderne pentru automatizarea proce
sului tehnologic. Pentru a se asigura 
o atmosferă cît mai curată în zona 
învecinată centralei, cazanele sînt 
prevăzute cu electrofiltre pentru 
captarea cenușei din gazele de arde
re evacuate pe coș.

în scopul micșorării dimensiunilor 
generatorului, statorul acestuia este 
răcit cu apă care circulă prin inte
riorul bobinaj ului, iar rotorul este 
răcit cu hidrogen sub presiune.

— Ce ne puteți spune despre 
utilajele și performanțele tehnice 
ale acestui bloc ?

— După cum am mai spus, acest 
agregat se situează la nivelul reali
zărilor moderne ale tehnicii actuale. 
Ca urmare a performanțelor ridicate

TELEGRAMĂ
Excelenței sale 

'domnului AHMED BEN BELEA 
președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare

Alger
Cu ocazia celei de-a doua aniversări a independenței Algeriei, adre

sez Excelenței Voastre, guvernului și poporului algerian prieten, din par
tea Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, a poporului ro- 
mîn și a mea personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de 
fericire, prosperitate și progres.

Am deplina convingere că relațiile prietenești și de colaborare dintre 
țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul celor două popoare 
și al cauzei păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ale acestui bloc se asigură produce
rea unui kWh cu numai 0,340 kg 
combustibil convențional, ceea ce va 
aduce însemnate economii de com
bustibil. Echipamentul centralei 
compus din 2 cazane, turbogenera
tor, transformatori și instalații auxi
liare a fost livrat de uzine din Uni
unea Sovietică : Uzina constructoare 
de cazane din Podolsk, Uzina con
structoare de turbine din Harkov, 
Uzina „Electrosila“ din Leningrad și 
altele. O serie de instalații de com
pletare, precum și instalațiile de e- 
purare a apel au fost proiectate și 
realizate în țara noastră.

Pînă în prezent s-au efectuat cu 
succes toate probele de funcționare 
a acestui grup, ceea ce dovedește 
calitatea bună a utilajelor și echi
pamentelor, precum și a lucrărilor 
executate de către montorii de pe 
șantier. La asigurarea montajului 
și-au adus contribuția montori și 
specialiști sovietici.

— Cum au contribuit institute
le de proiectări la realizarea a- 
cestui important obiectiv energe
tic ?

— Proiectul centralei a fost întoc
mit de către Institutul de Studii și 
Proiectări Energetice București, care 
a colaborat cu Institutul Teplo-elec- 
troproiect-Moscova, executantul păr
ții tehnologice.

La elaborarea proiectului s-au a- 
vut în vedere soluții moderne ca : 
centralizarea comenzilor întregului 
bloc într-o singură cameră de co
mandă, tratarea continuă a conden
satului principal al blocului, măsură 
prin care se vor evita complet depu
nerile de săruri de pe suprafețele 
interioare ale cazanelor și turbinei, 
precum și altele. Pe întreaga perioa
dă a execuției lucrărilor, Institutul 
de Studii și Proiectări Energetice 
București a asigurat asistență tehni
că pe șantier prin proiectanți de spe
cialitate.

— Din cite cunoaștem, lucră
rile de construcții și montaj la a- 
cest important agregat energetic 
au fost încheiate cu 10 zile mai 
devreme decît termenul prevăzut 
prin Planul de Stat. Cum apre- 
ciați acest succes al colectivelor 
șantierelor de construcții și mon
taje de la Paroșeni ?

— Este demn de apreciat faptul 
că toate lucrările au fost realizate 
în 18 luni, desfășurîndu-se într-un

ritm susținut, conform graficelor de 
execuție. Ca un singur om, colecti
vele de constructori și montori ener- 
geticieni, mobilizați și conduși de 
organizațiile de partid, și-au sincro
nizat lucrările, au desfășurat o vie 
întrecere socialistă avînd ça obiec
tive principale scurtarea termenelor 
lucrărilor, obținerea unei calități ire
proșabile la fiecare operație execu
tată. Colectivele întreprinderilor care 
au dus la bun sfîrșit lucrările de la 
blocui de 150 MW — întreprinderea 
de construcții centrale electrice 
București și întreprinderea de mon
taj centrale electrice București, 
precum și muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Paroșeni, închină 
frumoasa victorie a muncii lor celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

Lucrările efectuate pentru darea 
în funcțiune a blocului de 150 MW 
au constituit pentru proiectanții, 
constructorii și montorii noștri o va
loroasă experiență, care va fi fo
losită mai departe pentru instalarea 
unor noi agregate energetice de pu
tere și mai mare.

— Ce însemnătate are grupul 
electrogen de 150 MW de la cen
trala termoelectrică Paroșeni 
pentru sistemul energetic națio
nal ?

— Prin intrarea în funcțiune a 
grupului de 150 MW instalat la cen
trala termoelectrică Paroșeni pute
rea instalată a acestei centrale se 
dublează, iar puterea sistemului e- 
nergetic național crește cu cca. 7 la 
sută.

Adăugîndu-se celorlalte capacități 
intrate în funcțiune în prima jumă
tate a anului, noul bloc face ca to
talul puterii instalate în această pe
rioadă să se ridice la 350 MW, din 
cei 650 MW prevăzuți a fi puși în 
funcțiune în anul 1964.

Este interesant de subliniat că 
puterea acestui grup reprezintă a- 
proape un sfert din întreaga capaci
tate instalată în țară înainte de 23 
August 1944. Amplasarea grupului 
la centrala Paroșeni, în bazinul car
bonifer al Văii Jiului, în apropierèa 
sursei de combustibil, face, posibilă 
punerea în valoare în condiții a- 
vantajoase a deșeurilor provenite de 
la preparațiile de cărbuni ; pe de 
altă parte, conectarea la sistemul 
energetic național a grupului elec
trogen aflat în această parte a țării 
asigură o mai bună alimentare cu 
energie electrică a noilor obiective 
industriale din zonele Ardeal, Ba
nat și Oltenia.
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Munții Fâgâraș„Fereastra Zmeilor”, una din curiozitățile naturii din

CONCERTELE FILARMONICII

CĂMINUL NOSTRU Casa

»5 Mercur“

în

...Și dacă vă lasă tece, o să facă gheață ?
Desen de RIK AVERBACH

durilor — au avut neplăcerea de

Doi prieteni Foto s Hedy Löffler

• Estetica blocurilor ® Defecțiuni „imprevizibile" 
® Costumul de baie și calendarul

va sesiza dacă jaluzelele se armoni
zează între ele și, totodată, cu fa
țada blocului. Tocmai de aceea n-ar 
fi rău ca și comitetele de blocuri să 
vegheze ca jaluzelele să nu dea un 
aspect pestriț clădirii. Unități spe
cializate pentru montarea de jalu
zele, ale cooperativelor meșteșugă
rești sau ale industriei locale, le 
stau la dispoziție.

Unități specializate își oferă ser
viciile și celor care — în toiul căl- 

a

șos. 
Pa
ne- 
ja- 

fost 
în

în primul 
beneficiarii, 

în unele

în zilele de zăduf, storurile se lasă 
pe sutele de ferestre ale blocului ca 
niște pleoape pe ochi. La con
struirea unora dintre grupurile de 
blocuri noi. — ca acelea de pe 
Ștefan cel Mare, din cartierul 
jura etc. — s-a ținut seama de 
cesitatea ca, la aceeași clădire, 
luzelele să fie uniforme. Ele au 
montate chiar de constructori,
alte cartiere însă, unde fiecare loca
tar și-a acoperit ferestrele cu ce a 
avut la îndemînă, clădiri zvelte, cu 
un colorit armo
nizat după o în
delungă chibzu
ială de arhitecți, 
se împestrițează. 
De acest aspect 
al esteticii blocu
rilor, al străzilor 
ar trebui să se o- 
cupe 
rînd 
Dar,
locuri, ca de pil
dă, la Onești, be
neficiarii îngăduie 
ca întreprinderea 
de construcții și 
montaj să tărăgă
neze de mai bine 
de un an și jumă
tate montarea sto
rurilor la circa 
două mii de apar
tamente. Sfatul 
popular al Capita
lei a hotărît mai 
de mult înfiin
țarea unei secții — 
treprinderii „Pavoazarea 
lei“ — care să monteze storuri la 
cererea locatarilor. Aplicarea aces
tei măsuri se amînă însă lună de 
lună. Pînă una-alta, întreprinderea 
amintită, care va executa asemenea 
lucrări la construcțiile viitoare, a 
contractat cantități mari de țesături 
pentru storuri de o singură culoare 
— bleu. Monotonia unor străzi în
tregi este deci de pe acum asigu
rată 1

De felul cum arată fațadele sînt 
interesați și locatarii, comitetele de 
blocuri. Orice iubitor de frumos se

cadrul în- 
I Capita-

li se defecta frigiderul. Este lesne 
de înțeles cît sînt de urgente astfel 
de reparații. Frigotehniștii răspund 
în general prompt la chemări a- 
tunci cînd urmează să se deplaseze 
la domiciliul clientului. Defecțiunile 
mici se repară pe loc. Dacă repara
ția este însă mai complicată, apara
tul trebuie dus la atelierul coopera
tivei. „Metalo-casnica" are un cen
tru de reparat frigidere pe șoseaua 
Ștefan cel Mare 32 din Capitală. 
Aici aparatele zac săptămîni de-a 
rîndul pentru „constatarea“ defec
țiunilor. Din boniere reiese că acum 
trei săptămîni un client și-a lăsat

n
frigiderul la această unitate pentru 
reparații, dar nici pînă astăzi lucru
rile nu s-au mișcat din loc. Oare cît 
va dura lucrarea însăși dacă numai 
stabilirea „diagnosticului“ necesită 
atîta timp ? Un alt client și-a adus 
frigiderul din luna mai. Dar în loc 
de reparații, i se fac promisiuni.

în lunile de vară sînt mult soli
citate și unitățile care lucrează la 
comandă costume de baie, șorturi și 
alte articole de îmbrăcăminte pen
tru plajă, a căror confecționare, 
după cum se știe, nu necesită nici 
mult timp, nici un mare volum de 
muncă. S-ar părea că livrarea unor 
astfel de articole nu poate îritîlni 
obstacole care să atragă nerespecta- 
rea termenelor. La unele centre de 
comandă de acest profil se întîmplă 
însă altfel. La unitatea specializată 
pentru costume de baie a coopera
tivei bucureștene „SîrgUința“, din 
strada Biserica Enei nr. 20, acest 
articol de sezon ar trebui coman
dat... din iarnă ! Responsabila, A- 
lexandrina Nicola, vorbește urît 
clientelor. Tot ce se poate obține la 
acest centru este informația că (a- 
cum, în plin sezon) comenzile au 
fost sistate pentru o bucată de 
timp... Ritmul de lucru la unitatea 
cu pricina este acesta : un costum 
de baie comandat în mai (comanda 
nr. 810) a fost gata abia în primele 
zile ale lui iulie. Este unul din nu
meroasele exemple care se pot cita.

Poate că U C E C O M ar avea 
ceva de spus în problemele deservi
rii de sezon, mai ales că măsurile 
de îmbunătățire a activității unități
lor de care aminteam trebuie luate 
acum, și nu după ce a trecut vara.

Eva SZABO

'■I*

și mi-ar fi spus : 
Coco l-aș fi ales. 
Coco ? Ce să mai 
moștenire de la

Coco a fost al meu și nu l-aș fi dat 
în ruptul capului. Dacă mi-ar fi pus 
cineva alături de Coco un bilet pentru 
o excursie la Tokio 
„alege“, eu tot pe 
Știți ce papagal era 
discutăm I II aveam
fata mare a Iu’ bunicu.

Și uite că a dispărut Coco. A dispă
rut acum cîteva săptămîni. In aceste 
cîteva săptămîni nu știu dacă am pus 
capul jos 10 ore. L-am căufat și l-am 
răscăutat pe Coco. Am dat anunțuri 
peste anunțuri. Nici urmă de Coco. 
Tocmai cînd se împlineau șase săptă
mîni de la misterioasa lui dispariție, am 
primit o telegramă. De la cine credeți î 
De la Coco (cît a stat pe lîngă mine 
papagalul meu, Coco, a învățat să și 
scrie), lată textul telegramei primite I 
„Tu ești vinovat. Stop. Ba tu ești vi
novat. Stop. — Coco".

Atît și nimic mai mult. M-am bucu
rat foarte că prietenul meu Coco tră
iește și m-am întristat că din textul te
legramei nu înțelegeam unde trăiește. 
Telegrama era trimisă de la un oficiu 
poștal din Reșița. Să mi-l fi furat vreo 
rudă din Reșița ? Am cercetat arbo
rescenta mea genealogică și am ajuns 
la concluzia că n-am nici o rubedenie 
în orașul ăsta. Au început mustrările de 
conștiință. Deci eu eram vinovat ds 
dispariția lui.

M-am deplasat totuși la Reșița. Cau
tă acul în carul cu fîn. M-am adresat 
la toți cunoscuții. O săptămînă întreagă 
am întors Reșița pe dos. Nimic. Cînd 
era să mă las păgubaș, șoferul Getaxu- 
lui cu care alergasem în susul și-n jo
sul Reșiței, m-a întrebat :

— Cum spui că e textul telegramei 
primită de la papagalul dumitale ?

l-am citit telegrama.
— A mai spus vreodată cuvintele 

astea înainte de dispariție ?
— Nu. Nu-mi aduc aminte.

timp în Capitală, laIn ultimul
Brașov, Cluj, Timișoara etc. s-a mă
rit numărul unităților comerciale 
care livrează mărfuri și la domiciliu. 
La parterul blocului „Gioconda" din 
Piața Splaiului din Capitală se fac 
acum ultimele amenajări in vederea 
deschiderii magazinului alimentar 
„Mercur“, specializat în deservirea 
la domiciliu pe bază de comandă te
lefonică sau scrisă. Cumpărătorii 
vor putea procura de aici pe lingă 
alte produse alimentare și produse 
de cofetărie, legume și fructe. Ma
gazinul va mai desface, prin același 
sistem, articole de mercerie și chi
micale de uz casnic. Comenzile se 
vor primi în tot cursul zilei, iar du
minica — pînă la amiază.

Am două fetițe : una de 9 și alta 
de 14 ani. Le-am confecționat cîte
va bluze de vară destul de practice 
pentru acest sezon. Le trebuiau însă 
și fuste adecvate. Pentru aceasta 
m-am deplasat la cîteva magazine 
de confecții 
surprinderea 
gazinele de 
găsit fuste 
— nici imprimate, nici uni. 
magazinele „Victoria' 
ta Copiilor", „Trei 
mea Copiilor" — 
obicei au cele mai 
mente de confecții 
mi s-a dat același 
avem decît fuste din stofă pentru 
pioniere". Acum, în plină vară !

pentru copii. Spre 
mea, însă, 
specialitate 

de vară pentru

Nu spunem un lucru nou afirmînd 
că fondul muzical al unei culturi na
ționale crește în mod proporțional 
cu preocuparea interpreților de a 
sprijini creația originală. înflorirea 
muzicii romînești în ultimele două 
decenii se datorește condițiilor deo
sebite create compozitorilor ; prin
tre acestea trebuie socotit și aportul 
instituțiilor muzicale — opere, filar
monici etc. — la interpretarea și, răs- 
pîndirea în cele mai largi mase de 
auditori a lucrărilor de toate genu
rile.

Filarmonica de stat „George Enes- 
cu", condusă cu competență și dă
ruire de artistul poporului George 
Georgescu, a dobîndit un prestigiu 
statornic în rîndurile publicului ; ea 
a devenit unul din factorii de bază 
în popularizarea muzicii romînești 
contemporane. Concertele săptă- 
mînale ale orchestrei simfonice, 
concertele corale, concertele și re
citalurile de muzică de cameră cu
prind, cu rare excepții, cîte o piesă 
originală — uneori mai multe.

în stagiunea recent încheiată, unul 
dintre obiectivele de bază ale Filar
monicii bucureștene a fost promova
rea creației contemporane, romînești 
și universale, care a ocupat jumătate 
din programele executate. în total, 
au fost prezentate 235 de lucrări ro
mînești — simfonice, vocal-simfoni- 
ce, corale și de cameră —, dintre 
care peste 150 în primă audiție. 
Programarea și interpretarea lor la 
o înaltă ținută artistică se datorește, 
pe lîngă prețuirea și interesul pe 
care colectivele le acordă strădanii
lor creatorilor noștri din toate gene
rațiile, preocupărilor adînci, efortu
rilor și priceperii a doi dintre diri
jorii permanenți ai Filarmonicii : 
Mircea Basarab și Mircea Cristescu.

Multe dintre concertele care au 
cuprins prime audiții au constituit a- 
devărate evenimente ale stagiunii. 
Printre acestea se numără cel care 
a prilejuit cunoașterea uneia dintre 
cele

jf mazm roweascs

zicii romînești din ultimii ani, Tri
plul concert pentru vioară, violon
cel, pian și orchestră de Paul Con- 
stantinescu, lucrare de mare pro
funzime a sentimentelor, realizată la 
un înalt nivel artistic și intim legată 
de muzica poporului nostru. Am as
cultat, de asemenea, Simfonia a X-a 
de Mihail Andricu, Concertul pentru 
violoncel și orchestră de Anatol 
Vieru, Concertul pentru oboi și or
chestră de Mircea Basarab, Partita, 
de Dan Constantinescu, Cantata a 
Ii-a de Ștefan Niculescu, Suita a 
doua din baletul Prinț și cerșetor de 
Laurențiu Profeta, Monumentum de 
Aurel Stroe, 3 lieduri pentru tenor 
și orchestră de Cornel Țăranu ș.a. 
La reușita lor au contribuit unii so
liști de frunte ca Radu Aldulescu, 
Valentin Gheorghiu, Vladimir Orlov, 
Ștefan Gheorghiu, Ion Danie și alții.

în concertul de închidere a stagi
unii, Filarmonica ne-a oferit o primă 
audiție cu una dintre lucrările dedi
cate de compozitorii noștri celei de 
a XX-a aniversări a Eliberării : Zo
rile de aur, de Gheorghe Dumitres
cu — oratoriu în patru părți pentru 
soliști, cor mixt, cor de copii și or
chestră, pe versuri de Cicerone 
Theodorescu. Oratoriul încununează 
un ciclu de 7 lucrări, 4 opere și 3 
oratorii, inspirate din diferite mo
mente din viața poporului nostru. Ti
tlul oratoriului, semnificativ pentru 
ideea de bază, sugerează nu nu
mai o privire retrospectivă a dru
mului parcurs de poporul romîn de-a 
lungul zbuciumatei sale istorii, ci și 
o cutezătoare și plină de încredere 
privire spre viitorul luminos al so
cietății comuniste.

în cadrul celor patru părți — „Un 
corn în noapte', „Viscolul", „Lucea
fărul de dimineață", „Zorile de aur"
— sînt înfățișate momente și tablouri 
susținute de către orchestră (în in
terludii), soliști sau cor. Soliștii în
truchipează aici categorii mai largi
— Crainicul libertății, Crainicul a- 
supririi, Stăpînul, Argatul, Femeia 
din popor, Mama — iar conflictul 
dintre ele nu are un caracter indivi
dual ci semnificații generale. Acțiu
nea însăși nu se dezvoltă pe schema 
unui conflict individual ci urmărește 
firul istoric al evenimentelor legate 
de ideea de bază.

Din punct de vedere muzical și în 
această lucrare se simte puternic sti
lul compozitorului. Largi desfășurări 
ale aparatului sonor, cavalcade, dia
loguri însuflețite, arii, ansamblul de 
soliști concură la zugrăvirea mu
zicală a textului. Caracterul popular 
și accesibilitatea sînt asigurate de 
prezența unor intonații specifice — 
de la cîntecul de copii pînă la cel 
muncitoresc revoluționar — întrebu
ințate de autor în lucrările anterioa
re din ciclul amintit.

Oratoriul, care solicită importante 
forțe interpretative și un efort susți
nut, a fost dirijat de Mircea Ba
sarab (dirijorul corului, Vasile 
Pîntea, al corului de copii al Palatu
lui pionierilor, Stelian Olariu). So
liștii — Emilia Petrescu, Martha Kes
sler, Ion Piso, Ladislau Konya, Nico
lae Florei — laolaltă cu ansambluri
le, au contribuit la redarea unei 
convingătoare imagini a acestei 
vaste fresce muzical-istorice.

valoroase creații ale mu-mai

iiii
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cînd a au- 
sertar me- 

i și supărat

Grădina 
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că 
nu 
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de

(la Sala Savoy) :
Circul

funicularului, i 
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al funicularului

I. Nottara" (la 
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Concertul de încheiere a stagiunii Filarmonicii de Stat „George Enescu". Se interpretează oratoriul „Zorile 
de aur" de Gheorghe Dumitrescu, pe versuri de Cicerone Theodorescu

mașina Ia birourile șantierului nr. 5. In 
timp ce dădeam mina cu directorul 
șantierului, a început papagalul :

— Tu ești vinovat.
Directorul a crezut că eu i-am spus 

și-a început :
— In problema funicularului spui 

sînt vinovat î Cum sînt vinovat dacă 
funefionează ? Cîte modificări i-ați 
cut și tot nu merge ? Dumneavoastră 
la Trustul regional sînteji de vină.

— Ba tu ești vinovat, se vîrî din nou 
în discufie Coco.

— Tovarășe !
L-am lămurit pe tovarășul director 

că nu eu îl acuzam, ci Coco.
M-am dus și la Timișoara la Trustul 

regional de construcfii. Cum am intrat 
în biroul șefului de proiectare, Octa
vian Tomșa, Coco, care-l 
început :

— Tu ești vinovat,
Proiectantul 

îit replica, a 
moriul tehnic 
a început.

— Cum sînt eu vinovat ? 
trebuie să meargă.

— Păi nu merge. Am văzut eu cu 
ochii mei că stă. Ba chiar îl demon
tează.

— Păi dacă dumneavoastră de la 
Șantierul 5 din Reșifa ave|i idei precon
cepute, sigur că nu merge. Cît sînt eu 
acolo de ce merge ?

fete 
La 

„Romar- 
Ursuleți“, „Lu-

unități care de 
complete sorti- 
pentru copii — 

răspuns : „Nu

Lidia GEORGESCU 
gospodină din București

A dispărut Coco
Șoferul a frînai. A întors mașina și 8 

pornit în direcția opusă,
— Să știi că sîntem pe urmele lui.
•— Ei, nu mai spune.
•— Ai să vezi. Cunosc eu o poveste 

eu „tu ești vinovat, ba tu ești vino
vat". Cu siguranță că acolo a învățat 
Coco al dumitale cuvintele astea.

A oprit mașina pe un șantier. A 
oprit chiar lîngă platforma unui funicu
lar părăsit.

— Vezi dumneata, a început șoferul, 
aici se sapă noua albie a rîului Bîrzava. 
I se face o deviere. Au venit de la 
Trustul regional de consfrucții-Banat 
niște persoane și au stabilit să facă aici 
un funicular mobil pe o distanță de 
800 de metri cu care să transporte pă- 
mîntul de la albia nouă la albia veche.

— Văd că s-a făcut. De ce nu trans
portă ? Zace.

•— Ba chiar îl demontează,
— Nu înțeleg. L-au montat ca sS-l 

demonteze. Numai așa ca să cheltuiască 
banii statului degeaba ? Cine e vino
vat de toată povestea ?

—- Tu ești vinovat.
Jl întreb pe șofer.
— Cum ai spus ? Eu sînt vinovat ?
Șoferul :
— N-am spus nimic.
— Am halucinații ? Aud din nou :
— Tu ești vinovat. Ba tu ești vino

vat.
Ați ghicit I Mi-am găsit papagalul. 

Sfătea pe unul din cei 60 de vagoneji 
nou nouți, părăsiți și dădea înainte cu 
fu ești vinovat. Bineînțeles, ne-am să
rutat, ne-am bucurat amîndoi de reve
dere, ne-am urcat în mașină și am por
nit spre gară. Pe drum am continuat să 
discut cu șoferul.

— Totuși, cine e vinovat de toată 
risipa asta de muncă, de materiale ?

Coco susținea că eu. l-am explicat 
că n-am nici un amestec. El a continuat, 
să spună : „tu ești vinovat”. Am oprit

*

Asta este toată povestea dispariției 
lui Coco pe care l-am adus acasă și 
susține morțiș că eu sin* vinovat în le
gătură cu funicularul de la Reșița.

Să se caute, domnule, o dală adevă
ratul vinovat și să fie tras la 'ăspun 
dere. Că altfel nu-i pot scoate din cap 

papagalului că nu sini vinovat.

Nicufă TÀNASE

TEATRE : Teatrul „C. 
Sala din Bd, Magheru) : 
mula ei de viață — (orele 19,30). 
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
Teatrul de vară „23 August") : Comedia erorilor - -- — • •
vară din Parcul 
și Cleopatra — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" -
Și băieții și fetele — (orele 20). 
de stat : O seară cu comicul Karandaș 
— (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ocolul pămîntu- 
lui în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Sala Palatului R. P. Romîne (ru
lează la orele 18,15, cu seria de bilete 
nr. 1192), Republica (9,30; 13; 10,30; 20,15), 
București (8,30; 12; 15,30; 19,15), Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr 0 — orele 21). 
Madame Sans Gêne — film pentru ecran 
panoramic : Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,15). Asasinul din cartea de tele
fon : Festival (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21), Grivița (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (10; 12; 15; 17; 19; 21), * " ’
„Festival" (Pasajul „Eforie" —— uicic 
20,30), Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie 
nr. 75 — orele 20,15), Melodia (9,45; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Doi colonei : Car- 
pațl (10; 12; 14; 16; 18; 20,15), Capitol (10; 12; 
14; 16,30; 19; 21,15; la grădină — orele 20.30),

Feroviar (10,15; 12,30; 14,45;’
Excelsior (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Feroviar (10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21.30) , Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20), A-
renele Libertății (Sir. 11 iunie — orele 
20,45). stadionul „Dinamo" (Șos. ștefan 
cel Mare — orele 21). Cel trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : Bu- 
cegi (10; 16; 20; la grădină — orele 20,30), 
Tomis (8,45; 12,30; 16,16; 20; la grădină — 
orele 20,30), Grădina „Vitan- (Calea Du- 
dești — orele 21,15), Grădina „Unirea" 
(Bd. 1 Mai nr. 143 - orele 21). Cuba ’58 : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Uni
rea (11; 16; 18,15; 20,30). Munca (12; 16; 
18,15; 20,30). Cauze drepte — cinema
scop : Central (10,30; 13; 15,30; 18; 20.30), 
Moșilor -----
20.30) . 
Lumina 
Cosmos 
greșul" 
Anaconda :
Program de filme pentru copil 
(orele 10). 
(11,30; 13,45;
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
15; 18; 20,30). Un ciclu de filme docu
mentare : Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 21 rulează în continuare). Fata din 
casa Roșie ; GlUlești (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd : înfrățirea între popoare (11,30; 
16; 18; 20), Dacia (0.30; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). A 12-a noapte : Buzești (16; 18,15), 
Totul despre Eva ; Crîngași (15,30; 18; 
20,30). Un om care nu există : Vitan (16; 
18; 20), Colentina (15,30; 17,45; 20; la gră
dină — orele 20,30). Cerul și mocirla : 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Arta

(11; 16; 18,15; la grădină — orele 20,30). 
Tinărul de pe vasul Columb — cinema
scop : Popular (10,30; 15; 17; 19; 21). în
drăgostitul: Aurora (10; 12; 14; 16; 18.15; la 
grădină — orele 20,30). Feriga de aur — 
cinemascop : viitorul (11,30; 16; 18,15; 
20,30), Progresul (11,30; 15.30; Î8; 20.15). 
Omul din fotografie : Volga (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30); Drumul Sării (11; 18; 18; 
20), Ferentari (16,30, 18,30; 20,30). Domni
șoara... Barbă Albastră : Floreasca (12; 
16; 18,15; 20,30). Aventurile unui tînăr — 
cinemascop : Luceafărul (10,30; 15; 18; 
la grădină — orele 20,30). Golful Elena : 
Lira (15,30; 18). Viață sportivă : Cotro- 
ceni (10; 15; 17,45; 20,30). Păpușile rid : 
Pacea (11; 16; 18; 20). Comedianții : Gră
dina „Lira" (Cal. 13 Septembrie nr. 196
— orele 20.30). Lacrimi tîrzii : Cultural 
(15; 16,45; 18,15; 20), Grădina „Buzești“ 
(Str. Buzești nr. 9—11 — orele 20.30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
mislune pentru copil șl tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siune pentru sate In jurul orei 17,15 — 
Transmisie de la Stadionul Republicii 
din Capitală, repriza a Il-a a întîlnirii 
de fotbal dintre echipele Steaua—Dina
mo Pitești și întîlnirea de fotbal dintre 
echipele Dinamo București—Steagu Roșu 
(in întregime). In jurul orei 19,45 — 
Jurnalul televiziunii. 19,55 - Cîntă Ioa
na Radu, artistă a poporului. 20,20 — 
Filmul „Aventurile lui Robin Hood (II)
— Cămătarul" 20,45 - Actualitatea ci
nematografică. 21.35 - Muzică ușoară 
instrumentală. In încheiere : Buletin de 
știri, sport și buletin meteorologic.

(15,30; 18; la grădină — orele 
Frații corsicani — cinemascop ; 
(9,15; 11,30, 13,45; 15.45; 18; 20,15), 
(14; 18; 18; 20), Grădina „Pro- 
(Str. Ion Vldu nr. 5 — orele 21).

Union (11; 16; 18,15; 20,30). 
Doina 
Doina

Flacăra
Adesgo (10,30;

Un ciclu de filme

Cei patru călugări ; 
lß; 18,15; 20.38),

Ieri în țară ! Vremea s-a ameliorat șl 
s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil, 
mal mult noros în Moldova și regiunea 
de munte. Vîntul a suflat slab, pină la 
potrivit, predomlnind din sectorul nord- 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 27 grade la Bechet și 16 
grade la Intorsura Buzăului

In București : Vremea s-a ameliorat șl 
s-a încălzit. Cerul a fost mal mult senin 
în cursul după-amlezel. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura maximă a 
fost de 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
și 8 Iulie: Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
sub formă de. averse, mai frecvente în 
jumătatea de nord a țării. Vînt potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura în 
creștere la început, apoi în scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 8 șl 18 gra
de, iar maximele între 16 și 26 grade.

In București șl pe litoral : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere la început, apoi în scădere 
ușoară.
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IN CAPITALĂ
Hoi linii de tramvaie și troleibuze

Constructorii de la I.T.B. lucrea
ză în prezent la montarea unei 
noi linii de tramvai pe străzile 
Clăbucet, Aviator Popișteanu, Pu
țul lui Crăciun și la noua arteră 
care leagă Calea Giiviței de 
B-dul Mărăști. Totodată se mon
tează și iirele aeriene pentru o 
linie de troleibuze. In prezent sînt 
în curs de execuție lucrările de 
amenajare a buclelor de întoar
cere a tramvaielor și troleibuzelor 
pe terenul dintre Bd. Mărăști și 
șoseaua Kiseleff (în spatele ștran
dului Tineretului).

Noile linii vor ti date în folosin
ță în cursul lunii august.

Pe malul lacului
Pe malul lacului Herăstrău din 

Capitală, aproape de restaurantul- 
grădină „Miorița", s-a deschis de 
citeva zile un șantier. Aici se cons
truiește o nouă terasă a restaura î- 
tului, acoperită, cu o suprafață de 
circa 1 000 metri pătrafi. Printr-o 
galerie acoperită, ea va avea legă
tură cu unitatea existentă. Noua 
terasă va fi de fapt o braserie. Con
sumatorii vor fi servifi aici cu pro
duse de grătar, băuturi, produse de

Din Bucureșfiul de altădată

prim a...
• ...document în care apare scris 

numele Bucureștiului este hrisovul sla- 
vonesc al lui Vlad Țepeș din 20 sep
tembrie 1459.

• ...menționare a orașului în carto
grafia europeană datează din 1492 ; în 
planiglobul lui Martin Behaim din 
Nürnberg.

• ...călător străin întîlnit aici — așa 
cum reiese dintr-o serie de documente 
scrise este meșterul tunar sas Mi
chael, la 1494.

o ...arteră de circulație se numea 
„Ulița cea mare" și trecea pe lîngă 
curtea domnească, aproximativ pe tra
seul actualei străzi Lipscani, a cărei e- 
xistență poate fi urmărită începînd din 
1589.

• ...spital înființat a fost Colțea — 
construit prin 1704 de spătarul Mihail 
Canfacuzino. Din porunca lui a fost

Pe magistrala
După mai bine de un an " 'de 

cînd s-au început lucrările, în pre
zent mai sînt circa 150 metri pînă 
la Piața Unirii, și Magistrala Nord- 
Sud va căpăta contururi precise. 
Ea va permite o legătură directă 
între Șoseaua Giurgiului și centrul 
orașului. Blocuri înalte de 8, 9 și 
10 etaje străjuiesc de o parte și de 
cealaltă modernul bulevard ; aici 
s-au dat în folosință peste 920 de 
apartamente, iar în aceste zile se 
vor termina încă 162 de aparta
mente. Se fac finisări la alte 64 de 
apartamente și 18 magazine de la 
parterul blocurilor, la un restau
rant, o braserie și alte unități.

BOGAT PROGRAM SPORTIV
Duminica aceasta, în Capitală va 

avea loc un bogat și atractiv pro
gram sportiv. Dimineață, de la ora 8, 
pe stadionul „Tineretului" se dispută 
jocuri de handbal, volei, baschet și 
fotbal în cadrul spartachiadei repu
blicane (campionatele școlare), iar 
la ștrandul „Tineretului", de la 9,30, 
întreceri de natație în cadrul fazei o- 
rășenești a spartachiadei republica
ne. Sala Institutului politehnic găz
duiește, de la 8,30, finalele campiona
tului republican de sabie, iar stadio
nul „Republicii", de la ora 10, me
ciul internațional de box dintre re
prezentativele R. P. Romîne și R. F. 
Germane. Pe lacul Snagov continuă, 
dimineață, de la ora 9 și după-amia- 
ză de la ora 16,30, concursul interna
țional de caiac-canoe, competiție la 
care iau parte canotori consacrați 
din mai multe țări. După-amiază pe 
velodromul Dinamo, la ora 16,30, în

Ierî, cîteva sute de copii din Capitală, între 5—14 ani, la ca
pătul unui ciclu de lecții care a durat 15 zile la Complexul sportiv al 
tineretului, au cucerit primul lor succes sportiv. în fotografie : în timpul

„examenului" pentru brevetul de înotător
Foto : M. Andreescu

în prezent, constructorii I.T.B. 
lucrează la montarea rețelei unei 
noi linii de troleibuze care va 
fi dată în folosință pînă la 23 Au
gust. Traseul va face legătura în
tre cartierele Bucureștii Noi, Grivița 
și centrul orașului (Piața Romană). 
Troleibuzele vor circula de la 
b-dul Bucureștii-Noi, pe calea Gri- 
viței, pe străzile Polizu, Occidentu
lui și lt. Lemnea. Pe aceste străzi 
(Polizu, Occidentului și lt. Lemnea) 
se execută în prezent lucrări de re
facere a pavajelor în vederea asi
gurării capacității portante nece
sare transportului greu.

cofetărie, băuturi răcoritoare și 
altele. Constructorii amenajează în 
același timp și terasele descoperite 
existente, repară pardoselile, fac 
jardiniere, trepte, ziduri decorative. 
La lucrările de amenajare colabo
rează și artiști plastici pentru a re
aliza, încadrate armonios în arhi
tectura acestei braserii, o serie de 
lucrări de artă ; peretele principal al 
terasei acoperite va fi împodobit cu 
O frescă cu motive romînești.

ridicat la 1715 și Tumul Colței, cea 
mai înaltă construcție din vechiul 
București, ca foișor pentru paza contra 
incendiilor și clopotniță.

® ...instituție de învățămînt supe
rior a fost Academia domnească. Ea a 
funcționat în chiliile mînăstirii Sf. 
Sava, începînd din vremea domniei 
lui Constantin Vodă Brîncoveanu 
(1688—1714).

Ședințele plenare ale Comitetelor Uniunilor 
pe ramuri de producție ale sindicatelor

între 1—4 iulie a.c. au avut loc 
ședințele plenare ale Comitetelor 
Uniunilor pe ramuri de producție 
ale sindicatelor. Plenarele au dez
bătut activitatea desfășurată de sin
dicate pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și-a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Romîniei și sarcinile ce 
revin sindicatelor din Hotărîrea Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne cu privire la majorarea sala
riilor la toate categoriile de sala- 
riați, reducerea unor cote ale impo
zitului pe salarii și creșterea plafoa
nelor de salarii în funcție de care se 
acordă alocația de stat pentru co
pii. Participanții la plenare au sub
liniat recunoștința profundă cu care 
oamenii muncii au primit noile mă- 

cepe concursul ciclist internațional 
pe pistă ; în sala Dinamo, de la ora 
18, se desfășoară întîlnirea masculi
nă de gimnastică R.P.R.—R.P.U., iar 
pe stadionul Republicii, de la ora 
16,15, au loc întîlnirile de fotbal din 
cadrul ultimei etape a categoriei A, 
Steaua—Dinamo Pitești și Dinamo 
București—Steagul roșu Brașov.

★
In provincie, în cadrul ultimei eta

pe a categoriei A la fotbal, se dis
pută meciurile : Știința Cluj—Rapid 
București ; Farul Constanța—Petrolul 
Ploiești ; Crișul Oradea—Progresul 
București. Potrivit hotărîrii Federa
ției romîne de fotbal două meciuri 
din ultima etapă a campionatului 
categoriei A : C.S.M.S. Iași — U. T. 
Arad și Siderurgistul Galați — Știin
ța Timișoara se amînă pentru marți 
7 iulie. Jocurile vor începe la ora 
17,30. (Agerpres)

Luna aceasta pe scenele Capita
lei vor avea loc citeva spectacole 
susținute de artiști oaspeți din țară 
și de peste hotare. Colectivul Tea
trului de Stat din Brașov între
prinde un turneu cu spectacolul 
„Pericles" de Shakespeare, în 
regia lui Ion Simionescu. Re
prezentațiile vor avea loc în sala 
Teatrului de operă și balet al R. P. 
Romîne, între 9 — 12 iulie. Printre 
oaspeții străini se numără formația 
de muzică ușoară „Soriani“ din Ita
lia, care va da concerte în zilele de 
13 și 14 iulie în Sala Palatului 
R. P. Romîne. In aceeași sală vor 
avea loc în zilele urrrlătoare con-
certele formației de muzică ușoară 
„George Marianovici“ din Belgrad. 
Ansamblul de violoniști al Teatru
lui Mare din Moscova, condus de 
Iuri Leontovici, artist emerit al 
R.S.F.S.R., va susține un concert în 
fața iubitorilor de muzică din Ca
pitală, după care-și continuă tur
neul la Brașov, Sibiu, Cluj și Timi
șoara.

suri stabilite de partid și guvern 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc și 
entuziasmul cu care s-au angajat să 
desfășoare tot mai larg întrecerea 
socialistă în scopul îndeplinirii pla
nului de stat și a angajamentelor 
luate.

Participanții la plenare au tri
mis Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, tele
grame prin care, in numele sindi
catelor și al tuturor oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții, se 
angajează să lupte din toate puteri
le pentru descoperirea și punerea în 
valoare a hoi rezerve interne care 
să ducă la continua ridicare a pro
ducției și productivității muncii, la 
îmbunătățirea calității produselor, 
reducerea prețului de cost și spori
rea beneficiilor, căi sigure ale creș
terii bunăstării poporului și înflori
rii patriei noastre.

A doua zi a turneului 
internațional de lupte

Întrecerile din cadrul turneului interna
țional de lupte clasice și libere care se 
desfășoară la patinoarul artificial din par
cul „23 August" au continuat ieri după 
amiază pînă la miezul nopții, lată citeva 
din rezultate : Lupte clasice : I. Gabor 
(R.P.R.) meci nul cu I. Polyak (R.P.U.) ; 
V. Bularcă (R.P.R.) bate la puncte pe A. 
Barlie (Norvegia) ; B. Simici (R. S. F. Iu
goslavia) b.p. S. Sicor (R. S. S. Bieloru
să) ; I. Jăranu (R.P.R.) b.p. R. Scliirmeyer 
(Franța). Lupte libere : P. Poalelungi 
(R.P.R.) b.p. Sf. loanidis (Grecia) ; Al. 
Radu (R.P.R.) b.p. J. Zuravski (R. P. Po
lonă) ; I. Chirilă (R.P.R.) învinge prin tuș 
pe S. Tandzardardja (R. P. Mongolă) ; T. 
laskari (Finlanda) b.p. I. Tobă (R.P.R.),

POLO: R. P. Romină -
U. R. S. S. 3-3

Meciul internațional de polo pe 
apă dintre echipele olimpice ale 
R. P. Romîne și U.R.S.S., disputat 
aseară la Ștrandul Tineretului din 
Capitală, s-a încheiat la egalitate : 
3—3 (2—1 ; 0—1 ; 1—0 ; 0—1). Au
marcat Zahan (2), Kroner, respectiv 
Khrenoi (2) și Grigorovski.

(Agerpres)

„Memorialul fraților 
Znamenski“

Sîmbătă a început la Moscova, pe sta
dionul de la Lujniki, cea de-a 7-a édi
fié a tradiționalului concurs internațional 
atletic „Memorialul fraților Znamenski". 
Performanța zilei a fost realizată de atle
ta sovietică Tatiana Șcelkanova, care a sta
bilit un nou record mondial la săritura în 
lungime cu rezultatul de 6,70 m (vechiul 
record deținut de aceeași atletă era de 
6,62 m). Pe locul doi în proba de lun
gime s-a clasat concurenta romînă Vio
rica Viscopoleanu, cu performanța de 
6,22 m (nou record al R. P. Romîne).

INFOR
RECEPȚIE CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A S.U.A.
La 4 iulie, însărcinatul cu afaceri 

ad-interim al Statelor Unite ale A- 
mericii în R. P. Romînă, J. P. Shaw, 
a oferit o recepție cu prilejul sărbă
torii naționale a S.U.A. — Ziua Inde
pendenței.

La recepție au participat Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Victor Ionescu, ministrul comerțului 
exterior, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, aca
demicieni și alți oameni de știință și 
cultură, ziariști. Au luat parte șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
DE OAMENI DE ȘTIINȚĂ 

FRANCEZI
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala delegația franceză condusă de 
prof. André Maréchal, delegat gene
ral al guvernului francez pentru cer
cetarea științifică și tehnică, care a 
făcut o vizită în țara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost condusă de Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, Horia 
Hulubei, directorul Institutului de 
fizică atomică, și de alte persoane 
oficiale. Au fost de față J. F. Noi- 
ville, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Franței în R.P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

PRIMIREA LA M.A.E.
A DELEGAȚIEI CULTURALE 

A R. P. CHINEZE
Delegația culturală a R.P. Chineze, 

condusă de Hu Iu-djî, locțiitor al

Plenara Consiliului național al inginerilor 
si tehnicienilor din R. P. Romină»

Sîmbătă a avut loc plenara Con
siliului național al inginerilor și 
tehnicienilor din R. P. Romînă. La 
lucrările plenarei a participat tova
rășii Martin Isac, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor, și 
Larisa Munteanu, secretar al C.C.S. 
Participanții au dezbătut raportul 
prezentat de tov. prof. ing. C. Din- 
culescu, președintele C.N.I.T., pri
vind contribuția Consiliului națio
nal al inginerilor și tehnicienilor la 
mobilizarea cadrelor tehnice pentru 
promovarea progresului tehnic în 
producție în vederea îndeplinirii și 
depășirii angajamentelor luate în în
trecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist și sar
cinile ce le revin în lumina Hotărî
rii Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne cu privire la majorarea sa
lariilor la toate categoriile de sala- 
riați, reducerea unor cote ale impo

DIN VIATA CULTURALĂ
«3

internaționala
Moua clădire a Teatrului de operă 
și balet din Varșovia

La Paris a fost prezentată în pri
mă audiție sonata pentru vioară și 
pian de Mihail Jora, în cadrul unui 
recital care a avut loc în sala 
Catot. Au interpretat Michèle 
Auclair la vioară și Geneviève Joy 
la pian.

S-au împlinit 250 de ani de la naș
terea compozitorului german Chris
toph Willibald Gluck. El s-a născut 
la 2 iulie 1714 la Erasbach și a mu
rit la 15 noiembrie 1787 la Viena. A 
depus o bogată activitate muzicală 
în Italia apoi la Londra, Viena și 
Paris. Cele mai cunoscute lucrări 
ale sale sînt „Orfeu și Euridice“, 
„Alceste“, „Paris și Elena“, „Ifige- 
nia în Aulida“, „Ifigenia în Tau
rida“ și „Armida“.

în curînd vor începe la Hameen- 
linna — în Finlanda — lucrările de 
restaurare a casei natale a celebrului 
compozitor finlandez Sibelius. Lu
crările vor fi terminate în anul 1965, 
cînd se împlinesc 100 de ani de la 
nașterea compozitorului. Consiliul 
municipal al orașului a făcut cu
noscut că după renovare în unele 
saloane vor putea fi audiate înre
gistrări pe discuri ale operelor ma
relui compozitor.

în cadrul festivalului muzical a- 
nual Benjamin Britten, care se des
fășoară la Aldeburg, un mic sat de 
pe coasta Mării Nordului, a avut loc 
premiera unei opere a cunoscutului 
compozitor britanic, intitulată 
„Curlew River“. Noua lucrare a lui 
Britten care se inspiră dintr-o temă 
tradițională japoneză a fost com
pusă pe un libret scris de William 
Plomer.

„Olandezul zburător", cunoscuta 
operă a lui Richard Wagner, a in
spirat subiectul unui film pe care îl 
turnează în prezent cineaști din Re
publica Democrată Germană.

M A T I I»
ministrului culturii, care face o vizi
tă în țara noastră, a fost primită 
sîmbătă de Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Au participat funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. A fost de față Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze în R.P. Ro
mînă.

PARLAMENTARII SUEDEZI 
AU PĂRĂSIT CAPITALA

Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd spre litoral de unde vor 
pleca spre patrie, grupul de deputați 
suedezi, care au fost oaspeții grupu
lui romîn al Uniunii interparlamen
tare. în timpul șederii în țara noas
tră, parlamentarii suedezi s-au întîl
nit cu membrii conducerii grupului 
romîn al Uniunii interparlamentare. 
Ei au vizitat în Capitală și în loca
litățile Ploiești, Brașov și Onești 
uzine și întreprinderi, construcții so- 
cial-culturale, precum și noi cartie
re de locuințe. La plecare, pe aero
portul Băneasa, grupul de deputați 
suedezi a fost condus de prof. Stan- 
ciu Stoian, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, Mircea Rebreanu, deputați în 
Marea Adunare Națională, funcțio
nari superiori ai M.A.N.

★
La invitația Comitetului partiza

nilor păcii din Algeria, a plecat sîm
bătă la Alger acad. Miron Nico- 
lescu, care va participa la Conferința 
internațională pentru transformarea 
bazinului mediteranean într-o zonă 
denuclearizată.

(Agerpres)

zitului pe salarii și creșterea plafoa
nelor de salarii în funcție de care se 
acordă alocația de stat pentru copii. 
La discuții au luat cuvîntul acade
micieni, ingineri și tehnicieni din în
treprinderi, institute de cercetări și 
proiectări, cadre didactice din învă- 
țămîntul superior, redactori respon
sabili ai revistelor tehnice, respon
sabili ai comisiilor inginerilor și 
tehnicienilor ale consiliilor locale ale 
sindicatelor etc.

Plenara a trimis Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o telegramă prin 
care, în numele inginerilor și tehni
cienilor din țara noastră, își exprimă 
profunda recunoștință față de re
centele măsuri luate de partid și gu
vern privind ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii și se anga
jează să-și sporească eforturile pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor ce le revin.

Nu peste mult timp Varșovia se 
va îmbogăți cu o modernă sală de 
spectacole. Este vorba de termina
rea reconstrucției unui ansamblu de 
clădiri care, alături de Teatrul Na
țional, va adăposti și„Teatr Wielki" 
(Teatrul Mare de operă, dramă și 
balet).

Teatrul de operă din Varșovia are 
o veche tradiție. Inăă în anul 1633, 
la ordinele lui Wladislau al 4-lea, 
a fost deschis în castelul din Var
șovia un teatru de operă perma
nent. In 1779 se construiește o clă
dire specială pentru teatrul de ope
ră „în folosul muzicii și dramei", 
cum glăsuiește letopisețul, clădire 
care azi nu mai există, și unde 
Frédéric Chopin a executat pentru 
prima oară, în 1830, înainte de a 
pleca la Viena și apoi Ia Paris, 
două concerte ale sale, devenite ce
lebre.

începînd din 1959, ne spune ar
hitectul Janowski, în jurul clădirii 
centrale a Teatrului Mare s-au ri
dicat noi blocuri, creîndu-se un an
samblu arhitectonic care îmbină 
tradiția cu linia modernă, nouă. In 
centrul pieței va fi așezat monu
mentul închinat eroilor Varșoviei.

Expoziție de peisaje 
ale pictorilor Kukriniksi

Cei trei pictori sovietici : Mihail 
Kuprianov, Porfirii Krîlov și Nicolai 
Sokolov, care lucrează de mulți 
ani împreună sub pseudonimul Ku- 
krîniksî, au expus la Moscova, iar 
acum la Leningrad o serie de pei
saje create individual. Ei expun lu
crările create în ținuturile din nor

Vizita în Italia a tov. Gogu Radulescu, 
Gheorghe Rădoi și Mihail Petri

GENOVA 4 (Agerpres). — După 
vizitarea principalelor unități de 
producție ale grupului Fiat din To
rino, Gogu Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, împreună cu Gheorghe Ră
doi, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Mihail Petri, ad

Cea de-a IX-a Conferință 
a mesei rotunde Est-Vest

FLORENȚA 4 (Agerpres). — în 
cadrul celei de-a IX-a Conferințe a 
mesei rotunde Est-Vest au început 
la 4 iulie ședințele de lucru. Des
chiderea oficială a conferinței a avut 
loc vineri. La lucrările ei participă 
reprezentanți ai vieții publice și oa
meni de știință din 17 țări europene, 
printre care și R.P. Romînă.

Participanții la conferință discută 
probleme privind atenuarea încor
dării internaționale, dezarmarea,

în cursul acestei săptămîni vie- 
nezii au avut prilej să facă cunoș
tință cu soli ai artei romînești. An
samblul „Rapsodia romînă'1 a venit 
în capitala Austriei după un lung 
turneu prin Europa în timpul căruia 
a prezentat spectacole în Franța, 
Olanda, Belgia, Republica Federală 
Germană și Republica Democrată 
Germană.

Minunatele costume naționale, cu 
coloritul lor viu, au stîrnit de la 
începutul reprezentațiilor admirația 
publicului. Apoi au urmat ropote 
de aplauze, însoțite de ovații adre
sate interpreților, dansatori și cîn- 
tăreți

La spectacole, care au avut loc 
la Stadthalle din Viena, renumitul 
complex cultural, a participat un 
public numeros printre care se aflau 
personalități binecunoscute din 
Austria. Astfel, la primul spectacol 
au asistat cancelarul Austriei, dr.

Noua clădire a teatrului e astfel 
amenajată încît să corespundă ce
rințelor actuale. Pe scena înaltă de 
40 metri și adîncă de 60 metri, me
canismul rotativ și al așa-ziselor 
„sertare" asigură schimbarea rapi
dă a decorurilor. Continuînd expu
nerea amănuntelor tehnice, arhitec
tul Janowski amintește că un me
canism original oferă posibilitatea 
ca în timpul spectacolului să se 
ridice la un anumit nivel o parte a 
orchestrei, bunăoară, cvintetul in
strumentelor cu coarde, sau grupul 
instrumentelor de suflat, dînd ast
fel prioritate, după nevoi, sunetelor 
diferitelor grupe de instrumente.

Acum sînt în toi lucrările de fini
saj. Curînd vor fi terminate sala de 
balet, sala exercițiilor pentru cor, 
ca și o sală de spectacole de o sută 
locuri, care va sluji drept studio.

Tot aci va fi adăpostit „Muzeul 
teatrelor", prin mijlocirea căruia 
noile generații vor putea cunoaște 
mai îndeaproape istoria mișcării 
teatrale din Varșovia.

Gh. GHEORGHIȚĂ

Varșovia, 4 iulie.

dul U.R.S.S., precum și studii exe
cutate în timpul vizitelor în Italia, 
Franța și alte țări. Lucrările celoi 
trei pictori diferă atît din punctul 
de vedere al compoziției, cît și sub 
raportul coloritului. Trăsăturile ce le 
caracterizează sînt lirismul, dra
gostea pentru natură. 

junct al ministrului comerțului ex
terior, au plecat la Genova. Aici 
s-au întîlnit cu Arnaldo Giannini, 
președintele șantierelor navale „An- 
saldo" și cu directorii generali de 
Vito și de Rosa. Sîmbătă, oaspeții ro- 
mîni au vizitat șantierele de con
strucții navale.

precum și probleme ale relațiilor 
economice Est-Vest.

Deschizînd lucrările conferinței, 
primarul orașului Florența și-a ex
primat speranța că cea de-a IX-a 
Conferință a mesei rotunde va con
tribui la căutarea căilor concrete 
spre realizarea unei dezarmări ge
nerale și totale. El a subliniat ne
cesitatea folosirii fondurilor cheltui
te pentru înarmare în vederea dez
voltării economice.

Josef Klaus, și ministrul transpor
turilor și energiei electrice, Otto 
Probst.

Spectacolele ansamblului „Rapso
dia romînă" la Viena au însemnat 
o nouă afirmare a artei romînești 
peste hotare, au făcut cunoscut unui 
public larg frumusețea artei popu
lare din țara noastră. Televiziunea 
austriacă a filmat numeroase scene 
din spectacol pentru a le prezenta 
într-o ’emisiune de 30 de minute 
telespectatorilor din întreaga Aus
trie, iar reporterii radiodifuziunii au 
pregătit o emisiune cu selecțiuni 
din spectacolul „Rapsodiei Romîne". 
Sîmbătă dimineața membrii ansam
blului au plecat cu trenul spre pa
trie. In fotografie : Moment din 
spectacol.

Ștefan DEJU <
Viena, prin telefon

Omagiindu-1 pe Shakespeare, 
Teatrul de stat turc a prezentat 
comedia „Noaptea regilor". In 
fotografie : scenă din spectacol

ACTUALITATEA LUI EURIPIDE
Tragedia clasică a lui Euripide, 

„Femeile froiane“ se joacă la New 
York în regia lui M. Cacoyannis. Cri
ticul ziarului „New York Times", Ho
ward Taubman, referindu-se la acesl 
spectacol scrie : „Regizorul. grec a 
pus în scenă capodopera lui Euripide 
cu îndrăzneala unui om care simte că 
această dramă nu era menită să zacă 
în arhivele prăfuite. Cacoyannis îl 
privește pe Euripide ca și cum marele 
poet dramatic care a trăit acum două 
milenii ar fi contemporanul nostru. 
Și, oricîf de curios ar părea, opera 
este de actualitate".

COMFSRIHȚĂ TEATRALĂ
LA ROMA

La Roma a avut loc o centering 
avînd ca temă „Teatrul în societatea 
contemporană", organizată de socie
tatea literară Dante Alighieri. Refera
tul principal a fost prezentat de cunos
cutul om de teatru Paolo Grassi, di
rectorul teatrului Piccolo din Milano. 
El s-a ocupat de problema înființări' 
la Roma a unui Teatru national pen
tru care s-au alocat fonduri. Paolo 
Grassi s-a referit, în expunerea sa, la 
necesitatea construirii unor noi săli de 
teatru ca, de pildă, la Trento, Bari și 
în alte orașe.
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Aldo Moro însărcinat 
cu formarea 
noului guvern italian

ROMA 4 (Agerpres). — După în
cheierea întrevederilor în cadrul că
rora a avut consultări cu diferite 
personalități politice în vederea so
luționării crizei de guvern, președin
tele Republicii italiene, Antonio 
Segni, l-a primit vineri seara pe Aldo 
Moro, încredințîndu-i formarea nou
lui guvern. Liderul democrat-creștin 
a acceptat să formeze noul guvern 
cu rezerva de a da un răspuns defi
nitiv după consultările pe care le va 
avea cu diferite personalități politi
ce. După încheierea convorbirilor cu 
președintele republicii, Aldo Moro a 
declarat : „îmi dau perfect de bine 
seama de dificultățile situației eco
nomice, sociale și politice ale țării“. 
Tocmai în fața acestor dificultăți, a 
menționat el, .partidele chemate să 
formeze majoritatea vor trebui să 
facă „dovada capacității lor, asumîn- 
du-și întreaga răspundere“. După 
cum se știe, Moro a fost considerat 
de reprezentanții celor patru partide 
majoritare, drept cel 
pentru a forma viitorul 
genția France Presse 
Moro a declarat că nu 
să aștepte rezultatul
Comitetului Central al Partidului so
cialist italian pentru a accepta mi
siunea ce i-a fost acordată de șeful 
statului.

în cercurile politice italiene se a- 
preciază că una dintre primele pro
bleme pe care viitorul guvern va 
trebui să le rezolve este problema 
dacă se vor acorda sau nu fonduri 
școlilor particulare. După cum se 
știe, tocmai proiectul de lege cu pri
vire la acordarea acestor fonduri a 
fost respins în Camera deputaților, 
constituind, de fapt, momentul de
clanșării actualei crize guvernamen
tale.

mai indicat 
guvern. A- 

relatează că 
este necesar 
dezbaterilor

N. S. Hrușciov și-a încheiat

OSLO 4. Trimisul special Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite : 
în dimineața zilei de 4 iulie, delega
ția sovietică condusă de N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care, la invitația 
guvernului Norvegiei a făcut o vi-

zită oficială în această țară, a pără
sit portul Oslo la -.bordul navei 
„Bașkiria“.

La plecare, primul ministru al 
Norvegiei, Einer Gerhardsen, și 
N. S. Hrușciov au rostit cuvîntări.

Convorbirile franco-vest-germane 
au luat sfirșit

BONN 4 (Agerpres). — Președin
tele Franței, de Gaulle, însoțit de 
primul ministru, Georges Pompidou, 
de ministrul afacerilor externe, 
Couve de Murville, și de alți membri 
ai cabinetului francez, care a făcut 
o vizită oficială de două zile la 
Bonn, a plecat sîmbătă seara spre 
Paris. Cu prilejul acestei vizite de 
Gaulle a avut întrevederi cu cance
larul Erhard, și cu alte oficialități 
vest-germane cu care a examinat în 
special relațiile dintre Franța și R.F. 
Germană și probleme referitoare 
la unitatea Europei occidentale, 
N.A.T.O. și Piața comună. Paralel au 
avut loc convorbiri bilaterale între 
miniștrii de externe, ai apărării, a- 
griculturii, informațiilor, educației, 
ai celor două țări.

I<a sfîrșitul vizitei președintelui 
de Gaulle n-a fost dat publicității

nici un comunicat oficial. Agențiile 
de presă relatează însă că între 
Bonn și Paris continuă să existe di
vergențe referitoare în primul rînd 
la politica în cadrul N.A.T.O. și Pia
ța comună. Referindu-se la întreve
derile dintre președintele de Gaulle 
și cancelarul Erhard, precum și la 
întîlnirile dintre miniștrii celor 
două țări care au participat la tra
tative, agenția D.P.A. arată că de 
Gaulle și Erhard au lăsat să se înțe
leagă că problema unității politice 
a Europei progresează cu greutate. 
Miniștrii agriculturii ai celor două 
state au constatat că problema pre
țurilor la cereale continuă să se afle 
în impas. In examinarea atestei 
probleme, cele două părți s-au limi
tat la a-și expune pozițiile cu- 

l noscute.

COK6Q : Răsculații din Albertville formulează condiții
ALBERTVILLE 4 (Agerpres). — 

Intr-un comunicat difuzat în orașul 
Albertville, capitala provinciei con
goleze Katanga de nord, care a fost 
ocupată . recent de trupe răsculate 
împotriva guvernului central, se sub
liniază că autoritățile instalate în a- 
cest oraș sînt de acord cu o recon
ciliere politică în Congo în anumite

condiții. Printre aceste condiții sînt 
menționate : eliberarea lui Antoine 
Gizenga, înapoierea în Congo a lide
rilor politici care se află în exil, re
începerea lucrărilor parlamentului, 
deschiderea unei anchete cu privi
re la împrejurările morții lui Pa
trice Lumumba și altele.

Azi alegeri generale în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager

pres). — 13 500 000 de cetățeni mexi
cani urmează să aleagă astăzi pe 
noul președinte al republicii și să 
desemneze pe cei 178 de deputați și 
60 de senatori, care vor constitui 
noul congres federal. Numai doi 
candidați solicită voturile pentru a 
succeda lui Adolfo Lopez Mateos, 
al cărui mandat de șase ani expiră 
la 1 decembrie : fostul ministru 
interne Gustavo Diaz Ordaz și 
ristul Jose Gonzalez Torres.

Gustavo Diaz Ordaz se bucură 
sprijinul Partidului revoluționar 
stituțional, partid guvernamental,

de 
ju-

de 
in-

care se află la putere de 33 de ani, 
precum și al Partidului popular so
cialist și Partidului autentic al revo
luției. Ordaz a declarat că va conti
nua politica predecesorului său Lo
pez Mateos. Gonzalez Torres este 
membru al partidului opoziționist, 
Acțiunea națională, al cărui pre
ședinte a fost între anii 1959—1962. 
Reprezentant al cercurilor de dreap
ta, Gonzalez Torres preconizează în 
domeniul extern ruperea relațiilor cu 
Cuba, iar în domeniul intern 
pune intervenției statului în 
economică a țării.

Conflictul dominicano-haitian
SANTO DOMINGO 4 (Agerpres).

— Guvernul Republicii Dominicane 
a dat publicității o declarație în care 
respinge învinuirile aduse de guver
nul haitian cu privire la folosirea 
teritoriului dominican pentru pregă
tirea elementelor care au pătruns pe amenințărilor președintelui 
teritoriul Republicii Haiti. în comu- ~ 
nicat se arată că guvernul domini
can este dispus să primească o mi
siune a Comitetului interamerican .
de pace, organism al Organizației 
Statelor Americane, pentru a. efec
tua cercetări și se exprimă speranța 
că guvernul haitian va adopta o po-

La Glasgow (Anglia) s-a desfășurat un marș în sprijinul păcii și dezarmării
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Înnoiri în alceriA lirerâ
Republica Algeriană Democrati

că și Populară pășește astăzi pra
gul celui de-al treilea an al vie
ții sale libere. De la țărmul al
bastrei Mediterane la piscurile ple
șuve ale munților Hoggar, munci
tori, felahi și intelectuali legați de 
popor, femei, bătrîni și copii cin
stesc la 5 iulie Ziua Independen
ței Algeriei. Această zi marchează 
sfîrșitul unui capitol trist și zbuciu
mat din istoria poporului algerian și 
începutul unui drum nou, deschiză
tor de luminoase perspective.

Nu s-a scurs mult timp de cînd 
am străbătut pămîntul Algeriei și 
am făcut cunoștință cu oamenii ei 
harnici, talentați. Imaginea țării îmi 
ește încă proaspătă în minte. înain
tea ochilor mi se perindă, ca în- 
tr-un film, frămîntata lui istorie, 
avîntul zilelor de azi.

...O seară călduroasă. Străbăteam 
aleile parcului Essai întovărășit de 
un student, Haraia. Arbori seculari, 
liane și flori exotice a căror mireas
mă se contopea cu aerul sărat al 
mării. La picioarele noastre se 
deschidea, ca un evantai, pano
rama capitalei inundată de lu
mină. Furnicarul de oameni de pe 
trotuare și mașinile ce șerpuiau pe 
bulevarde făceau impresia unui 
arabesc viu. Pășeam agale admi- 
rînd peisajul. Continuînd parcă o 
frază pe care n-o rostise, studentul 
constată :

— Ce plăcut este să privești ora
șul, să te bucuri de liniștea lui. Au 
fost însă zile, dar mai ales seri, cînd 
imaginea lui, ca și a întregii țări, se
măna cu o rană deschisă, sîngerîndă. 
Timpurile acelea au apus pentru tot
deauna.

Ne așezăm pe o bancă și de-abia 
atunci am observat că lui Haraia 
i-au înflorit cîțiva ghiocei la tîm- 
ple.

— Colegii îmi spun „bătrînul“ — 
zice el cu vocea sa caldă de bariton

— deși nu sînt. cu mult mai în vîrstă cupate de muncitori, instituindu-se 
decît ei. Sînt urmele acelor timpuri. 
Din 2 694 de zile de război, eu am 
participat la 1 005, Cînd a sosit ziua . le din martie, anul trecut, au legife- 
la care năzuiam cu toții — procla
marea independenței — o bucurie 
fără seamăn a umplut inimile tutu
ror, revărsîndu-se în piețe, pe străzi, 
în cele mai îndepărtate cătune ale 
Saharei și Kabiliei. în urma acordu
rilor de la Evian și referendumului 
național, Algeria a devenit repu
blică.

Statisticile zugrăvesc următorul 
tablou al Algeriei de acum doi 
ani, la proclamarea independenței : 
1,5 milioane de văduve și orfani ; 
pămînturi în paragină, nelucrate ; 
șeptelul redus la jumătate, fabrici și 
mine închise ; 35 000 de conducători 
de întreprinderi și specialiști euro
peni părăsiseră țara, 2,7 milioane de 
oameni erau fără lucru ; 2 milioane 
de oameni fără locuință. La toate a- 
cestea s-au adăugat zilele terorii 
dezlănțuite de O.A.S. Desigur, multe 
din trăsăturile, din atributele trecu
tului sînt vizibile încă și le întîlnești 
în drum, dar în același timp multe 
răni au fost închise. Algeria a pășit 
la refacerea economiei naționale, la 
înfăptuirea primilor pași spre o via
ță nouă. în răstimpul celor doi ani 
Algeria a obținut importante reali
zări atît în domeniul economic cît și 
politic. A fost aleasă Adunarea Con
stituantă a țării și s-a proclamat 
Republica Algeriană Democratică și 
Populară, s-a adoptat noua consti
tuție care înscrie ca obiective „exer
citarea puterii de către popor... cons
truirea unei democrații socialiste“. 
Potrivit Constituției, Frontul de eli
berare națională este singurul par
tid politic legal. Islamul este pro
clamat religie de stat.

Pămînturile, fabricile, minele și 
întreprinderile comerciale părăsite 
de către foștii lor stăpîni au fost o-

comitete care le administrează în 
mod colectiv. Decretele prezidenția-

rat și au extins această acțiune. Al
gerienii apreciază aceste decrete ca 
fiind în concordanță cu aspirațiile 
maselor.

In timpul vizitei în Algeria am a- 
vut nu o dată prilejul să văd entu
ziasmul cu care oameni simpli, pînă 
mai ieri argați, lucrează sau conduc 
noile unități. Este firesc să mai existe 
și greutăți. Algeria se află doar la în
ceputul drumului său. Dar este evi
dentă dorința oamenilor de a le de
păși. Pe ici pe colo se întîlnesc și 
voci care distonează cu ambianța de 
astăzi a țării. Sînt cei care vedeau în 

cucerirea independenței doar un mij-

se o-
viața

pro-ziție asemănătoare în această p~~ 
blemă. In același timp, guvernul do
minican a anunțat că a pus în stare 
de alarmă unitățile navale și aerie
ne ca o măsură de precauție pentru 
„menținerea suveranității“ în urma 

haitian
François Duvalier.

După cum s-a mai anunțat, guver
nul Republicii Haiti a adresat o plîn- 
gere Consiliului de Securitate în le
gătură cu invadarea teritoriului țării 
de către elemente înarmate, care ar 
fi fost pregătite și echipate pe teri
toriul Republicii Dominicane.

Noi arestări în Rhodesia de sud
SALISBURY 4 (Agerpres). — La 

Salisbury s-a anunțat oficial că 
încă 50 de africani au fost arestați 
pe baza prevederilor legilor antide
mocratice din Rhodesia de sud. 
După cum transmite agenția Reu
ter, 93 de fruntași politici africani 
din această țară, printre care și Jos
hua Nkomo, sînt întemnițați. Noile 
arestări au avut loc în ciuda faptu
lui că Tribunalul Suprem al Rhode
siei de sud a declarat ilegale legile 
restrictive. Autoritățile au anunțat 
că

data de 27 iulie, cînd urmează să fie 
judecat 
tărîrea

recursul guvernului la ho- 
Tribunalului Suprem.

★

tratativele purtate cu Ver

arestările vor continua pînă la

Agen- 
guver- 
expor-

GENEVA 4 (Agerpres). — 
ția M.E.N. anunță că Oficiul 
natorilor Organizației țărilor 
tatoare de petrol (O.P.E.C.) a hotărît 
să se întrunească la Geneva pentru a 
pregăti ordinea de zi a conferinței 
ministeriale a țărilor membre ale 
O.P.E.C., care se va deschide l'a 6 iu
lie. Un purtător de cuvînt al organi
zației a declarat agenției M.E.N. că 
membri ai Oficiului guvernatorilor 
au sosit la Geneva și au avut pînă 
în prezent unele consultări cu privi
re la problemele care ar urma să fie 
supuse dezbaterilor conferinței. A- 
celași purtător de cuvînt a precizat 
că la lucrările conferinței se așteap
tă ca delegația Iranului ■ să raporte
ze delegaților rezultatele întrevederi
lor pe care le-a avut recent la Lon
dra cu reprezentanții consorțiului 
petrolier internațional, care acțio
nează în Iran în legătură cu chestiu
nea sporirii redevențelor țărilor ex
portatoare. Sursa a precizat că com
paniile au făcut Iranului noi propu
neri.

loc pentru rotunjirea averilor lor. 
Văzîndu-și speranțele limitate sau 
spulberate, ei ar dori să întoarcă 
roata înapoi. Poporul algerian se a- 
rată însă vigilent.

Năzuința spre înnoire este o 
trăsătură dominantă a vieții al
geriene. Aceasta și-a găsit expre
sia și în documentele recentului 
Congres al F.L.N. în care se arată că 
sarcina actualei perioade este „su
primarea exploatării economice și 
desființarea relațiilor coloniale și 
neocoloniale, exproprierea capitalu
lui străin dominant, revoluția agra
ră, socializarea mijloacelor de pro
ducție care permite să se pună ca
păt anarhiei economice și face po
sibilă o planificare eficace“.

Poporul algerian sprijină măsurile 
luate de guvern în această direcție, 
muncind cu energie pentru reface
rea economiei naționale.

Călătorind prin Algeria, am po
posit la topitoria „Acilor“, de la

F

In capitala Algeriei

»

Vizita in R. P. Bulgaria a delegației 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romine

SOFIA 4. — Corespondentul Ager- 
pres, C. Linte, transmite : Sîmbătă, 
delegația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, care se află în vizită 
în R. P. Bulgaria, a avut o întîlnire 
cu membrii Biroului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria și președinții 
comisiilor permanente. Oaspeții au 
foșt întîmpinați la Adunarea Popu
lară de Ferdinand Kozovski, pre
ședintele Biroului Adunării Popu
lare, Ekaterina Avramova, vicepre

ședinta Biroului Adunării Populare, 
Mincio Mincev, secretar al Prezidiu
lui Adunării Populare, și președinții 
comisiilor permanente.

A fost de față Ioan Beldean, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romîne la Sofia.

In aceeași zi delegația a făcut o 
vizită lui Gheorghi Petkov, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al orașului So
fia.

Ministrul R. P. Romîne in Ceylon 
primit de șeful guvernului

COLOMBO 4 (Agerpres). — Aurel Societatea „New Arts Theatre",
Ardeleanu, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al R. P. Ro-'. 
mîne în Ceylon, a fost primit la 
2 iulie de către d-na Sirimavo Ban- 
daranaike, primul ministru al Cey
lonului. Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. Ministrul R. P. 
Romîne în Ceylon a participat în 
aceeași zi la ceremonia deschiderii 
sesiunii parlamentului ceylonez.

care colaborează cu Institutul Ro- 
mîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, a organizat vizionarea 
filmului romînesc „Tinere talente" 
și o expoziție de reproduceri după 
lucrări ale unor pictori romîni. La 
această manifestare au participat o- 
ficialități ceyloneze și membri ai 
corpului diplomatic. Cu această o- 
cazie, ministrul R. P. Romîne " 
Ceylon a rostit o scurtă cuvintarj..

După 
woerd și cu alți reprezentanți ai gu
vernului din Republica Sud-Afri- 
cană, primul ministru al Rhodesiei 
de sud, Ian Smith, s-a înapoiaț la 
Salisbury. El a declarat ziariștilor 
că, în urma convorbirilor purtate, 
„Relațiile prietenești, care au exis
tat între Republica Sud-Africană 
și Federația Rhodesiei și Nyassalan- 
dului, înainte de destrămarea aces
teia, au fost restabilite acum cu 
Rhodesia de sud“. El a mai arătat 
că în cursul săptămînii viitoare se 
va încheia un acord de colaborare 
economică între cele două țări. Ian 
Smith a mai spus că a discutat cu 
Verwoerd 
laterale a 
de sud.

Fostul 
siei de sud, Edgar White, 
partidului naționalist, 
că în cazul cînd guvernul sud-rho- 
desian va lua măsura arbitrară de 
a proclama independența în mod u- 
nilateral, partidul său nu va recu
noaște guvernul creat după aceea.

problema declarării uni- 
independenței Rhodesiei

prim-ministru al Rhode- 
liderul 

a declarat

Vasul-expoziție Japonez „Sakura Maru", care întreprinde o călătorie 
prin Europa, a sosit în portul Hamburg (R.F.G.). Pe cele 400 de standuri 
se pot vedea aproximativ 20 000 de exponate — produse pe care le 1 t- 
brică și le exportă Japonia. Pe vas se află și o instalație de Videotelefon

Incidente în parlamentul grec
ATENA 4 (Agerpres). — Agenția 

France Presse relatează că vineri în 
parlamentul grec s-au produs unele 
incidente cu prilejul dezbaterilor a- 
supra problemei cipriote. Ele au fost 
provocate de către o manifestație 
organizată de elemente de extremă 
dreaptă care au încercat să pătrun
dă în sala unde avea loc ședința 
parlamentului. Poliția și pompierii 
au intervenit pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți, dar cîțiva tineri au 
reușit să pătrundă în parlament, 
unde au molestat numeroși depu
tați. A urmat apoi o mare dezordine,

Oran. Tînărul Aii, care m-a condus 
prin întreprindere, îmi relata despre 
greutățile cărora a trebuit să Ie 
facă față colectivul de aici și despre 
eforturile depuse pentru a le birui.

Guvernul algerian a luat măsuri 
pentru dezvoltarea sectorului indus
trial de stat. în acest scop au fost 
sporite fondurile de investiții. Sume 
importante au fost alocate și pentru 
dezvoltarea învățămîntului. Este 
greu de uitat vizita pe care am fă
cut-o la școala de la Sidi Ferruch. 
Pînă mai ieri, mulți dintre elevii ei 
erau lustragii pe străzile Algerului. 
Astăzi, așezați la măsuțe, în unifor
me curate, dezleagă tainele cărții. 
Totodată s-au luat măsuri în scopul 
lichidării analfabetismului, care cu
prinde încă 73 la sută din populație.

în zorii acestui an președintele 
Republicii, Ahmed Ben Bella, decla
ra : „Trebuie să punem totul în miș
care pentru ca copiii noștri să poată 
înflori în libertate și fraternitate pe 
acest pămînt, pe care părinții lor 
l-au smuls prin eforturi neobosite 
din mizerie, foamete și ignoranță. 
Guvernul algerian este hotărît să 
facă totul pentru ca Algeria să de
vină o țară modernă și prosperă, în 
care dreptatea socială și drepturile 
legitime ale tuturor cetățenilor să 
fie apărate“. Poporul algerian răs
punde prin munca sa entuziastă 
acestei chemări însuflețitoare. Pe 
plan internațional, guvernul alge
rian se pronunță în sprijinul princi
piilor coexistenței pașnice, dezvoltă 
relațiile de colaborare cu toate ță
rile.

Poporul nostru, care în decursul 
anilor a urmărit cu profundă sim
patie și solidaritate lupta de elibe
rare a viteazului popor algerian și 
a salutat cu satisfacție marea lui 
victorie, se bucură sincer de reali
zările obținute de către Algeria li
beră, urîndu-i din toată inima noi 
succese pe drumul consolidării inde
pendenței, al reconstrucției econo
mice și al prosperității.

Augustin BUMBAC

care a dus la încăierări între depu- 
tați. în cele din urmă poliția a reu
șit să restabilească ordinea. Potrivit 
agenției U.P.I., nouă persoane, prin
tre care ministrul muncii al Greciei, 
G. Bakatselos, și cinci deputați au 
fost răniți. Au fost operate arestări. 
La reluarea dezbaterilor, primul mi
nistru Papandreu a arătat că vino
vății de acest grav incident vor fi 
pedepsiți. La rîndul său, liderul 
ERE, Panayotis Kanellopoulos, a 
criticat această manifestație subli
niind că partidul său dezaprobă a- 
semenea. acte. După ce s-au reluat 
dezbaterile, Papandreu a informat 
parlamentul despre rezultatele re
centei sale 
și Paris.

călătorii la Washington

Audiere în
Warren

Comisia

4 (Agerpres). — 
însărcinată de

WASHINGTON 
„Comisia Warren“ 
președintele Johnson să întreprindă 
ancheta cu privire la asasinarea pre
ședintelui Kennedy, a audiat vineri) 
în ședință publică, pe avocatul Mark 
Lane, care a susținut în mai multe 
rînduri nevinovăția lui Harvey Lee 
Oswald, asasinul presupus al fostu
lui președinte. Lane a atras aten
ția asupra faptului că pe arma cu 
care se pretinde că ar fi tras Os
wald sînt gravate cuvintele „cara
bină italiană“. în timp ce poliția 
din Dallas anunțase 
o carabină germană

că aceasta era 
Mauser.

SCURTE ȘTIRl
RANGOON. Agenția TASS anunță 

că, la 4 iulie, A.I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care timp de două zile a 
fost oaspetele guvernului revoluționar 
al Uniunii Birmane, a părăsit Rangoo- 
nul, sosind în capitala Afganistanului.

PARIS. La Institutul pedagogic 
național din Paris a avut loc vi
neri după-amiază inaugurarea ex
poziției de marionete „Țăndărică“, 
care va fi deschisă pentru public 
pînă în toamnă. în 30 de vitri
ne sînt prezentate marionete, fotogra
fii, reproduceri de decoruri și aranja
mente scenice care înfățișează vizita
torilor arta păpușarilor romîni.

BOGOTA. Miniștrii guvernului co
lumbian și-au prezentat demisia co
lectivă șefului statului în vederea des
chiderii noii sesiuni parlamentare la 
sfîrșitul lunii iulie. Conform prevede
rilor constituționale, viitorul cabinet 
columbian va avea aceeași componen
ță politică ca și a guvernului demisio- 
nar și anume 50 Ia sută membri ai 
partidului liberal, 50 la sută membri ai 
partidului conservator și un militar.

ROMA. Sultanul din Fadhli, pre
ședintele Consiliului federal și șeful 
delegației Federației Arabiei de sud la 
conferința de la Londra pentru viito
rul constituțional al acesteia, a părăsit 
lucrările conferinței și a declarat, la 
Roma, că sultanatul Fadhli nu va mai 
face parte din federație. Sultanul a 
spus că a prezentat conferinței de la 
Londra un memorandum în care a 
cerut aplicarea rezoluțiilor O.N.U., or
ganizarea de alegeri în toate statele 
federației și acordarea în cel mai 
scurt timp posibil a independenței. 
Cererile mele, a precizat el, au fost

refuzate și în consecință am declarat 
ieșirea sultanatului Fadhli din fede
rație.

SOFIA. Agenția telegrafică bulgară 
anunță că la 4 iulie seismografii au 
înregistrat un puternic cutremur, al 
cărui epicentru se află la 95 km sud 
de Sofia. Cutremurul a fost simțit în ' 
orașul Razlog cu o intensitate de gra
dul 6—7. S-au produs avarii la o se
rie de clădiri.

DJAKARTA. La Djakarta a fost 
semnat un acord comercial intre In
donezia și R. D. Germană. Indonezia 
va livra R. D. Germane mărfuri tra
diționale ale exportului său — cau
ciuc, cupru și diferite produse agri
cole. Republica Democrată Germană 
va exporta în Indonezia produse ale 
industriei metalurgice și constructoare 
de mașini, medicamente.

CAIRO. Președintele Băncii cen
trale a R.A.U., Ahmed Zendo, a de
clarat că, începînd cu data de 1 iulie, 
în țară a intrat în funcțiune un nou 
sistem bancar. Organizația generală 
bancară a fost lichidată, iar funcțiile 
ei au fost preluate de către Banca 
centrală a R.A.U.

TOKIO. Partidul socialist din Ja
ponia a dat publicității o declarație 
specială în legătură cu raportul pre
zentat guvernului de către Consiliul 
de studiere a constituției. Acest rap
port recomandă revizuirea unor pre
vederi importante ale constituției 
japoneze în special a articolului 9, 
potrivit căruia Japonia a renunțat la 
menținerea forțelor armate și la 
război ca mijloc de rezolvare a pro
blemelor internaționale. Revizuirea 
art. 9 din constituție, se arată în de
clarația Partidului socialist din Japo
nia, „duce la reînarmarea Japoniei“.
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