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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînheia 
tineretului

Cu privire la Consfătuirea primilor secretari 
ai Comitetelor Ceotrale ale partidelor comuniste 

și muncitorești și a șefilor de guverne ale țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Organ Centrai al Uniunii Tineretului
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Muncitor

Duminică 21 iulie 1963

Lucrările agricole din campanie
în timpul optim!

în conformitate cu înțelegerea intervenită 
între Comitetele Centrale ale partidelor frățești 
ale țărilor membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, s-a stabilit ca, Ia 24 iulie 
a.c., să se convoace la Moscova o Consfătuire a 
primilor secretari ai Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești și a șefilor 
de guverne ale țărilor arătate mai sus.

La Consfătuire va fi examinat raportul Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. privind activi
tatea desfășurată pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor Consfătuirii din iunie 1962 a repre
zentanților partidelor comuniste și muncitorești 
ale țărilor membre ale Consiliului și sarcinile 
de viitor în legătură cu dezvoltarea colaborării 
economice între aceste țări.

Toate mijloacele 

pentru grăbirea 
secerișului

Jb

și treierișului I

■ ■■n ultima lăptămînft a plouat i 
proape în toate regiunile tării.

Secerișul s-a desfășurat totuși 
intens, în toate zilele bune de lu
cru. Mecanizatorii din gospodă
riile de stat, stațiunile de mașini 
și tractoare cit și colectiviștii, sub 

îndrumarea tehnică permanentă a consiliilor 
agricole și a inginerilor agronomi, au folosit 
întreaga capacitate a mașinilor Ia recoltările 
de vară. Pînă la 18 iulie, după cum rezultă 
din datele Consiliului Superior al Agricultu
rii, griul a fost recoltat de pe 75 la sută din 
suprafața cultivată, orzul — de ne 80 la sută, 
iar mazărea în proporție de 72 Ia șută. Deși 
în acest an secerișul a început tîrziu, cerea
lele năioase au fost strînse pînă acum de pe 
o suprafață cu zece Ia sută mai mare decît 
cea recoltată la aceeași dată a anului trecut.

Secerișul griului se apropie de sfîrșit în re
giunile București, Dobrogea, Banat și Galati, 
iar în regiunile Oltenia, Argeș și Crișana a 
fost realizat în proporție de 81—85 la sută. 
Aceste lucrări sînt mai avansate în gospodă
riile agricole de stat, unde s-a recoltat 85 la 
sută din culturile de grîu. Gospodăriile de 
stat din regiunile București și Dobrogea au 
terminat strîngerea recoltei de grîu, iar cele 
din regiunile Ploiești, Galați și Oltenia re
coltează griul de pe ultimele suprafețe.

■
 Intern In plini vâri.

Alta na ne împie
dici aâ ne gîndim 
ca va veni iarna, a- 
notimpul pe care, 
bunul gospodar, că
lăuzit de o înțeleap

tă zicală — aa-ți faci vara lanie 
|î iarna car •— îl întîmpină bine 
pregătit. Zicala aceasta ie potri
vește de minune și cînd este vor
ba de asigurarea nutrețurilor ne- 
ceiare animalelor. 
Ea îndeamnă la 
prevedere, la acți
uni concrete, ime
diate pentru ■ nu 
le lăsa pe mîine ce 
ie poate face azi. 
Cu această grijă se 
ocupă colectiviștii, 
tineri și vîrstnici, 
din gospodăria noa- 
itrn, „Brazdă nouă", 
din comuna Dedrad, 
raionu 1 Regh iu, de 
strîngerea și depo
zitarea furajelor.

CunoBeînd încă de la începu
tul anului cu cît trebuie lă 
crească efectivul animalelor, con
siliul de conducere a dat o mare 
atenție asigurării bazei furajere. 
Trebuie lă subliniez ca în calcu
larea bazei furajere noi ținem 
■eama nu numii de numărul a- 
nimalelor Ce trebuie hrănite pe 
timpul iernii următoare, ci și de 
numărul tparit de animale q)

viitorului an. Aceaitl prevedere 
ne dă poiibilitatea lă asigurăm 
și rezerve. De exemplu, din pro
ducția anului trecut ne-au mai 
rămas încă furaje care, hine de
pozitate, asigură o hrănire cores
punzătoare a animalelor vreme 
de o lună de zile. Și nu ie poate 
■ pune că avem vite puține. Dim
potrivă, goipodăria posedă un 
puternic sector zootehnic : 700 
taurine, 2 000 de oi, 500 porci,

Asigurăm baza furajeră 
prin valorificarea 
tuturor resurselor

producția de furaje cultivate a 
fost deja atrînsă. Acum toți co
lectiviștii, mobilizați de organi
zația de partid, muncesc zi de zi 
pentru a strînge de pe cimp, de 
pe miriști, de pe dealuri, de prin 
ogoare și păduri felurite ierburi 
bune pentru hrana animalelor. 
In gospodăria noaitră, în afara 
de porumb pentru liloz și dife
rite fînuri, se înailozează cu 
bune rezultate borceaguri, legu

minoase, ierburi 
care priaoieic din 
conveier, otavele de 
ierburi, frunzele și 
capetele de sfeclă, 
dovlecii. pepenii, 
cartofii și morcovii 
improprii pentru 
coniumul uman, res
turile de la grădina 
de zarzavat, diferi
te ierburi de pe 
marginea drumuri
lor, din livezi, din 
rezervații și păduri,

borhoturile proaspete de sfeclă, 
de cartofi, de or2, vegetația de pa 
terenurile mlăștinoase și altele. 
Cum se vede, surse furajere sînt 
destule. Pînă mai anul trecut a- 
ceastă „listă de bucate” pentru 
animale se irosea, neluata în lea-

ION HUPRIȘ 
vicepreședinte al G.A.C.

din Dedrad, raionul Reghin

(Continuare în pag. a Ill-a)

Uzina constructoare de mașini din Reșița. Cîțiva dintre stu
denții veniți la practică aici ascultă cu interes explicațiile 
ce lj se dau în legătură cu strungul universal pe care îl stu

diază, confrunlînd schema cu mașina.
Foto: AUREL GEORGESCU

Paralel cu secerișul s-a intensificat în ulti
ma săptămînă transportul recoltei pe arii și 
treierișul, Pînă în prezent a fost treierat 
peste 60 Ia sută din griul secerat. în unele 
regiuni însă, printre care Maramureș, Hune
doara, Crișana și Arge3 există decalaj între 
secerișul și treierișul griului, Iar în altele, ca 
Argeș, Galați, București și Banat, între se
cerișul și treierișul mazării.

Arăturile de vară au fost executate pe 20 
la sută din terenurile de pe care s-a strîns 
recolta. Această lucrare nu s-a executat pînă 
acum corespunzător numărului sporit de trac
toare din acest an, mal ales în regiunile din 
sudul țării, unde s-a strîns cea mai mare 
parte din recoltă și condițiile de umiditate 
permit efectuarea de arături de bună calitate.

Pe o suprafață de aproape 200 000 hectare 
de ne care au fost recoltate cerealele, au fost 
însămînțate plante de nutreț. Cea mai mare 
suprafață a fost cultivată de către gospodă
riile agricole colective din regiunea București.

Consiliul Superior al Agriculturii recoman
dă consiliilor agricole regionale și raionale și 
unităților agricole socialiste ca în continuare 
să asigure buna organizare a lucrărilor agri
cole gi folosirea tuturor mijloacelor pentru 
grăbirea secerișului în nordul țării, urgenta
rea transportului recoltei pe arii și a treie- 
rișulul griului și mai aleg a mazării. Este ne
cesar. de asemenea, să se intensifice cositul 
fînurilor naturale, arăturile de vară și să se 
însămînțeze suprafețe cît mai mari cu plante 
de nutret- O grijă deosebită trebuie acordată 
depozitării recoltei și îndeosebi a griului de 
sămînță.

(Agerpres)

Noi construcții
CLUJ (de la corespondentul 

noitru). — In orașul Naiăud ie 
ridici tot mai multe conitrucții 
«ocial-culturale. Un modem com
plex de deiervire a cooperativelor 
de consum a fost dat recent în 
folosință. El e«te format din iec-

peste 3 000 de păsări- etc. Cu 
toate ca la ifîrșitul acestui an 
numărul animalelor va fi mult 
mai mare față de anul trecut, su
prafața destinată plantelor fura
jere a rămas relativ aceeași. Ră- 
mîn, așadar, două căi hotărîtoare 
pentru a asigura în chip gospo
dăresc nutrețuri din belșug pen
tru vite : sporirea producției de 
furaje la hectar și folosirea tutu
ror resurselor. 0 bună parte din

social-culturale
ții de croitorie, pantofărie, Tio- 
iangerie fi tricotaje. în curînd ie 
va da în folosință un complex 
comercial. Tot în ultimul timp a 
fost terminată caia de cultură 
din oraș, iar în această vara va 
intra în funcțiune un nou cine
matograf cu 400 de locuri.
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Geometrie In... Bărăgan ? 
Nu! Secerișul In plină 
desfășurare I Tarlalele de 
grîu ale gospodăriei de 
sta! „1. L. Caragiale", din 
regiunea București, sînt 
luate cu asalt de combi
ne. Soare fierbinte, lumi
nă și multă, multă însu
flețire între mecanizatori

Foto : AGERPRES a

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

București

Primiți, dragi tovarăși, mulțumirile noastre cordiale pentru 
caldele dv felicitări, trimise nouă și poporului mongol cu ocazia 
sărbătorii noastre naționale — a 42-a aniversare a Revoluției 
Populare Mongole. Noi sîntem convinși că prietenia și colabo
rarea frățească între țările noastre se va dezvolta și se vor 
întări și în viitor spre binele popoarelor noastre, în numele 
triumfului ideilor marxism-leninismului, în interesul întăririi 
puterii întregului nostru lagăr socialist, al menținerii și con
solidării păcii în lumea întreagă. Din toată inima vă dorim dv. 
și poporului frate romîn, mari succese în construirea socialis
mului în Republica Populară Romînă.

J. ȚEDENBAL 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului 

Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

J. SAMBU
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

ASEARĂ LA CASA

DE CULTURA A TINERETULUI
In fruntea unul cor

tegiu multicolor, trom
petista și halebardie
rii au deschis aseară 
„Carnavalul tinereții", 
organizat de Casa de 
cultură a tinerelului si 
Casa de cultură raio
nală Tudor Vladimi- 
rescu. Participarea nu
meroasă (aproape 5 000 
de tineri și tinere), ve- 
aelia exuberantă, pro
gramele variate ca oi 
decorul sărbătoresc ou 
fast cadrul în care ti
nerii din aproape toa
te întreprinderile șl 
Instituțiile raionului au 
petrecut o seară plă
cută.

Dintre surprizele se
rii. de un mare succes 
s-au bucurat con
cursurile cu premii (de

epigrame, de dans, 
„cel mai bun solist"), 
parada modei, organi
za tă In colaborare cu 
„Arta modei" ca și 
tradiționalul „dans al 
măștilor" și al costu
melor de epoed. In ju
rul estradei frumos a- 
menajate, in sălile lu
minate feeric ca și In 
curtea unde le Îmbiau, 
din tata tejghelii... 
Take, lanke și Cadlr, 
tinerii au dansat.

★

Ora 20.
— Deschidem „Car

navalul tineretului" 
din raionul Grivița ro
șie. Poftiți la dans 1

Din difuzoare vocea 
crainicului a răsunat 
prin toate sălile casei

de cultură, s-a îndljaf 
deasupra terasei îm
podobite cu lampioane 
și sule de becuri mul
ticolore, cuprinzjndu-i 
pe toți cei 3 000 de ti
neri allați aici. Soliștii, 
artiștii amatori din ra
ion. care au apărut cu 
citeva zile in urmd și 
pe ecranele televizoa
relor, au oferit asis
tenței un frumos bu
chet de melodii, care 
a entuziasmat prin na
turalețe și varietate.

LUCIA LONGIN 
VALENTIN HOSSLJ

(în pag. a 111-a două 
imagini de la carna
val).

Primirea
de către tovarășul 

Gheorghe Ghcorghiu-Dej, 
a tovarășului 

Giancarlo Pajetta
în ziua de 10 iulie a.c., tova

rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., a primit pe tovarășul 
Giancarlo Pajetta, membru al 
Direcțiunii și secretar al C C. 
al P.C. Italian, aflat în R. P. 
Romînă în trecere spre patrie.

La primire au narticipat to
varășii Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Leonte Răutu, pre
cum șj tov, Ghizela Vass, 
membru al CC. al P.M.R.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri asupra 
problemelor mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale și a relațiilor frățești 
între cele două partide.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie,

Au terminat secerișul griului
Colectiviștii din încă două 

raioane ale regiunii Oltenia — 
Vînju Mare și Caracal — au 
terminat sîmbătă seara seceri
șul griului, iar cei din raioanele 
Balș și Filiași execută acea
stă lucrare pe ultimele supra

fețe. Pînă acum, în regiuni» 
griul a fost secerat de pe circa 
90 La sută din suprafața cul
tivată. In raioanele situate in 
sudul regiunii, secerișul griu
lui a fost terminat

(Agerpreil

O nouă 
fabrică 
de var

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru) — La poalele mun
telui Mateiaj în raionul Mus
cel a intrat în funcțiune o 
noul fabrică de var înzestrată 
cu un cuptor circular care va 
da anual 18.000 tone var. Pen
tru asigurarea unei producții 
permanente, acest cuptor a 
fost dotat cu 14 canale subte
rane racordate la un singur 
coț printr-un canal colector fi 
cu grătare de țamotă care 
ajută la întreținere* arderii cu 
oxigen fi la curățarea continuă 
■ cenujiL Se realizează astfel 
O Încălzire fi pre in răi Ti re con
tinui ceea ce duce la redu
cerea consumului de combus
tibil de 3 ori față de cuptoa
rele obișnuite. Economii în
semnate se obțin la a rrrr.’a* 
rea cu calcar care se face din 
carierele muntelui cu ajutorul 
vagonetelor pe plan înriinat

TELEGRAME
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
Tovarășului VILIAM SIROKY, 

președintele guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Praga
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Populară 
Romînă fi Republica Socialistă Cehoslovacă, în numele Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri, ai nostru personal și al întregului 
popor romîn, vă transmitem dv. și prin dv. poporului frate 
cehoslovac, un salut călduros șl felicitări cordiale.

Tratatul De care îl aniversăm astăzi constituie o bază trai
nică pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie ?i 
colaborare multilaterală, statornicite între Republica Populară 
Romînă fi Republica Socialistă Cehoslovacă, spre binele po
poarelor romîn si cehoslovac, al întăririi unității țărilor lagăru
lui socialist si al consolidării nării în lume.

Cu ocazia acestei aniversări vă dorim dv.» dragi tovarăși și 
poporului frate cehoslovac succese tot mai mari De drumul con
struirii societății socialiste dezvoltate în Republica Socialistă 
Cehoslovacă prietenă.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar >1 Comitetul ai 
Cental i] Partidului Monci- 
tareae Ramîn, Președintele 
Canalii alai de Stat aJ Repu

blicii Populare Romine 
București, 20 iulie 1963

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii 
Populare Romîne

Tineri
stăpîm pe meserie

■ îmbălă seara piața 
Gării de Nord nu 
este populată nu
mai de călători f 
zărești pretutin
deni grupuri de 
tineri veseli, dor

nici să se destindă după o săp
tămînă de muncă.

Dar oare tinerii aceștia, care 
pătrund în incinta Palatului 
C.F.R., ce iei de distracție și-au 
ales ? lată, afișele anunță, 
pentru orele 21, o reuniune cu 
dans. Dar acum nu e decît 18, 
șl afluența continuă spre sala 
de festivități, atmosfera înfier- 
bîntală de pe coridoare și din 
foaier te face să te gîndești la 
un spectacol interesant, sau 
poate, ia o competiție spor
tivă...

Desigur, nu este o noutate 
că numeroasele concursuri 
„Cine știe, cîștigă" se bucură

de un mare interes, în special 
din partea tinerelului. Eram 
obișnuit însă cu temele artis
tice sau literare, cu probele în
trerupte de o exemplificare mu
zicală sau de lectura unui text, 
deci cu acele genuri de con
curs care au totuși ceva comun 
cu arta spectacolului. Dar can
didați) de la întreprinderea de 
lucrări de centralizare și tele
comandă (l.L.T.C.) își aleseseră 
drept temă propria lor mese
rie. $1 cîteodată ești înclinat 
să crezi că, în seara destinată 
destinderii, oamenii ar prefera 
să aibă alte preocupări decît 
cele de fiecare zi...

Pentru a înțelege însă cele ce 
aveau să se petreacă în această 
sîmbătă la Palatul C.F.R. tre
buia să-1 cunoști pe tinerii de 
ta l.L.T.C. Trebuia să fii la 
curent cu succesele celor care, 
din 1957 șl pînă astăzi, au

reușit să centralizeze peste 
două mii de macaze, care au 
modernizat la cel mai înalt 
nivel tehnic 2eci de noduri de 
cale ferată, care lucrează la 
automatizarea a două triaje 
principale. Trebuia să cunoști 
chipurile unor tineri în a căror 
biografie profesională ligurează 
— la o vîrslă cînd de obicei 
abia te aclimatizezi cu un ioc 
de muncă — numele a nenu
mărate șantiere și locuri, de pe 
tot cuprinsul țării.

Aflînd toate acestea începi 
să înțelegi cit de uriașă poate 
deveni puterea pasiunii. Orice 
concurs are, firește, nevoie de 
o „miză* j dar care este miza 
celor nouă montori, majori
tatea sub două zeci șl cinci de 
ani, care-șl dispută cinstea de 
premiant î Oare numai diplo

mele șl premiile (destul de Im
portante de altfel: premiul ln- 
tli e în valoare de 500 iei!) 
care se vor distribui la sfîrși- 
tul concursului I Răspunsul nu 
l-au dat numai concurența și 
juriul} din întreaga desfășura
re a competiției, din acele pri
viri încordate ole publicului, 
din exploziile de bucurie ale 
„suporterilor" ia formularea 
răspunsului just, din tensiunea, 
aș spune sportivă, a disputei 
înțelegeai cd în joc este 
însuși viitorul acestor tineri, 
pentru care dobîndlrea tehni
ce! celei mai înalte a devenit 
țelul principal al vieții...

I. HRISTEA

(Continuări tn pap. a Hl-a)

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al Comitetului Central

. al Partidului Muncitoresc Romis, 
Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Populare Romlne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, « 
președintele Consiliului de Miniștri / 

ai Republicii Populare Romlne
București

Dragi tovarăși,
Cu prilejul aniversării a 15 ani de la semnarea Tratatului 

de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica 
Populară Romînă și Republica Socialistă Cehoslovacă vă tri
mitem dv. și întregului popor frate romîn felicitări cordiale și 
salutări tovărășești.

Tratatul cehoslovaca-romîn a inaugurat o nouă etapă im
portantă în care relațiile de prietenie dintre popoarele celor 
două țări ale noastre s-au adîncit și întărit cu succes și s-a 
deschis o cale largă pentru colaborarea multilaterală reciprocă. 
Experiența acumulată în cei 15 ani de colaborare între noi con
firmă că Tratatul încheiat corespunde pe deplin intereselor 
vitale ale popoarelor R. P. Romîne și R. S. Cehoslovace, voinței 
lor de a trăi în relații de prietenie sinceră în conformitate cu 
principiile internaționalismului proletar, de a colabora tovără- 
șețte în înfăptuirea construcției socialiste și de a contribui ast
fel împreună Ia întărirea unității și forței țărilor socialiste.

Sîntem convinși că frățeasca colaborare care se dezvoltă 
în spiritul Tratatului va aduce șl în viitor noi roade însemnate 
ambelor noastre țări, precum și cauzei socialismului și păcii în 
întreaga lume.

Antonin novotny, 
Prim-iecretar al C.C. al P.C. 

din Cehoslovacia, 
președintele R. 8. Cehoslovace

Praga, 20 iulie 1963

VILIAM SIROKY, 
Președintele guvernului

R. S. Cehoslovace



și a treia zi și așa me- 
atunci. Corespondentul 
Mihai Chiriac, s-a in- 

cine și cu ce ocazie 
fără știrea meșterului,

DIALOG DU
CODDSDONDENTUL

VOLUNTAD
uiți dintre cores
pondenți încearcă 
șl reușesc să con
tureze interesant 
datele de la care 
au pornit în scri
sorile lor. Iată, de 

pildă, cîteva fapte.
Intr-o zi, un meșter dintr-o 

secție a Fabricii de postav 
Buhuși a găsit pe masa sa un 
vas cu un buchet de flori. Un 
fapt obișnuit, se va zice. Numai 
că meșterul a găsit buchete și 
a doua 
reu de 
nostru, 
teresat 
așează, 
aceste flori. „Astfel am aflat, 
comentează corespondentul, că 
tinerii din sectorul respectiv 
sint cei care au hotărît să 
schimbe florile pe biroul meș-

faptele trimise pentru 
cursul cu tema : ,,Din îndem
nul conștiinței socialiste".

Pe tema concursului nostru 
sosesc multe scrisori ale cores
pondenților. în ele citim 
despre nenumărate iniția
tive și preocupări ale muncii 
tinerilor, fapte frumoase care 
oglindesc atitudinea și con
știința lor. O informație ca a- 
ceea trimisă de M. Pîrvu este 
utilă ziarului și se publică, dar 
nu la rubrica concursului. De 
ce amintim acest lucru : unii 
corespondenți ne scriu și men
ționează pe plic : „peniru 
concurs". Citești coresponden
ța lor și-ți dai seama că fap
tele, așa cum sint relatate, fo
losesc pentru informarea citi
torilor dar nu răspund între
bării pe 
O pune:

Am ales
faptul:
cum A

comentăm ?
ferului. Am aflat $i explicația: 
omul mai in virstă se îngri
jește întotdeauna de educarea 
tinerilor, de pregătirea lor pro
fesională, ii ajută permanent. 
Iar ei au hotărît să-și expri
me, la rîndul lor, mulțumirea 
față de meșter. Buchetul acela 
cu flori proaspete l-au ales ca 
simbol al recunoștinței".

Nu așa că e frumos ? După 
ce citești acest text, care înso
țește faptul propriu-zis, parcă 
ți se luminează altfel chiar și 
faptul însuși.

Sau, încă un exemplu. Citi
torii își mai amintesc de scri
soarea inginerului Gheorghe 
Mic, în care se descria modul 
în care un grup de tineri au 
dezghețat o conductă. Se po
vestea acolo și despre un tînăr 
inginer care, sculat la miezul 
nopții, n-a pregetat să por
nească imediat. Deci, tot un 
fapt care se întîmplă des. Iată 
însă cum îl comentează cores
pondentul :

„Vieru, șeful unui șantier de 
construcții, inginer tînăr, cres
cut și educat de partid. N-a 
avut nevoie de cuvinte mari, 
de insistențe, de rugăminți. 
A înțeles totul din două vorbe 
și a acționat. Dar pe astfel de 
oameni ce-i îndeamnă să în
frunte frigul necruțător ? Care 
este izvorul puterii lor, al emo
țiilor lor, al nerăbdării ?

Cred că e unul singur. Con
știința datoriei..."

Incăodată, subliniem deci că 
pe lingă descoperirea faptului 
(lucru principal pentru cores
pondentul voluntar), tot așa de 
important este modul în care 
este prezentat acest fapt.

O mențiune specială merită

care, firesc, concursul 
ce resort intim a în

demnat către a- 
ccst fapt și care 
e izvorul acestui 
resort ? Faptul ca 
atare oglindește 
îndemnul con
științei ? Unii co
respondenți, scri
ind în grabă, uită 
să comenteze fap
tul. să-i reliefeze 
semnificația și în 
sprijinul ei să a- 
ducă exemple 
multiple concrete. 
Vasile Bunea din 
Gherla. laborant 
la Combinatul de 
prelucrare și in
dustrializarea lem

nului, ne scrie despre Gheor
ghe Tofan, un tovarăș al său 
de muncă. „De curînd Tofan a 
fost primit în rîndul organiza
ției de partid din Combinat. 
Prin hărnicia sa, scrie cores
pondentul, Tofan și-a Ciștigat 
ca pe un bun de preț respectul 
și dragostea celor din jur". Mai 
mult cititorul nu poate afla. 
Or, primindu-1 în rîndurile 
lor, comuniștii din Combinat 
i-au discutat și i-au apreciat 
calitățile, munca și faptele 
care-i oglindesc conștiința și 
aceste fapte, dacă le-ar fi re
latat și corespondentul și apoi 
le-ar fi subliniat prin comen
tariu, scrisoarea ar fi fost cu 
mult mai convingătoare și ar 
fi înfățișat complet chipul lî- 
nărului muncitor Gheorghe 
Tofan.

Exemple asemănătoare se 
pot da multe, important este 
deci să se rețină că, corespon
dentul trebuie să-și concentre
ze atenția asupra semnificației 
directe a faptelor ți îr. acee=tă 
lumină, riafttr va vedea cind 
e necesar comentariul ți cind 
nu. El fiind totodată și pri
mul cititor al propriei sale co
respondențe — înainte de a 
ne-o trimite — își poate supu
ne atenției eficacitatea comen
tariului. Și atunci cînd -singur 
s-a convins că a redat faptele 
în toată vigoarea și esența lor, 
să ne-o expedieze. Noi, și ca 
noi toți cititorii, îi așteptăm 
corespondența cu nerăbdare.

PflPASUKILf

ADRIAN MUNȚII)

Cind prima oară...
Cind prima «ară aaa ieșit la ara! 

a tarat «oarele și l-a ascuns fa lat, 
A furat vizitai >i l-a pas aă bată 
Cu rîuri în spinarea mea înfierbialaU. 
Și cern l-a maăai mai la apaș 
Să nu ne stoarcă arșița mare de sus.
In noi însă a arșiță mai cruda, mai mare, 
întoarsă din adine, ne sages din picioare. 
Și arșița aceasta. nedeslușită, tata 
Nu reușea s-o-ngroape eu sapa și ta»ata_ 
Lovînd cu tal pa-n haturi uneori 
Mai înjura că-? prea puț ier s-.rbălori. 
Și chipul tatii aducea atunci tăcut 
Cu ceva ce en n-ag fi vrut, eu n-aș fi vrut 
Apoi se îmblinzea, xieea e-ajung.

Firi de plug, mbi ch-b braț mai ciung. 
Itșeaai aimei ea păsăriie-aXară,
Cb paatalanii rapți. e-o sfoară.
Zburam cu ele : una. la umărul meu ating. 
Mi-a pas ia palmă luna să secer și să string 
Tb< laaul pe tan !■ vis l-am dat gala 
LAnu-arepea 1b anine ți se sfîrpea in tata. 
Ib partea dreapta, alta. străvezie
Simțeam că mă zmalge in sas «i-mj sfîșie 
Umbra intrată îb păminL de băiat :
Eu fără lună n a$ fi existat
Și între ochii tatei și geamul spart, pitic. 
Ea fără stradă aș fi fost mai mic

IarAși mutare, acomodare 
cu arbori și alte clădiri și alte 
orașe coborite din pagini 
înaintea mea în așteptare, 
încep străzi cu un pas, înaintez 
printre ferestre și trecători, 
printre iubiri lăsate-n amintire, 
șterse in coada ochiului, fără întoarcere.
E o clipă de oprire ce așterne 
șosele, nave, pași în urma mea, 
mari temelii de zboruri și priveliști, 
Și-adun în mine, fără tihnă, oameni 
ca într-o țară călătoare
Ca-ntr-o planetă rotită de Soare...

ILIE CONSTANTIN

*

Popas în pu/»re

Foio C. VICTOR

Di., studiul căii-' tehnice se 
•.ase ideile î-dr&z.-.ețe. De 
cc? ' Ju-rru s-a convins de 
multă vreme ti nărui NT- 
coiae Anghel de ta secția 
montaj motoare a Urinelor 
.,23 August”. Prin biblioteca 
ichi ică a trecut drumul lui 
spre Înalta calificare și spre 
oMiuerea titlului de inova-

0 ARTA STRĂVECHE
INTR-UN LABORATOR MODERN

la facultate); îiîueator 
actualmente la py’.e: 
colectiv o nouă mc'-iz r.» î±;’- 
nare a toartei la ceti.
cu ceașca, nu * parat și prt 
aplicarea man^rud ; maistr- la 
28 de ani ; șef de atelier la 
strungărte.

Materialul vi te :n secție 
formă de pastă. Strungul ce
ramic se inrîrte de la .-•ne, 
miinile omului par nti<-i od«

strămoș de-al nostru, 
omulețul lui Gopo, a 
de seamă in urma cu

in fuga trenului, 
Sighișoara — o- 
raș cu siluetă me
dievală — ii oferă 
privitorului, o per
spectivă modernă : 
Complexul indus

trial faianță-sticlă, așezat s.n- 
tradins la marginea orașului 
pentru a nu strica prin nimic 
frumusețea echilibrată a vechii 
cetăți.

Nenumărate grupuri de șco
lari aflați în vacanță po
posesc acolo unde. în miinile 
ceramiștilor ajunși ingineri- 
chimiști, tehnicieni și munci
tori de înaltă calificare, pă- 
mîntul înnobilat devine fa
ianță.

Uu 
poate 
băgat
aproximativ 15 000 de ani că 
o urmă de picior imprimată in 
nămol se păstrează nealterată 
după uscarea nămolului. Așa 
s-a născut ideea modelării o- 
biectelor din lut umed, pe 
care apoi le usuci, fără ca ele 
să-și piardă forma. Pe urmă, 
omulețul a observat aLtceva : 
bucățile de argilă rămase pe 
vatra focului ori vasele crude 
uitate într-o colibă cuprinsă 
de flăcări, devin mai rezis
tente după ardere. In istoria 
civilizației, arderea argilei a- 
vea să joace un rol impor
tant.

TinănU tnrtst pentru c^re 
firearm hur-c
în»ei-.- c prâiej *f* c 
bejgri CTT-.f=rr

<ă-| îr-ți’- r: că sici, te 
„FaiG’îjă-SticIă Sighiywra- are 
Aurel Pod. El n-a cum . 
roata olarului deci* in școa
lă ca piesă de muzeu.
vățat pe strungul nou, acțio
nat electric. „Osia* cuplată la 
motor printr-o curea de lraiu- 
misie a eliberat definitiv ola
rul de robia veșnicei drumeții 
in cercul închis al rutinei.

Citera date ale ceramicului 
de astăzi: căsătorit recent, ia
nuarie, cu o studentă din a- 
nul V al Facultății de filolo
gie (a lucrat fi ea aici ia înce
puturile fabricii, apoi a pleest

corativ și cu tehnica, să spo
rească și la ceramica indus
trială calitățile estetice, crea- 
creatori ca Fekete Arpad, fra
ții Kudelasz, reușesc să îmbo
gățească aria stilistică a obiec
telor aflate in producția de 
masă, folosind inspiratele sur
se ale folclorului ceramic și 
învestind totodată, obiectele 
create de ei cu o linie simplă, 
modernă.

Experiența izbutită făcută 
recent cu cițiva plasticieni ce- 
ramiști, care au venit in fabri
că și au lucrat un timp mai 
îndelungat, insușindu-și la 
perfecțiune tehnica, creînd 
modele interesante, de bun 
gust și înalt nivel artistic, ar 
trebui extinsă. O expoziție la 
București a tuturor fabricilor 
de ceramică din țară, în săli
le Fondului Plastic, 
admirabil prilej de 
publică a problemei 
Ic: cotidian, la care 
să ia parte publicul, 
ni, critici de artă etc. In plus, 
repartizarea unor absolvenți ai 
Ivst.tutului dc artă plastică, 
secția de ceramică, direct in 
producție, n-ar face deed 
să întregească actualul detașa
ment de creatori.

Prin produsele sighișorene, 
tz'.rnzul. hărnicia și inspirația 
rominească străbat toate me
ridianele.

ar fi un 
dezbatere 
frumosu- 
ar putea 
plasticie-

NOUTĂȚITIMIȘOARA (de Ia cores
pondentul nostru). — Muzeul 
regional Banat a deschis în 
Buziaș o interesantă expoziție 
de pictură și gnavură contem
porană. Localnicii și oamenii 
muncii veniți la tratament fac 
cunoștință aici cu lucrările ar
tiștilor Marcel Olinescu-„Con- 
strucții noi", Gheorghe Ivan- 
cenco, — „Reforma agrară”, 
Gheorghe Boțan, — „Pace" 
etc. în prima jumătate a aces
tui an asemenea „filiale" au 
mai fost organizate în multe 
sate și comune.

TEATRALEU ie
ipsos pasta capătă contur, gra
ție, sens. Noua siluetă a ma
teriei trebuie imortalizată : 
două uscări consecutive. Ia 
70 de grade, citeva ore. Si-a- 
poi totul capătă strălucire: 
smalțul e pretențios, arae la 
1200 de grade, astfel incit - 
ciul de mai tlrziu al obiectu
lui iți apare ca o aFi^rcnlă a 
flăcării, căreia i St ra adauga
cu pe. -s cea
pe oiar>J «a r ona-e s--.

o (HttRrt'rdr ► ot ce
•ara» H x. Dr aer
el face un cMm de

A rind odtuoa** 
de artizanat an <* ’•cCrm 
:-diiSTrt2 cu trwi:-ra-
: icat» ceramica a cu păsat aa- 
tăzi tn larg emp dc ăr^ațu- 
rare, pe adccz-cz-. - • a
fmmfcs-'fsi si văgpcrei strave- 
chei ar:?. Scr?fî:r . ți
„Creaf.e" ad^\i îc ioc un 
număr de specshtr: :a?es: rați 
care :nfrtT.^setea^ă tata că
minelor noaste pnn jocuri de 
’•nii. prin subtile de
culori. Strâduindu-te tă ți”ă 
r«*ul cu extî-s vi fe-

MIHAI STOIAN

A in-

. zAinescu

discordiei

„Mă rul

■’n-

ceh a mi

Realizat cu mij
loacele comediei, 
filmul „Mărul dis
cordiei' își în-

dreaptă focul criti
cii către atitudini 
dc egoism al căror 
purtător, in film,

este Rudenko, pre
ședintele unui col
hoz din Ucraina.

Regizorul filmu
lui este și regizor la 
Teatrul de Satiră 
din Moscova unde a 
pus în scenă piesa 
cu același nume.

Tatiana Pelțer, 
interpreta lui Du- 
dukolka, «ste cu
noscută publicului 
nostru din come
diile „Nunta cu 
zestre", „îmblînzi- 
toarea de tigri" și 
„Soldatul Ivan 
Brovkin".

Filmul ceho
slovac ..Fortăreața 
pe Rin" este inspi
rat din fapte auten
tice petrecute în 
timpul celui de-al 
doilea război mon
dial. Scenariul îi 
aparține Iul Vladi
mir Kalina, iar re
gia artistică est« 
semnată de Ivo To
man.

Sd ie mai miri că răsar peste noapte sute de blocuri ! Între
prinderea de prefabricate din Brașov alimentează continuu 
șantierele cu panouri mari — adevărate „case” pe care con

structorii doar să ie monteze
Foto: AGERPRES

„Dragoste și pălăvrăgeli^ Cronica
Producția stu

diourilor italiene 
„Dragoste și pălă
vrăgeli" se bazează 
pe scenariul Iui 
Cesare Zavatlini, A- 
lessandro Blasettî, 
care semnea?# și re
gia. și Isa Bftpalini.

Eroul principal 
al filmului este un 
bătrîn care, în so
cietatea capitalistă, 
devine inutil.

In distribuție 
sint nume foarte

DRnMUTicn

DISCURI NOI
Suita „Visul unei

Prin spiritul ei viu, prin lumea 
ei lantasiică. comedia plină de 
fantezie și umor a lui Shakespeare 
l-a atras din copilărie pe romanti
cul Felix Mendelsshon Bariholdy.

La 17 ani. compozitorul scrie U- 
verlura destinată piesei lui Sha
kespeare — care prin originalita
tea ei constituie una din culmile 
creației romantice, o piesă care 
după expresia lui Ceaikovski „la 
apariția ei trebuia să ii produs o 
impresie uluitoare. înfr-atî! este de 
originală, inspirată și poetică”.

Discul recent difuzat de Electre
cord pe baza unui schimb de

nopți de vară”

benzi cu Casa „Polskie Magranie" 
mai cuprinde in afara acestei uver
turi, alte 5 momente din muzica 
de scenă scrisă pentru piesa lui 
Shakespeare .■ Intermezzo. Noctur
na, Dansul măscăricilor si celebrul 
Mars nupțial.

Tălmăcind suita, Orchestra sim
fonică a Filarmonicii naționale din 
Varșovia, dirijată de Witold Ro- 
wicki, a șl iui să redea întreg far
mecul paginilor scrise de celebrul 
compozitor german din veacul tre
cut.

1 S.

„Grădina cu trandafiri” 
este o metaforă dramaturgies 
străbătută de un lirism auten
tic, fremătător. Piesa tînărului 
dramaturg ieșean aduce pe 
scenă cîteva probleme speci
fice vieții tineretului nostru 
pe care le tratează în spiritul 
luminos, optimist al idealuri
lor acestuia. Fără să-și anga
jeze eroii intr-o dispută prea 
dramatică — direcție în care 
viitoarele lucrări ale autorului 
vor trebui să ilustreze o aștep
tată maturizare — Andrieș a 
realizat cu o intuiție demnă de 
invidiat niște sugestive și pli
ne de omenesc portrete mo
rale. Cei doi eroi principali, 
Anca și Sergiu — ea studen
tă și apoi absolventă, el me
teorolog convertit în „specia
list” în comercializarea cărnii 
— nu-și dispută doar drepta
tea în jurul „cazului” Sergiu. 
Dialogul lor pe întreg par
cursul piesei ne îndeamnă 
să privim dincolo de tîlcul 
imediat al fabulei dramatice. 
Aici este vorba de o chestiu
ne de viață în egală măsură 
dramatică, atît pentru Anca 
cit și pentru soțul său. Schim
barea profesiei pentru care 
te-ai pregătit, numai pentru că 
un serviciu oarecare, pentru 
tine deloc interesant, îți ofe
ră temporar avantaje bănești,

ar fi o împrejurare încă sufi
cient de aptă pentru a genera 
un conflict dramatic. Ser
giu, acest tînăr meteoro
log, își iubește totuși pro
fesia. In ciuda faptelor, el as
piră către împlinirea propriei 
personalități în domeniul de 
care s-a rupt, numai că modul

mător cu propriile-i „mici fe
riciri om căruia, tocmai de a- 
ceea. îi este pur și simplu fri
că să aibă certitudini, ajunge 
in pragul unui compromis mo
ral infamant, Anca exaltă 
realmente principiul fericirii 
armonizate cu a celorlați, crea
tă cu odiii larg deschiși îm
prejur. Maturitatea profundă 
a mecanicului de locomotivă 
Sava, marea lui delicatețe și 
gingășia pe care o dovedește 
— trandafirii sint iubiți de el 
și de Anca mai ales pentru că 
ei doi s-au hotărît să-i „înzes

deschis, îndrăzneț în care eroi 
ca Anca ori mecanicul Sava își 
mărturisesc idealurile, modul 
nesentimental, dar profund a- 
fectuos, în care ei înțeleg să 
intervină în „chestiunile per
sonale ' ale lui Sergiu. Tre
buie să menționăm, însă, că 
metaforizarea excesivă a tex
tului a estompat manifestarea 
mai pregnantă a conflictului 
dramatic, care nu este con
ținut ci expus. El rămîne mai 
mult o premiză decît focarul 
polarizator al acțiunii drama
tice. Pricină din care, deși an

„GRADINA CU
său de a înțelege fericirea este 
în contradicție cu felul în care 
Anca trăiește această fericire, 
în fiecare zi și pentru fiecare 
om de lingă ea. Aceasta este 
latura majoră, gravă a con
flictului piesei, mai mult su
gerată. Raporturile dintre cei 
doi soți, dintre fiecare din ei 
cu mecanicul de locomotivă, 
precum și cu pozeurul pericu
los care este Ștef ori cu plic
tisitoarea Raluca sint, toate, 
stabilite în funcție de înțele
gerea și de poziția fiecăruia 
față de ..grădina cu tranda
firi1', metaforă a fericirii. 
Dacă Sergiu, influențabil, te

Plenara lărgită a 
Consiliului teatrelor, 
care a avut loc în 
zilele de 5 și 6 iulie, 
a prilejuit vii ți crea
toare dezbateri în 
problema definitivării 
repertoriului stagiunii 
1963—1964.

A oul repertoriu, al
cătuit în baza propit- 
•neriior făcute de tea
tre, are ca trăsătură 
caracteristică promo
varea cu 
pieselor 
care atît 
cit și ca 
vor fi în 
ten ți ei 
teatrelor.

Trebuie apreciat, de 
asemenea, ca pozitiv 
faptul ca pe lingă 
noile piese care vor 
vedea lumina rampei 
pentru prima oară în 
stagiunea viitoare, vor 
fi reluate o serie de 
lucrări. Printre aces
tea se află : „Citadela 
sfărîmată” de Horia 
Lovinescu, „Ziariștii" 
de Al. Mirotlan, „Ar
cul de triumf” de 
Aurel Baranga, „Dacă 
vei fi întrebai” de 
Dorel Dorian, „Pas.sa- 
caglia” de Titus Po- 
povici ș.a.

Anul viitor se îm
plinesc 400 de ani de 
la nașterea lui 'Wil
liam Shakespeare. A-

precădere a 
originale, 

ca număr 
programare, 

centrul a- 
conducerilor

cest eveniment da 
seamă pentru mișca
rea teatrală interna
țională va fi sărbăto
rit fi în țara noastră. 
Teatrele din Capitală 
și din regiuni vor fi 
prezente la aniversa
rea genialului drama
turg englez cu o serie 
de noi premiere, pe 
lingă piesele shallrs- 
peateene aflate î'n 
repertoriul lor.

Dintre, cele mai ifi- 
teresante premiere a- 
nuiițate menționăm 
următoarele : „Neves
tele vesele din Wind
sor" (Teatrul Națio
nal t,I. L. Caragiale"), 
„Borneo și Julieta” 
(Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra", 
Teatrul Național din 
CraiocQ, Teatrul de 
Stat divi Timișoara, 
Teatrul dc Stat din 
Baia Mare), „A două
sprezecea noapte” 
(Teatrul de Comedie 
și Teatrul National 
din Iași), „Visul unei 
nopți de vara” (Tea
trul Național din 
Cluj), ,,Richard al 
III-lea” (Teatrul ,,C. 
I. Nottara” și Teatrul 
de Stat din Timișoa
ra), „P e r i c l a i” 
(Teatrul Muncitoresc 
C.FfR. și Teatrul de 
Stat din Brașov),

★ *

„Poveste de iarniHu 
(Teatrul Regional 
București) ș.a.

Pentru fi se. lichida 
carențele semnalate 
în anii trecuți, pro
gramul turneelor din 
timpul terii in stațiu
nile bclneo-climate- 
rice a jost mai chib
zuit întocmit. Deși 
majoritatea turneelor 
își îndreaptă prefe
rințele spre stațiunile 
de pe litoral, unde 
antal orii de teatru au 
la dispoziție uji co
pios repertoriu, pe cît 
de variat pe atît da 
interesant, nu se poa
te spune că celelalte 
stațiuni de pe Valea 
Prahovei, Valea Oltu
lui s-a. sint neglijate.

Preocuparea pentru, 
a se asigur* un pro
gram teatral iubitori
lor de teatru din re* 
gin ni este desigur 
lăudabilă, dar acest 
lucru s-a făcut — 
ca să spunem așa — 
iu delrini'jitul spec
tatorilor din Capitală, 
cărora repertoriul 
soptăminii in curs, de 
pildă, nu le oferă 
decît 2—3 spectacole 
pe seară. Ceea ce e 
cu mult prea puțin 
față de numărul spec
tatorilor din vel mai 
mare oraș al țarii.

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). —- în urmă cu cîteva 
luni Teatrul de păpuși d'in lași 
a organizat un concurs de 
piese de teatru pentru copii, 
care a trezit interes in rîndul

tinerilor 
peste 25 
reținut pentru a premia pie
sele tinerilor scriitori Andi 
Andrieș, Xenia Roman, L 
Teodorovici.

scriitori. S-au primit 
de lucrări. Juriul a

acest specific ci pur și simplu 
fiindcă este abia la începutul 
unei evoluții deosebit de pro
mițătoare.

★
Ni se pare excelentă îndru

marea interpreților către o 
mișcare degajată, simplă și fi
rească, lipsită de teatralizare 
(regia : George Teodorescu). 
Ne gîndim, cînd spunem a- 
cestea, la faptul că textul 
dramatic ar fi putut înlesni, 
în multe locuri, declamația. 
Dacă actorii ar fi dat relief 
aparte numeroaselor „versuri”

TRANDAFIRI
de ANDI ANDRIES

La Teatrul Regional - București
treze” cu semnificația umană, 
a fericirii — îl obligă să fie 
ferm, combativ, neînduplecat 
în chestiunile de principiu. 
Personajul are o contribuție 
distinctă la precizarea atitudi
nii celorlalți, eroi față de a- 
c ea stă miză mare care este fe
ricirea.

Așadar, disputa depășește 
premiza factice a demonstra
ției moralizatoare, angajind 
eroii intr-un pasionant schimb 
de idei pe tema fericirii. Foar
te valoros este tonul tineresc.

trenante, actele II și III par 
lungite, menținînd la același 
nivel datele conflictului expus 
încă în actul prim. Deși repli
cile sint frumoase, desfășura
rea scenică nu mai aduce a- 
cele momente cheie revelatoa
re, care punctează evoluția 
dramatică a conflictului. Este 
o improprietate datorată, cre
dem. libertății prea mari pe 
care autorul și-a luat-o față 
de cerințele genului. Și nu 
pentru că talentul sau n-ar 
putea să sesizeze mai precis

te

din text, diferențiindu-le de 
rest, acestea ar fi părut cău
tate, forțate. Dar rostirea lor 
firească, reținută, cu vibrație 
interioară, are darul de a su
gera adevărata poezie, conți
nută nu declarată. Pe această 
linie Andreia Năstăsescu (An
ca) a creat o eroină plină de 
sensibilitate, de umor și can
doare, iar Traian Păruș (Ser
giu) a parcurs cu naturalețe 
dificilele ezitări și temeri ale 
eroului. O frumoasă prezență 
scenică au avut-o interpreții 
elevilor (Magda și Mihai), Ro- 
dica Popescu și Voicu Jorj. Co
rect, fără strălucire, Constan-

tin Rășchitar în rolul lui 
Adrian. Impresie buna a lăsat 
compoziția lui Mihai Pălădescu 
într-un rol cam liniar și prea 
șarjat. Cornel Gîrbea (Sava) 
s-a înscris în linia de ansam
blu amintită mai înainte, cu 
excepția momentelor de bucu
rie gălăgioasă, exterioară. în 
sfîrșit, Maria Burbea (Raluca) 
și Liviu Stănculescu (Ștef) 
cuplul „negativilor”, au dove
dit o prezență scenică matură 
(mai ales acesta din urmă). 
Interpretarea, în ansamblu 
valoroasă, a beneficiat de un 
decor corespunzător (sceno
grafia : Ervin Kuttler). Scena 
rămîne în toate actele cu ace
leași elemente de decor su- 
gerînd, ni s-a părut, un cadru 
neutru în stare să scoată și 
mai bine în relief atitudinile 
diferite ale eroilor. Aici, acest 
cadru — sugerînd prin tehnică 
luminozitatea construcției con
temporane — nu întîmpină 
reacțiile eroilor ci le așteaptă. 
Astfel, mișcarea, repetată cu o 
anume stereotipie, a Ralucăi, 
între masă și ușa bucătăriei 
fixează, în raport cu ea, obiec
tele într-o obsesivă inexpresi- 
vitate. Ideea neutralității ca
drului ni se pare, cum spu
neam, în spiritul metaforei 
dramaturgice.

C. STĂNESCU



Vești din
organizațiile

I

Aspecte de la „Carnavalul tinereții” de la Casa de cultură a tineretului din raionul „Tudor Vladimirescu”
Foto i V. HOSSU

Semnarea unui 
protocol comercial 

între K. P. Hominâ 
și R. P. Bulgaria

urma tratativelor care au 
loc la 19 iulie a. c., s-a

PRIETENIE

Bogată activitate 
patriotică

La Costești, regiunea Argeș, 
pe firul văii Adîncata. a apă
rut un adevărat șantier. Aici 
numeroși tineri muncesc cu 
entuziasm la amenajarea unui 
lac de acumulare. Este o lu
crare care a fost hotărîtă de 
colectiviști. Apa din lacul de 
acumulare va folosi la iriga
rea grădinii de legume, la 
creșterea păsărilor de apa, ser
vind totodată ca bazin pisci
col. Comitetul organizației de 
bază U-T.M. din G.A.C. a în
drumat birourile organizațiilor 
U-T-M. de brigadă să ia mă
suri pentru a explica tineri
lor Importanța economică a a- 
cestei lucrări. Câ urmare, în 
adunările generale U.T.M, de 
brigadă, utemiștii au propus 
să fie înființate, pe timpul cît 
durează lucrările, brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică care 
s» contribuie la amenajarea 
lacului de acumulare în ter
menul stabilit. Si munca a în
ceput.

RAIHJ DUMITRU
corespondent wluntar

C DUPĂ - AMIAZĂ
INSTRUCTIVĂ

Zilele acestea, tinerii din 
Smeeni, raionul Buzău, au luat 
parte la o interesantă după- 
amiază cultural-educativn, ot- 
ganizată de comitetul organi
zației de bază U.T.M. din gos
podăria colectivă si conduce
rea căminului cultural.

Avînd drept ghid pe tova
rășa Victoria Pctresvu. profe
soară la școala de 8 ani din 
comună, tinerii colectiviști au 
întreprins o călătorie imagina
ră pe harța patriei noastre. 
Popasuri îndelungi au făcut 
prin centrele mari industriale, 
care au luat ființă în tara noa
stră în ultimii ani, luînd cuno
ștință de succesele obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului în înfăptuirea Di
rectivelor celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

Apoi tinerii au 
expunere pregătit a 
tetul organizației 
IJ T.M. despre prietenie, tovă
rășie,, dragoste. Muzica si diĂU- 
sul nu încheiat această după- 
amvază atît de plăcută și in- 
leresantă cfiJf. 4 oferit țineri
lor cîtena ore'odihnă re* 
crce.re hint.1 penițe 
muncă intenuă 'în 
agricolă de pară.

MARIA
funcționară

ascultat o 
de corni- 
de bază

dupa « 
campania

BUJOR

5000 de prieteni
ai rănii

Ca pretutindeni în țara noa
stră, și la Sibiu, cartea a de
venit un bun prieten și sfă
tuitor al tineretului. în primul 
semestru al acestui an la con
cursul „Iubiți cartea" partici
pă aproape 5 000 de tineri și 
tinere din întreprinderile, in
stituțiile și școlile din oraș. 
Dintre aceștia aproape 1 000 
au devenit purtători ai insig
nei „Prieten a] cărții". Este un 
fapt semnificativ ce demon
strează grăitor că pragul nu
meroaselor biblioteci din cu
prinsul orașului este trecut de 
tot mai multi tineri.

Comitetele 
U.T.M. de la 
..Independența”, 
..7 Noiembrie". Drapelul Roșu” 
și altele, pentru a veni în spri
jinul tinerilor participant) la 
concurs, organizează în cola
borare cu bibliotecarii simpo
zioane. seri literare, prezentînd 
tinerilor cele mai valoroase 
opere literare, ajutîndu-i să-și 
însușească conținutul de idei 
al acestora, să desprindă me
sajul cărților.

VASILE TALLER 
electrician

organizațiilor 
întreprinderile 

„Balanța”,

De ce nu-și respectă programul clubul elevilor ?
a începutul lunii 
iulie s-au deschis 
în Capitală, pen
tru perioada va
canței. patru clu
buri ale elevilor,

cîte unul la două raioane. 
Programele lor de activitate, 
întocmite încă în timpul tri
mestrului al III-lea sînt, în 
general, interesante. Traduse 
in viață, ele dau posibilitatea 
elevilor să desfășoare o boga
tă activitate, atît la casele de 
cultură ale tineretului unde 
își au sediul cluburile, cit și în 
parcuri sau la bazele sportive 
puse la dispoziția lor. Iată însă 
că la unele cluburi aceste pro
grame nu se realizează. Să 
luăm, de pilda, programul 
clubului elevilor din raioane
le 16 Februarie si Lcnin. Ti
părit frumos și difuzat în toa
te școlile, el prevede nume
roase acțiuni interesante și, 
mai ales, foarte concrete. Nu
mai că nu au loc. Să luăm ca 
exemplu una din zile. In pro
gram e prevăzută activitatea 
sportivă (în parcul sportiv 
„Progresul") și anume (obser
vați ce concret 1) : meci de 
volei între școlile medii nr. 2 
și 22 ; întrecere la tenis de

masă între Școala profesiona
lă „Electromagnetica" și Școa
la de maiștri electricieni : în
trecere la șah între școlile 
medii nr. 1 și 36. Nici una din 
întrecerile programate n-a a- 
vut loc.

— Administrația parcului 
sportiv — explică tov. Gh. 
Fleancu, unul din cei doi 
directori ai clubului —• ne-a 
pus la dispoziție doar o minge 
de volei.

Aceasta să fie cauza ? Ma
terialul sportiv, se înțelege, 
trebuie neapărat să fie pus la 
dispoziția elevilor, dar chiar 
dacă era pus, întrecerile pro
gramate tot nu puteau să aibă 
loc deoarece lipseau... echipele 
reprezentative ale școlilor res
pective

Explicația e alta deci. Ea 
trebuie căutată în modul în 
care comitetele raionale U.T.M. 
16 Februarie și Lenin au a- 
S’gurat îndeplinirea progra
mului clubului. Ele s-au stră
duit să dea acestui 
un caracter cît mai 
dar n-au stabilit, 
măsurile corespunzătoare care 
să asigure traducerea lui 
viată.

Tot atît de formal a fost

laborat de către comitetele ra
ionale U.T.M. respective și 
programul clubului elevilor 
din raioanele Grivița roșie și 
30 Decembrie. Găsim și aici 
o serie de întîlniri sportive 
care nu vor avea loc nicioda
tă și alte acțiuni care nu s-au 
organizat sau nu se vor orga
niza centru că nu s-au luat 
din vreme măsurile necesare.

Faptul că programele clu
burilor au fost întocmite for
mal e. se înțelege, un lucru 
grav. Este bine însă că unele 
comitete raionale și-au dat 
singure seama de aceasta și au 
trecut la organizarea unor 
activități tot atît de atractive, 
interesante ca cele din pro
gram. Printre ele se numără și 
comitetul raional U.T.M. Gri
vița roșie, 
din zile.
trecut 
ștrandul

Astfel. într-una 
cînd în program era 
concurs de înot la 
Bordei și excursie la

Băneasa, Comitetul raional 
U.T.M. Grivița roșie a organi
zat pentru cei cărora le era 
greu să meargă la clubul din 
raionul 30 Decembrie o ex
cursie la pădurea și ștrandul 
Mogoșoaia. Cu o zi înainte, a- 
celași comitet raional organi
zase, deși în program nj era 
trecut nimic, o excursie la 
Studioul cinematografic din 
Buftea.

La fel ar trebui să se pro
cedeze în toate raioanele unde 
situația e asemănătoare. Comî- 
telelc raionale U.T.M.. în raza 
cărora nu există un club al 
elevilor, să organizeze pen
tru aceștia întreceri sportive, 
excursii, manifestări cultural- 
artistice etc. Cu alte cuvinte, 
să-i ajutăm pe elevi să pe
treacă o vacanță frumoasă, re
confortantă, instructivă.

AUREL GEORGESCU

4

prograrti
concret,

totodată,

în

e-

fPOHT’
Tinerii atleți își dispută 

titlul de campion

• Simbută seara in Capi
tală a abut loc un medalion 
literar-cinematografic ^Vla
dimir Maiakovski", organizat 
cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la nașterea poetului.

Despre viața si opera lui 
Maiakovski a vorbit scriitorul 
Cicer&ne Theodorescu. Actori ai 
Teatrului Lucia Slnrdza Bu- 
landra din Capitală, au reci
tat d'n versurile marelui poet. 
In încheiere, a rulat filmul 
artistic „Tinerețea lui Maia
kovski”.

Ieri dimineață la 
ora 7.30 pe stadio
nul Republicii s-a 
dat plecarea la pri
ma 
km marș a . 
campionatului 
publican 
ti$m pentru 
ori. Primul 
pion : Caraiosifoglu 
(Dinamo) care a 
realizat șl un bun 
record personal.

Deși ștandarduri- 
le fixate pentru a 
da dreptul de par
ticipare la finală, au 
fost dificile, tn pri
ma zi a concursului 
3-au intrecut peste

întrecere. J0 
finalei 

r«- 
fltle- 
jvni- 
cam-

500 de atleți cu o 
bună vregălire.

Grija ca carp ma- 
jorita'ea parlici- 
pcnțj.’cr s-ou nrr- 
oâti: neutru acest 
concurs, precun fi 
dorința de a cîjti- 
ga dreptul sa lupte 
în concursurile in
ternaționale (între
cerea constituie un 
criteriu de selecțio
nare pentru repre
zentativa noastră de 
juniori) au contri
buit la realizarea 
citorva rezultate 
remarcabile. Astfel 
Petre Ciobanu ■ 
cistiqat Drobfl : 300

m de juniori II 
timpul de 36,6 sec. 
Pfjnlind recordul de 
juniori al probei.

Astăzi așteptăm 
cu .credere evolu
ția altor juniori ta- 
lentați ca, de pildă, 
I. Catrinescu, 
na Neacșu. 
sântă 
proba 
unde
Constantin 
Constantin 
Gh. Plăciv.taru.

se 
de 

vor

CU

Ele- 
Intere- 
anunță 
800 m 
evolua 
Bloțiu. 

Ene ți

SILVIU 
DUMITRESCU 
«itwr de 

ariei -,m

• PE SCURT • PE
• Astăzi de la ota 

17.30 ne stadionul . 3: 
August" din Capitale 
se dea/djoa'd fine In 
..Cupei R.P.R.* la fot
bal In care se Intll- 
neac echipele Petrolul 
Ploiești si Siderurgia- 
Iul Galați.

Stațiile 
radio vor 
'ntregime 
meciului 
mul 1.

In deschidere ia ora 
15,15 are loc finala 
zampionatului republi
can de juniori : Drna~

nocsfre de 
transmite In 
desiâsurarea 
De protjia-

• La Birlad a avut loe ’'n5c t 
un miting aviatic In cadrul cc: 
au evoluat aeromodfhili &%".-■ 
riști și aviatori r.
U.R.S.S. R P. Bulgaria. R P. ? - 
gară si R, P. Rom'-â Pubftxi a 
urmării salturi cu parele. 
viduale Si In grim, ie
aeromodele și planoare, ce

CINEMATOGRAFE
Elena din Trăia — cinema

scop: Sala Palatului R. P. Ro- 
mînc (orele 18 — seria 802), 
Patria (9; 11,30; 14; 16.30; i9: 
21,15; 23.30). Elena Pavel (9; 
11,30; 14: 16,30; 19; 21.30 — 
gradină 20—22,15), 1 Mai (9; 
11.15; 13,30; 16.15; 18.43; 21.15). 
Gh. Doja (8; 10,15; 12,30; 15;
17,30; 20; 22,30). Stadionul Di- 
nnmo (20.15), Grădina 13 Sep
tembrie (20,45—23). Stadionuj 
Giulești (20,30) Concertul malt 
visat : Republica (10; 13; 15: 
17: 19; 21). București (9.45 ; 
11.45; 13,45, 17; 19: 21), Gri
vița <10; 12; 16; 18.15; 20.30). 
Podul rupt cinemascop : ru- 
tează la cinematograful Ma- 
gheru (10: 12: 15; 17; 19; 21). 
O perlă de mamă : rulează la 
cinematografele I C. Frimu 
(10; 12' 14: 16.15: 18,45; 21 — 
grădină 20.30). Luceafărul (15; 
17; 19: grădină 20.30). Gră
dina Progresul (20.30). Miste
rele Parisului cinemascop : 
rulează la cinematografele 
V Ains.ndri (11: 13: 15 15; 
17 30: 20i Victoria <10: 12:
14.13 16.30: 13.45: 21). lnfră-

mtre popoare (10: 16; 
IP if. '’0 30) V Roabă (9 11:
13; ’5. 17.15 1930. 22 giă-
dîca 21,30). Tăunul rulează la:

Tineretului (10.30; 12,30: 14.30; 
16,30; 18.30 : 20.301. Pe «rinele 
bandei: Central (10 30; 12-30;
14,30; 16,30; 18.30; 20.30). L Pm- 
tilie (16; 18; 20 — grădină 20.30) 
Volga (10; 12; 14; 16: 18.15 ; 
20,30). Clubu] cavalerilor — 
cinemascop: Lumina (de la 
orele 10 U orele 14 in conti
nuare; 16; 18.15: 20.30), Ștefan 
cel Mare (10: 12; 14.15; 16,30; 
18.45; 21). Program pentru co
pii : 13 Septembrie (orele 10i 
Noaptea pe autostradă : 13
Septembrie <11.30; 14.30; 16.30; 
18.30; 20.30) Balada husarilor: 
Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 21 în continuare) Fanto
mele din Spessart ; rulează la 
cinematograful Maxim Gorki 
(15. 17: 11: 21 j Doctor în filo
zofie : Giulești (10; 12; 14; 16: 
18.15: 20 30). 8 Martie (16: 18; _ 
grădină 20 30, Arta 16: 18: 20 
— grădină 20.30) Camelia : 
Cultural i!5 17: 19. 211 Lu
mină de iulie: rulează la cine
matograful Alex Popou (de ia 
orele 6 30 la <ircie 21 in conti
nuare) Noua prietenă a Ulii: 
rulează la <Hr.em«t<>itn'trle C 
David HR. 18 15: 20.30 G Ba- 
covia (15. 17. 19. 2b Citmni- 
ră-ți un balon — i ^--n.^cup 
Unirea (11; 15; 17; 19 -

r = -
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In
avut __ _ __
semsat la Sofia un protocol 
de lărgire a acordului comer
cial de lungă durată pe anii 
1964—1965 între R. P. Romînă 
și R.P. Bulgaria.

Protocolul prevede lărgirea 
în continuare a volumului li
vrărilor reciproce de mărfuri 
în următorii doi ani.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă de prietenie și înțe
legere

Din 
iul a 
nescu, 
comerțului exterior, 
partea bulgară, de M. 
kalev, locțiitor al ministrului 
comerțului exterior. La sem
nare au asistat I- Budinov, mi
nistrul comerțului exterior al 
R.P. Bulgaria, L- Anghelov, 
locțiitor al ministrului aface
rilor externe al R P. Bulgaria, 
precum și membrii celor două 
delegații. A fost de față I- 
Beldeanu, ambasadorul R. P. 
Romine fn R.P. Bulgaria.

(Agerpres)

reciprocă.
partea romînă protoco- 
fost semnat de V. lo- 
adjuncl al ministrului 

iar din
Pas-

Cu prilejul 
sărbătorii najionale 

a Belgiei
Simbăiă după-amiază mi

nistrul Belgiei în R.P. Romînă, 
Honore Cambier, a oferit o 
recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Belgiei.

Au luat narte Gh Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț, 
Dionisie Ionescu, șeful Cere
monialului de Stat, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Ministerul 
Comerțului Exterior, oameni 
de cultură, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București $i alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

INFORMAȚII

• Vineri șî sîmbătă la în
treprinderea forestieră Tg. Jiu 
din regiunea Oltenia a avut 
loc un schimb de experiență 
,cu tema „Valorificarea supe
rioară a masei lemnoase și 
ridicarea nivelului tehnic în

exploatările forestiere", la care 
au participat șefi de parchete, 
conducători de brigăzi com
plexe, mînuitori de utilaje.

• La Deva în noua clădire 
a poștei din viitorul centru al 
orașului a fost dată sîmbătă 
în funcțiune o centrală telefo
nică automată. Noua centrală, 
ale cărei utilaje și echipa
ment sînt de fabricație romi- 
nească, are o capacitate de 
deservire pentru i 200 do abo
nați, cu posibilitatea de a se 
extinde pînă la 4 000.

Odată .cu centrala 
a intrat în funcțiune 
centrală interurbană 
capacitate. Au fost 
de asemenea, numeroase tele
foane publice, în punctele mai 
aglomerate ale orașului.

automată 
si o nouă 
de mare 
instalate,

• Sîmbătă a avut 
Turnu Măgurele deschiderea 
fazei regionale a celui de-al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori din orașe
le ți satele regiunii 
rești.

Pe scena Casei de 
de aici s-au prerentat 
curs 69 de formații artistice 
din 4 raioane, care cuprind un 
număr de 2 200 de artiști a- 
matori.

La actualul concurs din re
giunea București s-au înscris 
aproape 2 200 de formații.- an- 
sajnbluri corale, grupuri vo
cal-folclorice, brigăzi artistice 
de agitație, echipe de dansuri, 
orchestre populare etc., care 
au cuprins peste 51 000 de ar
tiști amatori.

Bucu-

Cultură 
la con-

(Agerpres)

Ale - ■

TRAINICĂ
15 ani de la semnarea Tratatului romino-ceho- 
slovac de prietenie, colaborare și asistență mutuală

I
e împlinesc astăzi 
15 ani de la sem
narea Tratatului 
romîno-cehoslovac 
de prietenie, cola
borare și asistență 
mutuală. Popoarele 
țărilor noastre sînt 

legate printr-o veche și traini
că prietenie. Această prieteni® 
a fost pecetluită de jertfa co
mună de singe a ostașilor ro- 
mîni și cehoslovaci în lupta 
dusă împreună cu Armata So
vietică pentru zdrobirea hitla- 
riștilor.

Instaurarea puterii populare 
a dat un nou conținut relații
lor dintre Romînia și Ceho
slovacia unite prin țeluri co
mune și ideologie comună în 
cadrul marii familii a țărilor 
socialiste. Tratatul romîno-ce- 
hoslovac a creat o bază trai
nică întăririi prieteniei și dez
voltării multilaterale a colabo
rării dintre țările noastre.

Poporul romîn, tineretul Ro- 
mîniei socialiste, se bucură din 
inimă de realizările obținute 
de oamenii muncii din Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, sub 
conducerea partidului comu
nist, pe drumul socialismului, 
pe drumul dezvoltării econo
miei și culturii. Poporul ceho
slovac muncește acum cu ab
negație pentru înfăptuirea pro
gramului trasat de cel dp-al 
XH-lea Congres al PC. din 
Cehoslovacia, pentru desăvît- 
sirea construcției socialiste în 
patria sa.

La rindul sau, poporul nos
tru, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, a obținut 
realizări de seamă în dezvolta
rea impetuoasă a economiei, în 
înflorirea culturii. Oamenii 
muncii din țara noastră luptă 
cu însuflețire, cu nesecat elan, 
pentru traducerea în viață a 
programului de desăvirșire a 
construcției socialiste elaborat 
de Congresul al III-lea al par
tidului.

în opera de făurire a socia
lismului în tara noastră, în 
Cehoslovacia ca și în celelalte 
țări socialiste, un rol de marA 
importanță îl au relațiile de 
colaborare șî întrajutorare to
vărășească statornicite intre 
țările socialiste, relații bazate 
pe principiul egalității și avan
tajului reciproc.

In anii care au trecut de la 
semnarea tratatului rumîno-ce- 
lioslovac, legăturile de priete
nie și colaborare dintre țările 
noastre s-au dezvoltat conti
nuu. Se lărgesc an de an, în 
interesul ambelor popoare, re
lațiile de colaborare economi
că, se adîncesc colaborarea 
tehnico-științifica ca și relațiile 
culturale romîno-cehoslovace.

Tratatul de prietenie, colabo 
rare și asistență mutuală to- 
mîno-cehoslovac este un factor 
de întărire a păcii și securității 
internaționale. R P. Romînă și 
R. S. Cehoslovacă, împreună cu 
celelalte țări socialiste, promo
vează cu perseverență politica 
de coexistentă pașnică, mili
tează pentru înîăntfirea dezar
mării, lichidarea**rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial, dezvoltarea colaborării 
între state cu sisteme social- 
politice diferite. Ele își aduc 
contribuția la lupta pentru 
zădărnicirea uneltirilor cercu
rilor agresive imperialiste, pen
tru asigurarea păcii.

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversari a Tratatului romîno- 
cchoslovac, poporul nostru, tî- 
năra generație, adresează un 
salut călduros poporului, tine
retului cehoslovac, urîndu-le 
să obțină noi realizări în con
struirea socialismului, în lupta 
pentru victoria cauzei păcii.

Oamenii muncii din țara 
noastră nutresc convingerea că 
prietenia și colaborarea romî- 
no-cehoslovacă se vor dezvolta 
tot mai mult spre binele celor 
două țări, în interesul cauzei 
socialismului și păcii în lume.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 15-a 0- 

niversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, tovară
șul general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor ar
mate ale R. P. Romine, a trimis 
o telegramă de felicitare minis
trului apărării naționale al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
generat de ~
Lomsky.

armată Bohumir

prilej, ministrulCu același 
afacerilor externe al R. P. Ro
mine, Corneliu Mănescu a a-

dresat o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor 
al Republicii Socialiste 
slovace, tovarășul Vaclav 
vid.

★
Cu prilejul celei de-a 

aniversari a Tratatului de 
tenie, colaborare și asistenți 
mutuală dintre R. P. Romînă și 
R. S. Cehoslovacă, tovarășul 
Vaclav David, ministrul aface
rilor externe al R. S. Ceho
slovace, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului aface
rilor externe al R. P. Romînâ, 
Corneliu Mănescu.

(Agerpres)

Asiguram baza furajera
prin valorificarea

(Urmare din pag. I-a)

mi. Unele procedee i-«n foloiit 
mai de mult, altele mai de «□* 
rînd. Așa de pildă, în anul tre
cut, >-* înBiiozat pentru prima 
dată la noi în goipodărie paie și 
coceni împreună cu frunze de 
■fecit de zahir. borhot ți racla
ți, ebținîndn-ae o hrană foarte 
eoniiilentă pentru animale. Multi 
ealectîvîfti i-an convină că pa
iele, dacă iînt bine conservate, 
pot eomtitui un aliment hrăni
tor pentru animale. In acest an 
l-ii atrina toate paiele de pe 
eîmp eu aceeași grijă. a| putea 
apune, ea și porumhul-ijla». S-a 
«triat, de asemenea, ți pleava de 
la ha taxă ți a* pregătit pentrn 
îasiloiare. Gctpadăria ți-a pro
pui ca aproape 3 MM de tone de 
furaje îunloaate ai fie din dife
rite uutreturi care piui au de 
■uit un-ți «ivea* aici o între
ba ia țâre

Ah a] rî povesteac 11 fapt 
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■«•■I la »rcme pierdea din 
^bataațele lui hrănitoare. Toata 
lumea era urupală ți au puteai 
■pune ci treburile mergeau ane
voie dm cauza 'labei orpaaîziri 
■ ■narii. Am cerut sprijină! or-

Tineri stăpîni pe meserie
” «e T-o

„Ce contacte 
intră pe ramură

*Uxr 4p

M

«■ ta

«MM? Mii 
eMr

•f »• •-•• --r» *ncor- 
i csr* k>mb id crima d» 

Ce clsoease Jacob f 
c? •‘-orbea 2 —.b-eț-zi îa’ 
f a re »»• c,p***e<!
•S.-r*’ ■ D - J: • • c
al Inlrepr:nderii din

a Dtt. C3V*

Ml

■ ■ Met»

•c

rd
» CT" d

Ci* te evw
eutr.' Opt** r»i

taeW eu 
race loe -r’ •' . 
djntre ei vei'ec 
pe bure in ece^f 
de pe «c«a

aaH am
de finiri
|N» te
ci As suJ,.' 
răspunsurile 
limp cu cei

Toate acestea vorbeau des
pre mindrie t mindna stupor-

rvcs1Xw
«ta n

X . nm .T
rrdilBff. fu
tarii esIMesre

acte. OM >* o«B « âMf
ntA acaa^ti ^eaștâce oarg 

■rifecrtnf xaatti ••
laj »aa*rs rwe ■»-< 
a^e tai cca
canibal la caBftrit rAr el 
■eBt* ffri — UBtauJ d» «M 
tacMrW eH «p : et?-
m Nteaeâ. Bod-c.1

A» W V—w 
csMari dar tai
rw dia «mM d» M-
trv Wb/oMcde «ah* Bt*
«ar
■eadMk. w ear« îM-'ft ie

• asX* la Școala 
fcare ere foc de 

doaă on De .■undi sau ae calea 
recerrrilar. comerfnrefor și fec- 
țuni înrj. w <duale Ce dovada 
po'lea ti rr.ai qrdrtocre pentru 
ritmul acesta febril de invățâ-

îz'i dccit faptul cd la unele 
candidațu completau 
ca ele men le noi. in

trate foarte recent in practica 
ielecomandei l In aceste cazuri 
■urpria^Mi pe burr le concu- 

erei surii fin și triuin- 
Mior pe care nu-j poale stimi 

lolisicrtiz. pasiunea și 
c-iadfia— Mlndria de a le do
vedi Ja inUțiaea uriașului 
progres de perfecționare teh- 

des-Mm^afă ia Întreaga 
«««Mrd terâ...

M-r s-a apus ct aiăluri de 
9 -rictoriasi aci exiitâ 

Liâi • care n-au
zoiai ccrcarz de această dală 
dRu pricina clarei afluente de 

Dar vc; aai fi con- 
■:-!rrmi -. sala pcjcLu'uj C.F.R. 
. z ztd r:ep:da de entuiiasmui 

'•hnicii; directorul, 
ie-~re^aru: organizației de par- 
L’- secretând comitetului 

rJ T M vor avea noi prilejuri 
emoție toi atît de adîncă, 

ce 1“ această sîmbătă seară.
Pentru că. la drept vorbind 

concursul „Cine știe cîțtigă" 
au se des.'âsoară numai într-o 
•’ngură seară și Intr-o singură 
-'M Ei se desfășoară perma
nent. In fața macaze/or si a 
tablourilor de comandă, iar 
fiecare zi aduce noi cistigători 
in lața celui mai exigent din
tre jurii: cerințele vieții.

externa
Ceho-

Da-

15-a 
prie-

tuturor resurselor
țanizației U.T.M. Mai mulți tineri 
■u venit, de altfel, la consiliul 
de conducere și au cerut ca 
munci la coasă «ă le fie încredin
țați lor. Comitetul de partid și 
consiliul de conducere au fost de 
acord. Locul tinerilor la unele 
munci m*i ușoare l-au luat VÎTBt- 
nicii. Și astfel s-a executat la 
*reme prima coasă pe întreaga
■ uprafafă <]e fîncată. Recolta a 
fost din cele mai bune. Pe baza 
experienței din anul trecut « a 
propui ca după recoltarea griu
lui aă ie strînga otava. La 
propunerea colectiviștilor supra- 
fetei. ocupate cu finele ac cosesc 
pin! în toamnă de 2-3 ori, înla- 
turîndu-ae practica folosită în
■ nu trecuti cînd după prima .cos
ii pe aceste terenuri pășunau ■- 
nimalele.

în curind începem lucrările 
de înnilozare a porumbului. S-au 
luat în această privință toate 
mâlurile necesare privind orga
nizarea muncii. Executarea lucră
rilor de recoltat, transport și în- 
lilozat sc va face în flux conti
nuo, fărâ timpii morți provocați 
de lipsa unora iau altora din 
mijloacele necesare. Obiectivul 
principal este ca însilozarea po
rumbului să dureze uu timp cît 
mai icurt și astfel să se însilo- 
acze porumbul în faza calitativă 
mperioară. Toate măsurile luate 
(i care ie vor mai lua creează 
posibilitatea ea în gospodăria 
□ osstrâ să se asigure cel puțin 
10-12 tone nutreț însilozat pen
tru fiecare vacă, 5 tone pentru 
tineretul taurin și cîte 0,5 tone 
de fiecare oaie și scroafă de re
producție, faeîndu-se totodată 
importante rezerve pentru 
viitor.

APA MINERALA

L’PCVA
Apă pe masă 
IMPREGNATA CU BIOXID 
OE CARBON NATURAL, 
LUST PLĂCUT RACOR1TO»
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Marea sărbătoareAcord

intre R. P. Romînă a poporului polonezsi Grecia ■
I

la 
al

■cord în-
ți Regatul 
Ia exonera-

L
Dineu oferit de Prezidiul

delegației
C.C. al P.C.U.S. m cinstea

P.C. Chinez

Tinerj din Toronto (Canada) au demonstrat în fața birourilor 
locale ale unei Urme din S.U.A, care practică discriminarea 

rasială.
(Din revista „'ADVANCE'*)

Prezențe romînești

• ATENA. — La 20 iulie 
Ministerul Afacerilor Externe 
Greciei a-a lemnat un 
Ire R. P. Romînă 
Greciei, cu privire
rea fiscală a veniturilor prove
nind din efectuarea navigației 
maritime ți aeriene dintre cele 
două țari. Acordul atipulează ca 
veniturile realizate din exploa
tarea >n traficul internațional 
maritim ți aerian de către una 
din cele doua părți, sînt exone
rate pe teritoriul celeilalte părți 
de orice drepturi, taxe ți impo
lite, indiferent de natura lor.

Acordul a intrat în vigoare cu 
efect retroactiv, eu începere da 
Ia 1 ianuarie 1958.

Acordul a foit semnat din 
partea greaca de către P. Pipine- 
lii, primul ministru ți ministrul 
afacerilor externe al Greciei, iar 
din partea romînă de 
Bălănescu, ambasadorul 
Romîne la Atena.

La semnarea acordului,
de fa|ă funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei ți membri ai Ambasadei 
R. P. Romîne la Atena.

După semnare, primul mini
stru Pipinelia l-a întreținut cor
dial cu ambasadorul Mircea Bă- 
lăneacu.

MOSCOVA 20 TASS trans
mite : La Moscova a fost dat 
publicității un comunicat ofi
cial în care se spune : „La 20 
iulie Prezidiul C.C. al P.C.U.S. 
a oferit un dineu în cinstea 
delegației Partidului Comunist 
Chinez care a participat la în- 
tîlnirea cu delegația P.C.U.S., 
cu prilejul plecării sale în pa
trie.

La dineu au participat to
varășii Leonid Brejnev, Nikita 
Hrușciov, Andrei Kirilenko, 
Anastas Mikoian, Mihail Su
slov, Ghenadi Voronov, Leonid 
Efremov, Viktor Grișin, Șaraf 
Rașidov, luri Andropov, Ste
pan Cervonenko, Leonid Ili- 
ciov, Boris Ponomariov, Pavel 
Sati'ikov.

Din partea chineză, la dineu 
au participat tovarășii : Den 
Siao-pin, membru al Biroului 
Politic, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez (șeful dele
gației), Pîn Cijen, membru al 
Biroului Politic,
Secretariatului C.C. 
Chinez (locțiitor al 
delegațfei), Kan Șen, 
supleant al Biroului 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. Chinez, Liu Nin-i, 
membru al C.C. al P.C. Chi
nez, Ian San-kun, membru 
supleant al Secretariatului C.C. 
al P.C. Chinez, U Siu-țiuan, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
Pan Țzî-li, membru supleant 
al C.C. al P.C. Chinez, amba
sadorul R. P. Chineze în 
U.R.S.S.

în timpul dineului, au rostit 
toasturi tovarășii Nikita Hruș
ciov și Den Siao-pin.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească".

membru al 
al P.C. 

șefului 
membru 

Politic,

Mircea
R P.

au foit

r a Londra au luat sfîrșit lu- 
f j crările celui de-al XlX-lea 

Congres internațional de 
chimie pură și aplicată. La con
gres a participat o delegație din 
R. P. Romînă compusă din acad, 
llie Murgulescu, președintele A- 
cademiei R.P.R., conducătorul 
delegației, acad. Raluca Ripan, 
acad. C. D. Nenițescu, prof. Fio- 
rica Bărbulescu, conf. S. Stern
berg și A. Balaban.

In cadrul lucrărilor, 
delegației romîne au 
comunicări de specialitate 
nu fost primite cu viu 
de către participanți.

La 17 iulie acad. Ilia 
lescu a făcut o vizită 
Harry Melville, tecretar 
parlamentului de cercetări știin
țifice și industriale de pe lingă 
Ministerul pentru problemele Ști
inței, cu care a avut un schimb 
de vederi fn problemele privind 
activitatea de cercetare și colabo-

rare in acest domeniu, dintre 
R. P. Romînă fi Marea Britanie.

membrii 
prezentat 

i care 
interes

Murgii* 
lui Sir 
al De-

upă frumoasele suc
cese repurtate la Vene
ția și Pisa, colectivul de 

balet al Teatrului de Operă 
șl Balet al R.P. Romîne a so
sit în ziua de 18 iulie la Flo
rența. în aceeași seară, Gio
vanni IgnestI, primarul aron- 
dismentului Fiesole-Florența, 
a oferit un cocteil în cinstea 
colectivului de artiști romîni.

La 19 iulie, baletul teatrului 
a prezentat primul spectacol 
cu „Lacul lebedelor” pe sce
na Teatrului Roman din Fie
sole-Florența, în fața a peste 
3 000 de spectatori.

Spectacolul, la care au fost 
prezente oficialitățile locale, în 
frunte cu primarul Giovanni 
Ignesti, s-a bucurat de un de
osebit succes, fiind aplaudat 
îndelung.

MOSCOVA TASS transmite: 
La 20 iulie a părăsit Moscova, 
plecînd spre Pekin, delegația 
P.C. Chinez care a luat parte 
la întîlnirea bilaterală cu de
legația P.C.U.S.

Printre cei care au plecat 
au fost Den Siao-pin, membru 
al Biroului Politic, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chinez 
(șeful delegației), Pîn Cijen, 
membru al Biroului Politic, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. Chinez, (locțiitor al 
șefului delegației), Kan Șen, 
membru supleant al Biroului 
Politic, membru al Secretaria
tului C.C. al P.C. Chinez, Ian 
San-kun, membru supleant al 
Secretariatului C.C. al P.C. 
Chinez, Liu Nin-i, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, U Siu- 
țiuan, membru al C.C. al P.C. 
Chinez și tovarășii care îi în
soțesc.

Delegația P.C. Chinez a fost 
condusă la aeroport de Mihail 
Suslov, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Viktor Grișin, membru 
pleant al prezidiului C.C. 
P.C.U.S., Iuri Andropov, 
cretar al C.C. al P.C.U.S., Leo
nid Iliciov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Pavel ‘ ’ ’ 
membru al C.C.
Stepan 
al C.C. 
crători 
dere a.

Delegația P.C. Chinez a fost 
condusă de asemenea, de Pan 
Țzî-li, ambasadorul R.P Chi
neze în U.R.S.S., membru su
pleant al C.C. al P.C. Chinez 
și de membrii ai ambasadei 
R. P. Chineze în U.R.S.S.

e împlinesc 19 ani de Ia eliberarea 
Poloniei de sub jugul fascist. Fe 
drumul deschis de istorica zi de 
22 Iulie 1944, poporul polonez a 
pășit, sub conducerea partidului 
clasei muncitoare. Ia înfăptuirea 
unor profunde transformări

social-politice, Ia construirea socialismului.
Oamenii muncii, tineretul patriei noastre 

se bucură de realizările obținute de poporul 
polonez în anii puterii populare în construcția 
socialistă, în dezvoltarea economiei șl cul
turii.

Prietenia romîno-polonă este trainică, de 
nezdruncinat. Faptul că popoarele Romîniei 
și Poloniei au pășit împreună pe calea 
luminoasă a socialismului, în comunitatea ță
rilor socialiste, a dat legăturilor de prietenie 
ale popoarelor noastre un conținut calitativ

nou, mal bogat și mai profund. An de an 
se dezvoltă relațiile de prietenie trainică și 
colaborare rodnică, reciproc avantajoasă din
tre R. P. Romînă și R. P. Polonă, spre binele 
ambelor popoare, în interesul întăririi for
țelor păcii și socialismului.

Împreună cu celelalte țări socialiste, R. P. 
Romînă și R. P. Polonă militează consecvent 
pentru promovarea principiilor coexistenței 
pașnice, pentru asigurarea păcii și securității 
popoarelor.

De ziua marii sărbători naționale a Polo
niei, poporul nostru, tînăra noastră generație 
adresează un cald și prietenesc salut po
porului, tineretului polonez urindu-le noi 
succese în construirea socialismului, în înflo
rirea patriei lor, în lupta pentru triumful 
cauzei păciL

su- 
al 

se-
I Peisaj varșowian

Satiukov, 
al P.C.U.S., 

Cervonenko, membru 
al P.C.U.S. și alți lu- 
cu munci <ie răspun- 
C.C. al P.C.U.S.

de trei ori mal mare decît cea 
dinainte de război...

Povestea adjunctul arhitectu
lui șef al orașului. O clipă de 
tăcere și îndemnul de a exami
na panorama varșoviană. De
parte de forfota arterelor cen
trale Marszalkowska și Jerozo- 
limskie, se distingeau șiragurile 
de blocuri din cartierele Biela- 
ny, Mokotow, Fraga...

Efortul de construcție în Var
șovia nu și-a încetinit ritmul. 
In 1962, au fost date în folo
sință 27 000 de încăperi (tova
rășii polonezi fac calculele pe 
camere și nu pe apartamente). 
Pentru anul acesta, prevederile 
sînt chiar sporite. La capitolul 
acesta se cuvine să-i amintim 
pe tinerii locuitori af orașului. 
Prezența lor jn nodurile con
structorilor este permanentă 
iar rodnicia muncii lor o sub
liniază totdeauna tovarășii mal 
vîrsinicl.

De la înălțimea etajului 30...
— Aceasta-i Varșovia de 

tă2i. Dar, vedeți, acolo...
$i arhitectul ne arată 

punct în zare, apoi altul și
tul. Acoh vor răsări noi car-

Varșovia a renăscut. Deseori, 
aici, se amintește de pasărea 
Phoenix. A devenit cei mai 
uzual termen de comparație, 
pentru că asemenea ei a reîn
via! Varșovia. Din propria ce
nușa. Mîinile harnice ale vor- 
șovienilor au înlăturat ruinele, 
au săpat fundații și au înălțat 
superbele construcții ale noii 
Varșovii. Orașul condamnat la 
moarte trăia. Prin fiecare me-

a Ț\e la înălțimea etajului 30 
| I y călătorim cu privirea
■ prin Varșovia. Imaginile 
H se miniaturizează: aglomerări 
| de străzi, cu coloritul pestriț al
■ clădirilor ce îndrăznețe își cro

iesc drum spre înaltul albăstrui,
’ i care 

T__,______________ coșuri de
uzină iumegînde și calma legă
nare a apelor Vislulei. Imagini 
care se multiplică și se conto
pesc. Zeci și zeci de kilometri 
de zidărie proaspătă de pe care 
abia s-a desprins schelăria. Zi
duri ce înveselesc strada var- 

, îi dăruiesc o incontes
tabilă tinerețe, un aer de op
timism. De sus. zidurile acestea 
nu-și dezvăluie personalitatea. 
Cu greu le distingi trăsăturile, 

propriu. Reții, poate, 
coloritul și conturul. Zi- 
Varșoviei sînt însă un 

emoționant poem scris cu cer- 
j a betonului 

armat pe paginile perfect linia
te ale străzilor.

Există prin Varșovia clădiri 
ce au răzbătut prin furtuna 
războiului și care evocă secole 
încrustate pe răbojul istoriei. 
Ele pol povesti despre orașul

Ițesc arum spre mânui aio 
artere largi, drepte, prin 
șerpuiesc automobile, coș

I
1
Iaurj ce 

șoviană, 
labilă ti. lru de 2idărie proaspătă își a- 

iirma setea de viată, dreptul 
la vială. Cînd a Început recon- 
slrucția Varșoviei doar 162 000 
oameni locuiau în orașul care 
la începutul războiului avea în 
evidențele sale peste un milion 
de locuitori.

Epopeea reconstrucției Varșo
viei mi-au relatal-o multi prie
teni polonezi In cele două vi
zite pe care le-am făcut In ora
șul de pe Vistula. O relatau cu

Succesul filmului românesc 
r/Lupenu 29"

elegația de cineaști romîni 
care participă la Festiva
lul internațional al filmu

lui de la Moscova a avut nu
meroase întîlniri cu cineaști din 
diferite țări. Reprezentanții cine
matografici ruruînețti au adui 
contribuții apreciate în cadru 
dezbaterilor care au foit orfani 
zale cu prilejul festivalului, . 
ar fi larga dezbatere pe teaa 
„Cinematograful ți progreiul .

La festival au foit prezentate 
pînă în prezent aproape 100 de 
filme. Printre filmele care a-au 
bucurat de succes se află țî fil
mul romîneae ,J_upeni 29” care 
continua să culeagă apreeieri 
elogioase. „Mi-* pliat îttuekii 
da mult fUmuț dv. *ut fealrt 

. conținutul lui zguduitor, cit fi 
pentru deosebit* re*liz*ro tehni
că" — a declarat eunaseutul ac
tor francez Jean Marais. Fell ci
tind pe cineațtii romini pen Ir» 
realizarea filmului „Lupem-ÎȘ", 
Stanley Kramer a ipm : „Sînt 
membru in juriu fi din păcote 
nu pot tă-mi exprim pireree, d*r 
cu toatg acestea vă spun : filmul 
„Lupeni-29” etl» un film bun~. 
La rîndul său cunoscutul regizor

sovietic Grigori Ciuhrai a decla
rat printre altele : „Salut în fil
mul „Lupeni-29" arta șj tehnica 
tinerilor cineaști romini. Această 
tinerețe nu e numai foarte pro
mițătoare, ci o tinerețe care a 
trasul cu succes

Marș al negrilor către Washington
MIAMI (FLORIDA! 20 (Ager- 

preil.— Aaacîațîa BațioMal* pen
tru prtpișarta pnpalafiei de cs- 
learc din S.T7.K. a ci
peats 1WMM d« aegri var Ine 
parte la ■■ spre W"xksj*k-

cirr va avea lac dasiaică. 
A cert marț ara acapal da a a- 
trage a tea ț La gaverMtvriîzr ce
lor 50 de atatc ale SX’-A-, eara 

ie întraneac ia cadrai caafcria- 
|ei lor aaasle da La Miami, aaa- 
pra ÎDcilaârît dreptanlar eoa- 
■tîtvțianala dc cltre aaturitițils 
llalcler lor.

NEW YORK 20 lAgerprea).— 
Afențli L.P-I-. anunță că țapte 
■rgaB’rjții ale papalației de cb- 
laara cjîs împătriră dii-
crisrinârii rraiale ac format "■ 
coMnlsK de -esdueere a luptei 

pentru drepturile civile, 
« acerai a eaerdeaa vai bine 
iarpta f^psUțîei de fuioare din 
S.L-A-, împotriva barierelor va
male. Agențiile de presă ameri- 
canc apreciai] farmarea arestai 
eauSfî:i drept un pas important 
tpre • afeuivă ți mii betărită 

■ acarilor americani împotriva 
legilor ti practicilor rasiste.

fl de si'af rară. Palatul prez:- 
fc <ts*e blindate și de numeroase 
e Aioseaier.a a fost arestat în 

După lovitura de stat, efectuată de o 
juntă militară, în întreaga țară a fost instaurat un regim reac

ționar, antidemocratic.
în fotografie : Vedere din piața palatului prezidențial unde 

numeroși locuitori manifestează împotriva juntei militare.

Rezoluții anticolonialiste adoptate
în Comitetul Special al O.N.U.

PE SCURT PE SCURT

Iemoțiununt puem , 
neala cărămizii și 
armat pe paginile

as.

un 
al-

pe una din străzile centrale ale Varșoviei.

' • MOSCOVA. — La 20 iulie. 
Ia Marele Palat al Kremlinului, 
a avut loc semnarea Declara
ției sovielo-ungare. Documen
tul a fost semnat de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Co
mitetului Central al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și de Janos 
Radar, prim-secretar al Comi
tetului Central al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar. La ceremonie au parti
cipat conducători ai partidului 
comunist și guvernului sovie
tic, precum și membrii delega
ției de partid și guvernamen
tale a R. P, JJngare.

niî cu Andrei Gromîkn, mi
nistrul afacerilor externe al 
UJLS-S-, cu mareșalul Uniunii 
Sovietice, Gremko, prim-1 oc- 
țiitor al ministrului apărării 
al U-R-S^-. si cu alte persoane 
oficiale sovietice si s-au con
sultat in unele probleme de 
politică externă Drezentlnd in
teres pentru ambele părți. S-a 
constatat deplina identitate 
de vederi fn toate problemele 
discutate. Consultările și în
trevederile s-au desfășurat în
tr-o atmosfera de cordialitate 
și colaborare tovărășescă.

• 4TIF3? — în prezența 
membrilor corpului diploma
tic. ziâr^uîcr și a multor oas
peți. Ben Bella, primul mini
stru al Algeriei, a deschis în 
capitala țării expoziția ..Cuba 
— zece *ni de revoluție".

Expoziția cuprinde peste 500 
de fotografii care prezintă o 
imagine elocventă a eveni
mentelor petrecute pe insula 
libertății între 1952 și octom
brie 1962.

• MOSCOVA. — La 20 iulie, 
Jn parca! „Soholniki- din Moscova 
i a deschis „Expoziția națională 
indiană*. La ceremonia festivă au 
luat parte N. S. Hrușciov, Anas
tas Mikoian și alți conducători da 
partid și de slat din U.R.S.S., pre
cum și Manubhai Sah, ministrul 
comerțului exterior al indiei. Rad- 
jen Nehm, membru al Comitetu
lui de organizare al expoziției, 
Triloki N. Kaul, ambasadorul Re
publici! India la Moscova.

Tratativele
privind încetarea

experiențelor nucleare

• PAPEETE. — După cum anun
ță agenția Renter, un grup de 60 
de ingineri Iruaceil au aoail ia 
Papeete (insula TahîLiJ pentru a 
pregăti cea mai mare bază fran
ceză pentru experiențe nucleara 
din sudul Oceanului Pacific. De 
aicf ei vor pleca In Insula Muru- 
roa din Arhipelagul Tuamoto, unde 
vor pune la punct instalațiile bâ
tei pentru experiențele nucleare 
pe care Franța intenționează să le 
efectueze In sudul Oceanului Pa
cific.

• NEW YORK. Comitetul Spe
ck! al O.N.U. pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
tSrilor ți popoarelor coloniale a 
adaptat fa seara zilei de 19 iulie o 
serie de rezoluții fn legătură cu 
unele teritorii aflate încă sub do
minația colonialistă britanică.

Cu 18 voturi pentru, unul contra 
ți patru abțineri a fost adoptată o 
rezoluție în care se prevede drep
tul populației din arhipelagul Fiji 
la autodeterminare și independență 
ți cere guvernului englez ca, împre
ună cu reprezentanții populației 
din acest teritoriu, să elaboreze o 
nouă constituție în care să se pro
clame dreptul la vot universal ți 
să ia măsuri pentru transferarea 
puterii populației indigene.

Cu 19 voturi pentru, trei contra 
ți două abțineri, comitetul a adop
tat, de asemenea, o rezoluție pre
zentată de Cambodgia. India, Irak, 
Mali. Siria, Tanganica și Iugosla
via în care se cere organizarea în 
Aden a unor alegeri sub suprave
gherea O.N.U. în vederea acordă
rii independenței acestui teritoriu. 
Rezoluția cere Angliei aă-și eva
cueze baza militară din Aden și să 
înceapă cit mai repede posibil tra
tative pentru fixarea datei acor
dării independenței Adenulul. îm
potriva acestei rezoluții au votat 
Anglia, Statele Unite ți Australia,

Etiopia împreună cu alte 11 dele-

gațif afro-aslatica au depus 
proiect da rezoluție in legătură 
Rhodesia de nord ți Nyassaiand, 
prin care au cerut fixarea unei 
date cit mai apropiate pentru 
cordarea independenței acestor 
ritorii.

• MOSCOVA. — La invita
ția C.C. al P.C.U.S. a sosit la 
Moscova o delegație a Parti
dului Comunist din Indonezia, 
condusă de Aidit, președintele 
C.C. al P.C. din Indonezia, 
Pe aeroportul Șeremetievo, de
legația a fost întîmpinată de 
Mihail Suslov, membru al Pre
zidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Boris Ponomariov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., și de 
alte oficialități.

• MOSCOVA’. — La 19 iu
lie, delegația guvernamentală 
a Republicii Democrate Ger
mane, condusă de dr. Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru 
al afacerilor externe al R. D. 
Germane, a plecat spre patrie. 
Membrii delegației s^au întîl-

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
La 20..................... “
mîko, 
externe al U. R. S. S-, Ave- 
rell 
Stat 
dul 
tru 
Marii 
tat proiectul de acord cu 
privire la interzicerea experi
ențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

A continuat, 
schimbul 
probleme prezentînd interes 
reciproc.

Următoarea întâlnire va avea 
loc la 22 iulie.

iulie Andrei Gro- 
ministrul afacerilor

Harriman, secretar de 
adjunct al S.U.A., și lor- 
Hailsham, ministrul pen- 

problemele științei al
Britanii, au discu-

• NEW YORK. — In noap
tea spre 20 iulie a fost arestat 
liderul partidului nazist din 
S.U.A., George Lincoln Rock
well care se afla Intr-un „tur
neu" prin stalul Virginia pen
tru a recruta „voluntari", în 
vederea unui contramarș spre 
Washington, care să anihileze 
marșul negrilor spre capitala 
S.U.A. prevăzut pentru 28 
august.

Manevrele 
autorităților 

diemiste

de asemenea, 
de păreri în alte

• CAIRO. — La Taiz a fost 
înființat primul sindicat din 
istoria Yemenului. La ședința 
festivă, cu prilejul constituirii 
sindicatului, a luat parte PTe~ 
ședințele As-Sallal.

• ISTANBUL’. — Comandamentul 
stării de asediu, din vilaietul Istan
bul a hatărlt să închidă pe timp 
nelimitat săptămînalul „Social A- 
dalet", organ al Partidului munci
toresc din Turcia. In comunicatul 
dat publicității Ia Istanbul, se a- 
rată că revista a fost suspendată 
pentru că a publicat articolul inti
tulat „Cerem guvernului să res
pecte constituția". Persoanele care 
răspund de apariția revistei au 
fost acționate în judecată^

SAIGON 20 (Agerpres). — 
Recurgînd din nou Ia diverse 

manevre pentru a opri dezvolta
rea mițcării de protest a budișii- 
lor, Ngo Dinh Diem a lansat un 
„apel” în care pretinde că ar fi 
dispus sa se înțeleagă cu condu
cătorii budițti ți să satisfacă 
unele dintre revendicările lor.

La 19 iulie, conducătorii bndi- 
țlilor au respins însă „apelul” 
]ui Ngo Dinh Dicm ți au cerut ca 
el să-ți dovedească pretinsa sa 
bună credință prin fapte.

După cum relatează agențiile 
accidentale de presa, poliția die- 
mistă continuă blocada în jurul 
principalelor pagode din Saigon 
în care s-au refugiat sute de par
ticipanți la puternicele demoni- 
trații antidiemiate de acum cîteva 
zile. Proviziile de alimente au 
fost terminate ți cei aflați în 
pagode nu an cu ce sa se hră
nească. Intrarea ți ieșirea din pa* 
gode este interzisă oricărei per
soane civile* , J

I
II
I
I
I necruțători 

bariu hitler

I
I
I

ltii IU
moloz,

) iulie ■
».N.U., I 
re cer 1

IsnrșitLU v 
exploziile 
ultimul ai

un
cu

a- 
te-

NEW YORK 20 (Agerpres). - 
Reprezentanții a 22 de țări alro- 
asiatice, cărora li a-a alăturat și 
Iugoslavia, i au adresat la 19 iulie 
secretarului generai ai O.
U Thant, o scrisoare In care cer 
includerea problemei situației din 
Rhodesia de sud pe ordinea de zi 
a sesiunii 'Adunării Generale a 
O.N.U., care își începe lucrările In 
Juna septembrie.

Noaptea, 

ale cărui începuturi 'datează din 
secolul XIII și care încă în 
1596 a devenit capitala Polo
niei. Anii trecutului au fost 

i cu Varșovia. Bar- 
____ hitleristă a lăsat răni care 
păreau de nevindecat. 85 la 
sută din locuințe au fost distru
se sau grav avariate, 80 la sută 
din edificiile istorice au fost 
nimicite, 90 la sută din între
prinderile industriale au deve
nii ruine. Ocean nesfîrșit de 

t, de ruine, de ziduri mu- 
____ , siîrtccate, pîrjolite. Ru
ine, iar printre ruine oameni 
care își duceau cumplita exis
tență. Hitleriștii proorociseră 
sfîrșitul Varșoviei. Credeau că 

> bombelor lor erau 
____ act al istoriei acestui 
oraș. Se înșelaseră însă...

modestia făuritorilor unei ope
re gigantice, demne de admi
rat, Hitlerișlii lăsaseră în urma 
lor 17 milioane metri cubl de 
ruine. Dar, Varșovia prezentu
lui este un oraș cu adevărat 
nou.

— Am reconstruit aproape 
totul, chiar totul. Vechile clă
diri nu obosești numărîndu-le. 
Sînt puține la număr. Străzile 
au o altă înfățișare, au apărut 
30 cartiere noi. Varșovia de as
tăzi se întinde pe o suprafață

Here: Cartiere care acum sînt 
doar planuri pe foile de calc 
ale arhitecților. Cartiere cu 
multe blocuri, la ferestrele că~ 
rora vor înflori stinsul copiilor 
și bucuria a mii si mii din lo
cuitorii acestui încercai oraș.

Pe ecranul gîndurilor îmi șl 
apar aceste imagini. Nu încape 
îndoială : liniile din dosarele 
arhitecților vor deveni ziduri 
trainice. Curînd, chiar foarte 
cur i nd...

M. RAMURĂ

Adunarea de la rafinăria
din Ploiești

t
<■
1

Mărturisiri pe...

cărți poștale
niște sălbatici. Nu înțeleg cum au 
se administreze singuri*.
natura e frumoasă. Oamenii de pe 
cu maimuțele".

I 
I 
I
II

Cu prilejul celei de-a 19-a 
aniversări a eliberării Polo
niei de sub jugul fascist, în 
sala de festivități a rafinăriei 
din Ploiești, a avut loc sîm- 
bătă o adunare la care a 
participat un mare număr de 
petroliști. Prof. dr. Gh. Suciu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, a vorbit 
despre realizările obținute de

oamenii muncii din țara prie
tenă în cei 19 ani care au tre
cut de la eliberare.

Au luat cuvîntul și amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. p. Polone la 
București, Wieslaw Sobieraj- 
ski.

în încheiere, a fost prezen
tat tin film artistic polonez. ,

(Agerpres)

Igerienil sînt 
fost lăsați să 

„Noroc că 
aici seamănă

„Nigeria e o țară cu oameni primitivi'.
N-am'făcut decît să reproducem după ziarul 

ghanez „GHANAIAN TIMES" cîteva spicuiri din 
cărțile poștale ilustrate pe care le trimit rudelor tehnicieni 
vest-germani trimiși în Nigeria în cadru] „ajutorului tehnic".

Tot din 2iarul ghanez aflăm că inginerul vest-german Roii 
Passowitz a bătut doi muncitori nigerieni și a declarat cinic 
în fața autorităților locale: „Rasa asta înapoiată nu înțelege 
nimic fără bătaie".

Bineînțeles, toate acestea au stîrnit mînia justificată a nige
rienilor. La Ibadan și în alte localități au avut loc mitinguri 
în care s-a cerut expulzarea imediată a rasiștilor din „misiu
nea tehnică vest-germană".

Autoritățile de la Bonn s-au grăbit să la măsuri „radicale". 
Despre aceste măsuri ne informează ziarul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" care anunță: „S-a atras atenția tehnicienilor 
trimiși în Nigeria că nu este indicat să-și exprime sentimen
tele și părerile despre localnici în public. De asemenea, s-a 
stabilit obligația de a se trimite acasă numai scrisori în plic 
închis".

Am propune ca indicațiile acestea cinice, împreună cu frag
mentele de scrisori mai sus citate să figureze ca anexă lămu
ritoare la „angajamentul R.F.G. cu privire la acordarea de 
ajutor tehnic Nigeriei", angajament în al cărui preambul, 
după cum ne informează presa ghaneză, scrie textual: „Re
publica Federală dorește să confirme cele mai prietenești sen
timente și cel mai profund respect față de Nigeria șl po
porul ei".

Moi bună confirmare, nici că se putea.*
K. R.

—
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Evenimentele din Siria
DAMASC. 20 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, la 20 iulie, capitala Si
riei se afla sub un strict con
trol militar. Circulația este to
tal interzisă. Numeroase pa
trule și garda națională ba- 
asistă circulă pe străzi. 
Tancuri și care blindate conti
nuă să staționeze în jurul clă
dirilor guvernamentale. Potri
vit relatărilor agenției M.E.N., 
la Damasc continuă arestările 
și perchezițiile. Frontierele 
continuă sa fie închise și tra
ficul între Siria si țările în
vecinate este întrerupt cu de- 
săvîrșire. Nici unui corespon
dent de presă nu i s-a permis 
intrarea în Siria.

Postul de radio Damasc a a- 
nunțat că au fost executați 
alți 20 de pârtieipanți la eve
nimentele din 18 iulie. Printre 
aceștia se află 8 militari și 12 
civili,' condamnați la moarte 
de un tribunal militar special.

Agenția France Presse trans
mite că execuțiile capitale de 
la Damasc flu provocat o vie 
emoția în Egipt- în cercurile 
oficial® de la .Cairo, continuă

agenția, se 
restările și 
știlor sirieni nu sînt decît o 
manevră nusă la cale de par
tidul Baas pentru a camufla 
lichidarea definitivă a unio- 
niștilor din Siria”. Presa din 
Cairo condamnă autoritățile 
siriene pentru „campania te
roristă fără precedent” pe cate 
au organizat-o.

Comentând încercarea de lo
vitură de stat din Siria și e- 
venimentele care 
ziarul englez 
scrie : i}Loviturile de stat mi
litare constituie o instituție a 
vieții politice siriene. Dar în 
ultimii ani cele mai multe din
tre ele au urmat o convenție 
acceptată potrivit căreia în
vingătorii nu trebuie să-i u- 
cidă pe cei învinși. Acum, to
tuși, se pare că barbaria vieții 
politice din Irak infectează și 
Siria. In cele cîteva luni, de 
cînd partidul Baas se află la 
putere, el nu numai că a re
primat pe cei care i s-au o- 
puș, dar a executat pe mulți 
dintre ei în Irak, și a început 
acum să-i execute și în Siria”,

consideră că „a- 
execuțiile unioni-

au urmat, 
„Guardian”


