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■ ecoltările de vară 
se apropie de ■fîr- 

I șit. Anul acesta 
mecanizatorii și 
colectiviștii, în
drumați perma
nent de consiliile

agricole, au organizat mal bi
ne mnneile de vară și an fo
losit întreaga capacitate a 
parcului sporit de mașini, 
reușind să scurteze perioada 
de recoltare a cerealelor pă
ioase. Griul a fost recoltat de 
pe o suprafață cu 250 000 hec
tare mai mare decît cea reali
zată pînă Ia aceeași dată în 
anul trecut, deși secerișul a 
început anul acesta mai tîr- 
ziu.

In ultima săptămînă seceri
șul griului și secarei s-a ter
minat în regiunile București, 
Dobrogea, Galați, Ploiești, Ol
tenia, Banat, Argeș și Iași. Re
coltarea griului continuă pe 
măsură ce culturile ajung la 
coacere în regiunile din Ar
deal și nordul țării. Secerișul 
orzului de toamnă s-a termi
nat în toate regiunile, iar al 
mazăriî în 6 regiuni, printre 
care București, Dobrogea și 
Oltenia.

In întreaga țară, după cum 
rezultă din datele Consiliului 
Superior al Agriculturii, griul 
și secara au fost recoltate de 
pe 93 la sută din suprafața 
cultivată, iar mazărea de pe 86 
Ia sută. Totodată s-a treierat 
aproape 70 la sută din recol
ta de grîu și mazăre și peste 
80 Ia sută din cea de orz. Tre- 
ierișul s-a intensificat mult în 
ultima săptămînă în regiunile 
din sudul și vestul țării, unde, 
pe lingă combinele existente, 
au fost folosite și batozele cu 
întreaga lor capacitate de lu
cru. în unele regiuni însă, ca: 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Cluj, Brașov, Hunedoara, Ba
cău și Suceava se menține în
că decalaj între seceriș și tre- 
ieriș la grîu și mai ales la ma
zăre.

După terminarea strîngerii 
recoltei în multe unități agri
cole socialiste continua cu 
toate mijloacele executarea 
arăturilor de vară. Mecaniza
torii și colectiviștii din regiu
nile Galați, București, Oltenia, 
Crișana, Dobrogea și Banat au 
arat pînă acum cele mai mari 
suprafețe. In întreaga țara a- 
răturile au fost executate pe

26 la «ută din suprafețele de 
pe care s-a itrîns recolta de 
cereale păioase. Au fost însă- 
mînțate cu plante furajere 
peste 325 000 hectare, cea mai 
mare suprafață cu culturi du
ble fiind realizată în regiunea 
București.

Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă ca, în con
tinuare, în regiunile unde nu 
s-a terminat strîngerea recol
tei, să se folosească din plin 
mașinile pentru urgentarea 
secerișului fi a treierljului și 
terminarea în ci te va zile a 
treierișului mazărei. In toate 
regiunile sini necesare măsuri 
pentru intensificarea arături
lor de vară ți însămîuțarea 
unor suprafețe cît mal mari 
cu plante de nutreț.

In regiunile din sudul țării 
a început însilozarea porum
bului, lucrare ce se va desfă
șura în curînd în toată țara. 
Este necesar ca unitățile agri
cole socialiste să organizeze în 
bune condiții desfășurarea a- 
cestei acțiuni pentru ca recol
tarea și însilozarea să ie facă 
la timp și să se asigure un 
nutreț de bună calitate.

(Aferprts)

Muncitor
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Un grup de colectiviste din G.A.C. Diagu, regiunea Cluj, la siriusul finului.

SECERIȘUL, TREIERIȘUL, ARĂTURILE
CU VITEZA ZILNICĂ SPORITA!

COMUNICAT
cu privire la Consfătuirea primilor secretari 

ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de guverne 

ale tarilor membre ale C.A.E.R.

prezent (23 iulie) ie adună re
colta de pe ultimele hectare. 
Combinerii aînt ajutați din plin 
de colectiviști ; sacii umpluți re
pede lînt ileicărcați operativ dc 
Pe platformă și transportați cu

la bază (pen- 
folo«ețtc ți o

tramporta boabele 
tm acest lucru »e 
remorcă), altele cară roadele dc 
pe loturile eemiucere. iar cele
lalte transportă griul pentru con- 
aurn.

ecalta de păîoaae tn 
cel mei acurt timp 
în hambare ; în mi
riște, arături de 
vară pe întreaga au- 
prifațe. Aceatea aint 
în perioida actuala,

preocupări centrale ți pentru co
lectiviștii din raze orașului Cluj.

Uu exemplu concludent în a- 
ceaată direcție îl oferă colecti
viștii din G.A.C. Somețeni, Dez- 
mir, Cojocna, care |i-au antrenat 
toate forțele în această campanie 
pentru scurtarea timpului de re
coltare planificat.

In linurile colectiviștilor de la 
Someșcni, de pildă, cele trei com
bine lucrează din plin. -Viituri 
de combine lint folosite și cele
lalte mijloace ale gospodăriei. Iu

loză. După Consfătuirea din iunie 1962 colabo
rarea s-a dezvoltat în continuare. între Repu
blica Populară Ungară și U.R.S.S. s-a ajuns la 
o înțelegere cu privire la colaborarea în do
meniul producției de alumină și aluminiu; 
intre Republica Populară Polonă și Uniunea 
Sovietică — cu privire la colaborarea 
în producția de îngrășăminte de potasiu; 
între Republica Populară Bulgaria și Republica 
Populară Romînă — cu privire la proiectarea 
unei centrale electrice pe Dunăre ; între Re
publica Socialistă Cehoslovacă și Republica 
Populară Ungară — cu privire la construirea 
und centrale electrice pe Dunăre ; între 
U.R.S.S. și majoritatea țărilor membre ale 
C.A.E.R. — cu privire la colaborarea în vede
rea construirii minei de fosforit de la Kingis- 
sepp. Au fost adoptate hotăriri în legătură cu 
organizarea unei mai strînse colaborări între 
țările membre ale Consiliului în domeniul pro
ducției și desfacerii rulmenților, creării unui 
parc comun de vagoane de marfă, în domeniul 
activității valutar-financiare și bancare. A fost 
organizat Institutul internațional pentru stan
dardizare. A început să funcționeze Direcția 
centrală de dispecerat a sistemelor energetice 
interconectate.

Au fost date în exploatare înainte de ter
men sectoarele conductei de petrol „Priete
nia- de pe teritoriile R. S. Cehoslovace și R. P. 
Ungare. La sistemele interconectate anterior 
ale R. P. Ungare, R. D. Germane, R. P. Polone 
și R. S. Cehoslovace a fost conectat sistemul 
energetic vest-ucrainean și a început livrarea 
de energie electrică de către U.R.S.S., R. P- 
Ungare.

Organele Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc au efectuat calculele preliminare ale 
balanței de combustibil s* energie a țarilor eu
ropene de democrație populară pentru perioada 
DÎnâ în 1980, ceea ce a permis să se scoată la 
ivealâ problemele a căror soluționare cere 
eforturi comune pe viitor.

In 1962 volumul comerțului reciproc dintre 
țările membre ale C.A.E.R. a crescut cu 14 la 
sută în comparație cu anul 1961, în condițiile 
creșterii globale a comerțului lor exterior cu 
10 la sută. Totodată, livrările reciproce de ma
șini și utilaje au crescut cu 21 la sută, ceea 
ce constituie o mărturie a adînciriî diviziunii 
internaționale socialiste a muncii în domeniul 
construcțiilor de mașini.

Considerind comerțul internațional ca una 
din cele mai importante condiții ale lărgirii 
colaborării între statele cu orînduiri social-eco- 
nomice diferite, țările membre ale C.A.E.R. au 
continuat să-și dezvolte cu succes relațiile eco
nomice cu alte state.

în anul 1962 volumul comerțului exterior al 
țărilor membre ale C.A.E.R. cu statele capita
liste a crescut cu 9 la sută în comparație cu 
anul precedent, din care cu țările în curs de 
dezvoltare din punct dc vedere economic — cu 
19 la sută.

Extinderea legăturilor economice între țările 
membrG ale C.A.E.R. și statele independente 
din Asia, Africa și America Latină corespunde 
năzuinței popoarelor din aceste state spre dez
voltarea economiei lor naționale și întărirea 
independenței de stat, contribuie la creșterea 
prestigiului țărilor socialiste în rîndurile po
poarelor ce se eliberează de sub jugul colo
nial.

Discriminarea aplicată în domeniul comer
țului de către Statele Unite ale Americii și 
aliații lor din cadrul N.A.T.O. frînează dezvol
tarea relațiilor economice cu statele capitaliste 
dezvoltate din punct de vedere industrial.

Țările membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, acordînd o mare însemnă
tate extinderii relațiilor comerciale și econo
mice internaționale, se pronunță pentru con
vocarea Conferinței internaționale a O.N.U. 
în problemele comerțului și dezvoltării. Una din 
sarcinile fundamentale ale acestei conferințe 
trebuie să fie crearea unei organizații comer
ciale internaționale în care, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, să fie reprezentate toate 
regiunile și țările lumii.

Participanții la Consfătuire au apreciat po
zitiv modificările organizatorice ale organelor 
C.A.E.R., înfăptuite în conformitate cu hotărî- 
rea Consfătuirii din iunie (1962). Crearea Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. și activitatea 
sa sistematică au contribuit la creșterea rolu
lui Consiliului ca organizator colectiv al acti-

(Coniinuare în -pag. a Ill-a}

între 24 și 26 iulie 1963. a avut loc la Mos
cova Consfătuirea primilor secretari ai Corni - 
tetelor Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale Consiliului fie Ajutor Economic 
Reciproc.

La lucrările Consfătuirii au participat primii 
secretari ai Comitetelor Centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești și șefii de guver
ne ale Republicii Populare Bulgaria. Republi- 

| cii Socialiste Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane. Republicii Populare Mongole, 
Republicii Populare Polone, Republicii Populare 
Romine, Republicii Populare Ungare, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Participant^ la consfătuire au examinat ra
portul Comitetului Executiv al C.A.E.R. cu pri
vire la activitatea desfășurată in vederea în
făptuirii hotărârilor Consfătuirii din iunie 
1962 a reprezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc și au dis
cutat problema privind sarcinile dezvoltării ul
terioare a colaborării economice dintre țările 
membre ale C.A.E.R.

Viața confirmă pe deplin justețea concluziei 
la care a ajuns Consfătuirea din iunie, și anu
me că „legile obiective ale construcției socia
liste, dezvoltarea rapidă a forțelor de produc
ție ale țărilor socialiste, comunitatea interese
lor vitale ale popoarelor acestor țări determină 
o apropiere tot mai strînsă între diferitele eco
nomii naționale*.

Experiența colaborării între țările membre 
ale C.A.E.R. dovedește justețea „principiilor 
fundamentale ale diviziunii internaționale so
cialiste a muncii- aprobate de Consfătuirea din 
iunie.

La Consfătuire s-a Subliniat în unanimitate 
că, datorită activității depuse în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, s-a fă
cut un pas înainte în domeniul îndeplinirii 
Programului de lungă durată de lărgire și întă
rire a colaborării economice și tehnlco-științi* 

1 fice între țările membre ale C.A.EJL, trasat 
I în iunie 1062. Colaborarea economică între ță

rile socialiste, colaborare care se dezvoltă pe 
baza principiilor egalității în drepturi, respec
tării stricte a suveranității, întrajutorării to
vărășești, avantajului reciproc, contribuie lfi 
cucerirea de către sistemul mondial socialist a 
unor noi poziții in domeniul întăririi puterii 
sale economice, al dezvoltării științei și teh
nicii, ridicării nivelului de trai al oamenilor 
muncii, în întrecerea economică pașnică cu ca
pitalismul.

Țările socialiste își mențin ferm întiietatea 
în ce privește ritmul dezvoltării economiei. In 
anul 1962, în țările membre ale C.A.E.R. pro
ducția industrială a sporit în comparație cu 
anul precedent cu aproximativ 9 la sută, în 
timp ce în țările capitaliste ale Europei occi
dentale ea a sporit cu 4 la sută. S-a obținut; o 
considerabilă creștere a producției în multe do
menii hotărîtoare ale producției industriale. Ast
fel, în țările membre ale C.A.E.R. producția de 
energie electrică a sporit într-un an cu 11,4 la 
sută; petrol —11,5 la sută; ciment — 10,2 la sută; 
mase plastice și rășini sintetice — 20,7 la sută; 
îngrășăminte azotoase — 15,3 la sută. S-au lăr
git livrările de mașini, îngrășăminte minerale, 
substanțe toxo-chimice și alte mijloace tehnice 
materiale destinate agriculturii. A sporit pro
ducția de mărfuri de consum popular, și în
deosebi de mărfuri pentru satisfacerea nevoi
lor culturale și de trai și de obiecte de uz cas
nic. Cea mai mare parte din sporul producției 
industriale a fost obținută prin creșterea pro- 

I ductivității muncii.
în timp ce sistemul mondial al socialismu

lui, scoțind la iveală uriașele sale posibilități 
și avantaje continuă să se dezvolte în mod sta
bil și planic, dezvoltarea sistemului capitalist 
se caracterizează prin instabilitate, prin ascu
țirea contradicțiilor ce-i sînt proprii.

Consfătuirea a relevat faptul că în anul pre
cedent s-a lărgit și s-a întărit colaborarea bi
laterală și multilaterală dintre țările membre 
ale C.A.E.R., s-au îndeplinit cu succes acor
durile încheiate anterior în diferite domenii 
ale colaborării, cum ar fi, de pildă, între 
U.R.S.S. și R.D.G. — în dezvoltarea industriei 
chimice, intre R-D.G. și R. P. Polonă în dez
voltarea extracției de cărbune brun, intre RP. 
Rorr.Ină. R_D.G.. R. S. Cehoslovacă și R. P. Po
lonă — in construcția unui combinat de celu

dc 23 iulie din cele 8 248 de hec
tare cu păioase uuinai 4 600 fuse
seră recoltate.

La G.A.C. Chiutcui, bunăoară, 
deși fi-au prevăzut 8 zile pentru 
seceriș și pînă în prezent tre
cut 9 zile dc la începutul acestei 
acțiuni, nu a fost strînsă recolta 
nici de pe jumătate din cele 530 
de hectare cultivate cu grîu. Deși 
sînt 5 combine repartizate aici, 
âUfflucrcază nici una pe motivul 
Ca terenul este ncuniform. Aceas
ta este, în fond, oglinda calității 
araturilor și însămînțărilor din 
toamna trecută. Pentru momen
tul actual faptul este însă consu
mat și deoarece combinele nu pot 
lucra aici, se impune ca ele să 
fie îndrumate spre alte gospodă
rii colective, iar la Chinteni să 
fie folosite toate mijloacele 
G.A.C. pentru că orice întîrziere 
aduce pierderi.

O rămîuere în urmă și mai evi
dentă se prezintă iu graficul ară
turilor de vară. Concret, din pla
nul de 5 270 de hectare, s-a rea
lizat pîuă acum numai 7 Ia suta, 
pierzîndu-Ee astfel timp prețios 
din perioada optimă pentru însă- 
mînțarea culturilor duble. Una 
diu cauzele de bază ale întârzie
rilor la arături o constituie slaba 
preocupare pentru eliberarea te
renurilor de snopi și paie. La

RAIDUL NOSTRU
j

Li cele două arii se dă o ade
vărată bătălie pentru fiecare oră, 
pentru fiecare minut. Colectiviș
tii, repartizați pe echipe de fur- 
cați, descarcă lori, alimentatori 
etc., se străduiesc să treiere zil
nic recolta de pe cit mai multe 
hectare.

La gospodăria colectivă din 
Cojocna. pînă la 23 iulie recolta 
a fost adunată de pe mai biue de 
600 de hectare. Alături de cele 3 
combine, în lanuri «înt în fiecare 
zi prezenți peste 700 de colecti
viști. din care aproape 200 tineri 
mobilizați de organizația U.T.M. 
ți repartizați acolo unde ae im
pune mai multă operativitate ; 
unii îi ajuta pe combiner!, alții 
transporta cu cele 145 de atelaje 
ale gospodăriei griul de Ia arie 
la magazii.

O situație asemănătoare am 
găsit ți în gospodăriile agricole 
colective din Dezmir, Baciu ți 
Pața.

Față de posibilitățile existente 
însă ți față de timpul înaintat, 
ritmul la seceriț în gospodăriile 
din raza oralului Cluj este totuți 
nesatisfăcător. Pînă în scara zilei

căruțele șî camionul gospodăriei. 
Există aici o preocupare bună 
atât pentru înmagaziuarea recol
tei cit și pentru achitarea obli
gațiilor față de itat și trampor- 
tarea lor de la arii direct Ia baza 
de recepție. Fiecare grup de ate
laje are o misiune precisă. Unele

La Muzeul

Stă muntele proptit m cer, masiv, 
Dur și nervos ca o sălbăticiune. 
Noi ii fixăm contur definitiv, 
Și stînca, hohotind, ni se supune.

La Argeș, spre barajul viitor, 
Înaintăm cu viața și lumina. 
Și munca noastră este ca un zbor 
Și viitorul nostru e Lumina.

Priviți, ce încordați ne ridicăm, 
Și ce suplețe-a liniilor suie 
Din unghiul brațului oricărui om 
Care, cioplind acest fantastic țărm, 
Parcă-și cioplește propria statuie.

ADRIAN PAUNESCU

Al
de

Foto : I. CUCU

naval din Ga- 
iost lansat la 
zile înainte de

a. muntil 
I. RUS 

cores po n •lentul 
„Sctiueii tinere :ului“ 
pentru regiunea Cui/

(Continuare în pag. a 111-a)

„Marx-Engels-Lenin
In preajma celei de n 60-a a- 

niversări a creării Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Rusia, oameni ai muncii din Ca
pitală vizitează în aceste zile să
lile Muzeului „Marx-Engels-Le- 
nina. Grupuri de muncitori de la 
uzinele „Tudor Vladimir eseu** și 
..Dîmbovița”, din alte întreprin
deri ți instituții din București au 
fosț vineri oaspeții muzeului. Ei 
s-au oprit îndelung în fața expo
natelor care înfățișează aspecte 
din lupta pentru crearea primu
lui partid marxist-leninist de tip 
nou, victoriile obținute de po
porul sovietic sub conducerea 
P.C.U.S.

în cursul zilei de vineri Mu
zeul „Marx-Engels-Lenin" a fost 
tizii at de 500 de oameni ai 
muncii.

( Agerpres)

La Șantierul 
la(i, sîmbătă, a 
apă, cu 20 de 
termen, cel de-al 11-lea cargou 
de 4 500 tone. Noul cargou a 
primit numele orașului Bacău. 
Datorită extinderii sistemului 
de croire a tablei după albume 
și a sudurii automate și semi
automate, consumul de metal 
la noul cargou a iost redus cu 
circa 150 de tone față de pri
ma navă dc acest lip.

(Agerpres)

A început
Unitățile agricole 

socialiste din regiu
nea Dobrogea au 
început însilozarea 
porumbului furajer. 
De pe primele su
prafețe recoltate 
din cele 421 ha cul
tivate în acest an 
cu porumb pentru 
siloz, G.A.S. Mircea

însilozarea porumbului
Vodă a obținut o 
producție de peste 
23 000 kg la ha.

Recoltatul și în- 
silo2atul porumbu
lui se face în epoca 
optimă, cind bobul 
este în faza lapte- 
ceară, pentru a se 
asigura astfel canti
tatea maximă de

unități nutritive în 
hrana animalelor.

De pe cele 40 000 
ha cultivate cu po
rumb pentru siloz, 
GAS. și G.A.C. 
dobrogene au pre
văzut să realizeze 
anul acesta aproape 
900 000 tone nutreț.

(Agerpres)

ECONOMII SI BENEFICII
PESTE PLAN

întreprinderilor 
ale unităților e- 
regîunea Ploiești

Colectivele 
industriale și 
conomice din 
au obținut succese dc seamă 
în întrecerea centru realiza
rea de cît mai mari economii 
și beneficii peste plan. Petro
liștii din schele, rafinării și 
alte unități industriale apar- 
ținînd Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, de pil
dă, datorită aplicării in pro
ducție a unor inovații si per
fecționări tehnice, reducerii 
consumului dc chimicale și

combustibil, au realizat în pri
ma jumătate a anului econo
mii suplimentare de peste 51 
milioane lei. însemnate econo
mii peste plan au realizat și 
colectivele uzinelor construc
toare de mașini și ale trustu
lui minier Muntenia.

Bilanțul pe primele 6 luni 
arată că unitățile industriale 
din regiunea Ploiești au reali
zat, peste plan, economii de 
134 443 000 lei și beneficii în 
sumă de peste 81 200 000 lei.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro- 

mîne, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat președin
telui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, tovarășul Iosip 
Broz Tito, următoarea telegramă :

Poporul romîn împărtășește sentimentele de durere ale po
porului iugoslav și ale familiilor celor dispăruți în urma cutre
murului din 26 iulie 1963 de la Skoplje.

în numele poporului romin și al meu personal. tr - si? 
I dv și familiilor celor care au pierit în această catastrofă cele 
1 mai sincere și profunde condoleanțe.

COMUNICAT
cu privire Iu ședința Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participaote la Tratatul de la Varșovia 
de prieteoie. colaborare și asisteoță mutuală

La 26 iulie 1963. la Moscova a avut loc o șe
dință ordinară a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală.

La ședință an participat :

Din partea Republicii Popalare Buliaria — 
Todor Jivkov, prim-secretar al CC. al P C. Bul
gar și președinte al Consiliului de miniștri. 
Stanko Todorov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Dobri Djurov. ministrul apărării 
naționale ;

Din partea Republicii Socialiste Cebodavaca
— Antonin Novotny, prim-sec retar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și președintele Republicii 
Socialiste Ceho&lovace Viliam Siroky. pre
ședintele guvernului. Otakar Simunek. vicepre
ședinte al guvernului. Bohumir Lomsky, minis
trul apărării naționale ;

Din partea Republicii Democrate Germane
— Walter Ulbricht. prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G. și președintele Consiliului de Stat, 
Willi Stoph, prim-\*icepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Erich Honecker, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. Heinz Hofmann, ministrul apărării 
naționale, Otto Winzer. prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe:

Din partea Republicii Populare Polone — 
Wladislaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P-M-UP^ Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, Zenon Kliszko, secretar 
al C.C. al P.M.UJ*.. Marian Spychalski, minis
trul apărării naționale ;

Din partea Republicii Populare Romine — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.MJL și președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne. Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, Emil Bodnăraș, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Gaston Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Leontin Sălaj an, ministrul 
forțelor armate. Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe ;

Din partea Republicii Populare Ungare — 
Janos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 
și președintele guvernului revoluționar munci
toresc țărănesc ungar, La jos Czinege, ministrul 
apărării naționale, Karoly Erdei, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe ;

Din partea Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste — N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și președinte al Consiliului de 
Miniștri, A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe, mareșalul Uniunii Sovietice, R. I. Ma- 
linovski, ministrul apărării.

La ședința Comitetului Politic Consultativ au 
fost examinate probleme legate de starea for
țelor armate ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia. Raportul în această proble
mă a fost prezentat de mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, comandantul suprem al 
Forțelor armate unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

în urma discuțiilor și a schimbului de păreri 
în aceste probleme au fost adoptate hotărîri 
corespunzătoare.

Ședința Comitetului Politic Consultativ s-a 
desfășurat într-o atmosferă de deplină înțele
gere reciprocă și unanimitate.
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Ultimul argument
l-a 
ei,

în excursiede greutăți, de obligații Eu ani 
o taină pe care voiam să; o iau 
cu mine In moiminh .Dar dacă, 
așa vorbește el, atunci am să 
spun tot... Acum vreo 28 de 
anț (îmi aduc aminte că aveam 
20 de ani), m-a trimis tata in
tr-un alt sat să ajut la secerat 
unui irate de-al lui, ca să aduc 
și eu ceva bucate acasă, câ e- 
ram opt copii șl eu eram cea 
mai mare. Am lucrat acolo vreo 
10 zile și cînd mă întorceam 
înapoi am găsit In șanțul dru
mului un copil. Să ii avut o 
lună, o lună ți jumătate. L-am 
luat și l-am dus acasă. A) nouă
lea copil în casa noastră săra
că. Și acest copil este... elf

Mihai C. se uită cu ochi mă
riți la mama sa. Nu știa ce să 
creadă. Judecătorul, asesorii, 
oamenii din sală ascultau cu 
respirația tăiată. Maria C. pove
stea cum a dus copilul acasă, 
cum l-a convins pe tatăl său 
să-l oprească, să-] crească. Oa
meni, din sal au început insă 
să vorbească că „Maria are un 
copil, cu cine știe cine făcut". 
Felele o ocoleau, băieții de a- 
semenea. lntr~o seară, a avut o 
discuție aprinsă cu părinții ca- 
re-i cereau să dea copilul la o 
casă de copii găsiți. N-a con
simțit. A luat copilul și a plecat 
la București, Era în 1935. A in
trat femeie de serviciu, dar nu 
stătea mult ia un stăpîn. N-o 
țineau pentru că avea copil. A 
incepuț să spele rufe cu ziua 
pe }a cei mai avuți. Muncea 
din zori și pînă noaptea târziu 
pentru a-și cîștiga existența ei 
și a copilului de care se legase. 
Nu s-a mai căsătorit. Cine s-o 
ia pe dînsa, femeie săracă, șl 
pe deasupra și cu un copil! A- 
poi munca grea a jstovitâo, a

pentru cunoașterea 
patriei

— Da — explică jalnic fiul. 
Dar am șl eu greutățile 

mele. Am soție, copil... Nici 
timp nu am. Sint toarte ocupat.

Din sală se auziră voci.
— Rușine 1
Să-ți lipsești mama de ajutor 

cînd le-ai văzut mare!
— Probabil că cei *cu care 

lucrezi nu cunosc faptele astea.
Președintele ceru liniște |i 

adăugă :
— Tovarășii dumitale

'tat-o cit au putut, iie cumpă- 
rîndu-i cele necesare pentru a 
o scuti de drumuri Ia piață, fie 
aducindu-i medicamente, ba u- 
neort veghind noaptea lingă 
patul ei de femeie bolnavă. De
seori aceștia s-au întrebat și 
au întrebat-o și pe Maria C. : 
„Uțnde ți-e băiatul ? Nu-i ve- 
dețm deloc pe aici. Așa se în
grijește un copil de mama luif*

Ea, ca orice mamă îi lua cu 
inima strînsă, apărarea. Intr-o

explicat bătrina cit de .mult 
iubit și-l iubește pe’ fiul 
oum s-a străduit ea, \femeie 
simplă, să-l ingrijească/ să-l 
crească, să-l dea Io școala 
mentară, apoi la liceu ia
politehnică. Nimic nu-1 pa nea 
șă facă. Nu-1 trimitea nici dA'°ă 
cumpărături, chiar dacă reu
matismul căpătat pe vremea 
cînd era spălătoreasă cu ziua 1F 
transforma intr-un calvar și 
drumul pînă la centrul de pli
ne. A căutat să-l scutească de 
orice alte griji, pentru ca Mi- 
hăiță al ei să aibă tâmp să în
vețe, să aibă tâmp să meargă 
la cinematografe și la teatre, 
să se instruiască, să devină, 
cum zicea ea, „om Învățat" să 
nu cunoască greutățile pe care 
le-a cunoscut ea în tinerețe.

— In ultimii ani am avut și 
posibilități mai multe. Am lu
crat într-o fabrică, munceam 
mai ușor, cîșligam mai bine, 
am putut să-i cumpăr și haine 
mai bune, să-i dau și un ban 
de buzunar. Dar de doi ani nu 
mai lucrez. Am fost pensiona
tă din cauză de boală. Urmă
rile anilor de trudă din tine
rețe... De vreo trei ani, băiatul 
meu a terminat facultatea si 
acum e inginer la o întreprin
dere, aici, în București. S-a 
căsătorit, are și un copil. Fa
brica i-a dat casă și s-a mutat 
de la mine. De atunci...

Bătrina a coborîl glasul, li e 
greu să spună de țață cu toți 
cei din sala de judecată că de 
atunci băiatul ei nu mai vine 
nici să vadă dacă mai trăiește 
sau nu, că ea aproape nu-și 
cunoaște nepotul. E bolnavă ți 
nu poate sâ umble prea mult.

— Și sint tare singură — 
murmură ea.
și mă mai ajută 
pără una, alta, 
servici, copii... 
vrut să vin aici 
cății, dar m-au 
privi din nou în sală).

Erau acolo cîțiva vecini din 
casa in care locuiește Maria C. 
Erau dintre acei care au a iu-
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stației de benzină"

ca înir-un iinal 
care omul tre- 

acasă mulțumit.

„Regina

de

In Cheile Bicazului.

Un popas răcoritor...

și filantropi

FRIEDRICH DURRENMATT

La Fayette
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avut de 
dintre
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combina- 
5n lanțuri

deschis expo- 
ceylonez de 

i Senanaiake. 
executate de

PARON ANDREI
profesor

în „Vizita bătrinei 
Ca în mai toate pie- 
și aici fabulația este 
aprope banală, cu 
de foileton senzațio-

Vizita bătrinei doamne“

•R* ** vHi rrea 
It A •

n sala tribunalului 
era o liniște desă- 
vîrșiiă. Se auzea 
respirația grăbită, 
emoționată a celor 
prezenți. în fața 
judecătorilor stă

teau -In picioare „împricinata”. 
In stânga o femeie de sub bro
boada căreia se vedeau strălu
cind tâmplele argintii. Era îm
brăcată cu o rochie de stambă 
frumos apretată și călcată, ală
turi avea un baston, iar în 
mină Irămînta o batistă pe 
care o ducea din cînd în cînd 
la ochi. In dreapta, un tânăr e- 
legant, blazat, privind neglijent 
spre judecător sau plimbîndu-și 
privirea pe deasupra celor din 
sală.

Președintele răsfoi puțin do
sarul și șopti ceva asesorilor 
caie-și ridicară privirile uimite 
spre cei din fața lor. Unul în
trebă :

— Mamă șl fiu ?
— Da! sună răspunsul răs

picat ai fiului.
— Da... se auzi, șoptit, răs

punsul mamei.
— Dumneata ești reclamanta. 

Ce te-a determinat să chemi 
în fața tribunalului pe propriul 
dumitale fiu f

Femeia îl privi cu niște ochi 
ce parcă îl implorau pe asesor 
să-și. retragă întrebarea. Văzu 
însă că acesta i se adresase 
fără urmă de reproș și răspun
se mai mult murmunnd :

— Apoi... ar ii mai multe de 
spus.

— Spune, cetățeano, spune’ 
zise Încurajator președintele. 
Noi te ascultăm, că de aceea 
ne ailăm aici.

Bătrînica își șterse iute ochii, 
privi rușinată în jur și zise :

— Nu-i deloc ușor pentru o 
mamă să cheme în fața judecă
torilor pe propriul ei fiu. Și 
nici n-aș fi făcut-o dacă... (și 
privi parcă mustrător spre cîți- 
va dintre cel aflați în sală).

Încet, încet, cei prezenți afla
tă ce a determinat-o pe Maria 
C. să-și dea fiul în judecată. A

seară, în urmă cu citeva luni, 
Malta C. n-a mai răbdat. A 
spus vecinilor și prietenilor că 
sini trej ani de cînd Mihai 
vine pe la ea doar o dată la 
patru, cinci luni, stă citeva mi
nute. îi lasă 50—60 de lei și 
pleacta. l-a cerut să vină odată 
și cu: copilul.

— Ești bolnavă / Nu pol să-/ 
aduc aici.

De atunci n-a mai trecut pe 
la ea. Mama, nici adresa băia
tului ei nu i-o cunoaște. In 
cererea adresată tribunalului 
raional a dat adresa fabricii.

La tribunal, judecătorul îl 
Întreabă :

— Mihai C., recunoști 
spuse de mama dumitale ?

muncă știu cum te părți cu 
propria-ți mamă ? Noi n-am 
vrea să-ți fixăm aici obliga
țiile. Spune-ne dacă vrei să o 
ajuți pe mama dumitale și 
cum i

Maria C. spuse grăbit:
— Nu. să nu~l obligați! 

Acum... mie... să știți... îmi 
pare rău cd l-am chemat aici—

Fiul răspunse președintelui 
fără a lua în seamă cuvintele 
mamei:

— Eu am mai spus : nu pot 
s-o îngrijesc, am și eu familie, 
obligații...

Maria C. făcu un pas înainte 
și se sprijini de un scaun :

— As vrea să mai spun 
ceva... Băiatul meu se pjinge

imbăirinit-o înainte de vreme. 
A iași de-a dreptul fericită cînd 
prin 1949 s-a angajat la o în
treprindere de stat. Dai din 
cauza suferințelor dinainte, pu
terile n-au mai ajutat-o mult 
timp. Ar ii putut s-o ajute a- 
lunci băiatul, omul acesta că
ruia și-a închinat întreaga via
ță. Dar el și-a formol propria 
sa familie, propria sa casă șl 
propriile sale obligații, iar pe 
ea a dat-o uitării,

Mihaj C. a privit sala cutre
murat. Se trezise parcă dintr-un 
vis urii, dintr-un coșmar. Cînd 
Maria C. a terminat de pove
stit și s-a așezai pe un scaun, 
Mihai a îngenunchiat în fața ei.

★
Au trecut citeva luni de la 

ziua in care o mamă și un fiu 
au stat dinaintea judecătorilor. 
In fața cărora s-au judecat sin
guri. Mama și-a retras plinge- 
rea și tribunalul a consemnat 
închiderea dosarului.

Și cu asta s-ar părea că to
tul s-a siirșit, 
de film de la 
bure să plece

Și totuși...
Căința omului acesta, gestul 

lui patetic de Implorare a ier
tării nu poate să-ți alunge un 
glnd amar. Ca să 1 se poată 
zmulge căința pentru purtaiea 
lui urită și nedemnă, a trebuit 
să-i fie mărturisii un adevăr 
zguduitor, o taină scumpă si 
în același limp dureroasă. Alt
fel inima sa ar li rămas In a- 
ceeași surdă și neomenească 
închistare.

Te indignează!

Mai vin vecinii 
ei : îmi cum- 
dar au si el 

Eu... n-aș fi 
în fața jude- 
sfăluit... (și După vizitarea Hidrocentralei și a Barajului de la Bicaz, elevii 

fac un scurt popas '

La Măldărești tn regiunea Argeș se aflS una din cel* mai vechi fi 
mai interesante cule ce ni s-a păstrat (numale de culă a fost luat de le 
turci și înseamnă clădire In formă de turn cu baza dreptunghiulară, for
tăreață). Această culă datează de peste *00 da ani. Ea a lost 
de Nan Paharnicul fi urmașii «ui- Tudor Pa^arnicu!. :~I Nan. a 
fast căpitan in oa&Sc liu V -a schimhat 15
Tudor MawjAr de uade s« trage sj MthArUua*.

in *CAă»iă odă «ata pftssi HmMk
SEVER HOLTEI

Biureocrar

Nadejda Rmneante- 
va, care pentru creația 
din filmul ..Fetale* a 
luat ia Festivalul in- 
ttrnaținnnl al hlmuluj 
de la Mar del Plata 
premiul pentru cea mai 
bună interpretare ie- 
mini nA, reapare In 
producția sovietică 
„Regina stației de ben
zină".

Filmul demonstrează 
cu mijloacele comediei 
că. pentru a se reali
za, individul nu are 
nevoie de o profesie 
iesitâ din comun, ei 
sfl pună suflet în orice 
activitate.

producjk a 
studioului ^A. P. Dov- 
jenkcP din Kiev este 
realizata bata set-

Nom « sta-
«aiaiat Mia 

coHcdie. De Japt 
filBul sa campaaa <ha 
do ud povestiri aparenl 
fndeptflăeaie Mu de 
alia, dar lefale prin 
faptul d AMbela aa ri
dici Împotriva eleaear 
telor necinstita.

Filmul reunește o 
serie de actori care aa 
ma] apărut pe ecra
nele noastre. Eiie vor
ba de Gustav Holanek. 
pe care l-am văzut In 
„Ursul alb", de Barba
ra Modelska — cunos
cuta din filmele „Pălă
ria lui Analol- si „De- 
serlorul".

Girafa

răufăcătoare
orașul 

Chester din An
glia soseau nu
meroase recla- 
mații în legătu
ră cu defecta
rea rețelei tele
fonice. în urma 
cercetărilor, s-a 
constatat că vi
novatul era... o 
girafa, pensio
nară a grădinii 
zoologice 
localitate.
rele liniei tele
fonice treceai 
tocmai pe locul

din 
Fi-

LA
Locuitorii Grădi

nii zoologice din 
FrankMrt s-au ob.ș- 
nuil cn_ tunetele 
car* m «ud risric ca 
Ja trapsee. La orele 
10 dumneata și opt 
■tara se dă drumul

«upra gra- 
mutate cu

COMETELE
$ I VIAȚA

calculele astronomi
lor, in sistemul solar e- 
xistă aproximativ 40 de 

milioane de comete. Și. deși 
sistemul nostru solar este des
tul de mare, totuși 100 de co
mete s-au ciocnit cu PămtntuL 
(Citeva di» ă-ieste intilam an 
avut loc cînd pe planetă nu •- 
xista încă viață).

Cometele — sursa de 
puși s-rrp’i ai c ar bonul c! 
oe-au furr..7aî citeva suta 
nuli ar de de tone die acesu 
•ubș-ințe. Dvoă părerea biorki* 

U» U
KT**

giei contemporane', 
duce la condensarea 
ț ior de monocarhuri 
de cite 2—6 atomi de carbon și-
spre alte reacții sintetice...- A- 
v*î.sta ar constitui o treaptă 
sr-re formarea compușilor com- 

tarbonului — baza

picter dr 12 vil
La Londra s-a 

ziția unui pictor 
12 ani — Senaca 
Tablourile par < 
mina unui maestru, numai sem
nătura trădează scrisul unul 
copil.

Elevul S. Senanaiake a reali
zat pînă acum citeva sute de 
lucrări. Majoritatea lor rellectă 
viața din insula pe care s-a 
născut pictorul.

Iu de mull elevii 
Scolii medii nr. 1? 
„Matei Baaarab" din 
BycureșU au făcut o 
excursie >n circuit 

i prin Moldova șl 
: Transilvania. în tra

seul pe care l-am 
ales, au figurat localități ca; 
OneȘli, Borzești, Savineșii, Bicaz, 
și locurile de înclniătoare frumu
sețe de la Cheile Bicqzuhil, Lacul 
Roșu, tiranul și altele.

Pregătirea excursiei a fost făcu
tă din timp cu multd grijă. Încă 
din luna aprilie a fost prezentat 
elevilor planul excurisiei și a-a 
vorbit desprj^ minunatele lacuri 
prin care vor trece. De asemenea, 
li s-a recomandai sS citească lite
ratură legată de centrele indus
triale Onești, Borzești, Bicaz, Sd- 
vinești. In sfirșit, elevii au fost 
afătuiți să-și revadă notițele cu 
privire la locurile istorice pe unde 
vom trece precum șj cu privire Ia 
localitățile învățate la geografie, 
la chimie, la fizică.

ti cara te dervo^a In a 
W cocr.ani. scrie omul de ști- 
i"L* sovietic Viktor Kovalski 
In revista „Succese ale biolo

TUNETE
COMANDĂ

Dar mai ales profesorii Inșojf* 
tari s-au pregătii pentru a le putea 
da elevilor explicațiile necesare.

Și iată, excursia a șl avut loc. 
Elevii au visiiat localități legate 
de istoria, arta și literatura noas
tră, ca i Pasul Oituz, Cetatea 
Neamțului, Humuleștil lui Crșangâ, 
Agapia CU picturile lui Grigoreacu, 
Castelul Bran Posada oi Mauso
leul de la Maieiaș. Din explieafiila 
dale de profesori, au aflat la fața 
locului despre formarea Cheilor Bi- 
calului, a Lacului Roșu, Au vizitat 
orașe multe și mari ca : Brașovul, 
orașul nou Onești, Bacău, P. 
Neamț itc. unde au văzut marile 
șantiere de construcție, noile car
tiere de blocuri.

Elevii și-au îmbogățit cunoștin- 
jele prin vizitarea unor unități ale 
Complexului Onești — Borzești, 
au vizitat uriașa Hidrocentrală 
„V. I. Lenin" de la Bicaz. au urmă* 
rit cu atenție procesul de produc
ție de la Sâvineștj unde au cunos
cut nu numai fabricarea firelor da 
relort și rolan, ci și condlfiile ex
celente In care lucrează azi munci
torii din patria noastră, in săli lu
minate eu neon, cu eovoare si 
flori.

La stațiunea Lacul Roșu, după 
trecerea prin frumoasele „Chei aie 
Bicazului". elevii, conduși de pro
fesori, au urcat Suhardul de unde 
a-a puiul face o perfectă orientare 
turuLax a regiunii.

La Bxta am aflai ; • grupul me
tru de elevi este pr.^. t care a 
parcure drum — Incd în con- 
atracție pe diatanta de 30 km de-a 
lungul marelui lac de acumulare 
— drum ce leagă Bl cazul de Poia
na Teilor, unde apele Bistriței sa 
varsă în lacul format de ea. Acesl 
drum, care deocamdată are mai 
multe porțiuni în construcție, va 
avea o mare importanță pentru e- 
conomia șl turismul romlnesc.

La întoarcere spre București, am 
poposit la Tușnadul cu ape mine
rale. am vizitat Castelul Bran și 
Peștera Dîmbovicioarei și apoi 
ne-am continuat drumul prin Clm- 
pulung șl Pitești.

Excursia a fost deosebit de plă
cută șl instructivă.

Ja o bandă de mag
netofon pe cate sînt 
înregistrate 
puternice 
tunetul, se 
robinete
din care curg toren
te de apă. se insuflă

zgomote 
imitând 
deschid 
speciale

cantități mari de aer 
fierbinte. Toată a- 
ceastă atmosferă 
tropicală este orga
nizată în grădina 
zoologică pentru ca 
crocodilii să se sim
tă ca la ei acasă.

Foto : I. CUCU
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AI treilea 
ecran panoramic 
fi pus Ia dispoziția pu
blicului spectator * 
săplămîna ce urmează. 
Ește vorba de copro
ducția ir anco-italiană
„La Fayette*.

Filmul evocă figura 
marchizului de La Fa
yette care și-a pus 
spada în sprijinul lup
tei poporului american 
din perioada războiului 
pentru independență 
dus împotriva colonia
liștilor englezi.

Michel Le Rojer, in
terpretul lui La Fayet
te, este actor de tea?

film pe 
va
în

tru șl televiziune, 
cesla fiind primul sân 
rol în iilm. In rolul 
lui Benjamin Franklin

apare cunoscutul actor 
Orson Welles pe care 
l-am mai văzut In 
„Austerlitz*,

sra îndoiala, dra- 
w£tMr0ad ei rețin n 
Friedrich Durren- 
matt este astăzi 
una din proemi- 
nenlele figuri ale 
teatrala i contem- 

ttniversaL Cefe mai 
semnificatire piese ale lui 
D^rrenmar: — „Vizita oătri- 
«ei doaiKKe". ^Frank V" sau 
^Fixiânii" — recompun as
pecte ale societății occidentale 
contemporane î.n tablouri sum
bre sau grotești în care cu o 
rară incisivitate sint înfăți
șate tarele „civilizației apu
sene* aflate în plină stare ago
nică. Dar numai atît, căci 
Drttrrenmatt nu poate să vadă 
sau sâ sugereze din punctul de 
vedere al ideologiei sale limi
tate vreo perspectivă sau vreo 
cale de ieșire.

Aceste merite și limite le în
tâlnim și * 
doamne*, 
sele sale, 
restrînsă, 
implicații 
nai: un orășel aflat în pragul 
ruinei primește vizita unei mi
liardare, singura ființă care-l 
mai poate salva, ceea ce se și 
întâmplă, numai că miliardara 
n-o face din caritate ci din 
răzbunare, cerînd în schimbul 
banilor cadavrul unui cetățean 
al orașului — amorul ei din ti
nerețe care a părasit-o; evi
dent, cererea aceasta barbară 
repugnă notabilităților orașu
lui care în cele din urma 
cedează.

Este interesantă optica 
Durrenmatt și maniera în 
descrie acest fapt dramatic, 
manieră foarte personală în 
care cinismul și umorul negru 
se împletesc în permanență. 
Gtillen, orășelul ruinat, are un 
trecut de glorie: aici Brahms a

compus „chiar un cvartet" iar 
Goethe a dormit „o noapte 
întreagă"; salvatoarea orașu
lui, bătrina miliardară, este 
de fapt o epavă țesută de chi
rurgi și lipită cu proteze, o 
prostituată, care se întoarce 
să-și revadă locurile copilăriei 
ți primul ei amant, pe atunci 
un june cuceritor, azi un ne- 
gustoraș viclean în pragul fa
limentului; iar notabilitatea 
orașului care își amintește cu 
mindrie de epoca de aur și își 
declină cu emfază omenia, ba 
chiar simulează și revolta la

«ei și a autorului ei, ca din 
acest univers închis și putre- 
fact nu exista nici o soluție de 
ieșire și că existența tuturor 
oamenilor este legată de vreun 
rău funciar, așa cum apare în 
concluzia piesei. Spectatorul 
nostru înarmat cu o concepție 
științifică despre lume și viața 
respinge aceste generalizări 
pesimiste.

Nu este desigur deloc ușor 
să dai expresie scenică unei 
piese de Durrenmatt care din
colo de limitele sale, dincolo de 
spiritul și umorul său este și 
ca formulă dramatică foarte 
neobișnuită (pe alocuri insă 
greoaie ca accesibilitate ime
diată). Mi s-a părut de aceea 
temerară încercarea tânărului 
regizor Dinu Cernescu și a co
lectivului artistic din Brașov.

se poate mai bine tonalitatea 
și spiritul metaforic al acestei 
comedii tragice. Această sigu
ranță a avut un bun ecou in 
colaborarea sa cu scenograful 
și cu autorul muzicii 
lanescu). Rezultatul 
colocviu de muncă a 
aceea roade artistice 
cele mai valoroase. Mai întâi 
un cadru plastic deosebit de 
sugestiv și dramatic; gara 
„celebrului’ oraș Gftllen este 
redusă la o firmă veche, bă
tută de ploi, ruginită și o ves
pasiană dărăpănată; sala mare 
a hanului — alt edificiu „mă
reț" din oraș — e plină de 
mese acoperite de niște foste 
fețe de mese, șopronul dragos
tei adolescentine a bătrinei — 
grinzi, butoaie, plnze de pă
ianjen și o trăsură. Întreg de-

prostituata poate chiar o 
viitoare miliardară; un grup 
de invalizi țin fericiți sub braț 
cite o proteză nouă și lucioasă; 
și cum prosperitatea trebuie 
apărată, „stâlpii societății" — 
Profesorul, Preotul, Primarul 
și Polițaiul patrulează demn, 
cu cîte o pușcă în mină. Por
nind de la aceată fină carica
turizare a psihologiei eroilor și 
atmosferei piesei, Dinu Cer
nescu a încărcat fiecare mo
ment scenic cu valențe simbo
lice deosebit de elocvente. Așa, 
de pildă, banchetul festiv al 
primirii miliardarei se trans
formă discret, în momentul 
ofertei condiționate. într-o si
nistră sală de judecată; tenta
tiva de evadare a lui IU din 
oraș oferă în spectacol o scenă

însă

lui
care

auzul ofertei ciudate a bătrî- 
neî doamne, se dovedește în 
ultimă instanța o died de lași, 
meschini și anemiați morali
cește.

Este limpede că prin meta
forica sa lucrare Durrenmatt a 
vizat societatea capitalistă în 
amurgul existenței ei și code
xul de norme cu care încearcă 
să-și mai susțină dreptul la 
existență : depravarea, falsa u- 
manitate, corupția și disprețul 
față de om. Singurul „ajutor1* 
vine de la această miliardară 
trăznită, simbol al imperialis
mului rapace, ea însăși o sin
teză desavîrșită a imoralității 
și setei de cîștig, cumpărătoare 
de conștiințe și vieți omenești.

De acord cu causticul sau re
chizitoriu moral și social, nu 
subscriem însă la concluzia de
fetistă și generalizatoare a pie-

Viziontnd însă spectacolul Tea
trului de Stat din Brașov, pre
zentat în București cu ocazia 
unui turneu, am avut tot 
timpul senzația că atât actorii 
cit și regizorul se află într-o 
frumoasă întrecere cu ei în
șiși, o întrecere care avea 
drept scop marcarea unor eta
pe superioare spre maturitate 
artistică. Ceea ce caracterizea
ză în primul rînd și definitoriu 
calitatea acestui spectacol de 
teatru este claritatea concep
ției regizorale și. susținerea cu 
adevărat artistică a ei de către 
un colectiv de actori al căror 
talent a fost omogenizat cu 
pondere și finețe. Regizorul 
Dinu Cernescu a avut o pozi
ție activ creatoare față de text, 
a intuit cu luciditate sensuri 
dincolo de limitele viziunii 
scriitorului, a înțeles cum nu

corul e zdrențuit, părăginit și 
cenușiu ca într-o peliculă uza
tă de film mut. In acest exce
lent decor — poate unul din
tre cele mai realizate de către 
pictorul Paul Bortnowschi — 
apar, trec și dispar cu mișcări 
lente, speriate, locuitorii ora
șului; atmosfera e de o pustie
tate înfricoșătoare șt Dinu 
Cernescu a punctat cu măies
trie elementele de viață din 
acesț peisaj. In fața bătrinei 
miliardare notabilitățile orașu
lui pozează demn, dar imediat, 
ca niște slugi mici, devin ser
vili și stângaci, se joacă în gol 
cu mîinile, aidoma unor mane
chine dezaxate, cu mutre tâm
pe: așa își manifestă ei admi
rația. Pe străzile orașului este 
o animație ciudată, stranie. 
Prosperitatea adusă de suma 
fabuloasă trezește la viața o

plină de subtext ; tn jurul 
„victimei" toți prietenii îi 
urează mieros drum bun, de 
fapt, împiedicîndu-l să fugă ; 
mîndră de „victoria" ei, mili
ardara tronează în șopronul 
vechi pe trăsură, ca o adevă
rată regină a dezastrului; ulti
ma întâlnire dintre miliardară 
ți IU, în care aceasta îl anunță 
pe fostul amant că i-a și pre
gătit cavoul, se încheie cu un 
dans al morții. In acordurile 
unei muzici plăcute, miliar
dara, ca o pasăre răpitoare, își 
îmbrățișează prada. Și tot a- 
cest bluff, tratat de regizor, 
într-un joc subtil, de sinistră 
veselie, sfîrșește cu uciderea 
lui IU — toți criminalii poartă 
însă mănuși albe și manifestă 
o explozie isterică de bucurie

în jurul sicriului care... le-a 
adus fericirea.

Foarte bine conduși în to
nul acestui incisiv spectacol- 
rechizitoriu, actorii au reușit 
să răspundă sarcinilor grele 
ce Ic aveau în față, cu seriozi
tate și pricepere. Pe funesta 
miliardară Claire Zachanassian 
a interpretat-o artista emeri
tă Jeny Moruzan, cu o fru
moasă stăpînire a mijloacelor 
artistice; actrița a filtrat a- 
bil comicul grotesc prin mas
ca hidoasă a sadismului și 
cupidității pe care o poartă 
eroina cu o dezinvoltură și ră
ceală nefirească. Partenerul 
ei, Gheorghe Gridănușu, a gîn- 
dit inteligent personajul și a 
parcurs cu dramatism reținut 
evoluția acestei lichele prinsă 
în lațul falselor principii pe 
care acum el însuși le reali
zează din atitudinea celorlalți; 
actorul are momente excelen
te, dar uneori și accente nedo- 
rite de inspirație melodrama
tică. Tripticul realizat de Ion 
Siminie — care a fost pe rînd 
soțul șapte, opt și nouă al 
miliardarei — dovedește fan
tezie, mult umor și precizie 
de caracterizare. De aseme
nea, cu tact și umor discret, 
au tratat artiștii emeriți Dem. 
Moruzan (Profesorul) și Mișu 
Fotina (Preotul) personajele 
din galeria încriminaților. Cu 
o bine gindită atitudine criti
că este surprinsă transforma
rea soției lui IU de către Ma
ria Maximilian. Apariții cris
talizate cu precisă ironie au 
realizat Alexandru Făgărășa- 
nu (Polițistul) șl Emil Siriti- 
novici (Primarul). Am men
ționat doar citeva trăsături 
pozitive ale unor frumoase 
realizări actoricești din acest 
spectacol reușit, datorat apor
tului întregului ansamblu.

EMIL RIMAN

t

A



COMUNICAT
cu privire la Consfătuirea primilur secretari 

ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de guverne 

ale țărilor membre ale C. A.E.R.
(Urmare din pag. 1)

vitalii comune a țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul coordonării planurilor, specializă
rii și cooperării în producție.

Participanții la Consfătuire au examinat si
tuația în ce privește activitatea legată de spe
cializarea internațională și cooperarea în pro
ducție. mai cu seamă în domeniul construcțiilor 
de mașini, industriei chimice și siderurgiei.

Consultațiile bilaterale efectuate între țările 
membre ale C.A.E.R. pentru a pune de acord 
în prealabil considerentele lor în legătură cu 
dezvoltarea celor mai importante domenii ale 
economiei naționale și a relațiilor economice de 
lungă perspectivă creează premise mai bune 
în vederea coordonării multilaterale a planu
rilor în cadrul C.A.E.R.

Pornind de la premisa că metoda principală 
a activității C.A.E.R. este coordonarea planu
rilor economice de perspectivă. Consfătuirea a 
constatat că cea mal importantă sarcină a dez
voltării colaborării economice între țările mem
bre ale C.A.E.R. pe perioada imediat următoare 
constă în pregătirea șl efectuarea coordonării 
planurilor pe anii 1966—1970, în extinderea pe 
această bază a specializării șj cooperării în 
producție. Totodată, atenția principală va fi 
acordată problemelor și direcțiilor principale 
ale specializării internaționale și cooperării în 
producție, satisfacerii depline a nevoilor cres- 
cînde ale țărilor membre ale C.A.E.R. în ce 
privește combustibilul, energia electrică, ma
teriile prime, dezvoltării industriei chimice, 
construcțiilor de mașini, electronicii și altor 
ramuri din cele mal noi ale economiei națio
nale.

Consfătuirea a relevat că în desfășurarea 
acestei activități este necesar să se țină seama 
de sporirea la maximum a eficienței producției 
șl productivității muncii sociale, de îmbunătă
țirea continuă a calității și nivelului tehnic al 
produselor pe baza folosirii realizărilor pro

gresului tehnico-științific contemporan șl or
ganizării înaintate a producției.

Participanții la Consfătuire au aprobat ter
menele de efectuare a coordonării planurilor 
pentru cincinalul următor (1966—1970).

Pentru sporirea producției agricole In scopul 
satisfacerii necesităților în continuă creștere ale 
populației în ce privește produsele alimentare 
și ale industriei în ce privește materiile prime, 
Consfătuirea a considerat că este necesar ca, 
paralel cu eforturile continue ale fiecărei țări 
din C.A.E.R. pentru obținerea unui avînt în 
agricultură, să se extindă colaborarea multila
terală în asigurarea producției agricole cu mij
loace tehnice-materiale (îngrășăminte chimice 
și mașini) și să se intensifice schimbul de ex
periență înaintată în producție.

Consfătuirea a aprobat propunerile elaborate 
de Consiliul de Ajutor Economic Reciproc pri
vind trecerea la decontări multilaterale în 
comerțul dintre țările membre ale C.A.E.R. și 
la organizarea în acest scop a Băncii inter
naționale de colaborare economică. Consfătui
rea a examinat o serie de alte probleme pri
vitoare la dezvoltarea pe viitor a colaborării 
economice între țările membre ale C.A.E.R.

Participanții la Consfătuire consideră că este 
datoria lor internaționalistă ca, folosind la 
maximum resursele și posibilitățile interne ale 
fiecărei țări, să contribuie prin toate mijloa
cele la dezvoltarea continuă a relațiilor econo
mice, la întărirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste pe baza principiilor internaționalis
mului proletar.

Adîncirea continuă a diviziunii internațio
nale socialiste a muncii, extinderea speciali
zării și cooperării în producție, a schimbului 
de mărfuri, a colaborării tehnico-științifice sînt 
de o importanță vitală pentru fiecare țară so
cialistă și pentru întreaga comunitate socia
listă în ansamblul ei.

Consfătuirea, care s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate, prietenie frățească și 
înțelegere reciprocă, a relevat unitatea deplină 
de vederi a tuturor participanților în proble
mele discutate.

In secția mecanică — repa
rații de la Uzinele „Repu
blica". Intr-a pauză, munci
torii aleg de la standul mo
bil noi cărți pentru biblio

tecile personale.
Foto : O. PLECAM
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COMUNICAT
cu privire ia Sesiunea a XVIII-a 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
La 28 șl 26 iulie 1963, la Moscova a avut loc 

Sesiunea a XVIII-a a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au participat delegații 
din : Republica Populară Bulgaria. Republica 
Socialistă Cehoslovacă. Republica Democrată 
Germană. Republica Populară Mongolă, Repu
blica Populară Polonă, Republica Populară Ro- 
mînă. Republica Populară Ungară, Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste, țări membre 
ale Consiliului.

Sesiunea Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc a elaborat măsuri practice în vederea 
realizării recomandărilor Consfătuirii primilor 
secretari ai C.C. ale partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. Aceste recomandări au

Ședința Comitetului
La 26 iulie a avut loc la Moscova cea de-a 

8-a ședință a Comitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

Comitetul Executiv a adoptat măsurile nece
sare privind îndeplinirea recomandărilor Con
sfătuirii primilor secretari ai Comitetelor Cen-

fost făcute pe marginea raportului Comitetu
lui Executiv cu privire la activitatea depusă în 

vederea înfăptuirii hotărîriîor Consfătuirii din 
iunie (1962) a reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările participante la 
Consiliu

Sesiunea a adoptat hotărîrea cu privire la 
înființarea unor noi comisii permanente ale 
Consiliului pentru industria radiotehnică și 
electronică și pentru geologie, precum și cu 
privire la reorganizarea Comisiei permanente 
pentru industria ușoară și alimentară în două 
comisii : pentru industria' ușoară și pentru in
dustria alimentară. ■ -.t.

Sesiunea s-a desfășurat intr-un spirit de 
cordialitate și de prietenie frățească.

Executiv al C.A.E.R.
trale ale partidelor comunist® șl muncitorești 
și a șefilor de guverne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a hotărîriîor sesiunii a 18-a a Con
siliului. care au avut loc între 24 și 28 iulie 
la Moscova.

Sîmbătă Îs amiază, in sala 
Teatrului de estradă „C. Tănase“ 
din Capitală a avut loc o adu
nare festivă consacrată împlinirii 
a 1Q ani de la apariția primului 
număr al ziarului ,.Informația 
Bucureștiului".

Au luat parte activiști ai Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R. și ai comitetelor raionale 
de partid, ai Sfatului popular al 
Capitalei și ai ifaturilor populare 
raionale, redactori șefi ai unor 
ziare centrale, ziariști, corespon
denți voluntari, muncitori, tehni
cieni și ingineri fruntași din între
prinderile Capitalei, cititori ai 
ziarului.

Adunarea a fost deschisă de ing. 
Victor Constantinescu, vicepre
ședinte al Sfatului popular al Ca
pitalei.

In cadrul adunării au luat cu- 
vîntul tovarășii Gheorghe Pană, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.. Emil Ștefan, 
redactor-țef al ziarului „Informa
ția Bucureștiului". N. Mogos, co
respondent voluntar al ziarului, și 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romînă.

Adunarea festivă S-a încheiat cu 
un bogat program artistic.

★

Sîmbătă a sosii în Capitală 
Ansamblul bielorus al Circului 
Mare din Moscova. Alcătuit din 
50 de persoane, circul bielorus 
va prezenta, incepînd de la 1 
august, o serie de spectacole în 
București și in diferite orașe 
din țară. In regia artistică a lui 
N. Sok&lav-Tortelev, oaspeții 
vor susține un program, cu
prinzând miniaturi de iluzio
nism. numere de acrobație, dre
suri de clini, jonglerii etc. An
samblul va rămîne în țara noas
tră timp de două luni.

(Agerpres)

Poștă nouă 
la Brad

întoarcerea de la Moscova a tovarășilor 
Gheorghe Gaston Marin și Leontin Sălăjan

Sîmbătă dimineața s-au re
întors în București, venind de 
la Moscova, tovarășii Gheor
ghe Gaston Marin, vicepre
ședinte "al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului 
de Stat al planificării, general 
de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate, care 
au luat parte la ședința Co

mitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Chivu Stoica si Alexandru 
Moghioroș, miniștri, adjuncți 
ai ministrului afacerilor ex
terne și ai ministrului forțelor

armate, membri al conducerii 
C.S.P., generali și ofițeri su
periori și alte persoane ofi
ciale.

Erau prezent! G- E. Cebota- 
riov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice 
la București și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

In noul cartier de locuințe 
din orașul Brad In care au 
fost date în folosință mineri
lor în ultimii 3 ani peste 700 
de apartamente s-a inaugurat 
ieri noul palat al poștei. In 
cadrul lui au fost deschise nu
meroase ghișee poștale pentru 
deservirea oamenilor muncii, 
cabine telefonice, o stație de 
radioficare și se lucrează în 
prezent la instalarea noii cen
trale telefonice.

R, LAL

• Echipa de tenis (tineret) a 
R. P. Romitie, s-a calificat in 
finala zânei italiene a „Cupei 
Calea", care se desfășoară in 
orașul italian Riccione. Sporti
vii romini au învins cu 5—0 re
prezentativa R. P. Polone. In 
ultimele două probe de simplu, 
Popovici a ciștigat cu 6—3, 
6—2 la Noviczky, iar Dran l-a 
învins cu 6—3, 5—7, 6—2 pe 
Vielanycz. 
noastre. în finală ia 
nata Italici, care a 
4—1 echipa Greciei.

i a cîștigat cu ( 
Noviczky, iar Dran 
cu 6—3, 5—7, 6—2

Adversarul echipei 
fi selecțio- 
intrecut eu

Sîmbătă, pe 
șoseaua Bucu
rești—Oltenița 

s-a desfășurat 
campionatul ci- 1 
clist republican 
în proba con- 
tracronometru- 
lui Individual. 
Concurenții au 
avut de parcurs distanța 
39,400 km. Titlul de campion 
a

de

revenit lui Constantin Du-

RT
mitrescu (Olimpia) cu timpul l 
de 57'33”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine : 
Ardeleanu (Steaua) 57'58”. 
Ciumeti (Voința) 59. Bâdără 
(Dinamo) 59’11’. G Moiceanu 
(Dinamo) 59'51’ . Ciocan JPlo
iești) lhOO’12”. Cosma 
mo) lhOO 17”. La juniori 
ciștigat ciclistul clujean 
gen Rusu care a parcurs 
km în 43'49 ’.

(Dina- 
a 

Eu-
30

• Waeslra emerită ■ sportului 
Elena Bar coana, ■ reușit la de
cursul internațional de parațu- 
iist* de la Iași să ciftigt fi Pro~ 
ba de tali de la 1 800 m cu des
chiderea întirziati ■ parajuleL 
In clasamentul general, spertira 
noasfra a ocupat primul loc. Ea 
a fast urmați de sovietica T. 
Voinova. în competiția masculi
nă. victoria a revenii parațutis- 
tului sovietic V oieri Raicvski. 
Concurenții rontini Turcanu fi 
Roșu au ocupat locurile 7 fi 
respectiv 8.

(Agrrprt,)

Secerișul, treierișul. arăturile 
cu viteză zilnică sporită!

(Urmare din pag. 1)

G.A.C. „Unirea" din Valea Chin- 
tăului, de exemplu, pe iîngă fap
tul ca nu i-au luat măsuri pentru 

confecționarea de colectoare după 
combină, nu s-au făcut nici strîn- 
gerile cu grebla decît sporadic și 
cu înlîrziere. O altă cauză care a 
făcut ca la Valea Chintăului să 
nu se arc pînă în prezent decît 
25 de hectare a fost nerespecta- 
rea uuei linii drepte în aranjarea 
clăilor pe cîmp, împiedieîndu-se 
prin aceasta intrarea în bune 
condiții a tractoarelor la arat. O 
situație asemănătoare am întîlnit 
și la G.A.C. Apahida, Chinteni ți 
altele. Întîrzierea secerișului va 
duce la supracoacerea griului ți 
de aici la pierderi prin scuturare. 
Pe de altă parte decalajul mare 
între strîngerea recoltei și ară
turi va cauza evaporarea unor 
însemnate cantități de apă din 
sol, fapt care va îngreuna înaă- 
mînțarea culturilor furajere în 
miriști și mai apoi arăturile 
adinei de toamnă.

Există însă posibilitatea preîn- 
timpinării aceator situații în 
primul rînd se impune folosirea 
rațională a tuturor combinelor. 
Acolo unde acestea nu pot lucra 
din cauza neunifarmității terenu
lui, să fie foloiile toate mijloa
cele proprii ale gospodăriilor co
lective, iar comhinrle să fie diri
jate spre alte unități unde pot 
lucra cu întreaga lor capacitate.

în locurile unde se recoltează 
eu mijloacele proprii ale G.A.C-, 
snopii să fie clăiți în rînduri 
drepte, pentru ea sâ se poată ara 
printre ei, iar transportul lor la 
arii ia se facă fără nici o întîr-

■* gra
de pe 

de la

xiere. în același timp să 
hleze și să se evacueze 
mirițtj paiele rezultate 
combine.

Pentru ca ritmul la araturi să 
sporească simțitor, este necesar 
sâ se asigure schimbul doi la cit 
mai multe tractoare, pentru a- 
ceasta fâcîndu-se apel și la tine
rii colectiviști care cunosc mese
ria de tractorist.

Prin asemenea măsuri ți altele 
impuse de situația specifica fie
cărei gospodării în parte, poate 
spori considerabil viteza zilnică 
de lucru la seceriș, treieriș și a- 
rături.

ste știut că fapte
le de viață sînt 
materia primă ■ 
fiecărei corespon
dențe. Dar, în cău
tarea acestor fapte, 
a semnificației lor,

nu trebuie să le rupem unele de 
altele, să Ie luăm ca ceva singu
lar, ci, privindu-Ie în totalitatea 
lor, să distingem clar corelația 
dintre ele, ctea ce Ie sudează și 
le ridică la forța exemplului 
demn de urmat. Observația co
respondentului nu trebuie să în
ceteze să surprindă 6ub reflector 
li de ii munca celor din jur, fap
tele lor care, asemenea unor 
trepte în sus, hotărăsc încă alte 
inițiative, încă alte acțiuni. Fap
tul în aparență mărunt, are pu
tere de sugestie și generalizare, 
el completează tabloul preocupă
rilor unui om sau ale unui colec
tiv întreg, are menirea de a sem-

o pasiune de□ aiiza o inițiativa, 
muncă sau cul
tură, un îndemn 
■ au o hotărîre. 
Faptul, in apa
rență mărunt, 
este un argu
ment concret în 
sprijinul ideii 
articolelor sau 
reportajelor prin 
care te adresezi 
cititorilor. De 
ce trebuie să 
spunem toate a- 
ceilea ? In mul
te acrișori si
nii corespon
denți voluntari 
■e opresc asu
pra realizărilor 
cifrelor de plan, 
enunl 
une 
de 
aan de pe șan
tiere. relatează ca 
unui ciuli sau 
•int atîtia 
nume ți atît.

Unele din aceste scrisori folo
sesc cititorilor ca informație, al
tele însă nici atît. Nu cores
pund fiindcă, in graba cu care își 
așterne pe hîrtie observațiile ți 
datele culese, corespondentul uită 
— sau neglijează — acele „fapte 
mărunte", argumente care au me
nirea să dea scrisorii putere de 
convingere și lemnificație.

Ați citit la rubrica concursului 
scrisorile multor corespondenți 
voluntari printre care V. Porum- 
boiu, P. Dumitru, Stelian Mihuț 
și mulți alții. Eroii acelor arti
cole și reportaje erau oameni în 
jurul cărora munoe&c și corespon
denții amintiți. Ei s au oprit a- 
•upra unul aspect de munca pe 
care I-au dezvoltat cu argumente 
multiple, l-au comentat și, retro
spectiv, au urmărit și alte acțiuni 
sau inițiative de care se leagă 
numele și preocupările celor des
pre care scriau. Bunăoară, Ste- 
lian Mihuț diu Arad, ne-a scris 
despre un bătrîn șef de echipă la

întreținerea liniei ferate. „Mun
ca acestui om, a acria corespon
dentul, «-a desfășurat pe un drum 
de 20 de km. A străbătut acest 
drum toată viața, zi de zi. Și a 
avut multe bucurii de izbînda. 
Ceea ce-1 bucură înBa mai mult 
ajni oamenii'pe care, de-a lungul 
acestui drum, i-a cunoscut ți i-a 
învățat meserie. Aceștia sînt 
inulți și bucuria șefului de echi
pă a crescut cu fiecare în parte".

Faptul ca acest om a străbătut 
zi de zi (fiindcă așa i-a fost me
seria) acest drum este, prin com
parație 
parență 
subiect, 
gat mai 
aparent . 
unul din membrii echipei vine 
mai devreme la lucru cu a ori 
ți, în acest timp, a evitat orice 
neajunsuri de circulație, ori cît 
de mici ar fi fost. Ața văzuse că 
procedează șeful de echipă ; ci

cu altele, mărunt, în a- 
însa 1 Alcgînd-u-șî acest 
Stelian Mihuț a investi- 
departe, în alte fapte — 
ți mai mărunte : cum

Semnificația
faptului

iță a afți- 
de mancă 

pe ogoare

de viață
biblioteca_ la

cămin cultural 
cititori, dau cîtevi

Calitatea produselor este preo
cuparea esențială a colectivu
lui Întreprinderii textile Pitești 
unitatea A. lată un aspect din 
secția țesătorie ; tehnicianul 
C.T.C., Alexandru Radulescu, 
discutînd cu țesătoarele Maria 
Zorzocan și Eleno lanoș, desprd 
felul cum trebuie executat no
dul la fire pentru a da un as

pect plăcut țesăturii.
Polo ; AGERPRES

■ I a Mediaș. în fie
care joi, sîmbătă 
și duminică se des
fășoară acțiuni 
variate, pe cele 
trei estrade ale o- 

rașului (cea din pădurea 
Buzdu. din parcul tineretu
lui, amenajat în pădurea Gre
velor și cea de la clubul „I. L. 
Caragiale" al Direcției gene
rale de gaz metan), în 
parcuri, la casa raională de 
cultură, în cluburi etc.

După amenajarea completă 
a clubului „I. L. Caragiale" 
se preconizează organizarea 
aci în fiecare seară a unor 
activități în acest sens. Aceste 
manifestări cultural-artistice 
și sportive se pot împărți, în 
mare, în două categorii : unele 
care se adresează tuturor oa
menilor muncii : altele desti
nate tinerilor dintr-una sau 
mai multe ramuri de activi
tate. Ele au loc fie concomi
tent în diferite puncte ale 
orașului, fie succesiv, în zile 
diferite, după cum se soco
tește că e mai potrivit, în 
funcție de amploarea fiecă
reia șl după forțele de care 
se dispune într-o zi pentru a 
le susține. La desfășurarea 
lor iau parte adesea și tineri 
din satele raionului, mai ales 
cind e vorba de ilustrat pro
grame cu un profil adecvat, 
cum a fost cel închinat ..Dan
sului șl cîntecului de pe Tîr- 
nave" De asemenea. în fie
care duminică mai multe for
mații artistice ale tinerilor din 
oraș (echipe de dansuri, or
chestre brigăzi artistice de a- 
gitație etc.) se deplasează în 
satele raionului.

Alteori, sînt invitați să par
ticipe tinerii din orașele înve-

cinate. Astfel concursul „Cfn- 
tecul și dansul din regiunea 
Brașov" a prilejuit un fruc
tuos șl larg schimb de expe
riență între tinerii din orașul 
Sibiu și cei din Mediaș. Mai 
întîi s-a organizat la Sibiu o 
duminică cultural-sportivă cu 
participarea tinerilor din Me
diaș. Sibienii le-au întors a- 
poi vizita celor din Mediaș, 
organizîndu-se cu acest pri
lej întreceri în cîntec și joc, 
în diferite sporturi etc. Sutele 
de participanți au petrecut o 
duminică frumoasă, au făcut

majoritate tineri. Adăugind a- 
cestora pe cei care au plecat 
în cele 30 de excursii Ia Dof- 
tana. Lacul Roșu, Bicaz, Po
iana Narciselor, pe cei ce-au 
luat parte la activitățile des
fășurate la nivelul organizații
lor de bază U.T.M., vom avea 
imaginea concretă a participă
rii tinerilor la aceste mani
festări.

Acțiunile cu temă stîrnesc 
un mare interes printre tineri. 
Expuneri pe teme ca „Intra
rea în uzină" (închinată absol
venților școlilor profesionale și

filate activități
culturale la Mediaș
noi cunoștințe, au legat prie
tenii noi.

Sînt zile în care numărul 
tinerilor ce participă la di
verse activități organizate la 
nivelul orașului se ridică la 
cifra de 2 000 (în afară de cei 
ce participă la acțiunile ce se 
desfășoară In cadrul celor 
peste 50 de organizații de 
bază U.T.M. și care întreprind 
la rîndul lor diferite acțiuni 
cultura!-educative și sportive 
între 26 mai și 16 Iunie, 
spre exemplu, la cele 51 
manifestări cultural-artistice 
ce au avut loc în oraș 
au participat circa 15 000 de 
oameni ai muncii, in maree lor

de meserii) „Sa urmăm exem
plul tinerilor evidențiați în 
producție și în întrecerea so
cialistă", „Dansul, mijloc dis
tractiv* (urmat de un foarte 
disputat concurs de dansuri), 
„Contribuția tinerilor inovatori 
și raționalizatori la îndeplini
rea sarcinilor de plan" (închi
nată celor peste 400 tineri din 
întreprinderile orașului antre
nați în mișcarea de inovații), 
„Să cunoaștem frumusețile și 
bogățiile regiunii Brașov" (sub 
forma unei călătorii pe hartă) 
etc. atrag un mare număr de 
participanți. Ele sînt susținute 
de activiști, profesori, ingineri, 
metod iști ai casei raionale de

cultură, fruntași în producție 
etc. Expunerile sînt urmate 
de programe artistice date de 
membrii celor 61 formații de 
amatori, de momente vesele șl 
jocuri distractive. La ..Ziua în
chinată tinerilor familiști", de 
pildă, s-a organizat un simpo
zion cu următoarele teme : 
..Familia în societatea socia
listă", „Consolidarea tinerei 
familii", „Relațiile familiei cu 
prietenii", șl „Rolul hotărîtor 
al familiei în educarea copii
lor*. A urmat dans, iar în 
pauze membri al unor brigăzi 
artistice de agitație au pre
zentat cîteva momente vesele 
pe această temă ; cîțiva tineri 
au recitat poezii.

In alte zile se organizează 
demonstrații de gimnastică (de 
obicei înaintea meciurilor — 
cea de la 9 iunie a avut 4 000 
de participanți), spectacole fes
tive ale formațiilor de artiști 
amatori, seri de muzică u- 
șoară, distractivă și populară, 
demonstrații de aeromodelism, 
concursuri de orientare turis
tică, seri literare, seri închi
nate fruntașilor în muncă, ti
nerilor sportivi, artiștilor a- 
matorl fruntași, seri de fizică 
și chimie distractivă, seri de 
poezie, jurnale vorbite, con
cursuri „Cine știe, cîștigă", 
excursii etc. încă un amănunt 
semnificativ : la fiecare din a- 
ceste ocazii apar unul sau mai 
multe standuri cu cărți, adec
vate în special temei discutate. 
Manifestările ce se desfășoară 
în orașul Mediaș își ating în 
cea mai mare măsură scopul 
propus, sînt bogate în conți
nut, au un caracter educativ 
și atractiv.

GEORGE MUNTEAN

lit lînăr ■ devenit revizor de 
rale ; ca altul, cind « timpul mai 
nefavorabil, alunei pleacă pa li
nie — peste erele de lucru : că 
nu ac intimple ceva, aice el. Cu 
fiecare din aceștia, cu faptele lor 
alît de mărunte, Stelian Mihuț a 
dat un tablou complet al preocu
părilor șefului de eebipă, a dat o 
aerunificațic generală muncii lui : 
plină de dăruire, de spiritul răs
punderii |i al conștiinței dato
riei.

în ața fel alcătuite, corespon
dentele servesc cititorilor și sînt 
așteptate. Ele pot fi exemplu ți 
pentru corespondenți» care îți în
depărtează atenția 'le ața zisul 
fapt mărunt, dar ți pentru cei 
care, dezvoltând un subiect sau 
altul, conchid prin a-1 acoperi fu 
o relatare dcx. cuvinte v^gi, fără 
argumente concrete. Semnificația 
generală a unei acțiuni ca atare 
du stă în cuvintele coresponden
tului ci în acțiunea însăți, în 
faptele care adunate laolaltă, pe 
hîrtie dezvăluie -cititorului sensul 
adîne pe care îl poartă.

Bir Floricei sau Gheorghe Vă- 
cărescu, Aurel Cotar, Magdalena 
Onocă, llie lloaie, Dumitru Felea 
sau Ion Soare sînt corespondenți 
care încearcă să folosească faptul 
ața zis mărunt, aducîndu-I ca ir- 
gument semnificației generale a 
unei teme sau aha, unei acțiuni 
de munci sau inițiative.

Cind acest lucru se face însă 
forțat, nelogic, corespondența îți 
pierde di* puterea de convin
gere pe care, simpla înșiruire de 
cuvinte, n-o poate înlocui nici
decum.

Gh. Văcărescu ne scrie despre 
sfîrțitnl de an la Școala popu
lară de arta din Lugoj. Relatează 
despre examenele care se susțin 
ți dă ți cîteva nume de tineri 
care frecventează aceste cursuri. 
Și atît. Daj- dacă, în atenția co
respondentului ata nu alît exa
menul ca atare, ci pasiunea ca 
care tinerii muncitori străbat 
dramul culturii aitaii, oprindu-ae 
atent asupra cîtorvz chipuri de 
tineri, relevind felul cum ei s-au 
pregătit pentru aeeaitl aspirație, 
cum paralel cu munca de fiecare 
zi, asaltează bibliotecile, audiată 
concerte, cum exersează la un in
strument sau altul, cum atrag în 
jurul lor mereu alți ți alți tineri, 
tabloul ar fi fost complet. L-ar 
fi completat faptele acelea mă
runte al căror exemplu generali
zează o semnificație adinei.

Saceint, din aceste exemple, 
corespondentul voluntar poate 
retine că î faptele de viață, ori** 
cît de mărunte ar parei, au roi
tul de a completa cît mai au
tentic tabloul preocupărilor de 
muncă ți viață ale celui despre 
care se acrie ; că ele dan tablou
lui -strălucire ți emoție. Exact 
ața cum îl așteaptă mereu citi-

A. I. ZAlNESCU

La odihnă 
și tratament

Numai in primele șase luni, 
din întreprinderile și instituțiile 
raionului Rîmnicu-Sărat au fost 
trimiși la odihnă și tratament 
un număr de 393 muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcțio
nari.

In cursul trimestrului III, alți 
326 de oameni ai muncii din 
unitățile socialiste ale raionu
lui își vor petrece zilele de 
concediu în stațiunile Predeal, 
Călimănești, Eforie, Tușnad, 
Bușteni, Vatra Dornei etc.

Printre aceștia sînt numeroși 
muncitori de la întreprinderea 
metalurgică „Partizanul", agri
cultori și zootehnicienl de Ia 
G.A.S. „Răducești", și „Rîmni
cu-Sărat'', muncitori de la în
treprinderea de regenerare a 
uleiurilor, croitori de la Fa
brica de confecții „1 Mai" pre
cum și alți salariat! din raion.

ALEXANDRU MACOVEI
corespondent voluntar

1
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
încheierea Tratatului cu privire 

la interzicerea experiențelor nucleare 
salutată in întreaga lume

Declarația Cuvîntarea radiotelevizată
lui John Bernal a președintelui Kennedy

Dezbaterile Consiliului
de Securitate

PE SCURT PE SCURT

LONDRA. — La 26 iulie, John 
Bernal, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, a declarat că „lumea sa
lută tratatul cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, spațiul 
cosmic și sub apă, parafat la 
Moscova de reprezentanții Sta
telor Unite, Uniunii Sovietice și 
Marii Britanii. După cinci ani de 
tratative grele, a subliniat Ber
nal, acesta reprezintă un pas în
semnat înainte. Tratatul a fost 
realizat, în mare măsură, datori
tă eforturilor popoarelor și orga
nizațiilor care luptă^ pentru pace 
pe toate continentele. El trebuie 
să devină o măsură care să ușu
reze viitorii pași în direcția de
zarmării generale și totale și, 
mai ales, în direcția reducerii 
întregului armament de extermi
nare în masă.

Apreciind importanța acestui 
tratat, noi nu trebuie însă să 
slăbim cîtuși de puțin eforturile 
popoarelor spre măsuri mai largi 
de dezarmare. Tratatul realizat 
nu se extinde și asupra experien
țelor subterane. El lasă neatinse 
stocuri uriașe de arme nucleare.

în felul acesta, salutînd întru- 
totul încheierea tratatului, sub
liniază Bernal, forțele care luptă 
pentru pace nu pot să se mulțu
mească cu ceea ce s-a realizat. 
Dimpotrivă, tratatul trebuie să 
devină un semnal pentru o cam
panie mondială unită și mai in
tensă care să oblige guvernele să 
facă noi pași și mai însemnați 
în direcția dezarmării generale 
și totale.

WASHINGTON 27 (Ager- 
pres). — Președintele S.U.A., 
J. Kennedy, a rostit la 26 iulie 
o cuvîntare transmisă prin 
radio și televiziune în legă
tură cu parafarea la Moscova 
a Tratatului privitor la in
terzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă. A- 
cest Tratat, a spus el, „aduce 
o rază de lumină în întuneric. 
Deși nu înlătură încă perico
lul unui război termonuclear, 
și nu rezolvă toate conflictele, 
Tratatul de la Moscova va re
duce radical experiențele nu
cleare, interzicînd Statelor U- 
nite, Angliei, Uniunii Sovieti
ce și celorlalte țări care-1 vor 
semna, efectuarea experiențe
lor ce au alarmat atît de mult 
omenirea și oferind astfel în
tregii lumi un binevenit izvor 
de speranță. Acest Tratat nu 
constituie un moratoriu unila
teral, a subliniat Kennedy, ci 
o solemnă și precisă obligație 
legală. El ne dă posibilitatea 
concretă de a extinde sfera sa 
de acțiune asupra altor țări și 
mai tîrziu asupra altor forme 
de experiențe nucleare".

Președintele S.U.A. a califi
cat realizarea acestui Tratat, 
drept o victorie pentru ome
nire, un important prim pas 
spre pace, spre rațiune, un 
pas în direcția ce ne îndepăr
tează de război. Acest Tratat 
poate li un pas spre reduce
rea încordării internaționale 
și spre o sferă mai largă de 
acorduri. Cel mai important

A. Karialainfn: „O realizare

importantă"
HELSINKI. în legătură cu 

parafarea tratatului privitor 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmos
feră, in spațiul cosmic și sub 
apă, A. Karidlainen, primul 
ministru al Finlandei, a făcut 
o declarație in care, salutînd 
acest document, a arătat că el 
trebuie considerat o realizare 
importantă in străduința de a 
preîntâmpina infectarea con
tinuă a atmosferei ți de a 
proteja în felul acesta omeni
rea de influența dăunătoare a 
substanțelor radioactive. Tot
odată, Karialainen a arătat 
că acest tratat constituie o do
vadă a năzuinței celor trei 
mari puteri spre colaborare în

domeniul slăbirii încordării și 
al întăririi păcii. Acest lucm. 
a arătat primul ministru al 
Finlandei, ne oferă temeiuri 
să sperăm d prin îmbunătă
țirea atmosferei politice ialgr- 
naționale pot fi create 
ți mai farombule pent.* * re
zolvarea litigiilor mtenapc- 
nalt pe calea tratatixelor.

In inch ei ere. A. Karialaise^ 
a arătat că tratend de ta Mos
cova creează condiții mai fa
vorabile pentru înfăpoarec 
propunerii Ixi U. Kekkosn. 
președintele Finlandei, en pri
vire la transforrxrea Empt* 
de nord intr-o zonă detnriei- 
rizatd.

lucru — a spus el — este con
tinuarea eforturilor pentru a 
obține mereu noi acorduri.

Președintele a subliniat că 
Tratatul poate ajuta ca păr
țile să cîștige încredere și să 
dobîndească experiență în do
meniul colaborării pașnice. A- 
preciind că Tratatul parafat la 
Moscova poate fi un pas spre 
eliberarea omenirii de teama 
de pericolul căderilor radioac
tive, el și-a exprimat de ase
menea părerea că Tratatul ar 
putea limita cursa înarmărilor 
nucleare în multe feluri și a 
subliniat că pe această cale 
securitatea poporului american 
ar fi întărită în mult mai mare 
măsură decît prin continuarea 
nelimitată a experiențelor cu 
arma nucleară.

în încheiere, președintele 
Kennedy a cerut Senatului să 
ratifice Tratatul privitor la 
interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, spațiul 
cosmic și sub apă, arătînd că 
el poate constitui un element 
de început, un factor care să 
deschidă calea spre pace.

Mesajul

lui Joao Goulart
RIO DE JANEIRO. In me

sajul adresat șefilor de gu
verne ale celor trei puteri 
care au încheiat tratatul de la 
Moscova, președintele Brazi
liei, Goulart, subliniază în
semnătatea acestui document 
,.pentru cauza păcii și secu
rității internaționale*, ară
tînd totodată că Brazilia „este 
gata să-și continue activitatea 
pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor care încă nu permit 
semnarea unui tratat cu pri
vire Ia dezarmarea generală 
și totală-.

NEW YORK. — In Consi
liul de Securitate continuă 
dezbaterile în legătură cu te
ritoriile africane aflate sub 
dominația colonialistă portu
gheză.

In numele grupului țărilor 
afro-asia ti ce, Republica Gha
na, Marocul șl Fiiipinele au 
prezentat Consiliului de Secu
ritate un proiect de rezoluție. 
Proiectul de rezoluție „cere 
îndeplinirea imediată de către 
Portugalia, a rezoluției Adu
nării Generale a O.N.U. din s- 
nul 1962. în care se cerea re
cunoașterea dreptului popu
lației din teritoriile aflate sub 
dominația portugheză la auto
determinare și independența, 
încetarea represiunilor, amnis
tie politică și negocieri cu re
prezentanții partidelor politice 
din aceste teritorii, în vederea 
transferării puterii populației

africane și apoi acordarea in
dependenței.

Proiectul de rezoluție afro- 
asiatic prezentat în ședința 
din 26 iulie cere, de asemenea, 
ca toate statele să se abțină 
de la a mai acorda ajutor gu
vernului portughez în vede
rea continuării reprimării 
populației din teritoriile afri
cane.

NEW YORK. — în ședința 
din dupa-amîaza zilei de 26 iu
lie a Consiliului de Securitate au 
lnat cuvîntul reprezentanții Ma
rii Britanii, S.U.A., Franței și 
ciankaișiitul. Ei au respins pro
iectul de rezoluție prezentat de 
Ghana, Maroc și Filipino. Din 
dezbaterile de vineri după masă 
reiese că puterile occidentale au 
intenția să împiedice adoptarea 
rezoluției amintite care condam
nă cu vigoare politica colonia
liștilor portughezi în Africa.

HAVANA: Sărbătorirea împlinirii 
a 10 ani de la asaltul fortului Moncada

Cuvîntarea lui Fidel Castro
HAVANA 27 (Agerpres). — 

La 26 iulie, poporul Cuban a 
sărbătorit într-un cadru fes
tiv împlinirea a 10 ani de la 
asaltul fortului Moncada.

Jn marea Piață a Revoluției 
— „Jose Marti" — s-au adunat 
sute de mii de locuitori ai 
capitalei, precum și ai provin
ciilor Pinar del Rio, Havana și 
Matanzas.

Clădirile înalte din jurul 
pieței erau pavoazate cu imen
se panouri pe care erau în
scrise lozinci revoluționare : 
„Glorie eroilor Moncadei 
„Trăiască 26 iulie !“, Trăiască 
Partidul Unit al Revoluției So
cialiste !“, „Astăzi nu vă che
mam la arme, ci la muncă-. 
„Trăiască internaționalismul 
proletar „Trăiască pacea “ 
și altele.

La ora 16 precis (ora Hava
nei) la tribuna guvernamentală 
a luat loc Fidel Castro, prim- 
secretar al Conducerii națio
nale a Partidului Unit al Re
voluției Socialiste și prim-mi- 
nistru al Cubei, însoțit de Os
valdo Dorticos, președintele 
Republicii, de membrii condu
cerii naționale a partidului și 
ai guvernului

Fidel Castro a rostit o ampîă 
cuvîntare în care a sublizuat

că revoluția cubană victorioa
să se consolidează și se dez
voltă în pofida uneltirilor duș
manilor ei.

însemnătatea zilei de 26 iu
lie 1953, a arătat vorbitorul 
constă în faptul că în această 
zi poporul nostru a pășit pe o 
cale nouă care l-a dus la re
voluție.

După ce a înfăptuit revolu
ția, poporul Cuban a primit în
dată un ajutor substanțial din 
partea Uniunii Sovietice și a 
întregului lagăr socialist. Și 
astăzi poporul cuban benefi
ciază de un mare sprijin din 
partea U.R.S.S. și a celorlalte 
țări socialiste.

în continuarea cuvîntării 
sale, Fidel Castro a analizat în 
amănunțime actuala situație a 
Americii Latine. Acest conti
nent, trece printr-o criză și 
revoluția este acolo inevitabilă. 
Vorbitorul a scos în evidență 
eșecul „Alianței pentru pro
gres" — această unealtă a im
perialismului pentru lupta 
împotriva revoluției cubane. în 
numele poporului cuban, el 
și-a exprimat solidaritatea cu 
popoarele Americii Latine care 
lupta pentru eliberarea lor.

în încheierea adunării sute 
de mii de oameni au intonat 
^Internaționala*.

Adunarea solemnă 
de la Phenian

PHENIAN. La 26 iulie, în 
Teatrul de vară din Parcul ti
neretului din Phenian a avut 
loc o adunare solemnă a opi
niei publice din capitala Co
reei populare, consacrată celei 
de-a 10-a aniversări a victo
riei poporului coreean în răz- 

; boiul patriotic de eliberare.
Generalul Toi Gvan, șeful 

statului major general al ar- 
I matei populare coreene, a pre- 
i zentat la adunare, un raport.

Toi Gvan a subliniat în ra
portul său că Partidul Muncii 

' din Coreea și guvernul R.P.D. 
i Coreene năzuiesc în mod con- 
' secvent spre transformarea 

■ armistițiului din Coreea în- 
I tr-o pace trainică și spre rea- 
I Uzarea unificării pașnice a 

țării.

MOSCOVA. La 27 iulie, 
Averell Harriman, secretar de 
stat adjunct al Statelor Unite, 
și lordul Hailsham, ministrul 
pentru problemele științei și 
tehnicii al Marii Eritanii, îm
puterniciți speciali ai preșe- 

I dintelui S.U.A. și primului mi- 
| nistru al Marii Britanii, îm- 
i preună cu consilierul lor, au 

părăsit Moscova.
La aerodromul Șeremetievo, 

ei au fost însoțiți de Valerian 
Zorin, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
Foy Kohler, ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S., sir Hum
phrey Trevelyan, ambasadorul 
Marii Britanii în U.R.S.S., și 
de alte persoane oficiale.

Greva cadrelor didactice 
din Argentina

BUENOS AIRES. — Greta ge
nerală a celor 27 000 de cadre 
didactice din toate școlile ele
mentare și medii din Argentina 
a intrat în cea de-a treia =i. A- 
ceasta este cea de-a treia grevă 
generală din această luna, decla
rată de Sindicatul cadrelor di
dactice din Argentina în apăra
rea sistemului învățămîntului 
popular și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viața ale lucrăto
rilor din învățămînt.

Diferite partide politice, orga
nizațiile obștești și masele largi 
ale poporului își exprimă soli
daritatea deplină cu greviștii.

MOSCOVA. — La 27 iulie, 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe J. 
denbal, prim-secretar al C.C. 
al p.P.R.M., președintele Con- 
îiliului de Miniștri al R. P-

Mongole, și a avut cu el o 
convorbire cordială, priete
nească.

PREZENȚE ROMINEȘTI 
PESTE HOTARE

ROMA. — Continuîndu-și 
turneul în Italia, colectivul de 
balet al Teatrului de Operă și 
Balet al Republicii Populare 
Romîne a sosit la 23 iulie la 
Enna (Sicilia).

Autoritățile locale au făcut 
o primire călduroasă artiștilor 
romîni.

în seara zilei de 25 iulie, ar
tiștii romîni au nrezentat bale
tul „Lacul lebedelor" pe scena 
teatrului de vară ,,Castelo di 
Lombardia". Cei 2 500 de 
spectatori veniți din toate păr
țile Siciliei au aplaudat înde
lung spectacolul, soliștii fiind 
aclamați în repetate rînduri la 
scenă deschisă. Presa cotidiană 
din Sicilia acordă spații largi 
spectacolului prezentat de ba
lerinii romîni. Ziarele „Sicilia", 
„Espresso Sera", „Corrierc de 
la Sicilia" etc., au subliniat in 
cronicile lor valoarea artistică 
deosebită a ansamblului.

LONDRA. — La 26 iulie pos
turile de radio B.B.C. au trant- 
uiis o adaptare radiofonică a co
mediei „O scrisoare pierdută” de 
I. L. Caragialc. Traducerea piesei 
este semnată de Frida Night, iar 
regia aparține lui R. D. Smith. 
Piesa marelui dramaturg romîn a 
fost interpretată de un grup de 
actori de Ia B.B.C,

Sub titlul : „O comedie despre 
o pseudo-dcmocrație”, publicația 
londoneză „Radio Timea” inse
rează o prezentare a piesei (ji a 
autorului ei.

RIO DE JANEIRO. — Postul 
de radio din Rio de Janeiro al 
Ministerului Educației și Culturii 
a transmis la 25 iulie în prima 
audiție un program de muzică 
romînească cuprinzînd lucrările 
„Preludiu simfonic” de Ion Du
mitrescu, suita simfonică „O zi de 
vară” și baletul „Priculiciul” de 
Zeno Vancea.

CAIRO. — La 26 iulie la un 
mare miting care a avut loc la A- 
lexandria cu prilejul împlinirii a 
1! ani de la revoluția egipteană, 
președintele Nasser a rostit o am
plă cuvîntare, in care a anunțat 
că la toamnă vor avea loc alegeri 
pentru comitetele provinciale și 
pentru Congresul național al „U- 
niunii socialiste arabe1', iar ulte
rior, în noiembrie, pentru Adu
narea Națională a Republicii Ara
be Unite.

ATENA. — La 24 iulie. Comi
sia parlamentară a aprobat, da
torită majorității de voturi de 
care dispune Partidul „Uniunea

națională radicală” (E.R.E.), 
proiectul de lege guvernamental 
cu privire la organizarea în Gre
cia a unor noi alegeri parlamen
tare generale pe baza sistemului 
electoral proporțional întărit. 
Partidele din opoziție s-au pro
nunțat cu hotărîre împotriva a- 
cestui sistem, considerîndu-l an
tidemocratic. Ele au cerut noi a- 
legeri pe baza reprezentării pro
porționale simple.

Se așteaptă ca săptămîna vii
toare proiectul de lege să fie 
discutat intr-o ședință plenară a 
parlapientului.

După catastrofa seismicâ 
din R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD. — După cum trans
mite agenția Taniug în- orașul 
Skoplje, care a avut mult de su
ferit de pe urma unui cutremur 
din dimineața zilei de 26 iulie, 
continua lucrările de salvare a si- 
nistralilor și de ajutorare medicală 
a răniților. După cum s-a mai a- 
nunțat, legăturile telegrafice și te
lefonice cu testul țării sint încă 
întrerupte, iar centralele electrice 
nu funcționează. Potrivit cifrelor 
transmise de agenția Taniug, pînă 
in dimineaja zilei de sîmbfită fu
seseră scoși de sub dărlmături a- 
proximativ 600 de morți. Numărul 
răniților este mult mai mare, iar o 
parte dintre ej au trebuit sâ fie 
transportați în orașele învecinate 
și chiar la Belgrad.

NEW YORK. — După cum 
transmit agențiile de presă, la 
26 iulie, S.U.A. au întreprins de 
la Cap Canaveral încercarea de 
a lansa pe o orbita în jurul Fă** 
ruîntuluî satelitul de telecomu
nicații „Syncom-2”. Agențiile 
menționează că „Syncom” urmea
ză să se plaseze pe o orbită 
„sincronizată” a Pămîntului, la 
o altitudine de 35 680 km. El se 
va roti pe această orhită în ace
lași timp cu Pămîntul, în de
curs de 24 de orc.

Ședința Consiliului 
permanent al N.A.T.O.

PARIS. — La Parts a avut loc 
ședința specială a Consiliului per
manent al N.A.T.O., care a dez
bătut planul propus de Dirk Stik- 
ker, secretarul general al alianței 
atlantice, cu privire Ia reconside
rarea strategiei N.A.T.O. și în le
gătură cu studierea necesităților 
pînă în anul 1970, ale așa-zisei 
apărări a Occidentului. După cum 
relatează corespondentul din Pa
ris al agenției Reuter, citind surse 
bine informate, „Franța a opus un 
,,nu" categoric planului Stikker". 
După cum se știe, Franța est® 
pentru crearea unei forțe de șoc 
proprii.

Pe de altă parte, agenția RftU- 
ter adaugă că majoritatea celor
lalți delegați la ședință s-au pro
nunțat în sprijinul planului pre
conizat de secretarul general al 
N.A.T.O., după ce au făcut nu
meroase sugestii și comentarii pe 
marginea acestui plan.

..O contribuție 

la întărirea

pacu

India, Irlanda și Australia 
au anunțat că vor senina Tratatul

NEW DELHI. — La New 
Delhi a fost dat publicității un 
comunicat oficial prin care se 
anunța că guvernul Indiei ca 
semna Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare. „Acordul 
încheiat între U.R.S.S., S.U.A. 
și Marea Britanic, se spune fn 
acest comunicat reprezintă un 
pas important pe calea cola
borării internaționale".

Guvernul indian speră că a- 
cest prim pas laolaltă ca alte 
măsuri de natură să slăbească 
încordarea internațională vor 
consolida o atmosferă de în
credere în relațiile dintre state 
și vor duce dt mai grabnic la 
semnarea unui tratat de de
zarmare generală ți totală.

DUBLIN. — Guvernul Re. 
publicii Irlanda a dat publici
tății un comunicat în care a- 
nunță că va senina tratatul

pentru interzicerea experien
țelor nucleare îndată ce el va 
fi ratificat de către putenie 
semnatare — UJLS-S- S.U.A. 
și Marea Britanic. -GuvemrJ 
Irlandei — se spues in coedq- 
nicat speră că această primă 
etapă va fi urmată de ai:e a- 
corduri menite să reducă pri
mejdia unui război-.

CANBERRA. —— —«rr»] afa
cerilor exterae al A«xtrxfe*L 
GirficM BarwidL a declar&t ?a 
26 ialie că Autralia <a aderi h 
Iritatul încheiat latre etJe 
țări cu privire la îateni'i' n j 
experiențelor aaeleare. Baronii 
a exprimat ațeraața premw 
luitraliaa că toate celelalte «tate 
vor unaa iaițiatha de la
▼a |i Tar adera la acest tratai. 
El a i ah liniat câ AaxtraKa
Im Mîaari aeîatîniatc 
ratificarea trata tal ai.
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ECOURI ÎN PRESĂ
ROMA. „Acordul tripartit 

de interzicere a experiențelor 
este primit cu speranța fier
binte că el va constitui in
tr-adevăr începutul unei înțe
legeri mai ample, deschise si 
loiale", scrie organul de presă 
al Vaticanului „Osservatore 
Romano". Subliniind că în
cheierea Tratatului de la Mos
cova reprezintă „un prim pas 
pe calea spre pace“, ziarul re
levă că aceasta este singura 
cale „nici ușoară și nici lină, 
care se deschide în fața con
ducătorilor națiunilor în ar
monie cu aspirațiile profunde 
și universale ale ființei uma
ne". „Osservatore Romano" 
subliniază că încheierea trata
tului „vine la timp pentru a 
reanima speranțele umanității 
într-un viitor de pace".

PARIS. — Presa pariziană sa
lută încheierea tratatului de in
terzicere a experiențelor nucleare 
în atmosferă, spațiul cosmic și
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^L’Aarure*. JFimșa « «ă-
sealâ de /a amfe traxarice. 
depliafem acest /a^t, dew 
ritițile »» par ta .ota.ășft m 
acest regret". Ziar-ț jCaeobc ’ 
texprhaă, la riadul “i. pirerț-z 
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zii trebuie să aibă ea cariat de 
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La fumuMi bateriei electrice, 
descoperit trei oameni care 

M-iseră nă ne intimpine. Ei a- 
vetm dai muni ți un cal desti
nat mie.

Caravana noastră pleacă Ia 
dram strâditindu-se să nu faca 
nici un iei de zgomot pentru a 
nu atrage atenția grănicerilor 
din țara prin care călătorim.

Aspect de ta o recentâ deaionsfrefie a oclt : mzuicii din capitala Mexicului, demon-
- czre 5-â Cxsiășuial sub lorimciie : Uteicmâ la sale". wȘcoli pentru țoală lu-
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bs cataa trauititetar ți in- 

ce n răzbea exterminare.

Knrătazanad irakian, 
fim ■ wizitl de mai

zsi rreocuu să r=e temem de 
cu r âpele de la 

Axes’e^ cu fost alun- 
tfeî pclm exacimi ale teri- 

re.-lU* K> Axionul ui irakian.
__ gezxzeiului Barzany 

/.*________ toc'e ieșirile din
ineepind de la Zaho 

fa HaaekiB fde la frontie- 
ta frontiera iraniană).

D?-s hagul Întregii noastre 
z-z.z’c.rii prin teritoriul contro-

pe e>,w j— r- vxi om sl/ă- 
toi îiekMsi-

«eu. care proba- 
foarte pațin să dleascti 

- sa scrie, posedă ama«tin|e 
jUJMtewe în domeniul isiar^ej 
contemporane. El asunlMte ac 
citeva ori despre traiaîul de kz 
Sevres, în care aliafii aa recu
noscut in 1920 dreptul la inde
pendență al poporului kurd, jar 
d-^ă aceea vorbește cu intbg- 
nsr* despre faptul că după trei 
ani Tratatul de la Lausanne a 
cas^irmat Împărțirea Kurdistc- 
nului Intre Irak, Turcia și I- 
ran-. In drum, emisarul gene
ralului Barzany îmi arată șalele 
care aa fost distruse de bom
bardamente și incendiate de 
trupele irakiene. Au fost dis
truse 1 500 de locali lăți și au

O nouă crimă 
a autorităților irakiene

PARIS. La 26 iulie a fost 
difuzată scrisoarea Iui Anvar 
Mustafa, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Irakian.

La 21 iulie 1963, autorită
țile irakiene, se spune în scri
soare, au săvîrșit o nouă 
crimă monstruoasă, executînd 
fără nici un fel de judecata 
pe Jamal AI-Haidari, membru 
al Biroului Politic și al Secre
tariatului C.C. al P.C. din 
Irak, pe Muhammed Saleh 
El-Abadji, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Irak și pe eminentul cetă
țean democrat, cunoscutul 
scriitor Abdel Djabbara Baha. 
Aceasta în timp ce milioane 
de oameni își ridică vocea, 
cerind încetarea imediata a 
asasinatelor, eliberarea tuturor 
deținuților și încetarea exter
minării în masă a poporului

kurd, cax-e cere autonomie în 
cadrul Republicii Irak“.

Fărădelegile autorităților 
irakiene, se spune în scri
soare, „trebuie să fie condam
nate cu asprime de toate or
ganizațiile internaționale, ofi
ciale și obștești, precum și de 
toți apărătorii libertății, de
mocrației, ai respectării drep
turilor omului și legilor".

LONDRA. — Agenția France 
Presse anunță că la 26 iulie, 
în fața Ambasadei irakiene 
de la Londra, a avut loc o de
monstrație a studenților ira
kieni aflați la studii în Anglia, 
în semn de protest împotriva 
atrocităților din Irak.

Potrivit agenției, 60 de stu- 
denți au fost arestați sub pre
textul că „au împiedicat cir
culația*1.

fronturilor" ; pălesc podurile și 
dranmrile strategice, la nevoie 
patricipă la kxptd împreună cu 
partizanii,- ei asigură pe parti
zani ai produse alimentare și 
le iumizeaza voiunixu vite pen
tru transport ; foi ei ii ascund 

.'-piâlorti in trecere.

fcirMfăFiJ irkuk- In statul 
I major al lui Aii As- 
I knri, comandantul 
II regiLuuj militaie 

Mavet. domnește 
I anima țiu. O eămd- 

ruță care în urmă 
ca dies-a luni aparținea comi- 
saruiiu de politie dxn această 
regiune, este acum centrul unei 
regiuni importante controlate 
de ..peșmergaT (peșmerga în
seamnă partizani), iar traduce-

luptă, Ascari se bucură de o 
autoritate incontestabilă în ron
dul subordonaților săi. El se gă
sește in fruntea „comitetului 
regional" Maveta din care fac 
parte încă cinci membri.

Acești șase oameni care au 
sosit din locuri diferite și apar
țin unor cercuri diierite, înde
plinesc de fapt funcțiile unui 
guvern de provincie. Intr-ade
văr, ei se ocupă nu numai de 
problemele militare. Inlocuin- 
du-i pe reprezentanții guvernu
lui de la Bagdad, ei conduc o 
populație de 50 mii de persoa
ne. In genere, după cum mi s-a 
spus, cam 15 comitete regionale 
asemănătoare comitetului de la 
Maveta controlează un terito
riu avînd o populație de peste 
1 milion de oameni.

Prin Kurdistanul irakian
.2: de partizanii kurzi, peisajul 
aproape că nu se schimbă : 
munți sălbateci care se ridică 
uneori fără nici un fel de tre
cere de la 1000—3000 metri si 
văi înverzite cu grădini de po
mi fructiferi ce se înghesuie u- 
nele în altele. Natura este uimi
tor de armonioasă : petele albe 
de zăpadă, colinele galbene, 
pășunile verzi, stîncile de un 
cenușiu cafeniu — toate aces
tea întretăiate de cursul apelor 
ale căror limpezimi desenează 
linii ciudate pe povirnișurile 
repezi de munte.

„E minunată patria mea, nu-1 
așa mi se adresează unul din 
însoțitori. Cînd mi s-a recoman
dat, el a spus : „Ruta, partizan 
kurd". Împreună cu elt călare

lost uciși mii de oameni. „Ge
neralul Kasem — spune el — 
a fost „ajutorul" cel mai bun 
pentru mișcarea na|ianaJâ 
kurdă. Crudele Iui represiuni, 
politica lui de genocid au con
tribuit foarte mult ca răscoala 
care la început era foarte limi
tată, să se transforme într-o a- 
devarată revoltă populară".

Intrăm intr-unui din satele 
distruse. Sîntem întimpinați de 
o liniște apăsătoare. Locuitorii 
au dispărut. Bătrînii, femeile și 
copiii care n-au izbutii să fugă 
au fost uciși. Cei care s-au sal
vat s-au alăturat partizanilor 
sau au plecat în regiuni mai 
puțin distruse.

Mulfi dintre ei n-au intrat în 
„armata regulată" a generalu
lui Barzany. Ei asigură „spatele

rea cuvint cu cuvin t înseamnă 
,.cei care nu se tem de moar
te").

Intr-un colț, in jurul mesei, 
se găsesc cițiva ofițeri kurzi. 
La lumina unei lămpi cu gaz ei 
studiază niște documente cap
turate de ia inamic, controlînd 
din cînd în cînd dalele după o 
hartă mare a statului major ge
neral, care atîrnă pe perete.

Deși are numai 27 de ani, co
mandantul Ascari este de-acum 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Democrat din 
Kurdistan, la care a aderat pe 
cind avea 17 ani. El se pregătea 
să studieze dar partidul i-a or
donat să se consacre muncii în 
ilegalitate. Fiind un cavalerist 
iscusit și un minunat trăgător, 
cunoscut pentru curajul său în

Colea străbătută de răscu- 
lați timp de 18 luni este foarte 
impunătoare. Cind în septem
brie 1961, generalul Kasem a 
început să bombardeze intens 
Kurdistanul pentru a teroriza 
populația și a împiedica lărgi
rea ciocnirilor locale începute 
in primăvara aceluiași an, par
tizanilor li se alăturaseră doar 
grupuri mici de țărani. Ei nu a- 
veau arme, bani și nici condu
cător. Se părea că vor fi în
vinși cu ușurință. La rîndul 
său generalul Barzany mi-a de
clarat că pe atunci avea 660 de 
soldați.

Față de aceste forțe infime 
Kerim Kasem a luptat cu in
fanterie, tancuri și artilerie 
grea. Un sat despre care se re
lata că acolo există răsculați,

era pur și simplu șters de pe 
fața pămîntului printr-un puter
nic bombardament. După acea
sta, postul de radio Bagdad a- 
nunța obținerea unei „impor
tante victorii" și faptul că se 
apropie sHrșitul răscoalei.

Dar răscoala dimpotrivă se 
împrăștia ca un incendiu. Ță
ranii, intelectualitatea de la o- 
rașe, soldații kurzi care făceau 
serviciu în armata irakiană 
(numărul lor era de 3 mii), toți 
se îndreptau spre regiunile de 
partizani aflate sub comanda 
generalului Barzany. In orașe, 
cei care simpatizau răscoala, 
organizau strîngerea de fon
duri.

In primăvara anului 1962, ar
mata lui Kasem a început pen
tru prima oară să șuiere înfrîn- 
geri importante. In momentul 
loviturii de stat de la 8 februa
rie 1963, aproximativ două tre
imi din armata irakiană, adică 
30 mii de persoane concentrate 
în nordul țării, nu izbutiseră să 
pună capăt răscoalei kurzilor- 
In cursul luptelor au fost uciși 
doua mii de soldați irakieni. 
Partizanii au pierdut doar 172 
de oameni uciși.

Aruncînd o privire înapoi, 
se poate spune că înfrîngerea 
armatei lui Kasem n-a fost ne
așteptată.

Oamenii generalului Barzany 
luptă pentru un idea] justificat: 
Kurdistanul autonom. Soldații 
guvernului central duc un 
război care după părerea celor 
mai mulfi oameni politici ira
kieni e „nejust" sau cel puțin 
„nerațional".

Astăzi ca și ieri, războiul îm
potriva kurzilor pe care l-au 
reînceput și-l duc în furie auto
ritățile de la Bagdad este un 
război fără speranță și fără 
sorți de victorie.
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