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Comunicat privind Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor 

participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc
în zilele de 6 și 7 iunie 1962 a avut loc la Moscova 

Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești ale țărilor participante la Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc.

La consfătuire au luat parte primii-secretari ai Co
mitetelor Centrale ale partidelor comuniste și mun
citorești și șefii guvernelor Republicii Populare Bul
garia, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Re
publicii Populare Romîne, Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, Republicii Populare Ungare. La lu
crările consfătuirii au luat parte de asemenea repre
zentanții Partidului Popular Revoluționar Mongol. La 
cererea guvernului R. P. Mongole, Republica Popu
lară Mongolă a fost primită membră a Consiliului de 
Ajutor Economic Réciproc.

Participanții la consfătuire au examinat multilate
ral situația legăturilor economice dintre țările mem
bre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și 
au discutat problemele lărgirii și întăririi continue 
a colaborării economice dintre ele în legătură cu 
intrarea sistemului mondial socialist într-o nouă 
etapă de dezvoltare.

Consfătuirea a subliniat că țările comunității so
cialiste dețin cu fermitate întîietatea în ceea ce pri
vește ritmul de dezvoltare a economiei lor, merg 
înaintea țărilor capitaliste în ceea ce privește o serie 
de indici de cea mai mare importanță ai progresului 
științific și tehnic mondial. în decurs de patru ani 
(1958—1961) ritmul mediu anual de creștere a in
dustriei în țările socialiște a reprezentat aproxima
tiv 13 la sută, adică a depășit de aproape trei ori 
ritmul de dezvoltare industrială a țărilor capitaliste. 
Cota-parte a producției industriale a țărilor socialiste 
în producția industrială mondială înregistrează o 
continuă creștere și reprezintă actualmente aproxi
mativ 37 la sută'față de 27 la sută în 1955. Economia 
țărilor socialiste dobîndește un caracter industrial 
din ce în ce mai pronunțat.

Socialismul a obținut o victorie istorică și în agri
cultură. în întregul sistem al socialismului, sectorul 
socialist depășește 90 la sută din suprafața globală 
a terenurilor agricole. Orînduirea cooperatistă, care 
s-a statornicit temeinic, deschide în fata agriculturii 
țărilor' socialiste perspectivele avîntului rapid al pro
ducției agricole.

Pe baza succeselor în dezvoltarea economiei națio
nale crește neîncetat nivelul de trai al oamenilor 
muncii.

Sistemul mondial socialist pășește cu fermitate spre 
victoria hotărîtoare în întrecerea economică pașnică 
cu capitalismul. într-un viitor apropiat sistemul mon
dial socialist va întrece sistemul mondial capitalist în 
ce privește volumul global al producției industriale 
și agricole. A fost confirmată întru totul previziunea 
marelui Lenin — țările socialismului victorios exercită 
principala lor înrîurire asupra dezvoltării mondiale 
prin dezvoltarea lor economică. Succesele țărilor so
cialiste în dezvoltarea pașnică a economiei, în ridica
rea nivelului de trai al poporului demonstrează su
perioritatea socialismului asupra capitalismului, 
creează cele mai favorabile condiții pentru mișcarea 
revoluționară și de eliberare națională, pentru con
solidarea păcii în lumea întreagă.

Consfătuirea a subliniat că succesele țărilor siste
mului mondial socialist au fost realizate datorită a- 
plicării juste a legilor generale ale construcției socia
liste, luîndu-se în considerare particularitățile con
crete ale fiecărei țări și interesele comunității țărilor 
socialiste, datorită eforturilor popoarelor acestor țări, 
colaborării lor strînse și ajutorului reciproc.

Legile obiective ale construcției socialiste, dezvolta
rea rapidă a forțelor de producție ale țărilor socialis
te, comunitatea intereselor vitale ale popoarelor a- 
cestor țări determină o apropiere tot mai strînsă în
tre diferitele economii naționale. O condiție obliga
torie a dezvoltării continue a sistemului mondial so
cialist o constituie folosirea cît mai deplină a posi
bilităților economice de care dispune fiecare țară și 
a tuturor avantajelor oferite de colaborarea econo
mică. O asemenea îmbinare organică a dezvoltării 
economiei naționale cu dezvoltarea și consolidarea 
sistemului economic mondial al socialismului creează 
în fiecare țară condițiile cele mai prielnice pentru 
înlăturarea cu succes a greutăților de creștere care 
se ivesc în cursul construcției socialiste și pentru 
înaintarea rapidă.

Participanții la consfătuire au subliniat în unani
mitate că colaborarea economică și tehnică-științifică 
dintre țările membre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc s-a întărit și lărgit considerabil. Pe 
baÂ traducerii consecvente în viață a diviziunii inter
naționale socialiste a muncii a fost înfăptuită coor
donarea planurilor economice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe termen de cinci ani și chiar pe un ter
men mai îndelungat. Au cunoscut o nouă dezvoltare 
specializarea și cooperarea în producție, mai cu seamă 
în domeniul construcției de mașini și în industria 
chimică. Diviziunea muncii în domeniul construcției 
de mașini a contribuit la sporirea livrărilor reciproce 
de mașini și utilaje, a căror valoare a crescut în 1961 ■ 
de aproape 1,7 ori față de 1958.

S-a lărgit colaborarea economică în domeniul dez
voltării bazei de materii prime. Se efectuează lucrări 
pe linia interconectării sistemelor energetice ale ță
rilor membre ale C.A.E.R., se construiește conducta 
de petrol „Prietenia" pentru transportarea petrolului 
și a produselor petroliere din U.R.S.S. în țările de 
democrație populară din Europa, s-au întreprins o 
serie de alte măsuri comune avînd ca scop avîntul 
continuu al economiei țărilor membre ale C.A.E.R. 
Colaborarea tehnică-științifică a devenit și mai rod
nică și mai eficientă.

Au crescut considerabil legăturile comerciale dintre 
țările socialiste. în 1959—1961 ritmul de creștere a 
volumului schimburilor comerciale între țările mem
bre ale C.A.E.R. a reprezentat 14,2 la sută anual față 
de 8,5 la sută în 1956—1958. Cresc legăturile între
gului lagăr socialist cu țările slab dezvoltate sub 
raport economic, legături care contribuie la dezvol

tarea economică continuă a acestora și la ridicarea 
nivelului material de trai al popoarelor acestor țări. 

Consfătuirea consideră că realizarea cu succes de 
către țările sistemului mondial socialist a țelurilor 
trasate de Consfătuirea din noiembrie (1960) a re
prezentanților a 81 partide comuniste și muncito
rești, și realizarea sarcinilor grandioase ale construc
ției comuniste — ale cărei perspective au fost indi
cate de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. — reclamă 
o colaborare economică și tehnică-științifică și mai 
strînsă între țările socialiste, crearea unor condiții 
mai favorabile pentru lărgirea și organizarea justă 
a diviziunii internaționale socialiste a muncii.

Consfătuirea a aprobat „Principiile fundamentale 
ale diviziunii internaționale socialiste a muncii“, ela
borate de sesiunea a XV-a a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, și le-a recomandat ca bază pen
tru alcătuirea unui program eficient de perspectivă 
în domeniul colaborării economice între țările mem
bre ale C.A.E.R.

S-a recunoscut că metoda principală de activitate 
a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc pe pe
rioada următoare o constituie coordonarea planurilor 
economice de perspectivă și curente ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R., ceea ce va permite să se utilizeze 
cît mai rațional cu putință resursele existente în 
aceste țări în scopul dezvoltării cît mai rapide a 
economiei fiecărei țări, ținîndu-se seama de redu
cerea treptată a deosebirilor în nivelurile de dezvol
tare economică și în scopul accelerării creșterii eco
nomiei țărilor. comunității socialiste.

Consfătuirea a considerat necesar ca în cursul lu
crărilor de coordonare a planurilor economice să se 
acorde o deosebită atenție :

accelerării lucrărilor de specializare și cooperare 
în producție, mai cu seamă în domeniul producției 
acelor mașini și utilaje care sînt deficitare, precum 
și în domeniul producției de utilaje pentru noile ra
muri ale industriei constructoare de mașini, care au 
rolul hotărîtor în progresul tehnic ;

cjezvoltării maxime a bazei de materii prime, de 
combustibil și energetice în țările-membre ale 
C.A.E.R., precum și elaborării măsurilor pentru chel
tuirea rațională a materiei prime, combustibilului și 
energiei ;

necesității de a trece în cel mâi scurt timp la 
coordonarea principalelor investiții capitale în in
dustria extractivă și de prelucrare.

Consfătuirea a recunoscut că una din sarcinile cele 
mai importante ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc o constituie îmbunătățirea și adîncirea 
continuă a coordonării cercetărilor științifice și teh
nice.

La consfătuire s-a recunoscut că este util ca țările- 
membre ale C.A.E.R. să treacă pe măsura necesității 
la crearea de întreprinderi comune pentru țările in
teresate, să pună în practică crearea de centre uni
ficate de cercetări științifice și de birouri pentru 
proiectări și construcții și să întreprindă prin efor
turi comune și alte măsuri.

Consfătuirea a recunoscut că o condiție necesară 
pentru asigurarea succesului continuu al dezvoltării 
colaborării economice a țărilor membre ale C.A.E.R. 
o constituie ridicarea rolului, prestigiului și răspun
derii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și a 
tuturor organelor lui și a elaborat măsuri organiza
torice concrete în vederea realizării acestor obiec
tive.

Participanții la consfătuire au recunoscut că este 
util să se organizeze și pe viitor consultări sistema
tice și schimb de păreri între conducătorii partidelor 
și statelor asupra problemelor economice de cea mai 
mare importanță.

Consfătuirea a aprobat recomandările stabilite 
de comun acord care au drept scop lărgirea colabo
rării economice și tehnico-științifice, specializarea și 
cooperarea în producție, lărgirea continuă a capaci
tăților în unele ramuri industriale și crearea unor 
noi ramuri industriale pentru satisfacerea deplină a 
necesităților de producție ale țărilor lagărului socia
list, precum și dezvoltarea transportului, comerțului 
reciproc și alte probleme.

Recomandările elaborate la consfătuire au fost 
transmise Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
în vederea elaborării unor măsuri practice.

Dezvoltînd prin toate mijloacele colaborarea eco
nomică între ele și desăvîrșind formele acestei co
laborări, statele socialiste se pronunță totodată pen
tru dezvoltarea comerțului mondial, care contribuie 
la întărirea păcii în lumea întreagă. Consfătuirea a 
exprimat năzuința țărilor membre ale C.A.E.R. spre 
dezvoltarea continuă a comerțului exterior cu țările 
capitaliste.

Țările membre ale C.A.E.R. se pronunță pentru 
convocarea unei conferințe internaționale în proble
mele comerțului, care să dezbată problema creării 
unei organizații comerciale internaționale, care să 
cuprindă toate regiunile și țările din lume, fără nici 
un fel de discriminări.

Reprezentanții partidelor comuniste și muncito
rești și ai guvernelor țărilor participante la consfă
tuire au recunoscut că lărgirea și adîncirea colabo
rării economice și tehnico-științifice și a ajutorului 
reciproc, bazate pe principiile internaționalismului 
proletar, vor contribui la întărirea continuă a uni
tății țărilor socialiste. Cu cît toate resursele țărilor 
socialiste vor fi folosite mai din plin și mai eficace 
cu atît mai rapid vor fi atinse țelurile istorice de 
construire a socialismului și comunismului și cu atît 
mai repede sistemul mondial socialist va obține vic
toria hotărîtoare în întrecerea economică cu capi
talismul.

Dezbaterea tuturor problemelor la consfătuire s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească, 
pe baza principiilor de neclintit ale marxism-leni- 
nismului și internaționalismului proletar și a demon
strat unitatea deplină de concepții a reprezentanți
lor partidelor comuniste și muncitorești și guverne
lor în toate problemele discutate.

Sosirea tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer de la Consfătuirea 

reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești 
ale țărilor participante ia Consiliul de Ajutor 

Economic Reciproc
Vineri la amiază s-au înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, 

tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, și Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, care au participat la Consfă
tuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor 
participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

La sosirea pe aeroportul Băneasa au fost de față tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, membri ai C.C. al P.M.R., ai guvernului 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă. Totodată s-a înapoiat de la Moscova și I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

*
La plecarea din Moscova pe aeroportul Vnukovo, tovarășii Gheorghe 

Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer au fost conduși de A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., P. N. Demicev, secretar al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului Orășenesc Moscova ai P.C.U.S., A. F. Zaseadko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Au fost de față N. Guină, ambasadorul R. P. Romîne în U.R.S.S., și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)
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Prin extinderea forajului cu turbina
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

în primele 5 luni ale anului, petro
liștii din șantierele de ioraj ale re
giunii Ploiești au forat peste preve
derile planului 9411 metri. în a- 
ceastă perioadă s-a forat cu turbina 
cu 4100 metri mai mult decît preve
deau sarcinile de plan. Ca urmare,

prețul de cost pe metru forat a fost 
redus cu 16 lei față de devizele de 
cheltuieli. Cele mai bune realizări 
în extinderea forajului cu turbina 
le-au obținut brigăzile de sondori 
conduse de maiștrii Ion Stanciu, Ste- 
lian Cucu, Gheorghe Drăghici și 
alții.

Construcții noi 
în Maramureș

Pe șantierele de locuințe din regiunea 
Maramureș se lucrează la darea în fo
losință înainte de termen a unor noi 
apartamente. De la începutul anului și 
pînă acum s-au pus la dispoziția oame
nilor muncii din regiune 185 de aparta
mente. In prezent se lucrează la finisa
rea altor 200 de apartamente. Pînă la 
sfîrșitul anului, în localitățile Baia Mare, 
Satu-Mare, Sighet, Carei, Baia Sprie, 
Cavnic, Baia Borșa, se vor construi 1350 
apartamente, 9 cămine muncitorești, 50 
săli de clasă.

•®.

împăduriri în regiunea 
Suceava

Tinerii din raioanele Gura Humo
rului, Cîmpulung Moldovenesc, Va
tra Dornei și Rădăuți din regiunea 
Suceava au împădurit în primăvara 
aceasta prin muncă patriotică 1 726 
de ha de terenuri supuse eroziunii, 
în timp ce tinerii din raioanele de 
munte lucrează la împăduriri, cei 
din raioanele de șes, printre care 
Botoșani, Săveni, Dorohoi, contri
buie la'întreținerea și ameliorarea 

' în-1, 
pă- 
ac- 

se

pășunilor. Au fost curățite și 
treținute peste 34 000 ha de 
șuni. Economiile realizate prin 
tivitatea tineretului din regiune 
cifrează la peste 1 400 000 lei.

(Agerpres)
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Spre ofelării
BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). In 

luna mai, de la Brașov au plecat 
spre Hunedoara și Reșița numeroa
se trenuri încărcate cu peste 10 000 
tone metal. S-au evidențiat colecti
vele de la fabrica „Emailul roșu”- 
Mediaș, întreprinderea de prefabri
cate din Brașov, uzinele „Indepen
dența” din Sibiu.

Unde își vor petrece 
vacanța studenții ieșeni
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — După 

încheierea sesiunii de examene, stu
denții ieșeni merituoși la învățătură 
vor pleca în taberele de odihnă de 
la Costinești, Sinaia, Izvorul Mure
șului, Predeal, Pîrîul Rece. Peste 
300 de studenți care au nevoie de 
tratament își vor petrece o ijarte a 
vacanței la Olănești, Borsec, Techir- 
ghiol, Sovata.

In total, din centrul universitar 
Iași vor pleca în lunile de vacanță 
la odihnă și tratament peste 2 000 
de studenți.

Adunarea reprezentanților mișcării
pentru pace din R. P. Pomină

La Palatul Marii Adunări Națio
nale s-au deschis vineri dimineața 
lucrările Adunării reprezentanților 
mișcării pentru pace din R.P. Ro
mînă.

Au luat parte peste 800 de dele
gați și invitați din întreaga țară — 
eroi ai muncii socialiste, muncitori, 
ingineri și tehnicieni, colectiviști, 
lucrători din gospodării agricole de 
stat și stațiuni de mașini și trac
toare, conducători ai unor instituții 
de stat și organizații obștești, aca
demicieni, oameni de știință, cul
tură și artă, reprezentanți ai culte
lor, studenți, pensionari, gospodine, 
ziariști romîni și străini.

In prezidiul adunării au fost aleși 
reprezentanți marcanți ai mișcării 
pentru pace din țara noastră. :

Lucrările adunării au fost 'des
chise de acad. Horia Hulubei, vice
președinte al Comitetului național 
pentru apărarea păcii, membru în 
Consiliul Mondial al Păcii.

Cei prezenți au păstrat apoi un 
moment de reculegere în' memoria 
președintelui Comitetului național 
pentru apărarea păcii, Mihail Sado- 
veanu, precum și a altor membri ai 
Comitetului decedați în perioada 
care a trecut de la ultima Conferin
ță națională a mișcării pentru pace 
din R. P. Romînă.

Participanții la adunare au apro
bat în unanimitate următoarea or
dine de zi :

, 1. — Expunerea „Lupta pentru
apărarea păcii, pentru dezarmare 
generală și totală — sarcină cen
trală a timpului nostru".

2. — Alegerea Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă.

3. — Alegerea delegației. care va 
participa la Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace.

La primul punct de pe ordinea de 
zi a luat cuvîntul acad. Mihail Ra
lea, vicepreședinte al Comitetul ti 
național pentru 
membru al Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii. Expunerea a 
liniată în repetate rînduri 
ternice aplauze.

Adunarea a ales apoi în 
täte o comisie de propuneri în ve
derea alegerii Comitetului național 
pentru apărarea păcii și a delega
ției care va participa la Congresul 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace de la Moscova.

In continuarea lucrărilor 
început discuțiile.

apărarea păcii,

fost sub- 
prin pu-

unanimi-

Au luat 
Călinescu, 
Vasile Mușat, 

Dan

cuvîntul acad. Gheorghe 
prof. univ. Aurel Beleș, 

vicepreședinte al 
C.C.S., Dan Bădărău, cercetător 
principal la Institutul de filozofie al 
Academiei R.P. Romîne.

Artistul poporului Sică Alexan- 
drescu a dat apoi citire salutului 
Consiliului Mondial al Păcii adresat 
Adunării reprezentanților mișcării 
pentru pace din R.P. Romînă.

în continuarea discuțiilor au luat 
cuvîntul : Justinian Marina, patriar
hul Bisericii Ortodoxe Romîne, prof, 
univ. Jean Livescu, rectorul Univer
sității din București, scriitorul Tudor 
Teodorescu-Braniște, Aneta Ion, 
mamă eroină, muncitoare fruntașă 
la Fabrica de ulei „Filimon Sîrbu“.

Acad. Mihai Beniuc a citit scriso
rile adresate de academicienii Ion 
Agîrbiceanu și Tudor Arghezi.

Au luat apoi cuvîntul acad. Tudor 
Vianu, prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu, qrtistul poporului Corneliu 
Baba, actrița Liliana Tomescu, An
dreas Lilin, scriitor- de limba germa
nă din Banat, dr. Mozes Rosen, șe
ful cultului mozaic, Gh. Velcescu, 
vechi militant al mișcării muncito
rești din țara noastră, poetul A. Ba- 
konski, Ion Dumitrescu, maestru eme
rit al sportului, care, a dat citire me
sajului adresat de sportivii patriei 
noastre 
mișcării 
Romînă.

în ședința de după-amiază, acad. 
N. Gh. Lupu a adus la cunoștința 
participanților că pe adresa Adună
rii au sosit numeroase telegrame de 
salut din partea unor colective' de 
muncitori, unități socialiste din a- 
gricultură, oameni de știință și cul
tură, precum și din partea comitete
lor pentru apărarea păcii din 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă și 
U.R.S.S.

în cadrul discuțiilor care au ur
mat, au luat cuvîntul : Dumitru Mi
ron, directorul Uzinelor „Grivița 
Roșie", acad. Horia Hulubei, acad. 
Atanase Joja, eroul muncii socia
liste Dumitru Tudose, președintele

Adunării reprezentanților 
pentru pace din R. P.

G.A.C. Stoicănești, regiunea Argeș, 
prof. univ. Balogh Edgar, monsenio
rul Francise Augustin, conducătorul 
arhiepiscopiei romano-catolice de 
București, ing. Gh. Prunache de la 
termocentrala Borzești, prof. univ. 
Traian Ionașcu, prof. univ. Dumitru 
Dumitrescu, tînărul muncitor Aurel 
Chiriță de la Uzinele „Republica“, 
Alexandru Buthi, episcop reformat 
de Oradea, scriitorul Titus Popovici, 
Friedrich Müller, șeful cultului evan
ghelic, sculptorul Oscar Han, prof, 
univ. D. " ’ ‘
tu de la 
nedoara, 
cescu și 
de la Uzinele „23 August“.

A fost ales apoi, în unanimitate, 
Comitetul național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă, compus din 
170 de membri, și delegația care va 
reprezenta mișcarea pentru pace din 
țara noastră la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace. 
Acad. Mihail Ralea a fost ales pre
ședintele comitetului.

Asistența a aprobat în unanimi
tate moțiunea Adunării reprezen
tanților mișcării pentru pace din 
R.P. Romînă.

într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții la adunare au adoptat 
o scrisoare adresată Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor 
adunării a fost rostit de președintele 
Comitetului național pentru apărarea 
păcii, acad. Mihail Ralea.

*
Seara, la Teatrul de operetă a 

avut loc un spectacol cu opereta 
„Lysistrata", dat în cinstea partici
panților la Adunarea reprezentanți
lor mișcării pentru pace din R. P. 
Romînă. (Agerpres)

Pippide, oțelarul Ilie Bleo- 
Combinatul siderurgic Hu- 
prof. arhitect Octav Doi- 
muncitorul Ștefan Mușat
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Lucrările de întreținere
a culturilor
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In raionul

Constructori ai noului furnal de Ja Hunedoara. Tovarășul Ion
Mihăilă, șeful brigăzii de instalatorî-rețele, discută, împreună cu membrii 
colectivului săr, planul lucrărilor pe care le au de îndeplinit.

(Foto : Agerpres)

In regiunea Crișana
Pe ogoarele regiu- terminată 

nii Crișana se lucrea
ză intens la întreține
rea culturilor. în gos
podăriile colective din 
regiune prima prașilă 
la porumb pentru 
boabe s-a făcut pe a- 
proape întreaga su
prafață de 109 462 ha 
cultivate, iar la po
rumbul pentru siloz — 
pe 93 la sută din su
prafață. în cele mai 
multe gospodării co
lective se execută în 
prezent prașila a 2-a 
la porumb și la floa
rea-soarelui, iar la 
sfecla de zahăr și car
tofi — cea de-a 
prașilă.

La gospodăria 
lectivă „Revoluția 
cialistă'' 
Sălard, raionul Ora
dea, datorită bunei 
organizări a muncii 
pe brigăzi și echipe, 
prașila I pe cele 
535 ha cu porumb, din 
care 400 ha pentru o 
producție de 5 000 kg 
boabe la ha, a fost

co- 
so- 

din comuna 
raionul 

datorită 
a j

de mult. 
Acum se muncește la 
cea de-a doua prași
lă mecanică și ma
nuală la porumb pen
tru boabe.

Sînt avansate și lu
crările de întreținere 
la gospodăriile colec
tive din comuhct Biha- 
ria și. în multe altele 
din raionul Oradea. 
Rezultate bune s-au 
obținut pînă acum și 
în raioanele. Gura- 
honț, Criș, Ineu, Sa- 
lonta, raioane frun
tașe pe reqiune la 
prășitul porumbului. 
Și în raionul Marghita 
întîlnești în aceste zile 
pe ogoare mii de ță
rani colectiviști care 
lucrează la prășit. în 
gospodăriile colective 
Valea lui Mihai, Săla- 
cea, Sînnicolau, Să- 
cueni și altele, după 
terminarea primei pra- 
șile la porumb, colec
tiviștii se întrec la 
executarea celei de-a 
doua prașile.

Trebuie

că nu toate gospodă
riile colective din ra
ion au fost îndrumate 
să lucreze cu togtè 
forțele la întreținerea 
culturilor. Pînă. Ia 8 
iunie, în raionul Mar- 
ghita s-a executat 
prima prașilă la po
rumb boabe pe numai 
18 739 ha din cele 
20 478 ha existente. 
La gospodăria colec
tivă din Ciutelec s-au 
prășit doar 25 de hec
tare din cele 158 de 
hectare cultivate cu 
porumb pentru boabe. 
O situație asemănă
toare este și în' gos
podăriile din Moara 
de Rîturi, Almășu Mic.

Este de datoria con
siliului agricol regio
nal și a consiliilor a- 
gricole raionale să în
drume în așa fel lu
crările de întreținere 

sje 
in
ter

încît acestea să 
poată desfășura 
tens în întreaga 
giune.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii’spus însă

Alexandria
I”

ALEXANDRIA (coresp. „Scîn
teii“). — Cu ajutorul dat de me
canizatori, colectiviștii din raio
nul Alexandria se străduiesc să 
execute la timp și de bună cali
tate lucrările de întreținere a 
culturilor. Pînă în prezent ei au 
terminat prașila a Il-a la floa
rea-soarelui și sfecla de zahăr. 
A fost prășit a doua oară porum
bul pe o suprafață de 24 000 ha, 
din cele 27 000 ha însămânțate cu

această cultură în întregul raion. 
In majoritatea gospodăriilor co
lective a început prașila a IlI-a. 
Pînă acum au fost prășite a treia 
oară sfecla de zahăr de pe o su
prafață de 1 200 ha din cele 1 500 
însămânțate cu această cultură și 
floarea-soarelui pe o suprafață 
de 2 295 ha. In unele gospodării 
s-a prășit pentru a treia oară po
rumbul de pe aproape 5 000 ha.
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Lupta pentru apărarea păcii, pentru dezarmare generală $i tot« 

sarcină centrală a timpului nostru
Expunerea acad. Mihail Ralea

Ne-am întîlnit aci — a spus M. 
Ralea — pentru a dezbate împreună 
cea mai importantă și mai arzătoa
re problemă a zilelor noastre, pro
blema care preocupă în cel mai înalt 
grad pe toți oamenii cinstiți din lu
mea întreagă — problema păcii și 
a războiului.

Poporul nostru, angajat într-o 
măreață operă constructivă, este sin
cer atașat cauzei păcii. Călăuziți de 
partidul clasei muncitoare, înaintăm 
neabătut pe drumul de victorii al 
socialismului. Privind chipul nou al 
țării, veșmintele luminoase, pline de 
frumusețe pe càré. le-au îmbrăcat 
orașele și satele, noile uzine ce se 
înalță, șantierele mereu maj nume
roase ce apar pretutindeni, ogoarele 
fără haturi ale gospodăriilor colec
tive, încercăm un legitim sentiment 
de mîndrie patriotică, de satisfacție 
și bucurie pentru ascensiunea neîn
treruptă a țării noastre.

Mărețele schimbări' înnoitoare pe
trecute în viața poporului nostru se 
datoresc muncii creatoațe, avîntate 
a eroicii clase muncitoare, țărănimii 
și intelectualității. Aceste succese 
ilustrează justețea și clarviziunea 
politicii Partidului tyluncitQresc Ro- 
mîn, cîrmaciul înțelept și încercat al 
poporului nostru.

Niciodată. în'. ' întreaga șa istorie 
țara noastră nu a- cunoscut o ase
menea unitate a tuturor forțelor 
sale creatoare în jurul partidului și 
guvernului, a conducerii țării. Nici 
un om care-și iubește cu adevărat 
patria nu poate sta deoparte de gi
gantica operă constructivă pe care 
harnicul nostru popor o înfăptu
iește.

Pe deplin încredințată că realiză
rile pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului în patria noastră 
sînt o contribuție la întărirea for
țelor păcii în lumea întreagă, miș
carea pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă își manifestă adeziu
nea la măreața operă constructivă 
ce se înfăptuiește, sub conducerea 
partidului, pentru înflorirea patriei, 
pentru prosperitatea poporului nos
tru.

în continuarea expunerii Sale, M. 
Ralea a subliniat că în prezent nu 
există problemă mai stringentă, mai 
de răspundere pentru țări și popoa
re decît preîntîmpinarea unui nou 
război.

Cele două războaie mondiale în 
viitoarea cărora a fost aruncată în 
trecut omenirea au adus zeci de mi
lioane de jertfe omenești și pierderi 
incalculabile. înțelege însă oricine 
că în cazul unui nou război mon
dial, acum, cînd tehnica militară a 
cunoscut o dezvoltare nemaipomeni
tă, cînd există arme cu o ufriașă ca
pacitate de distrugere, calamitățile 
pe care el le-ar aduce popoarelor ar 
fi incomparabil mai mari decît ace
lea ale trecutelor războaie mon
diale.

Spre fericirea popoarelor, spre 
binele cauzei păcii, în viața inter
națională au avut loc schimbări ra
dicale, care au o influență hotărî- 
toare asupra dezvoltării evenimen
telor. Trăim într-o epocă în care 
forțele păcii și progresului precum
pănesc asupra forțelor războiului și 
agresiunii, iar această superioritate 
în raportul de forțe se accentuează 
necontenit în favoarea forțelor care 
apără pacea.

Analizarea realităților contempo
rane, a-proceselor ai căror tnartori 
și participant sîntem, demonstrea
ză că în prezent adepților războiu
lui li se opun forțe uriașe, în con
tinuă creștere.

Forța fundamentală a apărării 
păcii, principala ei chezășie este sis
temul mondial socialist — comuni
tate a popoarelor libere și suverane 
care construiesc orânduirea nouă, 
socialismul și comunismul. Prin stră
lucitele victorii obținute pe tărîmul 
construcției pașnice în folosul omu
lui, prin gigantica forță materială și 
morală, prin capacitatea de atracție 
pe care o exercită politica lui de 
apărare coițsecventă a păcii, siste
mul mondial socialist s-a transfor
mat în factorul determinant al dez
voltării istorice în direcția cores
punzătoare intereselor tuturor po
poarelor, în direcția păcii și pro
gresului. Are o însemnătate deose
bită pentru cauza păcii faptul că 
Uniunea Sovietică, țările socialiste 
dispun de o uriașă capacitate de 
apărare și ripostă față de orice ten
tative de agresiune din partea ad
versarilor păcii ; în mîinile țărilor 
socialiste cele mai moderne arme re- 
prezentînd un factor esențial de frî- 
nare a tendințelor agresive ale ama
torilor de aventuri.

Alături de țările socialiste, țările 
independente din Asia, Africa, A- 
merica Latină, care au scuturat lan
țurile colonialismului și care sînt 
profund interesate în menținerea 
păcii, joacă un rol tot mai activ 
în viața internațională. Mărețul 
proces istoric al prăbușirii sistemu
lui colonial subminează continuu po
zițiile forțelor agresiunii, întărește 
pozițiile apărătorilor păcii.

Constituie un fenomen pozitiv al 
vieții internaționale și politica altor 
state nesocialiste, care, înțelegînd 
pericolul pe care-1 implică partici
parea la blocurile militare agresive, 
se pronunță pentru neutralitate și 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
cu toate țările.

Cea niai consecventă și mai com
bativă luptătoare pentru pace este 
clasa muncitoare. Lupta ei activă în 
țările capitaliste pentru satisfacerea 

revendicărilor economice, pentru un 
trai mai bun, pentru drepturi și 
libertăți democratice, împotriva o- 
fensivei reacțiunii și recrudescenței 
fascismului se împletește tot mai 
strîns cu lupta împotriva cheltuie
lilor necesitate de pregătirile de 
război, împotriva bazelor militare 
străine, a pactelor agresive, într-un 
cpvînt cu lupta pentru pace.

Unul din factorii .importanți ai 
vieții internaționale îl constituie 
dezvoltarea continuă a marii noas
tre mișcări, mișcarea contemporană 
împotriva războiului, pentru apărarea 
păcii. Forța acestei mișcări constă 
în caracterul ei de masă, activ și 
eficient, în faptul că la ea parti
cipă organizații naționale și inter
naționale, uniuni și organizații sin
dicale, de femei, de tineret, stu- 
denți, personalități de vază de cele 
mai diferite concepții politice, filo
zofice și religioase. La baza acțiu
nilor lor unite stă năzuința comună 
spre asigurarea unei păci trainice, 
•convingerea că în zilele noastre ma
sele pot avea un rol tot mai activ 
în rezolvarea problemelor vieții in
ternaționale. în continuare, vorbito
rul s-a referit la o serie de acțiuni 
de masă și de personalități din țările 
occidentale care au o poziție mili
tantă pentru pace — subliniind că 
toate acestea ilustrează creșterea și 
lărgirea mișcării pentru pace.

De aici, din adunarea noastră, ne 
reafirmăm simpatia, sprijinul, soli
daritatea cu toți cei care înțelegînd 
marele comandament al vremii 
noastre și-au dat mîna în apărarea 
vieții. Referindu-se la tabloul însu- 
flețitor al uriașelor forțe contempo
rane, care se contrapun adepților a- 
gresiunii, vorbitorul a subliniat : 
Dacă toate aceste forțe vor acționa, 
unite, din ce în ce mai activ și mai 
organizat, războiul va putea fi p_re- 
întîmpinat, iar, pe măsura întăririi 
continue a lagărului socialist, a tu
turor forțelor care apără pacea, se 
ivește posibilitatea ca războiul mon
dial să fie exclus definitiv din viața 
societății.

Popoarele se conving tot mai 
mult că lupta pentru pace trebuie 
dusă în prezent, fără a aștepta cea
sul al 12-lea, momentul cînd bom
bele ar cădea și cînd eforturile de 
stăvilire a războiului ar deveni za
darnice.

Arătînd că în prezent există o 
singură alternativă : ori coexistența 
pașnică, ori un război pustiitor, vor
bitorul a subliniat :

Țările socialiste se pronunță ferm 
și consecvent pentru coexistența 
pașnică între cele două sisteme — 
capitalist și socialist. Ele pornesc 
de la ideea că, pentru a învinge, so
cialismul nu are nevoie de război.

Popoarele lumii cunosc și acordă 
o înaltă apreciere politicii externe 
dinamice și realiste a guvernului 
Uniunii Sovietice, inițiativelor și 
propunerilor sale constructive, în
dreptate consecvent spre micșorarea 
încordării internaționale, zădărnici
rea acțiunilor cercurilor agresive, 
consolidarea păcii. Uniunea Sovie
tică, toate statele socialiste, militea
ză neobosit pentru reglementarea 
problemelor internaționale litigioase 
și nerezolvate, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, pen-, 
tru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare între state, pentru unirea for
țelor interesate în înfăptuirea aces
tor țeluri nobile.

în cadrul acestei politici de co
existență pașnică, țările socialiste 
acționează în permanență pentru 
dezvoltarea relațiilor economice re
ciproc avantajoase, pentru schim
buri culturale menite să contribuie 
la mai buna cunoaștere și apropiere 
între popoare. Toate aceste inițiati
ve și acțiuni de politică externă ale 
țărilor socialiste au un profund ră
sunet în inimile milioanelor de oa
meni cinstiți de pretutindeni, întă
resc convingerea popoarelor că la
gărul socialist este purtătorul stin
dardului păcii, determină continue 
deplasări în direcția favorabilă cau
zei păcii. Tot mai mulți oameni se 
conving că politica „războiului 
rece”, a „pozițiilor rigide” este o po
litică nerealistă, mioapă, lipsită de 
perspectivă. Este caracteristic în a- 
ceastă privință, de pildă, faptul că 
în ciuda măsurilor de discriminare 
și a opreliștilor în domeniul comer
țului internațional la care' recurg 
adversarii colaborării internaționale, 
în ciuda eforturilor pe care le de
pun inițiatorii Pieței comune — 
bloc economic destinat să promo
veze interesele monopolurilor și ale 
sistemului lor agresiv N.A.T.O. — 
oameni de afaceri lucizi din Occi
dent se pronunță tot mai deschis 
pentru relații comerciale cu țările 
socialiste, relații pe care viața le și 
impune cu necesitate.

Promovînd politica de coexistență 
pașnică, nu ignorăm nici un mo
ment că ea nu numai că nu exclu
de, ci presupune în mod necesar 
lupta de idei între socialism și capi
talism, iar noi înțelegem să milităm 
în mod consecvent pentru afirma
rea superiorității ideologiei socia
liste, pătrunsă de cel mai profund 
umanism, de spiritul păcii, priete
niei și înțelegerii între popoare.

Soluția radicală pentru asigurarea 
păcii — a subliniat în continuare 
vorbitorul — o constituie dezarma
rea generală și totală, problema nu
mărul unu a vieții internaționale.

„Dezarmarea generală — spunea 
laureatul Premiului Nobel, profeso
rul american Linus Pauling — a 
devenit azi temelia temeliilor vieții 

și libertății popoarelor”. Un aseme
nea mod de a sugera soluția-cheie 
pentru evitarea unui război atomic 
ar trebui însușit dfe'jțoți compatrio- 
ții săi, inclusiv membrii așa-numitei 
societăți utopice americane care își 
pierd timpul cu amenajarea unui 
atol, rătăcit în sudul Pacificului în- 
țr-un fel de „arcă a lui Noe“ pentru 
un grup de persoane rigurhș selec
ționate. N-ar fi mai înțelept ca e- 
forturile comune ale oamenilor de 
stat, diplomaților și ale tuturor oa
menilor planetei noastre să se 
unească pentru o conviețuire pașni
că în folosul tuturor, astăzi cînd 
pînă și o greșeală tehnică sau ne-, 
bunia unor maniaci ar putea fi 
scînteia în stare șă dezlănțuie un 
ihcendiu termonuclear ?

Țările socialiste militează con
secvent pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale. Programul 
dezarmării generale și totale, pre
zentat pentru prima oară de Uniu
nea Sovietică, a pătruns în con
știința tuturor popoarelor, a fost 
îmbrățișat de masele cele mai largi.

După ce a evidențiat propunerile 
și eforturile depuse de delegațiile 
țărilor socialiste la actuala confe
rință de la Geneva, vorbitorul a 
spus :

Din păcate rezultatele obținute 
pînă în prezent la Genevă sînt de
parte de a fi satisfăcătoare. Răspun
derea aparține puterilor occiden
tale. Delegația Statelor Unite a pre
zentat propuneri proprii cu o mare 
întîrziere, cît despre conținutul 
acestora s-a putut constata incon
sistența în ce privește măsurile reale 
de dezarmare și în schimb caracte
rul foarte amănunțit în ce privește 
obținerea de avantaje militare uni
laterale și instituirea unor măsuri 
de control fără dezarmare, de fapt 
măsuri de spionaj militar.

Desigur, nu ne-am închipuit că 
drumul spre un acord cu privire la 
dezarmare va fi ușor de parcurs. 
Țările socialiste manifestă dorința 
de a depune în continuare eforturi 
pentru a se învinge greutățile, pen
tru a se găsi căi de apropiere a po
zițiilor.

Pînă acum însă, formula ameri
cană „experiențe și tratative“ s-a 
dovedit a fi valabilă numai pe ju
mătate și anume în prima ei parte. 
Sînt deja două luni de cînd lumi
na incandescentă a ciupercilor explo
ziilor atomice din zona insulei 
Christmas a dat în vileag intenția 
cercurilor agresive de a înteți ,cursa 
înarmărilor, de a accentua și mai 
mult încordarea internațională. Ig- 
norînd apelurile la rațiune, valurile 
de proteste ale opiniei publice ce se 
succed cu amploare crescîndă, ace
leași cercuri au trecut la explozii nu
cleare în păturile superioare ale at
mosferei, învecinate cu spațiul cos
mic. Guvernul Statelor Unite și-a 
asumat astfel o grea răspundere 
pentru extinderea cursei înarmărilor 
în Cosmos, pentru noile prejudicii 
pe care le aduce păcii. De la acea
stă tribună condamnăm cu indignare 
asemenea acte contrare intereselor 
securității și progresului popoarelor. 
Spațiul cosmic trebuie să fie o zonă 
a păcii, un laborator de cercetări și 
colaborare în folosul tuturor.

O problemă esențială a vieții in
ternaționale este problema germană. 
Ignorînd lecțiile istoriei, participan-’ 
ții Ia blocul agresiv N.A.T.O. încu
rajează activitatea militariștilor vest- 
germani, care nu-și ascund intențiile 
revanșarde.

Pornind de la interesele tuturor 
popoarelor europene, care au dat 
grele jertfe în lupta împotriva agre
siunilor hitleriste, statele socialiste 
militează pentru lichidarea rămăși
țelor celui de-al doilea război mon
dial, prin încheierea tratatului de 
pace cu Germania și normalizarea 
pe această cale a situației din Ber
linul occidental. Soluționarea pro
blemei germane poate fi abordată 
numai pornindu-se de la realitățile 
vieții — existența celor două state 
germane, necesitatea respectării su
veranității R. D. Germane, a 
curmării regimului de ocupație în 
Berlinul occidental.

Referindu-se la o série de alte 
exemple ale politicii promovate de 
cercurile imperialiste agresive, vor
bitorul a spus în continuare : Po
litica ostilă păcii și înțelegerii inter
naționale este condamnată de po
poare, suferă eșec după eșec, duce 
la izolarea promotorilor ei. Cu amă
răciune recunoaște comentatorul a- 
merican Roscoe Drummond că „există 
o dificultate tot mai mare în impu
nerea punctului nostru de vedere. 
Am pierdut poziții importante în in
fluențarea statelor“.

Actuala situație internațională im
pune guvernelor țărilor occidentale 
să dea dovadă de tot mai multă în
țelepciune politică, să nu ignoreze 
realitățile majore ale contempora
neității.

Ocupîndu-se apoi de politica ex
ternă a R.P. Romîne, M. Ralea a ară
tat că conținutul acesteia este deter
minat de caracterul orînduirii noa 
stre interne socialiste. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că 
„alături de celelalte țări socialiste, 
Republica Populară Romînă duce o 
politică de apărare fermă a păcii, de 
micșorare a încordării internaționale 
și de, promovare a coexistenței paș
nice".

Piatra unghiulară a politicii noa
stre externe o reprezintă prietenia 

și alianța de nezdruncinat cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări so
cialiste, întărirea neîncetată a siste
mului mondial socialist. între po
porul romîn și popoarele Uniunii 
Sovietice și din celelalte țări socia
liste există relații de strînsă prie
tenie și frățească colaborare. Peste 
cîteva zile va avea loc în țara noa
stră un eveniment important : vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale sovietice, în frunte cu eminen
tul luptător pentru comunism și 
pace, N. S. Hrușciov. Poporul nostru 
se pregătește să întîmpine cu căl
dură pe solii marelui popor sovie
tic, constructor al comunismului.

R. P. Romînă militează consecvent 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările indiferent de orînduirea 
lor social-economică.

An de an s-au dezvoltat relațiile 
diplomatice, economice și culturale 
ale țării noastre cu statele ce și-au 
cucerit independența din Asia, Afri
ca și America Latină.

Propunerile țării noastre privind 
crearea unei zone denuclearizate în 
sud-estul Europei și înfăptuirea unei 
largi colaborări balcanice au găsit 
un puternic răsunet. Ele devin cu 
atît mai actuale acum cînd numeroa
se state recunosc însemnătatea sta
bilirii de zone denuclearizate ca un 
pas important spre înfăptuirea de
zarmării generale și totale.

M. Ralea a subliniat apoi carac
terul larg, reprezentativ al mișcării 
pentru pace din țara noastră și a 
trecut în rev'istă principalele ei ac

tivități pe plan intern și internațio
nal, spunînd între altele :

în colaborare cu organizațiile de 
masă și obștești, comitetele de luptă 
pentru pace de pe întreg cuprinsul 
țării au organizat diverse ma
nifestări la care au luat par. 
te zeci și sute de mii de ce
tățeni care și-au exprimat adeziu
nea deplină față de politica de pace 
și înțelegere între popoare promo
vate de statul, nostru. Munca entu
ziastă a zecilor de mii de activiști 
obștești ai comitetelor de luptă pen
tru pace a cuprins toate categoriile 
sociale, unind în cadrul manifestă
rilor pentru pace oameni de cele 
mai diferite profesiuni, preocupări, 
reprezentanți ai cultelor.

Arătînd că în țara noastră, ideea 
convocării Congresului Mondial pen
tru dezarmare generală și pdes, cé 
va avea loc luna viitoare la Mos
cova, a fost îmbrățișată călduros, 
M. Ralea a subliniat largul ecou de 
care această inițiativă se bucură în 
întreaga lume.

Acțiunea de sprijinire a Congre
sului, de mobilizare a opiniei pu
blice în jurul ideilor pentru care a 
fost' convocat, se desfășoară cu in
tensitate crescîndă. Peste 50 de'de- 
putați și 100 de membri ai Acade
miei Naționale de Literatură din 
India patronează o largă mișcare de 
adeziune la țelurile Congresului. 
Consiliul național al partizanilor 
păcii din R.A.U. a publicat un apel 
către toți cetățenii țării prin care 
îi cheamă să sprijine activ Congre
sul mondial. Un mare număr de 
personalități dintre care multe ne
legate de Consiliul Mondial al Pă
cii, cum ar fi Jomo Kenyata, Cyrus 
Eaton, canonicul John Collins, Al
bert Schweitzer, scriitorul Somerset 
Maugham au declarat că împărtă
șesc ideile nobile care sînt la baza 
Congresului.

Congresul va prilejui o discuție 
liberă și sinceră asupra tuturor pro
blemelor privind pacea și dezarma
rea, cu participarea reprezentanților 
a diferite pături sociale, concepții 
politice și religioase. Acordăm o 
deosebită importanță faptului că 
discuția de la Congres își propune 
să se materializeze într-o largă ac
țiune în favoarea dezarmării.

Delegații noștri vor trebui să a- 
ducă la Congres o contribuție activă 
la discutarea tuturor problemelor. 
Călăuza lor va fi dorința sinceră de 
înțelegere și colaborare în slujba 
păcii, a întregului nostru popor.

Delegații pe care îi vom alege vor 
exprima la Congres sentimentele și 
hotărîrea ce ne animă pe toți de a 
munci neprecupețit pentru înflorirea 
și întărirea patriei socialiste, prin
cipală contribuție pe care o aduce 
R. P. Romînă în frontul luptătorilor 
pentru pace.

Delegației noastre la Congresul 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace să-i încredințăm mandatul 
de a afirma hotărîrea poporului ro
mîn de a lupta consecvent pentru 
destinderea încordării internaționa
le, stăvilirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmarea generală și to
tală.

Delegația noastră va milita pen
tru apropierea, coeziunea tuturor 
celor ce sînt sincer atașați cauzei 
păcii, fără deosebire, de opinii sau 
credințe.

în încheiere M. Ralea a spus :
Drumul spre o pace trainică este 

■el al luptei active a popoarelor. în 
iceastă luptă poporul romîn, ca și 
pînă acum, își va aduce întreagă 
■ontribuție.

Privim cu optimism viitorul. For
țele ce apără pacea sînt imense. 
Luptînd unite, ele sînt câpabile să 
zădărnicească uneltirile dușmanilor 
păcii și să asigure popoarelor un 
climat prielnic muncii pașnice, crea
toare.

Adevărul și rațiunea vor triumfa ! 
Cauza păcii este de neînvins !

în aceste zile, conduși de învățătorii lor, elevii din clasele I—IV participă la scurte excursii, plimbări, 
activități sportive, vizitează întreprinderi, muzee și expoziții. în fotografie : un grup de școlari din Ca
pitală în vizită la aeroportul „Băneasa“. Adrian Crețescu, dispecerul principal al aeroportului, le explică 
piicilor oaspeți cum sînt construite avioanele și le povestește despre munca interesantă a aviatorilor. 

(Foto : R. Costin)
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Noutăti din stațiunile 
balneoclimaterice

Pe însoritul litoral sau în pitoreș- 
tile localități de munte, cele 37 de 
stațiuni balneo-climaterice vor putea 
primi în acest an ia odihnă sau tra
tamente peste 520.000 de oameni ai 
muncii. Sfaturile populare, întreprin
derile balneare regionale au luat 
din vreme măsuri de îmbunătățire 
a condițiilor de găzduire, de mo
dernizare și înfrumusețare a vile
lor, străzilor, parcurilor.

în stațiunile de pe Valea Oltului, 
vizitatorii vor găsi anul acesta multe 
lucruri noi. La Călimănești se mo
dernizează vila „Oltul", care are 165 
de locrtri ; la Olănești este gata .un 
bloc alimentar alcăiuit dintr-o mqre 
cantină, bucătărie etc. Tot aci s-a 
terminat construcția unui complex 
comercial care cuprinde magazine, 
un restaurant, o cofetărie. La Go
vora se lucrează ia racordarea sta
țiunii la rețeaua sistemului energe
tic național și la introducerea ilu
minatului fluorescent. Se mai con
struiesc blocuri alimentare asemă
nătoare celui de la Olănești și în 
localitățile Sovata, Herculane, Sîn- 
georz.

La Băile Herculane începe con
strucția unui complex hotelier mo
dern cu 500 de locuri și a unui mare 
cinematograf. Mari lucrări de ali
mentare cu apă potabilă sau de ca
nalizare se fac și la Călimănești, 
Predeal, Amara, Sîngeorz, Victoria, 
Tușnad, Sovata, Sinaia, Borsec, Man
galia. Pe litoral se construiește o 
conductă în lungime de 5,8 km pen
tru aprovizionarea cu apă a unor 
stațiuni și o alta pentru canalizare 
în lungime de 6,5 km ; se amena
jează totodată sursele de apă și 
stațiile de pompare. La Buziaș s-a 
dat în folosință o casă de odihnă, 
la Amara se vor termina încă două 
pavilioane cu cîte 100 de paturi, iar 
la Eforie-sud începe construcția unei 
case de odihnă cu 500 de locuri și 
a unui pavilion pentru băi reci ; și 
la Sîngeorz se află în construcție un 
complex de cazare cu 500 de locuri.

S-au luat de pe acum măsuri ca 
în toate stațiunile, pe timpul cît va 
dura sezonul balnear, să se supli
menteze numărul cadrelor medico- 
sanitare în vederea unei mai bune 
asistențe medicale ; voi lucra în sta
țiuni, pe lîngă medicii balneologi 
permanenți, 350 de medici și 600 de 
cadre sanitare medii.

TEATRE • ©Jmotniffl •Tetev/zfa/ie »Radio
TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 

R.P. ROMÎNE : EVGHENI ONEGHIN — 
(orele 19,30).

TEATRUL DE ’ STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : O SCRISOARE 
PIERDUTA — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : VICLENIILE LUI SCAPIN — (o- 
rele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA 
— (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : MAMOURET — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (0- 
rele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : MĂRIA SA BĂRBATUL — 
(orele 19,30).

TEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI ■ 
IAȘII-N CARNAVAL și MILLO DIREC
TOR — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAI
MUȚA și ROCHIȚA CU FIGURI - 
(orele 16). (Sala Academiei) : CACTUS 
ÎNTÎIUL ȘI ULTIMUL — (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTE 
ț- (orele 20). (Sala Victoriei 174) : ȘAPTI 
NOTE POTCOVITE — (orele 20).
, CIRCUL DE STAT : CESKQSLOVEN 
SKÊ ATRAKCË (spectacol prezentat d< 
circul din Praga) — (orele 20).

RAZE PE GHEAȚA : Patria (10: 12,16 
14,30; 16.45; 19; 21,15), București (9; 11: 
13; 15; 17; 19; 21), Stadionul Renublicii 
(20,15). COMEDIANȚII : Stadionul Dina 
mo (20,15). ÎNVIEREA — ambele serii 
Republica (9: 12,30; 10,15; 20,10), Elen.'- 
Pavel (9; 12,30; 16,15; 20 — grădină 20,30) 
AGRAFA ALBA : I. C. Frțmu (9; 11; ,13: 
15: 17; 19; 21 - grădină 20,30), Stadionul 
Giulești (20,15) Alex. Sahia (10,15; 12; 15: 
17; 19 — grădină 20,30), Gh. Doja (10,15: 
12,15; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15). POMPIE
RUL ATOMIC ridează la clnemațogra, 
fele V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), 23 Au 
gust (9: 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,15 - gră 
dină 20.30). APARTAMENTUL — cinema
scop : Lumina (9.30; 11,45; 14; 16,15; 10.45; 
21). S-A FURAT O BOMBA rulează la ci

ISTORIA DIPLOMAȚIEI —
VOLUMUL I

grafiei romîne literare“
(1780—1848) redactată sub condu
cerea acad. Tudor Vianu.

Tot Editura Academiei R. P. Ro
mîne a publjcat și volumul IV din 
„Studii clasice".

A început publicarea în limba 
romînă a celei de-a doua ediții a 
„Istoriei diplomației", lucrare în 
trei volume, sub redacția : V. A. 
Zorin, Y. S. Semionov, S. D. Skaz- 
kin, V. M. Hvostov. îngrijirea știin
țifică a ediției romînești : Acad. P. 
Consfanfinescu-lași.

Prima ediție a lucrării, tradusă în 
limba romînă în anii 1946—1948, 
ajungea pînă la începutul celui de-al 
doilea război mondial. A doua e- 
diție inclyd^ continuarea celui 
de-al treilea volum pînă la începu
tul Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei, urmînd să i se adauge 
alte volume privind istoria diplo
mației în timpul războiului și în pe
rioada postbelică.

Primul volum al lucrării „Istoria 
diplomației", apărut în Editura 
Științifică, cuprinde istoricul relații
lor internaționale și al diplomației 
de-a lungul cîtorva milenii, pînă în 
anii 1870—1871. La elaborarea aces
tui volum au luat foarte : V. P. Po
temkin, S. V. Bahrușln, A. V. Efi
mov, E. A. Kosminskl, 
cinițki, V. S. Sergheev, 
kin, E. V. Tarie, V. M.

CONTRIBUȚII LA

A. L. Haro- 
S. D. Skaz- 
Hvostov.

ISTORIA
LIMBII ROMÎNE LITERARE 
ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

în Editura Academiei R, P. Romî
ne a apărut volumul al lll-lea din 
„Contribuții la Istoria limbii romîne 
literare în secolul al XIX-!ea“. Vo
lumul cuprinde următoarele studii : 
„Limba și stilul Tui I. Budai-Delea- 
nu în „Țiganiada" de Luiza și Mir
cea Seche, „Despre limba docu
mentelor administrative la începutul 
secolului trecut (1800—1820)“ de 
Gh. Bulgăr, „Contribuții la studiul 
terminologiei juridico-administrative 
romînești din Transilvania de la în
ceputul secolului al XlX-lea" de R. în școala medie. 
Todoran, „Diferențele lingvistice 
dintre cele două ediții ale Aritme
ticii lui G. Asachi“ de D. Căples- 
cu, „Observații privitoare la lexicul 
prozei artistice a lui N. Filimon" de 
I, Gheție și prima parte a „Biblio-

nematograful Maxim Gorki (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). ÎNTRE DOUĂ IUBIRI : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . ANII FECIORIEI : Victoria (10; 12;
15;. 17; 19; 21), V, Roaită (15; 17; 19). CASA 
SURPRIZELOR rulează în continuare 
de Ia orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. OMUL AMFI- 
BIE : 13 Septembrie (10; 12,15; 14,30; 10,45; 
19; 21,15). LUNGA NOAPTE A LUI ’43: Ti
neretului (16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 
16,30; 18,45; 21). POVESTE SENTIMENTA
LA : înfrățirea între popoare (10,30; 16; 
18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30), Ilie Pin- 
tilie (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). IN- 
TOARCE-TE ; 1 Mai (10; 12; 16; 18,15;
20.30) , G. Coșbuc (10; 12; 16; 18,15; 20,30).
ROSITA ; Cultural (16; 18,15; 20,30). CHE
MAREA MĂRII DE GHEAȚA : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la ore
le 9,30 pînă la orele 21), Libertății 
(16,30; 18,30). IUBIRE ÎNCĂTUȘA
TĂ : 8 Mantie (16; 18; 20). MILIO
NUL : Grivița (15; 17; 19; 21). CAR
MEN DE LA RONDA : B. Delavrancea 
(11; 16; 18; 20). CINE-I DE VINĂ ? : 16 
Februarie (16; 18; 20), Popular (16; 18,30;
20.30) . GARDIANUL : Unirea (15; 17; 19 — 
grădină 20,30). FII FERICITA, ANI ! ru
lează la cinematograful C-tln David 
(15,30; 18; 20,30). SABIE ȘI ZAR : Drumul 
>erii (16; 18; 20). CĂLĂTORIILE LUI 
GULLIVER : Flacăra (11; 15; 17; 19; 21). 
Volga (10,30; 15; 17; 19; 21). CURCANII 
rulează la cinematograful T. Vladimires- 
cu (16; 18; 20). ULTIMA REPRIZĂ : Mun
ca (16; 18,15; 20,30). 8 Mai (15; 17; 19; 21) 
IN NOAPTEA SPRE 13 1 Moșilor (16. 
8,15; 20,30). ȘOFERII IADULUI rulează 
a cinematograful Doncâ Simo .(10; 12; 
•5; 17; 19 - grădină 20,30). DON QUI 
1OTTE rulegză la cinematograful M. E- 
ninescu (16; 18,15; 20,30). POST-RES 
CANT : Fțoreasca (10; 16; 18,15: 20,30) 
/ALEA MÎNDRA • N. Bălcescu (10; 12; 
0; 18,15; 20.30). DUPA DOI IEPURI ru- 
ează la cinematograful G. Bacovia (16: 
18; 20). PESCUITORII IN APA TULBU
RE ; Olga Bancic (15,30; 18 — grădină 
■>0,30). MAI TARE CA URAGANUL : 30 
Decembrie (16; 18: 20). PROCESUL MAI
MUȚELOR — rulează la cinematograful 
Aurel Vlalcu (14: 16,20: 18.40; 21). CAI
DUL 1 Grădina 8 Martie (30,30). BĂIEȚII 
NOȘTRI rulează la Grădina V. Roaită

LUCRĂRI DE MEDICINĂ

Editura Medicală a publicat, re
cent, cîteva, lucrări noi, dintre care 
amintim : Manual de laborator cli
nic (autori : dr. I. Alteraș, conf. N. 
Cajal, dr. I. Cojocaru, dr, S. Co- 
moroșan, dr. P. Dăncescu, dr. T. le- 
remia, dr. V. Kondi,; chimist Na
talia. Mitrică); cuprindp o serie de 
tehnici de laborator, grupate pe 
cele șase specialități ale laborato
rului clinic de diagnostic curent. 
Nutriție și dielolerapie ■ de Mircea 
Petrescu și Aurora Suțianu este un 
manual destinat în special școlilor 
tehnice de asistente medicale și de 
asistente diefeticiene. Manual de 
ffizioîogie, sub redacția prof. N. 
BumbăcesCu, înfățișează patologia 
generală a tuberculozei, metodele 
de investigație, clasificarea forme
lor clinice ale bolii și tratamentul 
ei, epidemiologia și profilaxia tu
berculozei, organizarea luptei îm
potriva acestei boli în țara noastră,

NOI TRADUCERI
DIN LITERATURA

MATEMATICĂ SOVIETICĂ 

în ultimul timp, Editura Tehnică 
a publicat traducerea unor lucrări 
sovietice în domeniul matematicii. 
„Probleme neelcmenîare tratate e- 
lementar" de A. M. lag'om, I. M. 
laglom, tratează o serie de proble
me din diferite domenii ale mate
maticilor superioare (cum ar ti ! 
calculul probabilităților, teoria nu
merelor, geometria proiectivă, cal
culul integral topologie) ce sînt re
zolvate prin metode care nu depă
șesc cadrul cunoștințelor dobîndite 

„Serii" de A. I. 
Markușevici (tradusă din limba rusă 
după ediția a lll-a) prezintă îptr-o 
formă accesibilă proprietățile fun
damentale aie seriilor și problema 
reprezentării funcțiilor elementare 
cu ajutorul seriilor.

(20,30). LANȚUL : Libertății (10; 12; 14; 
20,30 — grădină 20). MELBA : Luceafă
rul (15; 17; 19 — grădină 20,30). MIZE
RABILII — ambele serii : Grădina T. 
Vladimirescu (20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Album artistic pen
tru pionieri și școlari prezentat de ele
vii Școlii medii „I. L. Caragiale" din 
Ploiești. 19,40 — în fața hărții. 20,00 — 
Transmisiune de la Teatrul Național „I. 
L. Caragiale“ : „O SCRISOARE PIER
DUTA" de I. L. Caragiale, In pauză e- 
misiunea : Eroi ai Iui I. L. Caragiale în 
arta plastică, și ultimele' știri.

RADIO, sîmbătă 9 iunie e Roza vîntu- 
rilor — orele 9,00 — I 9 Concert ghici
toare — orele 10,25 — I ® Piese instru
mentale romînești — orele 10,00 r- I • 
Soliști de muzică ușoară — orele 13,40
— II o Program muzical pentru frunta
șii în producție — orele 14,3J — I o Ta
blouri simfonice — orele 15,30 — II • Ac
tualitatea literară în publicațiile noastre
— orele 15,45 — I « Vorbește Moscova
— orele 16,15 — Ie Muzică ușoară inter
pretată la pian — orele 16,15 — II e 
Concert dé muzică din opere — orele 
17,15 — I o Melodii populare romînești
— orele 18,05 — Il a Programe muzicale 
alcătuite de ascultători — orele 18,30 — 
II o Muzică de da;îs în interpretarea an
samblului instrumental KSrmendi din 
R.P. Ungară — orele 19,30 — I » Pe temo 
internaționale - orele 19.30 - II o Cin- 
tece inspirate din viața nouă a satului
— orele 19,40 — II g Din cole mai cunos
cute romanțe — oțele 20,00 — I » Meda
lion I. L. Caragiale — orele 21,15 — I • 
Album artistic — orele 21,45 — ,11 • So
natele pentru pian opus 79” șl opus 81 
de Beethoven — orele 22,30 — II • Mu-

că de dans — orele 23,15 — II.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

;i 11 iunie a Vremea se încălzește ușțir 
și treptat, cer variabil. Vor cădea ploi 
locale, mai ales după-amiază. Vînt slab 
pînă la potrivit din vest și nord-vest. 
Minimele vor fl cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele între 15 și 25 de 
grade.
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la 
al muncitorilor 

Sinersig s-au țl- 
conferințe care 
evocat figura și

TITUS POPOVICI

sensul no-

Caragiale al nostru

9h,;

(poate

lumea „Scrisorii pierdute In tezaurul
culturii mondialePABLO NERUDA

Mihail
semn

un ins 
moșie, 
să re-

au luat 
adunare 

comemo- 
L. Cara-

Întîlnire cu

Secretul tinereții 
fără moarte

'Au vrut să-1 în
groape de foarte 
multe ori. Era doar 
„străin“ — și în- 
tr-adevăr era străin în
bil al cuvîntului, de lumea farfuri- 
zilor și dandanachilor, în baletul 
grotesc al cărora intuise și nașterea 
„rrromînilor verzi", cei care aveau 
să adauge „argumentelor" cațaven- 
ciene, ceva mai tîrziu, pistolul și 
cîrligele abatorului de la Jilava. Era 
„primejdios" pentru că plesnitura 
biciului său se putea transforma în 
tunet de mînie atunci cînd pupătu
rile din piața Endependenți aveau 
loc în parlament și erau urmate de 
11 000 de împușcături în pieptul ță
ranilor. Era „om al străzii" și rîsul 
său ascundea multă dragoste pen
tru „cei de pe stradă' și dorință de 
mai bine. Era OM șl era imposibil, 
de neconceput, ca „ei", cei pe care 
i-a biciuit și i-a fixat într-un panop- 
ticum al turpitudinii, al găunoșeniei, 
al tîlhăriei și demagogiei, să nu 
vrea să-l îngroape, de foarte multe 
ori. Și într-adevăr, de la brutalitatea 
absurdă a ticăloaselor acuzații de 
plagiat, pînă la subtilele exegeze, 
menite să dezamorseze detonatorul 
teribilului explosiv care era opera 
lui, totul a fost încercat ; zadarnic, 
hohotul de iîs al lui Caragiale avea 
vitriol și obrazele mai mult sau mai 
puțin subțiri în fața cărora a răsu
nat acest hohot de rîs au rămas 
stigmatizate pe vecie.

Lumea aceea s-a prăbușit, a fost 
măturată de revoluție și aruncată 
în singurul loc de veci care i se 
potrivea, lada de gunoi a istoriei ; 
a pierit așa cum a trăit, în ignomi
nie și trădare de patrie. Opera ce
lui hulit cunoaște astăzi maxima ei 
înflorire : prețuirea și dragostea unui 
popor liber. Mai mult decît atît : 
mesajul ei a pătruns astăzi în Ja
ponia sau Argentina, supremă do
vadă că universalitatea încoronează 
totdeauna acele opere care-și trag 
seva din viața poporului, operele 
profund naționale, acelea care aduc 
în fluviul larg al cunoașterii umane 
experiența, filozofia, modul de a 
privi lumea al poporului tău, felul 
în care el rîde sau plînge, accen
tele pasiunilor lui, aspirațiile sale —

și rîsul este una 
din formele de ma
nifestare cde as
pirației omenești. 

Mărturisesc că de foarte multe ori 
am căutat să înțeleg secretul aces
tei tinereți fără moarte, al acestei 
prezențe, al acestei contemporanei
tăți, dincolo de ceea ce a devenit 
banal șă mai spui despre Caragiale 
(uluitoarea sa probitate scriitoriceas
că, truda nobilă neîntreruptă asupra 
cuvîntului, respingerea oricărui com
promis estetic, ura lui împotriva gra
bei și a improvizației, a „scrisului 
după ureche", a „spontaneității" ne
controlate, a muncii literare con
cepute ca un joc de hazard, iese 
sau nu iese, disprețul său — nu o 
dată exprimat — împotriva conven
ției literare, a șablonului care ascun
de neputința sau lenea de a căuta 
cuvîntul ce exprimă adevărul, cize
larea de bijutier a imaginii, respin
gerea cuvîntului „frumos" pentru cel 
exact) dincolo de toate acestea deci, 
am căutat rru o dată să înțeleg de ce 
îl ducem pe Caragiale cu noi în 
comunism, de ce, atunci cînd proto
tipurile sale nu mai ocupă arena 
vieții publice — și reduși la un nu
măr de cîteva zdrențe morale ce 
plîng la microfoanele europelor li
bere („iertați-mă, fraților, dacă emo- 
țiunea mă apucă așa de tare... la 
țărișoara mea... la Rrrrromînia... la 
viitorul ei..."), opera lui Caragiale 
vorbește cu aceeași prospețime unor 
tineri, de pildă, cărora li se pare a- 
normal, împotriva naturii, ca 
să posede o fabrică sau o 
sau ca un dobitoc imoral 
prezinte țara în parlament.

A cunoscut ca puțini alții 
fi comparat numai cu prietenul său 
iubit, cu Mihail Eminescu) lumea în 
care a trăit, a cunoscut-o în toate 
direcțiile, de sus pînă jos, în toate 
formele ei de manifestare, i-a cău
tat și i-a descoperit secretele, a me
ditat cu luciditate asupra sensuri
lor ei. A cunoscut-o activ, trăind și 
luptînd în mijlocul ei, nu speculînd 
departe de vîltorile contradictorii. 
N-a fost niciodată un indiferent, un 
neangajat, tipul astenic de literat

(Continuare în pag. IV-a)
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Astăzi se împlinesc cincizeci de ani de la moartea lui I. L. Caragiale. In întreaga 
țară s-au desfășurat în aceste zile mari manifestări dedicate vieții și operei unuia din
tre cei mai de seamă reprezentanți ai literaturii romîne. Poporul nostru și-a arătat 
încă odată sentimentele sale de admirație față de I. L. Caragiale a cărui moștenire 
literară se bucură în anii regimului de democrație populară de cea mai înaltă pre
țuire. Comemorarea lui I. L'. Caragiale a avut un adevărat caracter de masă prin 
larga participare la numeroasele festivități, spectacole ce au avut loc cu acest prilej. 
Faptul că săptămîna Caragiale a fost onorată de prezența a numeroși oaspeți de peste 
hotare care s-au asociat omagiului adus acestui maestru al literaturii noastre a de
monstrat încă odată că opera lui a dobîndit 
țional.

astăzi un binemeritat prestigiu interna-

Manifestări omagiale
IL.CARAGIÆIL

OFFRE

teatrul national
Cînd echipa noastră artistică 'de amatori a 

pus în scenă comedia „O noapte furtunoasă", 
spectacolul a fost foarte apreciat de muncitorii 
din localitate fiind reprezentat cu succes și în 
cadrul fazei raionale a concursului „I. L. Cara
giale". Cu toții, interpreți și spectatori, l-am 
simțit pe Caragiale ca pe unul „de-ai noștri", 
care spune pe șleau despre exploatatorii de 
ieri, despre politicienii burghezi, ceea ce crede 
fiecare dintre noi.

Eu îl jucam pe fpingescu și, rostindu-i re
plicile, îmi dădeam seama cu ce poftă rid oa
menii din sală de polițaii regimului burghezo- 
moșieresc. Cu cît umor și cu cît bun simț și-a 
mai bătut joc Caragiale de stafiile trecutului! 
Tocmai de aceea el este extrem de iubit și de 
popular în rîndurile celor ce muncesc.

Astăzi cînd, datorită partidului, cultura e râs- 
pîndită tot mai larg în mase, putem să ne 
bucurăm din plin de arta acestui mare scriitor. 
Nu este vorba numai de faptul că operele lui 
Caragiale sînt tipărite în mari tiraje, jucate 
pe numeroase scene, dar și de publicul la care 
ele ajung, un public nou, format din oamenii 
muncii însetați de comorile artei. Ești cuprins
de mînie cînd afli ce mizerii i-au 
făcut Iui Caragiale cei pe care 
i-a satirizat și care se aflau 
pe atunci la cîrma țării. De ei însă 
ne-am descotorosit pe vecie, iar Ca
ragiale a rămas nemuritor. Cilindu-1, 
și recitindu-1, te gîndești cu un sen
timent de mîndrie că arta adevărată 
a aparținut și va aparține întotdea
una poporului.

REMUS DUȘA 
macaragiu pod rulant-Zlatna

O CONȘTIINȚA CONTEMPORANA
Caragiale a deșteptat în cultura 

noastră un lung război. Creația sa 
a constituit nu numai în anii vieții 
scriitorului, dar și mult timp după 
aceea un obiect de aprinse discuții, 
de înveninate atacuri și uneori 
violente injurii.

Condeie răzbunătoare, profeți 
transigenți, justițieri furioși nu 
ostenit să învinuiască omul și 
conteste opera. Societatea burghezo- 
moșierească nu voia cu nici un chip 
și nici nu putea să citească și să 
accepte o literatură care în esență 
reprezintă cel mai sîngeros pamflet 
scris împotriva ei. Aparent aveam 
de-a face cu o bătălie literară, dar 
această dezbatere „culturală” își a- 
vea un lămurit substrat politic.

Dacă piesele de căpetenie ale re
chizitoriului anti-caragelian se redu
ceau practic la faptul că scriitorul 
cutezase să înfiereze principiile și 
mecanismul unei orînduiri viciate de 
la rădăcină, mijloacele de luptă îm
potriva lui Caragiale au fost mereu 
altele. In timpul vieții, scriitorul a 
tiebuit să suporte foarte adesea foa
mea, să reziste unor impertinente 
campanii de presă, să-și vadă crea
ția batjocorită, să apară în fața in
stanțelor de judecată ca plagiator. 
Falsul grosolan s-a împerecheat sta
tornic cu insulta cruntă, aliindu-se 
cu presiunea directă a mizeriei ma
teriale.

„In starea în care mă aflu — dar 
mai întîi să ți-o descriu această 
plăcută stare :

Chiria n-am plătit-o și sînt dat în 
judecată ;

Lemne 
Palton
Aștept din ceas în ceas apariția 

unui nou moștenitor ;
Unul mi-este bolnav ;
Ca culme : m-am apucat să scriu 

o piesă, și din pricina că trebuie să 
stau să scriu noaptea foarte tîrziu, 
am căpătat la ochi conjunctivită ca- 
tarală" — se destăinuie 
unui prieten.

Moartea lui Caragiale 
zarmat pe adversarii 
sale. Valoarea operei a continuat să 
fie minimalizată, iar artistul a con
tinuat să fie socotit de oficialitatea 
burgheză ca un dușman al națiu-

RADU BELIGAN 
artist al poporului

de

in- 
au 
să

n-am de loc ; 
nici atîta ;

Caragiale

nu a de- 
genialității

nii, ca „ultimul fanariot”. Cînd crea
ția lui Caragiale nu a mai putut fi 
respinsă, s-a încercat măsluirea în
țelesurilor ei. Frontul rămăsese des
chis, numai armele se moderniza
seră. S-a spus pe toate vocile, cu un 
aparat critic rudimentar sau dimpo
trivă rafinat, că ținta satirei lui Ca
ragiale nu este abjecția, corupția, 
prostia societății burghezo-moșie- 
rești ci omul „în general” și viața 
în „eternul ei neschimbat”.

Firește că nici această interpre
tare care — chipurile — ar fi vrut 
să fie un act de adeziune la opera 
lui Caragiale, nu a însemnat asimi
larea ei de către cultura burgheză. 
Sub orice lumină ar fi fost prezentat, 
Caragiale rămînea o conștiință stin
gheritoare. Paginile operei sale nu 
erau deloc „docile”, sensurile crea
ției sale nu erau deloc „neutre". Ca
ragiale nu putea fi făcut să spună 
altceva decît spusese cu atîta viru
lență și implacabilă ironie.

A trebuit să piară societatea îm
potriva căreia scriitorul luptase o 
viață întreagă, pentru ca opera sa 
să-și afle reala ei prețuire.

Cînd pronunțăm astăzi numele lui 
Caragiale, pronunțăm numele unui 
neîntrecut artist-cetățean, care a 
surprins lumea trecutului în meca
nismul ei cel mai intim, cel mai as
cuns și mai adevărat. Cînd vorbim 
despre literatura lui, vorbim despre 
o literatură în care se exprimă, cu 
cea mai strălucită știință a detaliu
lui, o vedere sintetică asupra con
diției omului într-o societate per
vertită de la temelie.

Cei ce îi citesc opera culeg din 
ea sentimentul încurajator că I. L. 
Caragiale nu este un scriitor uitat 
între filele istoriei literare, ci o forță 
activă amestecată în viața zilnică a 
preocupărilor noastre, participînd 
din plin la acțiunile de luptă împo
triva vechiului.

De altfel așa se și explică imensa 
răspîndire de care se bucură, astăzi

mai mult d&cît oricînd, scrisul lui 
Caragiale. Reeditarea operei sale în 
tiraje fantastice, prezența continuă 
a pieselor sale pe scenele teatrelor, 
mulțimea studiilor și articolelor ca- 
re-i sînt închinate, devoțiunea cu 
care mii de echipe artistice de ama
tori îi joacă piesele sau îi transpun 
pe scenă schițele, toate acestea nu 
se datoresc doar unui respect pios. 
Caragiale este un scriitor contem
poran, care trăiește odată cu noi, 
militînd pentru făurirea unei con
științe superioare.

11 evocăm la cincizeci de ani de 
la moartea sa ? Nu. 11 cinstim în- 
tr-unul din nesfîrșitele momente de 
glorie ale carierei sale.

de omagiu, la placa 
comemorativă din a- 
ceastă comună au 
fost depuse coroane 
de flori.
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Sute de țărani co

lectiviști din comuna 
I. L. Caragiale — co
muna unde s-a năs
cut marele nostru 
scriitor — și din îm
prejurimi 
parte la o 
consacrată 
rării lui I.
giale. Adunarea a a- 
vut loc la placa co
memorativă, acolo 
unde a fost casa pă
rinților lui Caragiale. 
A luat cuvîntul din 
partea Uniunii Scrii
torilor din R.P.R. și a 
Comitetului național 
pentru sărbătorirea a 
50 de ani de la 
moartea lui Caragia
le, scriitorul 
Davidoglu. In

In întreaga regiune 
Banat se desfășoară 
manifestări consa
crate comemorării a 
50 de ani de la moar
tea lui Caragiale. La 
căminele culturale 
din Sînandrei, Cru- 
ceni, Hodoni și Șem- 
lacu Mare, la clubul 
băilor Buziaș și 
cel 
din 
nut 
au 
opera marelui nostru 
scriitor clasic.

/!'><■

Sînt unul dintre acei 
spectatori care intră la tea
tru fără să se desprindă de 
stradă, fără să știe ce piesă 
se joacă, și care imediat 
se simte comod în foto
liul său și începe să-și ob
serve semenii. Dar cortina 
se ridică și o viafă, sau 
mai multe vieți, ocupă 
scena și mă frămîntă, mă 
preocupă, pînă cînd încep 
să aparfin lumii ce se în
firipă pe scenă.

Este lumea „Scrisorii 
pierdute“. Este un autor 
pe care nu-l cunosc. Este 
romîn și se numește Ca
ragiale. O mai fi oare 
viafă 1

Aceasta se petrecea 
cum circa zece ani 
Chile.

Pentru ca în țara mea, 
atît de îndepărtată, să se 
ridice âortina într-o seară 
și viața de odinioară a Ro- 
mîniei să apară în lumina 
ei adevărată, un vrăjitor a 
trebuit să străbată spațiul, 
izolarea, și să spargă ru
tina oamenilor de ' teatru.

în

a-'
în

Ca ți cum s-ar fi făcut 
țăndări ulciorul din poveste 
ți s-ar fi ridicat întîi fu
mul unei epoci, negura re
calcitrantă a trecutului, per
sonajele au prins viafă, au 
apărut din ce In ce mai 
precis pînă cînd le-am vă
zut mărite de o lupă in
exorabilă : viziunea mare
lui Caragiale. Le-am văzut 
dedîndu-se înșelăciunii, 
minciunii, intrigii, pasiunii, 
lăcomiei ți invidiei. Le-am 
văzut trăind viafa violentă 
ți ocultă a 
tăfi pe care am 
ți o cunoațtem. 
mine, acolo, în 
de Chile, poate 
unele personaje 
fă piesă, chiar mai exage
rate decît cele care vor
beau ți se mișcau, tiranice 
ți adevărate, pe scenă.

Caragiale este universal. 
Fiind atît de specific ro- 
mîn, apropiindu-se cu dra
goste ți severitate de în-

unei socie- 
cunoscut-o 
Alături de 

Santiago 
că stăteau 
din aceas-

suși fondul vieții de odi
nioară din Romînia, a a- 
juns să reflecte viafa altor 
popoare.

Salut această comemo
rare a lui Ion Luca Cara
giale cu oarecare regret. 
Academia R. P. Romîne a 
acordat, după revoluție, lui 
și altor eminenfi scriitori, 
titlul de academician post 
mortem. In timpul vieții, 
burghezia le-a refuzat a- 
cest titlu. De-ar mai fi în 
viață, de-ar fi puful supra
viețui pînă ar fi ocupat 
centrul scenei, înconjurat 
de transformările patriei 
sale și de respectul po
porului său I

Acum ne înclinăm în 
lafa amintirii lui luminoase. 
Operele sale vor continua 
să fie prezentate pe sce
nele tuturor jărilor, pentru 
că 1. L. Caragiale este cla
sic și contemporan în ace
lași timp. Profundul lui 
simț satiric va menține 
veșnic proaspătă multilate
ralitatea grandiosului său 
mesaj.

@atayîalc ți seümL e&îeet

amintesc de 
mea întîlnire 
L. Caragiale.

nilor de feafru și 
a spectatorilor din 
multe țări ale lu
mii, unde au văzut 
lumina rampei pie
sele lui Caragiale 

și unde au fost publicate operele sale. 
(Numai în U.R.S.S. „O scrisoare pier
dută" s-a jucat cu succes la 12 teatre 
din diferite republici ți orașe).

Un briliant, însă, poate apărea în toa
tă strălucirea sa numai atunci cînd este 
încadrat într-o montură corespunză
toare. Un asemenea Caragiale am vă
zut la Teatrul Național în finisarea ar
tistică a unui mare maestru — Sică 
Alexandrescu, în interpretarea strălu- 
cijilor maeștri ai scenei Antoniu și Fin- 
feșteanu, Birlic și Giugaru, Anghelescu, 
Beligan și a multor altora.

Mai fîrziu am vizitat din nou Romî- 
nia. Aveam impresia că am cunoscut 
bine această țară, istoria, cultura ei, 
dar Romînia înaintează într-un ritm 
atît de impetuos pe calea victorioasă 
a socialismului, se dezvoltă atît de ra
pid, încît fiecare nouă călătorie îți 
completează cunoștințele cu lucruri 
noi, necunoscute și nevăzute pînă a- 
tunci. Așa mi s-a întîmplat mie în 
toamna anului trecut. Făurind o viață 
nouă, poporul romîn păstrează în ar
senalul său fot ce a moștenit mai bun 
din trecut. Mînă în mînă cu contem
poraneitatea continuă să pășească 
moștenirea lui Caragiale. Romînii con
sideră că linia cea mai pregnantă în 
dezvoltarea dramaturgiei lor naționale 
a fost totdeauna comedia. Pentru con
tinuarea și dezvoltarea acestei tradiții 
apropiate spiritului și temperamentului 
poporului a fost creat la București, cu 
un an și ceva în urmă, Teatrul de Co
medie. Urăm colectivului mari succese 
pe acest drum nobil și complex.

In luna iunie, potrivit recomandării 
Consiliului Mondial al Păcii, în multe 
țări se vor comemora 50 de ani de la 
moartea lui I. L. Caragiale. Opinia pu
blică din Moscova a avut o caldă re- 
întîlnire cu clasicul romîn la 4 iunie, 
la Casa centrală a literalilor. Aceasta 
a constituit un nou omagiu adus minu
natului scriitor, al cărui talent aduce 
atîta bucurie oamenilor.

prima 
cu I.
Era demult, cu mai 
bine de zece ani în 
urmă. Atunci a 
apărut pentru prima 
o culegere de opere alese ale aces
tui clasic al literaturii romîne. Citeam 
și reciteam schijele și piesele sale și 
ele păreau să deschidă în fața mea o 
portiță spre istoria și sufletul unei fări 
încă necunoscute. Scriitorul m-a cucerit 
prin ștrălucirea spiritului său, prin is
cusința de a demasca virulent, necru
țător, racilele societății burghezo-mo- 
șierești, de a-și exprima simpatia și 
încrederea față de omul simplu. Pa
leta scriitorului este cu adevărat ine
puizabilă — ea îmbină ironia caustică 
și bufonada, grotescul și umorul plin 
de bunătate, limbajul unui publicist 
pasionat și al unui educator atent, care 
caută să lumineze sensurile timpului 
său și să insufle oamenilor nădejde în 
viitor.

In anul 1953 a avut loc prima mea 
întîlnire cu patria lui Caragiale.

Romînia socialistă a repus în 
drepturi pe acest fiu al poporului său 
și a dat publicității largi operele scrii
torului. De îndată ce am venit în țară 
m-a copleșit uriașul geniu al lui Cara
giale. Eroii săi vorbeau cu mine din 
paginile a zeci de ediții, expuse 
vitrinele librăriilor și bibliotecilor, 
pe scenele teatrelor profesioniste și 
amatori, de pe pînzele pictorilor și 
pe ecranele cinematografelor.

Nu-mi pol stăpîni dorința de a-mi 
reînvia încă o dată în memorie im
presiile de la înfîlnirea cu Caragiale 
în „casa lui“— Teatrul Național din 
București.

Am avut prilejul să văd aci capodo
pera lui Caragiale „O scrisoare pier
dută", farsa „D'ale carnavalului“ și 
schițe dramatizate. Și trebuie să spun 
că ștafeta unei mari arte realiste, pen
tru care au luptat Caragiale și adepții 
săi, se află astăzi în mîini sigure.

In prezent, opera lui Caragiale a 
intrat temeinic în tezaurul culturii mon
diale. Ea este înțeleasă și se bucură 
de o înaltă prețuire din partea oame-

de SOFIA GHIAȚINTOVĂ 
artistă a poporului din U.R.S.S,

oara la Moscova

în 
de 
de 
de

înIată un titlu, oarecum ireveren
țios, cînd e vorba de scriitorul care 
a ridicat expresia literară pe o 
treaptă dintre cele mai înalte ale 
limbii romînești. Proza noastră a 
cunoscut, în cursul lungii sale de- 
săvîrșiri, de la Miron Costin la 
Odobescu și de la Neçulce la Sa- 
doveanu, nenumărate culmi, una 
mai încîntătoare ca cealaltă. Proza 
lui Caragiale, realistă prin excelen
ță și saturată la extrem de acizii 
corozivi ai satirei, se situează pe 
o culme de egală altitudine cu cea 
a maiștrilor citați. Ea are însă o 
particulară structură prin luciditatea 
cu care meșteșugarul acesta al 
cuvintelor și-a turnat în tipare im
pecabile, inspirația. E vorba mai 
puțin de stilul prozei caragialești, 
ce o deosebește de aceea a con
fraților săi, și mai mult despre toate 
acele elemente tehnice, raționale, 
cu care artistul își duce la îndepli
nire, de la întîiul strat pînă la ul
timul, lucrarea sa literară. Și din 
acest punct de vedere, Caragiale 
este, poate, scriitorul cu cea mai 
statornică atenție pentru scrisul în
grijit, pentru scrisul corect. Cam
pania pentru cultivarea limbii ro
mînești, desfășoară

Acad. D. PANAITESGU- 
PERPESSICIUS

cestui 
chip 
dintre 
îi este rezervată instrucția și alteia 
educația, o colaborare continuă în
tre amîndouă se impune, cu atît mai 
mult cu cît moravurile sociale și 
politice ale vremii aveau înrîuriri 
nefaste și asupra școlii, și asupra 
familiei : „Influiențele politice, scria 
Caragiale, împart notele și premiile ; 
profesori conștienți sînt rău plasați, 
adesea persecutați cu asprime. Pro
fesori cari mai slabi de înger, nu 
vor să se jertfească luptînd cu apă
sarea unei lumi fără scrupuluri, sînt 
adesea protejați și înaintați''. Este 
ceea ce pedagogul de școală nouă,

veac, Caragiale stăruie 
special asupra raporturilor 
școală și familie. Dacă uneia

plin în zilele noastre, nu are un pa
tron mai calificat ca scriitorul, a 
cărui jumătate de veac, de la 
moarte, țara întreagă o comemorea
ză astăzi. Celebrele discursuri din 
„O scrisoare pierdută“, în frunte cu 
al lui Cațavencu, ilustrația cea mai 
elocventă a beției de cuvinte, în 
speță, a neglijenței, incorectitudinii 
și chiar anarhiei mijloacelor de ex
presie ; fioriturile și spiralele decla
rației romanțioase a lui Rică Ven- 
turiano și prelegerile pedagogului 
de școală nouă, emfaticul Marius 
Chicoș Rostogan — sînt exemple, 
clasice, ale severității cil care au
torul „Momentelor" înfățișa, dimpre
ună cu semnificațiile sociale și psi
hologice, problema exprimării ne
controlate, semidocte, inculte.

Intre cauzele ce stăteau la teme
lia acestei întristătoare, indiferent 
dacă și comice situațiuni, e, fără 
îndoială, și felul cum școala își în
deplinea îndatoririle. Intr-unui din 

de observa- 
pragul a-

(Continuare în pag. IV-a)

OASPEȚI STRĂINI DESPRE CARAGIALE
El are forța oamenilor care au de partea lor 

adevărul, forța oamenilor înzestrați cu o bună dis
poziție de neînvins, forța acestui popor romîn cu 
un trecut atît de bogat și în fața căruia, nu mă 
îndoiesc, stă cel mai luminos viitor. (Scriitorul 
belgian ROGER BODARD).

Spectatorii și cititorii bulgari s-au apropiat de 
creația lui I. L. Caragiale nu ca de un monument 
al literaturii ci ca de ceva viu, activ, constructiv, 
necesar eforturilor noastre zilnice de a ne scutura 
de rămășițele lumii vechi și de a ajunge la înflo
rirea spirituală, măreață a omului socialist. 
(Scriitorul bulgar ORLIN VASILIEV).

Nu este de mirare că îndrăzneala satirei lui Ca
ragiale i-a făcut viața atît de grea din partea duș
manilor săi care îi meritau pe deplin atacurile. 
Caragiale a fost un mare patriot care a scris doar 
ceea ce îi dicta conștiința. (Regizorul ceylonez 
DAYNANDA GUNAWARDENA).

Operele lui Caragiale fac parte din tezaurul cul
turii romîne și totodată, din patrimoniul literaturii 
universale, ele fiind iubite de numeroși cititori și 
spectatori din lumea întreagă. (GEN BEI-CEN, 
secretar al Uniunii Scriitorilor din R. P. Chineză).

Prin reprezentarea pe scenele finlandeze a cla
sicului romîn 1. L. Caragiale ne-am îmbogățit re
pertoriul teatral cu o satiră socială, astăzi încă 
actuală. (Scriitorul finlandez SAKARI PU- 
RUUNEN).

Măreția acestui scriitor constă în credința lui 
în puterea poporului, în putința schimbării omului 
prin schimbarea stărilor sociale. (Scriitorul HANS 
PFEIFFER, din Republica Democrată Germană).

Putem spune că gloria lui Caragiale este gloria 
acelor scriitori, care au lucrat întotdeauna pentru 
a-și lumina poporul și pentru a-l ajuta să înainteze 
pe calea progresului. (Scriitorul grec SPIROS 
MELAS).

Spunînd Nu trecutului, Caragiale a spus Da 
viitorului. (Scriitorul iugoslav VASKO POPA).

Valoarea operelor lui Caragiale este și va rămîne 
neschimbată, scriitorul ne apare, prin viziunea sa 
de un realism lucid, prin dragostea lui de adevăr 
și progres, ca un adevărat contemporan. (Regizo
rul polonez EMIL CHABERSKI).

Cred că dramaturgii din a doua jumătate a se
colului XX au de învățat multe de la acest genial 
fiu al poporului romîn. (Scriitorul turc NAZIM 
HIKMET, membru în Consiliul Mondial al Păcii).

In țara mea, Caragiale este foarte mult prețuit ; 
cu umorul lui inteligent și strălucit, deosebit atît 
prin forța de pătrundere în realitate cît și prin 
ascuțișul lui satiric demascator, rămîne pentru 
mulți din dramaturgii noștri sovietici un minunat 
exemplu. (I. A. ZAVADSKI, artist al poporului, 
prim-regizor al Teatrului „Mossoviet” din Mos 
cova).

Cunoașterea lui Caragiale este un lucru aproape 
obligator pentru orice om cult care iubește lite
ratura, deoarece marele dvs. scriitor și-a înscris 
de multă vreme și cu autoritate opera în patrimo
niul culturii universale. (Scriitorul ungur MES 
TERHÄZY LAJOS).

Publicul Și criticii din Japonia au rămas sur
prinși de opera splendidă a lui Caragiale. (Regi
zorul japonez KOSEI YAMAKAWA).

(Din cuvînlările rostite cu prilejul manifestărilor închinate aniversării lui Caragiale)

acele articole, pline 
țiuni juste, ce publica în
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Nr. 5554S C î N T E I A
Aparatul as făait

din. «te poH&d.

orice formă. Și mește-

muncă.
mi-ar trebui mie ? Un

tot mai mare de cadre 
de cercetători științifici

REȘIȚA (coresp. „Scînteii“). — La 
Reșița se înalță noi și importante 
construcții industriale. Organizația 
de partid de pe șantierul fabricii de 
aglomerare a analizat recent cum 
sînt respectate termenele de execu
ție a obiectivelor stabilite în grafi
cele întocmite la începutul lucrări
lor. în urma acestei analize, condu
cerea șantierului a luat unele mă
suri de îmbunătățire a organizării 
muncii, grupînd obiectivele de exe
cuție în 4 loturi. S-a acordat mai 
multă atenție folosirii utilajelor. 
La propunerea comuniștilor Constan
tin Nistoran și Gheorghe Pantea, 
acestea au fost întrebuințate și la 
alte locuri decît cele inițiale, ceea ce 
a dus la intensificarea ritmului lu
crărilor.

CÎMPINA (coresp. „Scînteii"). — 
Comisia economică a comitetului 
orășenesc de partid Cîmpina a 
analizat activitatea uzinei Neptun- 
Cîmpina. în primele 4 luni ale anu
lui uzina nu și-a realizat sarcina 
de reducere a prețului de cost și au 
existat unele reclamații privind ca
litatea produselor fabricate. Din ini
țiativa comitetului orășenesc de 
partid, constatările făcute au fost 
dezbătute într-o ședință la care au 
participat numeroși muncitori frun
tași, maiștri, ingineri și tehnicieni, 
conducători tehnici de sectoare și 
secții etc. Au fost de față și mem
brii biroului comitetului orășenesc 
P.M.R., membri ai biroului organi
zației de bază, comitetului sindica
tului și comitetului U.T.M. Dezbate
rile au arătat că în uzină există largi 
rezerve interne pentru o cît mai 
bună organizare a procesului tehno
logic, pentru introducerea și extin
derea metodelor avansate de lucru, 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice de materiale. S-a întocmit un 
plan de măsuri. De pildă, pe lîngă 
o serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice, s-a făcut o mai justă reparti
zare a membrilor și candidaților de 
partid la locurile de muncă ; s-au 
inițiat acțiuni pentru îmbunătățirea

agitației vizuale și s-au organizat în 
secții vitrine ale calității etc. In pe
rioada care a trecut de la analiza 
făcută s-a îmbunătățit simțitor rit
micitatea producției și s-au realizat 
însemnate economii de metal. Nu
mărul reclamațiilor privind calitatea 
produselor a scăzut.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
In activitatea organizației de bază 
de la întreprinderea nr. 3 construc
ții Brașov un loc important îl ocupă 
informarea politică a constructorilor. 
Pentru ca muncitorii de pe șantier 
să cunoască cele mai importante 
evenimente interne și internațio
nale, agitatorii îi informează o dată 
sau de două ori pe săptămînă. 
înainte de a se ține informările, 
secretarul organizației de bază fi
xează împreună cu agitatorii temele 
principale. Constructorilor de pe toa
te șantierele întreprinderii 11 s-a 
vorbit despre importanța obiective
lor industriale din planul de șase 
ani, despre recentele hotărîri ale 
partidului și guvernului. în legătură 
cu evenimentele internaționale actu
ale, agitatorii au informat pe con
structori despre lucrările conferinței 
de la Geneva cu privire la dezarma
rea generală și totală, despre situa
ția din Algeria etc.

CLUJ. De șase luni, pe lîngă co
mitetul de partid al Fabricii de tri
cotaje din Cluj își desfășoară ac
tivitatea un colectiv alcătuit din 
ingineri și tehnicieni, căruia i 
s-a încredințat sarcina de a stu
dia unele probleme mai dificile ale 
producției și de a face propuneri 
în vederea rezolvării lor. în acest 
răstimp, activitatea colectivului a 
dat roade. Pe baza propunerilor fă
cute de membrii acestui colectiv, 
conducerea întreprinderii a luat 
unele măsuri care au dus la res
pectarea normelor de consum spe
cific în ce privește bumbacul, fire
le sintetice, lîna și alte materii pri
me, la m’cșorarea procentului de 
deșeuri. în prezent, pe baza indica-

țiilo-r comitetului de partid, colecti
vul studiază problemele legate de 
introducerea în fabricație a unor noi 
fire în secția I. S-au evidențiat în 
activitatea colectivului inginerii 
Szalmo loan, Silvia Rusandra și Ni
colae Suciu. (De la Vasile Farcaș, 
secretarul comitetului de partid).

IAȘI. Biroul comitetului regional 
de partid a analizat intr-o ședință 
lărgită cum se desfășoară activitatea 
de cercetare științifică în institutele 
filialei din Iași a Academiei R. P. Ro
mine. Au participat academicieni și 
membri corespondenți ai Academiei 
R.P. Romine, profesori și cercetători 
științifici — membri și nemembri de 
partid. Referatele prezentate au 
menționat succesele obținute de 
filiala din Iași a Academiei R. P. Ro
mine, ajutorul acordat de partid și 
guvern pentru dezvoltarea continuă 
a cercetărilor științifice, condițiile 
create de regimul democrat-popu
lar pentru creșterea de cadre 
științifice valoroase, asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoare. S-au 
analizat, de asemenea, deficien
țele care se mai manifestă în acti
vitatea filialei. în discuțiile care au 
avut loc s-a subliniat necesitatea 
legării și mai ■ strînse a cercetărilor 
științifice de problemele actuale ale 
dezvoltării industriei, agriculturii și 
culturii, importanța creșterii unui 
număr 
tinere 
bine pregătiți. Organizația de partid 
a filialei va trebui să-și îmbunătă
țească munca privind sprijinirea ac
tivității științifice, pregătirea mar- 
xist-leninistă a oamenilor de știință 
și cercetătorilor din Iași, să se în
grijească de primirea în partid a ce
lor mai valoroși specialiști.

Ja
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Let Fabrica „1 Mai" din Capitală s-a introdus hîrtia metalică 
balarea produselor făinoase. Hîrtia metalică este mai ieftină și totodată 
mai igienică. în fotografie : Muncitoarele fruntașe Ioana Ionescu, Marina 
Luiceanu și Maria Sardan, împachetînd produse ale fabricii în noile am
balaje. (Foto : M. Cioc)

— Nu zău ? Și ce aparate ai ?
— Treaba mea. Pune-mi la dispo

ziție o cameră și vei vedea.
Zis și făcut. I s-a dat camera și 

Făt-Frumos s,-a pus, pe minuni. Dupt 
o bucată de vreme l-a chemat pre
ședintele la el.

— Ascultă tovarășe Făt-Frumos, 
ziceai că faci minuni. Ia să văd și 
eu una.

— Spune-mi o dorință.
Furdui s-a gîndit .el. ce s-a gîndit 

și numai așa, ca să-l încerce pe Făt- 
Frumos, i-a spus :

— Știi ce dorință am ? Uite, aș 
vrea să mă distrez și eu într-o sea
ră, dar așa... o distracție pe cinste...

— Unde ? Pe plan local ori în Ca
pitală ? In cîteva ore aparatelt 
mele ne transportă unde do
rim. Ce 'zici de „Lido“ ?

— Hai că exagerezi.
— Nu crezi? Fac și prinsoa

re... Dar ne trebuie și un mar
tor. îl propun pe contabilul-șef 
al cooperativei. De acord?

Furdui a sunat și a apărut 
contabilul.

— Auzi contabile, el e omul 
care pretinde că face minuni. 
Se laudă că cu aparatele lui 
ne poate transporta la „Lido”.

— Imposibil!
Minunea s-a produs totuși. In 

seara aceleiași zile, toți trei 
erau la „Lido”. Ce masă, ce bău
turi... Dacă l-a costat pe Furdui 

ceva? Pe contabil? Pe Făt-Frumos? 
Da de unde! Aparatele au plătit to
tul.

Și Făt-Frumos a continuat să facă 
minuni. Și-a dorit motocicletă de 
„250", s-a văzut cu ea. Și-a dorit în 
casă obiecte de valoare, aparatele 
lui i-au adus și obiectele.

Au început oamenii 
trebe : „mă, ce minuni 
Organele locale, care 
toate astea, s-au dus la

— Vrei să ne arăți și nouă apara
tele cu care faci minuni ?

Știți ce le-a arătat ? N-o să cre
deți. Un simplu aparat de fotogra
fiat. Cu el făcea minunile. Fotogra
fia cetățenii și nu le dădea bon. 
Sub firma cooperativei își deschi
sese un atelier particular. Nu plă
tea chirie, nu material, nu impozit... 
O minune !

Și mai putea face astfel de mi
nuni Făt-Frumos al nostru dacă nu 
era trimis să se odihnească vreo 
cîțiva ani.

Povestea pe care v-o, spun acum se d,ucă vestea despre cooperativa 
s-a petrecut cu multe, foarte multe din Horezu, 
săptămîni în urmă.

Intr-o bună zi a intrat la coope
rativa ceasornicarilor și bijutierilor
din Horezu un bărbat zdravăn, toc
mai bun de

— Știi ce
inel.

— Facem
rul i-a arătat toate modelele. Omul
însă s-a apropiat de urechea lui și
i-a șoptit :

— Se pricep la ceva inelele as
tea ?

— Cum adică să se priceapă ?
— Meștere, îți dau oricît îmi 

ceri. Fă-mi un inel pe care, dacă-l 
răsucesc în deget, să-mi îndeplineas
că orice dorință.

— Du-te mă nene de-aici, te 
văd om în toată firea. Ce-i cu 
dumneata?

Omul a alergat la secția tini-
chigerie a cooperativei.

— Puteți să-mi faceți o lam
pă?

— Și aragaz cu trei ochiuri
dacă vrei.

— Cu nici un ochi, îmi tre
buie o lampă fermecată.

■— Ești rudă cu Aladin?
Nu s-a înțeles nici cu tinichi

giul. A intrat la cooperativa cis- 
marilor.

— Care e pe-aici meșterul cel
mai iscusit?

I-a fost recomandat un anu
me cismar.

— Poți să-mi faci niște ghete fer
mecate ?

— Iți fac niște ghete cu care să
și vorbești.

— Să lăsăm gluma. Am nevoie de 
niște ghete, cum am spus, ferme
cate. Cînd 
ducă unde

Cismarul
niște ghete
putut ajuta
nostru s-a 
operativei, la tovarășul Furdui.

— Știi că eu sînt Făt-Frumos ?
— Și ce mă interesează pe mine ?

Poți să fii și regina ostrogoților.
— Ai niște oameni la secțiile co

operativei... la nimic nu se pricep.
— Ce vorbești domnule, cine ți-a

spus ?
Făt-Frumos i-a povestit președin

telui toate discuțiile avute cu coope
ratorii.

— Am impresia că basmele au a- 
vut asupra dumitale o influență ne
fastă.

— Nefastă ? Află, dragă președin
te, că oamenii dumitale sînt niște 
vepricepuți. Pune-mi mie la dispo
ziție patru pereți și eu, cu niște a- 
parate pe care le am, fac minuni. O

mă încalț cu ele să mă 
mi-e gîndul.
nu se pricepea să facă 
fermecate așa că nu l-a 
decît cu un oftat. Omul 
dus la președintele co-

să se in
face ăsta ?“. 
aflaseră de 
Făt-Frumos.

Penfru cei mici

îri „Scînteia“ 
„Folosirea cît

Blocuri noi pe Calea Gnviței

Folosirea chibzuită a investițiilor 
din comerț"

In urma publicării 
nr. 5498 a articolului 
mai chibzuită a investițiilor din co
merț", Ministerul Copiorțului Inte
rior ne răspunde următoarele :

„în vederea unei amplasări cît 
mai judicioase a magazinelor pe 
teritoriul orașelor, au fost întocmite 
norme de organizare și repartizare 
a rețelei de desfacere, care au fost 
difuzate tuturor comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare regio
nale și celor ale orașelor București 
și Constanța. Prin avizele date în 
privința rezervării de spații comer
ciale în cadrul noilor construcții, 
precum și prin asistența tehnică ce 
se acordă comitetelor executive ale 
sfaturilor populare, se urmărește 
amplasarea rețelei de desfacere în 
concordanță cu nevoile de aprovi
zionare ale populației. Pentru a pre- 
întîmpina schimbarea destinației 
spațiilor comerciale, au fost luate 
măsuri ca profilul noilor unități de 
desfacere să fie stabilit încă în faza 
temă de proiectare a construcțiilor. 
Se află în curs de elaborare un 
normativ de proiectare, precum și 
proiecte-directive pentru construcții 
comerciale în clădiri separate (corn, 
plexe și puncte comerciale).

Prin sarcinile noi prevăzute în 
Decretul privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Ministeru
lui Comerțului Interior s-a întărit ro. 
Iul ministerului în coordonarea dez
voltării rețelei comerciale și, deci, a 
folosirii mai corespunzătoare a fon-

durilor de investiții pentru construc
țiile comerciale. Cu începere din a- 
cest an, investițiile pentru comerț 
șînt cuprinse în planul Ministerului 
Comerțului Interior, care are posibi- 
litatea să orienteze mai just dezvol
tarea rețelei de desfacere în cadrul 
noil.or construcții și să asigure do-, 
tarea cu utilaj și mobilier comercial 
modern. Ministerul are totodată po
sibilitatea să exercite un control mai 
riguros asupra modului de proiec-t 
tare a construcțiilor comerciale, de
oarece în majoritatea lor temele de 
proiectare și studiile tehnico-econo- 
mic.e, proiectele de ansamblu și, în 
unele cazuri, chiar proiectele tehni
ce de execuție urmează a fi avizate 
de Consiliul tehnico-științific al mi
nisterului. Prin direcțiile comerciale 
recent înființate comitetele executive 
ale sfaturilor populare vor avea po
sibilitatea să urmărească în mod 
mai operativ realizarea investițiilor în 
comerț, lucru ce nu se putea face 
prin sec(jile comerciale, care în ma- 
joritate nu dispuneau de tehnicieni. 
De asemenea, funcționarea pe prin
cipiul gospodăririi socialiste întăreș. 
te răspunderea direcțiilor comercia
le în gospodărirea fondurilor de in
vestiții repartizate comerțului local,

Pentru urmărirea eficienței con
strucțiilor comerciale, ministerul a 
cerut, atît la întocmirea listelor de 
lucrări ce urmează‘-a se executa în 
cadrul planului de investiții pe anul 
1962 cît și la temele de proiectare 
viitoare să se prezinte calcule asu
pra eficienței economice a construc
țiilor respective.

în ultima vreme cooperativele 
Casa de mode“, „îmbrăcămintea“, 
Muncă și artă", „Sîrguința“, „Spo

rul“ — din București au organizat 
consfătuiri cu cetățenii în care s-a 
discutat despre prezentarea și con
fecționarea îmbrăcămintei pentru 
copii. Pe baza sugestiilor s-au luat 
măsuri ca în unitățile cooperației 
meșteșugărești să se lărgească pro
ducția de confecții pentru copii, să 
se înființeze unități specializate, să 
se elaboreze schițe și jurnale de 
modă pentru epi mici. NICUȚĂ TĂNASE

Caragiale și scrisul corect
t

(Urmare din pag. IU-a)

onorabilul Marius Chicoș Rostpgan, 
a înțeles foarte bine, dovadă felul 
grobian în care se poartă, l'a exa
menele de șfîrșit de an cu copiii 
săracilor și modul incorect în care 
examinează, în prezența „ilustrei 
matroane", maică-sa, pe micul im
becil Fțiriadi, al cărui meditator 
particular este. Cît de departe, 
merge sistemul „hatîrului" și cît de 
molipsitor este, Caragiale a arătat-o, 
în chip strălucit, în inimitabila schiță 
„Lanțul slăbiciunilor", deslănțuit de 
mult grațioasa doamnă Mari Po
pescu, amica povestitorului. Exem
plare ca domnul Goe, micul Fțiriadi 
și prost crescutul Ionel Popesçu, 
gălăgiosul maior de roșiori, de a 
cărui educație se ocupă, cu atît de 
puțin succes, D-na Popescu, mama 
copilului, alcătuiesc 
care se vor recruta 
venturienji.

Cu cîtă emoție, în
bește Caragiale de fostul său das
căl din clasele primare, Basile 
Drăgoșescu, învățat și sensibil în

o familie din 
cațavencii și

schimb, vor-

n fiecare zi îl așteaptă plină de
II curiozitate : „Ce-o să facă as

tăzi tata ?“ în odaia lui, închise în- 
fr-un dulăpior, stau tot felul de scule, 
de la șurubelnije și clești mici, pînă 
la mistrie și fierăstrău. Tata știe să 
facă orice, lată, de pildă, ia mistria

> în mînă, așează cărămidă peste că-
> rămidă și ridică un perete, ca un zi- 
! dar adevărat. Sau își pune pe obraz 
; o mască de sită și umblă la stupii
> din grădină. Albinele îl cunosc, nu-l
> înțeapă. Altădată, mai ales seara,
> trece în odaia lui, scoate sculele po- 
! trivite și începe să meșterească ba 
j un ceas, ba un aparat de radio. Le
> desface în bucăți, în șuruburi, rotițe,
> arcuri, lămpi — apoi le potrivește la 
! loc, și să vezi — minune ! — ceasul 
J îndărătnic începe iarăși 
; dioul răgușit își drege glasul. V-am
> spus : tata știe să facă 
I urmează peste tot, cu 
! ca o umbră. Aici însă, în odaie, unde 
J e „atelierul tatei", îi place mai mult 
1 ca oriunde. Poate sta ceasuri întregi 
! privindu-l peste umăr cum lucrează, 
! și-i pune to* felul de întrebări. Deși 
J are numai cinci ani știe o mulțime de
> lucruri : ce-i o șurubelniță, un arc, o
> lampă de radio. Și mai știe că fără
> să ceară voie nu trebuie să pună 
* mîna pe nimic. S-ar putea să încurce 
( vreo piesă, fără de care ceasul își 
( poate pierde ticăitul. Altădată, tata 
( aduce cu el de la uzină cărți mari și 
? groase, pline de desene. Se așează 
) la masă și citește. Atunci, ea știe că 
s trebuie să păstreze liniștea. Umblă în
< vîrful picioarelor. „Tata citește I“.
< *
$ lată, e ora cînd se întoarce fata de
< la uzină. „Ce-o să facă astăzi tata ?"...
< S-aude poarta, pași în curte, ușa se
> deschide. Mîini puternice o strîng în
> brațe. Tata a pus pe masă un pa- 
S chef. Ghicești, prin hîrtie,
< de metal.
? — Ce-i înăuntru, tată ?
; — Ai răbdare, puiule. Ai să vezi...
) Mai înfîi s-au dus în grădină, pe
) la stupii de albine. Spre seară au in-
< traf în „atelier“. Tata a desfăcut pa-
> cheful și a scos un obiect pe care
> ea nu-l mai văzuse, un fel de morișcă.
1 — Ce-i asta, tată ?
< — Un ventilator. Dacă-I pui în pri- 
? ză, paletele se-nvîrtesc și fac vînt. 
? la te uită...

să ficăie, ra-

orice. Ea îl 
ochi curioși,

un obiect

înfr-adevăr, morișca produce un cu
rent de aer plăcut, răcoritor.

— Și ce faci cu el ?...
— Ti scot motorul dinăuntru, care 

învîrte paletele, și-l montez dincoace, 
la magnetofon...

Nu-I mai întreabă nimic, ci stă și 
privește. Ea știe — doar a văzut cu 
ochii ei că fata meșterește de luni 
de zile la un nou aparat — un te1 
de radio — care ascultă orice vorbă, 
orice cîntec, apoi 
cum le-a auzit.

— Tată, unde ai 
bli la ceasuri ?

— încă de mic 
La 11 ani m-am împrietenit cu apara
tele de radio, cînd am învățat la 
școala de meserii. La 18 ani au 
nit la rînd ceasurile... Pe toate le 
veți dacă ai tragere de inimă...

Lui îi place 
rios, ca și cum 
astă dată, însă, 
rase puțin, așa

tu cu păpușa

ie redă întocmai

învăfaf tu să um-

copil mi-a plăcut.

ve- 
în-

sesă discute cu ea 
ar fi un om mare. De 
i s-a părut că exage- 
că o întreabă :

nu te mai— Dar 
joci ?

— îmi
„Poate 

mai potrivit să prefere păpușile" — 
gîndi el. Cînd eram ca ea, jucam 
poarca. De tehnică am dat abia la 
școală. Dar de ce ? Fiindcă în satul 
meu, un sat sărac de munte, n-am 
putut vedea nici un meșter de cea
suri sau 
mi-ar fi 
de cinci 
niță...

Simte
copilului, care privește cu ochi isco
ditori tot ce face el. „Poate că o 
să-i placă tehnica și cînd o să crească 
mare. Poate va deveni ingineră... Mal 
tîrziu o să-i povestesc mai cu de- 
amănuntu1 viața mea. Am să-i spun 
de pildă, că am fos( muncitor, me
canic de precizie la o mare uzină 
din Brașov. Că am prelucrat piesele 
de la sistemul de conducere pentru 
prototipul primului tractor romînesc. 
Poate cînd va fi mare și va deveni 
ingineră o să lucreze chiar la uzina

place mai mult aici... 
că totuși, la vîrsta ei, ar fi

de aparate de radio... Poate 
plăcut și mie, chiar la vîrsta 
ani, să umblu cu o șurubei-

peste umăr respirația caldă a

noastră — Uzina metalurgică din Si
naia — unde am fost transferat în 
1952. Poate că i-aș spune eu, dar 
mi-ar plăcea ca alții să-i po
vestească despre mine cum am mun
cit la reorganizarea uzinei 
linii de fabricație, sau la 
profilului arborelui cu 
fata tovarășului Zafiu... Sigur, ne-a- 
ducem aminte. El a pus la punct 
arborele cp came, A lucrat cu divi- 
zorul optic și cu pila“. Desigur că o 
să i se povestească și despre ce face 
el acum, ca tehnolog la sectorul C, 
un sector complex, unde se prelu
crează piesele mari, se face monta
jul pompei de injecție... „A, da... To
varășul Zafiu era un maistru cu larg 
profil tehnic. Dacă trebuia executată 
o piesă nouă, el găsea repede dis
pozitivul necesar pentru prelucrarea 
ei... Era consultat totdeauna la acțiu
nile tehnice mai importante. Chiar 
dacă nu era specialist în toate, dă
dea adesea sugestii interesante.,.", 
Probabil că ea, fata lui, ascultîndu-l 
va gîndi : „Mi-aduc aminte încă de 

mică — tata știa să facă orice"...

Tăticule, am găsit pe jos șuru
bul ăsta. îți trebuie ?

Viitoarea ingineră știe că e mică și 
nu face nimic fără să-l întrebe. „E 
ordonată, migăloasă. Tehnica nu face 
casă bună cu dezordinea...".

— Mulțumesc, puiule. E un șurub 
vechi, fără ghivent. Poți să-l arunci..

— Tată, ce desenezi tu acolo ?
Fetița îl privește din nou pesb 

umăr.
— Fac o schiță. Vezi ? Aici e c 

mașină, aici altă mașină. ...Tu știi unde 
lucrez eu...

— în sectorul C...
Așa este. Deocamdată ajunge cî' 

știe. Dacă ar fi mai mare, i-ar putea 
spune de-a dreptul că acum lucrează 
ia reorganizarea liniilor de fabricație 
din sector. E vorba de o nouă așe
zare a mașinilor pentru ca suprafe 
țele de producție să fie folosite cît 
mai rațional. La organizația de bază 
I s-a spus : „Tovarășe Zafiu, te gîn-

pe 
execuția 

came.,. „Ești

fimpdești numai la treaba asta. Cît 
îți frebuie ca să ne prezinți proiec
tul ?“

Și, în fimp ce schițează noul plan, 
el vedea aievea hala sectorului C, gșa 
cum e în fiecare zi, cu lumina plă
cută, odihnitoare ce pătrunde pe fe
restre deasupra strungurilor în conti
nuă mișcare... Ii vin în minte înfîm- 
plări petrecute chiar în acea zi... A 
avut o discuție cu fînărul sțrungar 
Năpăruș... îi place de el fiindcă-l 
vecie cu tragere de inimă pentru teh
nică. Are talent. Din mașina lui pie
sele ies lucrate ireproșabil. Și nu 
numai atît. E mereu în căutarea unor 
noi soluții tehnologice, mai simple, 
cu productivitate mai mare. Poate din 
băiatul ăsta o să iasă fot un tehni
cian de larg profil... Da, da, astăzi 
a fost o zi plină, de altfel ca-ntot- 
deauna... Un tînăr inginer s-a apucat 
să-i spună o poveste încurcată des
pre o fată pe care o iubește... „Bine, 
dar eu n-o cunosc“, i-a răspuns el, 
„Nu face nimic, dumneata ascultă ce 
zic eu, ai să-ți dai o părere. Mă in
teresează ce crezi... așa... ca un mar
tor obiectiv, fiindcă pun bază pe pă
rerile dumitale...". Apoi, cînd poves
tea era pe sfîrșite, controlorul liniei 
a venit la el să-i semneze o notă de 
rebut... „Cum s-a înfîmplat“ ? Celă
lalt a ridicat din umeri. „Așa nu 
semnez. Mergem la fața locului".

Strungarul, încă tînăr, săvîrșise o 
neglijență. Zafiu i-a explicat ce im
portanță are piesa, ce pagubă a fă 
cut sectorului și uzinei. A sfat un 
fimp lîngă el ca să-l vadă cum lu
crează, i-a făcu* cîteva observații... 
Apoi a fost întrebat de către mais
trul de sector în legătură cu confec
ționarea unui dispozitiv. Intraseră 
niște piese noi care trebuiau date 
urgent în lucru.

Oare își va aduce aminte cineva 
oeste 15—20 de ani, de toate aceste 
fapte mărunte, de fiecare zi ? Poate 
nici Zafiu n-o să-și ma' aducă aminte 
de ele... De altfel, nu acesta e lu
crul cel mai important. Ci tîlcui unor 
asemenea fapte. Anume — și asta ar 
fi bine să afle fata de la ceilalți oa-

meni — că falăl ei n-a fost numai un 
bun tehnician ci, mai ales că, din tot 
ce a știut și a gîndit, a căutat să 
dea cît mai mult tovarășilor săi de 
muncă.., Cînd va fi pionieră, apoi 

va înțelege ce însem-

capul.
tîrziu, puiule. Nu mergi

să te-n- 
termini 
bynici ?

cu fre

ufemisfă, ea 
nează asta...

Bntoarse
- îi 

să te culci ?
— Ba, da. Am vrut numai 

Ireb ceva și-ram așteptat să 
lucrul. Vara asta mergem la

— Mai întrebi î
— Tot çu trenul ?
— Da, anul ăsta mergem

nul. La anul poate ne cumpărăm O 
motocicletă cu ataș.

— De ce cu ataș ?
— Ca să încapă toți trei ! tu, eu șl 

mama. Sau poate nu vrei să mergi 
cu motocicleta î

— Vreau, cum să nu vreau. Și o 
să fie acolo și bădia profesorul și 
prietenul lui de la... Constanța ?

— O să fie și profesorul și priete
nul lui... Și-acum mergi și te culcă. 
Noapte bună.

Rămîne singur. Dar respirația ei 
caldă o mai simte alături. Cînd va fi 
mai mare, el o să-i spună mai multe, 
și anume că badea profesorul și prie
tenul său de la Constanța au fost doi 
băieți de țărani necăjiți din satul a- 
cela de munte. Acum 10—12 ani,
cînd s-a-ntors într-o vară din conce
diu, Zafiu i-a luat împreună cu el la 
Uzina de tractoare din Brașov. Aici 
au învățat meserie, au urmat liceul 
seral, apoi facultatea. Unul a ajuns 
profesor, celălalt Inginer constructor 
de nave la Constanța. In fiecare vară 
își petrec 
împreună 
îlnesc cu

concediul în satul natal 
cu familiile lor. Aici se-n- 
tofii...

★

zi dimineafă, dacă cinevaA doua
îl întreabă cum și-a petrecut seara 
orecedenfă. maistrul răspunde inva- 
■iabil ;

— Mulțumesc. Bine. Am meșterit 
a niște aparate de radio.

— Ce spui, frate ? Dimineața în 
.izină, cu mașinile, iar seara tot 
rică ? Nu te plictisești ?

— Dimpotrivă. Nu știu nici eu 
se face, dar așa mă odihnesc 
bine...

teh-

cum 
ma!

V. NICOROVICI
.s/'v's -

aceeași măsură, pe care și-l amin
tește lăcrămînd din abundență, cu 
prilejul unei vizite, la Ploiești, a lui 
Cuza Vodă sau predînd gramatica. 
Despre „bravul“ său dascăl, neui
tatul Basile Drăgoșescu scriitorul, 
exclamă : „în trei ani m-a învățat, 
cu litere străbune, romîneasca toată 
cită o știu pînă-n ziua de azi, că 
mai mult, după el, nici n-am mai 
avut unde învăța ; și tare bine-mi 
prinde 1 Cum n-am fosl bun la ni
mic, ce mă făceam, dacă nici atîta 
nu știam, barem romînește ?... Ah 1 
sfinte analise, gramaticală și logică 1 
și încă și mai sfîntă nuielușă. Să 
fi poftit să scrii, la dictando, indi
ferent numai sau nu mai, sau măcar 
să fi confundat pe și conjuncția cu 
și adverbul !... or să nu fi pus vir
gulele și celelalte semne la locul 
cuvenit !..." însă datoria bceasța de 
recunoștință pentru fostul dascăl 
de gramatică nu-l poate face să 
uite că totuși „o limbă nu se poate 
învăța din gramatică și din dicțio
nar" șl că „O carte de citire bună, în 
vîrsta fragedă, este poate una din
tre împrejurările cele mqi hotăfîtoa- 
re ale vieții unui om“- De aci lau
dele ce aduce antologiei în trei vo
lume, tipărită la Iași în 1897, Extrase
lor din literatura originală a prede
cesorilor și contemporanilor, alese 
cu grijă pentru „curăția și frumuse
țea limbii" autorii ieșeni le-au adaos 
numeroase traduceri din literatura 
Universală- Aceste elogii se asea
mănă cu prețuirea ce Eminescu 
a avut pentru antologia fostului 
său dascăl Aron Pumnul. „Leptu- 
rariul". „Patriotism adevărat fără o 
adîncă înțelegere a poporului nu se 
poate", scrie Caragiale cu același 
prilej, cînd constată cu satisfacție 
că autorii „cărții de citire" au dat 
mare importanță poeziei populare și 
basmului, din lectura cărora elevul

va deprinde spiritul poporului și 
limba lui.

Cu aceste premise, atenția deose
bită ce Caragiale pune nu numai 

elaborarea scrierilor sale, dar și 
execuția lor tipografică și care, 
unui vrednic discipol al dascălu- 
Basile Drăgoșescu, i-a atras po- 

schimbată în renume, de 
nu are de ce să

în 
în 
ca 
lui 
recla, 
„Moș Virgulă", 
mire. Cînd în 1894 încheie cu frații 
Șaraga din Iași un contract de' 
editură, clauzele privind acuratețea 
și puritatea textului sînt răspicate : 
„Corectura pe curat trebue s-o văz 
eu și să dau bunul de imprimat'1. 
Scrisoarea din 1910 către Admi
nistrația Tipografiei unde i se 
tipărește Volumul „Schițe nouă" e 
tipică prin mulțimea detaliilor teh
nice ça și prin insistentele intervenții 
ale scriitorului. însă cea mai patetică 
gvontură legată de pacostea greșe- 
lrfcir de tipar și de spaimele ce i le 
dădeau, este aceea, pe care însusi 
o povestește în scrisoarea din 20 
noiembrie 1907 către Paul Zarifopol. 
Alarmat de mulțimea erorilor (43, din 
care 12 fundamentale, la 32 pagini) 
oprește vînzarea broșurii („Am aler
gat noaptea la un birou central de 
poștă ; am telegrafiat să se oprească 
vînzarea și, cu 
dată, am trimis 
mis a doua' ).

O greșeală 
marmoreană a unui stil, sau a unor 
fraze, așa cum o notă falsă în in
terpretarea unui virtuos l-ar discre
dita de-apururi. Ați auzit vorbîn- 
du-se de așa ceva în execuția unui 
Casais, unui EJnescu, unui Oișțrah ? 
Iată o ipoteză inadmisibilă și iată 
ceea ce Caragiale intuise cu preci
zie, el marele șlefuitor al cuvîntului 
și marele iubitor ql mqeștrilor mu
zicii înalte.

-O» O---------------

scrisoare recoman- 
errata ; azi am tri-

pătează puritatea

Secretul tinereții fără moarte
(Urmare din pag. IlI-a)

care se teme de viață, de materia 
vie a operei sale, care așteaptă ca 
„lucrurile să se așeze1' ca viața să-i 
ofere soluții pe tavă, de-a gata, ci 
le-a căutat cu patimă, le-a smuls 
vieții. Se simțea responsabil de tot 
ce se întîmplă în jurul său, de a- 
ceea ca la orice satiric de geniu în 
spatele rîsului se ascunde senti
mentul acut al dramei naționale (n-a 
văzut căile de rezolvare, a greșit în 
soluții, dar le-a căutat înfrigurat, cu 
pura noblețe a adevăratului scrii
tor). Nutrea față de oameni o dra
goste profundă, o dragoste virilă, 
singura reală și eficientă, dragostea 
care nu e oarbă, filistină, dulceagă 
și lașă, dragostea care știe vedea 
defectele, păcatele, meschinăriile și 
le scoate la iveală tocmai pentru că 
iubește ceea ce e bun și sănătos 
tocmai pentru că are încredere în 
ceea ce iubește.

Era un scriitor curajos în cea ma 
înaltă accepțiune a cuvîntului, un 
om pentru care scrisul e rațiunea 
majoră a existenței sale, mîndria și 
demnitatea lut de om

Una din măsurile epocii pe care 
o trăim ne-o dă faptul că. numindu-i 
ajutoare de nădejde ale sale, par 
tidul le cere scriitorilor să întruchi 
peze aceste trăsături care au carac 
terizal opera și viața marilor crea 
tori ai poporului, și totodată noile 
trăsături izvorîte din specificul 
timpului nostru, ca astfel să fim la

înălțimea înaintașilor și să-i avem 
întotdeauna alături de noi, tovarăși 
de luptă și de vis.

Lumea pe care a biciuit-o Cara- 
giale a fost doborîță. Relațiile mon
struoase care alienau personalita
tea umană au fost doborîte, au luat 
naștere alte relații, cu adevărat u- 
mane care se dezvoltă — iar în a- 
cest proces complex, generator de 
conflicte noi, pasionante, scriitorii 
trebuie să fie ajutoare de nădejde 
ale partidului. Aceasta înseamnă, în 
primul rînd, să fie mereu în pas cu 
vremea lor, să răspundă cerințelor 
ei, slujind noul de astăzi cu aceeași 
vigoare cu care izbea Caragiale ve
chiul. Și ar mai fi ceva de spus, 
în zilele acestea de sărbătorire a 
unuia dintre cele mai strălucitoare 
genii pe care le-a dat poporul ro- 
mîn, ochii săi lucizi ne întîmpină 
pretutindeni : nu pot să nu văd în 
ei și un îndemn ; să nu lăsăm să ru
ginească splendida spadă caragia- 
liană a satirei, s-o mînuim împotri
va a tot ceea ce a mai lăsat în 
conștiința oamenilor lumea cu care 
s-a răfuii Caragiale. Tfecînd odini
oară prin leribile vicisitudini istorice, 
poporul nostru și-a păstrat tnalterat 
profundul și vitalul său umor : Ca
ragiale a fos1 magistralul lui inter
pret, creatorul școlii romînești de 
satiră Ea trebuie dusă cu cinste mai 
departe, ca o fateiâ importantă a li
teraturii ce-și puri' ca țel principal 
oglindirea și sprijinirea noului.
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Marele combinat chi
mic de pe Valea Trotu
șului capătă contururi 
noi. Rețeaua imensă de 
conducte și rezervoare, 
clădirile și coșurile noi
lor secții întregesc acum 
peisajul acestei construc
ții industriale.

Harnicii constructori și 
montori au ridicat și dat 
în folosință în ultimul 
timp noi obiective ale in
dustriei chimice. Folo
sind ca materie primă 
clorul, o nouă secție a 
început să producă clo
rură de metil, clorură de 
metilen și cloroform. O 
clădire impunătoare adă
postește instalațiile unda 
iau naștere aceste pro
duse. Urmărind procesul 
de fabricație facem cu
noștință cu numeroase 
utilaje: reactorul de clo
rurare de formă cilin
drică, coloane metalice 
înalte de 20 metri, turnul 
de spălare, puternice 
pompe etc.

Cum se prepară aces
te produse ? în urma pro
ceselor chimice care au 
loc în interiorul reacto
rului, iau naștere pe lîn
gă produșii de bază și 
acidul olorhidric ca 
produs secundar. O ope
rație deosebit de im
portantă în procesul teh
nologic este îndepăr
tarea umidității, în acest 
scop, gazele de reacție 
sînt trecute într-un turn 
de spălare, apoi compri
mate la 8—10 atmosfere 
și răcite la minus 40—50 
de grade. Aici apa se se
pară sub formă de ghea
ță, iar produșii clorurațl 
lichefiază în întregime. 
Pompe puternice trimit a- 
poi aoești produși în in
stalațiile de rectificare 
unde se separă clorura 
de metil, clorura de me
tilen și cloroformul. în
treg procesul tehnologic, 
fiind automatizat, este 
controlat și dirijat de la 
tablourile de' comandă.

Clorura de metilen, 
principalul produs de la 
care se trage și numele 
secției, este unul din cei

AZI VĂ PREZENTĂM

mai importanți solvenți. 
Se folosește la fabrica
rea celulozei, în industria 
peliculelor de film și ca 
agent de extracție în in
dustria petrochimică. Al 
doilea produs al acestei 
secții, clorura de metil, 
este utilizat în industria 
frigotehnică, la fabrica
rea cauciucului și a sub
stanțelor siliconice. Clo
roformul este folosit ca 
plastifiant în procesul de 
fabricare a materialelor 
plastice pe bază de fluor 
(fluoroplaste).

Majoritatea modernelor 
utilaje ale acestei secții 
poartă inscripția : „Fabri
cat în U.R.S.S.“.

Combinatul chimic de 
pe Valea Trotușului s-a 
îmbogățit și cu secția de 
alcooli grași, folosiți la 
prepararea detergenților 
(prafuri pentru spălat) și

a plastifianților destinați 
prelucrării unor materia
le plastice etc. Procesul 
tehnologic de fabricație 
este aproape în întregi
me automatizat.

Alcoolii grași, realizați 
pentru prima dată în țară, 
se obțin din produse pe
troliere. în unele țări, la 
fabricarea lor sînt folo
site ca materii prime gră
simi animale și vegetale 
comestibile. Utilizarea în 
indusiria noastră chimică 
a procedeului petrochi
mic este mai avantajoa
să, permițînd să se eco
nomisească importante 
cantități din aceste gră
simi.

O altă secție din ca
drul uzinei de sodă și 
produși derivați ai clo
rului de la combinatul 
chimic Borzești, aflată în
tr-un stadiu avansat, este 
clorura de aluminiu.

Proiectată și înzestrată 
cu utilaje sovietice, noua 
secție folosește ca ma
terii prime caolinul, clo
rul electrolitic rezultat de 
la electroliză în cadrul 
combinatului, oxidul de 
carbon fabricat într-o in
stalație anexă din cocs 
de turnătorie și oxigen, 
într-o mașină specială 
se pregătesc brichetele 
din caolin care sînt tre
cute mai întîi într-un us- 
cător special, iar apoi în 
calcinatoare. Brichetele 
calcinate ajung într-un 
cuptor unde prin insufla- 
rea amestecului de clor 
și bioxid de carbon are 
loc procesul de clorura
re. După clorurare, bri
chetele cad la baza cup
torului de unde sînt eva-r 
cuate.

în cuptor, la o tempe
ratură de 1 100—1 200 
grade, se formează un a- 
mestec de cloruri care 
se volatilizează și ies pe 
la partea superioară a 
cuptorului. De aici trec 
într-un răcitor cu aer, iar 
apoi în condensator un
de se condensează pro
dusul tehnic. Astfel se 
obține clorura de alumi
niu care conține însă și 
clorură ferică. Clorura 
de aluminiu tehnică este 
introdusă în retorte cu 
strujitură de aluminiu 
unde se purifică prin eli
minarea clorurei ferice. 
Din retorte rezultă cloru
ra de aluminiu purifi
cată.

Procesul tehnologic al 
acestei secții prezintă un 
înalt grad de automati
zare și mecanizare. Pen- 

conducerea lui o 
tehnicienii sec- 
specializat în

A7n întîmpinarea Conferinței 
naționale a femeilor

în întreaga țară au loc numeroase 
acțiuni în întîmpinarea Conferinței 
naționale a femeilor.

în Capitală, peste 150 000 de fe
mei au luat parte, în ultimele două 
luni, la acțiunile pentru buna în
treținere și înfrumusețarea orașu
lui, efectuînd circa un milion de 
ore de muncă patriotică.

Comisiile de femei de la sate își 
îndreaptă activitatea în această pe
rioadă în special spre sporirea apor
tului sătencelor la 
mico-organizatorică 
gricole socialiste. 
G.A.C. fruntașe
schimburi de experiență 
tuiri cu colectivistele din 
învecinate, cu colectiviste din gos
podăriile înființate de curînd. De

întărirea econo- 
a unităților a- 
în

s-au
numeroase 

organizat 
și consfă- 
localitățile

pildă, consfătuirea care a avut loc 
la G.A.C. „23 August“ din comuna 
Băilești, fruntașă în creșterea păsă
rilor, a întrunit un mare număr de 
colectiviste din raioanele Băilești și 
Craiova. Asemenea schimburi de 
experiență au mai avut loc, din ini
țiativa comisiilor de femei, la G.A.C. 
Cîrja și Stelian Dumbravă din ra
ionul Bîrlad, cu participarea cres
cătoarelor de păsări din 25 de co
mune apropiate.

în regiunea Bacău au fost organi
zate în ultimul timp 20 de consfă
tuiri, la care au participat peste 
2 500 de colectiviste, dezbătîndu-se 
îndeosebi problemele muncii în sec
torul legumicol și al creșterii păsă
rilor.

(Agerpres)
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Plecarea unei delegații 
a R P. Romîne 

la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Poznan
Vineri a plecat în R. P. Polonă o 

delegație a Republicii Populare Ro- 
mîne condusă de Al. Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare, care va 
participa la deschiderea Tîrgului in
ternațional de la Poznan.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei electrice, 
Nicolae Popa, adjunct al ministrului 
industriei ușoare, M. Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față 
wiez, ambasadorul 
București.

Janusz Zambro- 
R. P. Polone la

(Agerpres)

îriEILiEl&IRAMÎIE lEOIEIJWE
Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 8 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, la 7 iunie, și-a re
luat lucrările cea de-a 16-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Lucră
rile sesiunii au fost deschise de 
Mongi Slim, președintele Adunării 
Generale a O.N.U. El a dat cuvîntul 
arhiepiscopului Makarios care între
prinde în prezent o vizită în Sta
tele Unite. în cuvîntarea sa, pre
ședintele Ciprului a acordat o deo-

sebită atenție necesității transpune
rii cît mai rapide în viață a decla
rației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale.

După cuvîntarea acestuia, Aduna
rea Generală a decis ca problema 
viitorului teritoriului Ruanda-U- 
rundl să fie discutată în Comitetul 
de tutelă pe baza raportului pre
zentat de Comisia O.N.U. pentru 
Ruanda-Urundi.

-o®o-

La ambasada
R. S. Cehoslovace

La ambasada R.S. Cehoslovace din 
București a avut loc o seară de fil
me documentare cehoslovace de 
scurt metraj, cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la distrugerea de că
tre ocupanții hitleriști a localității 
Lidice. Au fost prezentate filmele 
„Balada copilului“ și „Sala pașilor 
pierduți".

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului învățămîntului, Comitetu
lui de Stat pentru 
I.R.R.C.S., ai unor 
ștești, ziariști.

Au fost de față 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

Cultură și Artă, 
organizații ob-

membri ai unor

(Agerpres)
---------o® o---------

Finala concursului 
echipelor și formațiilor artistice ostășești

Finala celui de-al XI-lea concurs 
al echipelor și formațiilor artistice 
ostășești, care s-a desfășurat timp 
de două zile în sala Uranus din Ca
pitală, a luat sfîrșit.

Vineri seara, artiștii amatori 
prezentat un spectacol la Teatrul 
vară „N. Bălcescu”, cuprinzînd 
lecțiuni din programele prezentate 
la finală. Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.
O-------------------

ACCRA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : în orașul Vinneba din 
Ghana a avut loc ședința de în
chidere a „conferinței luptătorilor 
pentru libertatea Africii“. La lucră
rile conferinței au participat peste 
200 de reprezentanți ai partidelor 
politice și organizațiilor de masă din 
țările și de pe teritoriile africane 
aflate sub dependența colonială, Par- 
ticipanții la conferință au discutat 
problemele intensificării luptei pen
tru eliberarea de sub dominația co
lonială, unirii forțelor și întăririi u- 
nității în această luptă și o serie de 
alte probleme.

Comentînd cuvîntarea rostită de 
președintele Nkrumah la conferință, 
Nkomo, liderul mișcării de eliberare 
națională din Rhodesia de sud, a de
clarat că dorința exprimată de pre
ședintele Nkrumah la deschiderea 
conferinței ca pînă la sfîrșitul aces
tui an Africa să fie pe deplin elibe-

rată, precum și unirea Africii repre
zintă principalele sarcini ale miș
cării pentru libertate pe continentul 
african.

Președintele Uniunii național-de- 
mocrate din Mozambic a declarat 
că drept răspuns la chemarea lui 
Nkrumah la unitatea africană două 
partide politice din Mozambic — 
Uniunea national-democratică și 
Uniunea națională africană — au 
hotărît să se unească într-un front 
unic „pentru a sfărîma lanțurile 
robiei care leagă Mozambicul de 
Portugalia".

Kennet Kaunda, președintele Par
tidului unit al independentei națio
nale din Rhodesia de nord, a arătat 
că conferința s-a desfășurat cu 
succes și a insuflat luptătorilor pen
tru libertate noi forțe necesare în
deplinirii sarcinilor ce le s.tau în 
față.

O® O-------------------

460 greve în luna
WASHINGTON 8 (Agerpres). —• 

Ministerul Muncii al S.U.A. a făcut 
cunoscut că în luna aprilie în Sta
tele Unite au avut loc 460 greve la 
care art participat 155 000 persoane.

aprilie în S.U.A.
In primele patrii luni ale acestui 

an din cauza grevelor în industrie 
nu s-au lucrat cu 50 la sută mai 
multe ore decît în perioada cores
punzătoare a anului ttecut.

INFOR MÂȚI I

Expoziție de plante medicinale

au 
de 

se-

F '

în sălile Muzeului regional al Ba
natului s-a deschis expoziția „Plante 
medicinale din R.P. Romînă" — or
ganizată cu concursul muzeografilor

• Colectivul fabricii de sticlă din Tur
da a realizat, de la începutul anului și 
pînă în prezent, 12 sortimente noi de 
produse, în mai multe modele, care au 
și fost livrate comerțului. Printre noile 
sortimente se află servicii de tort și com
pot, salatiere și altele. Alte 19 modele 
noi de abajururi, de sticlă marmurată, 
suprapusă etc. au fost livrate comerțu
lui de către fabrica „Pădurea neagră".

de aluminiu își

CUPOLA DE LUMINA

Grădina de iarnă".

tru 
parte din 
ției s-au 
U.R.S.S.

Clorura
găsește utilizare drept 
catalizator în industria 
chimică, ca solvent în in. 
dustria de cauciuc sinte
tic și în industria de pre
lucrare a țițeiului.

GH. PETRESCU
Sala de clorurare și absorbție a secției clorură 

de metilen.

FOTBAL„MONDIALELE“ DE

• La tragerea Loto-Central din 8 iunie 
1962, au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

20 64 65 6 24 17 68 58 82 12 
Premiul special A : 24 64 12. 
Premiul special B : 65 6 82 
Premiul special C : 17 58 20. 
Extragere suplimentară 
16 19 78 44

Fond de premii : 681 189.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

15 iunie 1962, la Hunedoara.
O®O
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SANTIAGO DE 
CHILE 8 (Ager
pres). — Meciu
rile din ziua de 
închidere a gru
pelor preliminare 
au fost marcate 
de o surpriză, 
fără urmări însă: 
victoria Mexicu

lui, cu 3—1, împotriva echipei R. S. 
Cehoslovace.

Iată o scurtă relatare a celor pa
tru întîlniri disputate joi :

Iugoslavia — Columbia 5—0 (2—0). 
Fotbaliștii iugoslavi au început jo
cul cu multă prudență, temîndu-se 
de o eventuală surpriză din partea 
columbienilor. Desigur, o înfrîngere 
în acest meci ar fi echivalat cu eli
minarea Iugoslaviei. Neglijînd com
plet apărarea, columbienii atacă vi
jelios și domină categoric în primul 
sfert de oră Ei ratează o mare oca
zie prin Rada., Scăpați de acest mo
ment dificil, iugoslavii încep să pă
trundă tot mai des spre poarta ad
versă și înscriu 2 goluri. După pau
ză. sud-americanii sînt depășiți 
complet de jocul tehnic al iugosla
vilor, care mai înscriu 3 goluri.

Italia — Elveția 
ciul acesta a dat

3—0 (1—0). Me- 
loc unui joc fiu-

mos, reușit mai ales de fotbaliștii 
italieni. Italienii au deschis scorul 
în minutul 3 prin Mora. După ce el
vețienii Volanthen și Weber ratează 
două ocazii favorabile, în minutul 
32 Sivori trece de mai mulți adver
sari, dar mingea expediată de el se 
izbește în bară. Vrînd să se reabi
liteze cu orice preț în fața publicu
lui din Santiago, italienii joacă cu 
multă însuflețire în repriza 2-a și 
marchează încă 2 goluri.

Mexic — R. S. Cehoslovacă 3—1 
(2—I). Cînd în primul minut de joc 
Mașek a deschis scorul și echipa sa 
domina cu autoiitate, nimeni nu se 
îndoia de o facilă victorie a ceho
slovacilor. Dar mexicanii, care sus
țineau ultimul lor meci în acest cam
pionat mondial, și mai ales că pier
duseră toate întîlnirile de pînă a- 
cum, nu s-au dat dinainte bătuți. 
Ba, mai mult, ei au preluat inițiativa 
și, acționînd rapid în atac, cu dîr- 
zenie în apărare, au reușit să cîști- 
ge cu 3—1. Din nou s-a comportat 
excelent portarul Carbajal, care în 
această zi împlinea 34 de ani și 
participa poate la ultimul său meci 
în campionatul mondial de fotbal, 
la care este prezent pentru a 4-a 
oară, începînd din 1950.

Anglia — R. P. Bulgaria 0—0. Ți- 
nînd în șah echipa Angliei, selec
ționata R. P. Bulgaria, deși n-a mar
cat nici un gol, a înscris totuși punc
tul de onoare în clasamentul grupei 
a 4-a. Englezii au jucat slab, rezu- 
mîndu-se la un joc destructiv, de 
apărare, prin care urmăreau evident 
un meci nul.

Chiar de la începutul partidei, 
fotbaliștii bulgari se arată foarte în
treprinzători și atacă încurajați de... 
jucătorii argentinieni, cărora numai 
cu o victorie a bulgarilor le mai pu
teau aduce calificarea în sferturile 
de finală. De mai multe ori, Kolev și 
lakimov pătrund prin apărarea supra- 
numerică a englezilor, dar șuturile 
lor nu nimeresc poarta.

„Catalogul stelelor slabe
In spațiul astral se află un număr 

imens de stele a căror strălucire este 
foarte slabă. Identificarea acestor 
stele, stabilirea poziției exacte și ur
mărirea mișcării lor în spațiu este 
una din preocupările secției de as
tronomie a Observatorului astrono
mic al Academiei R. P. Romîne. La 
alcătuirea „Catalogului stelelor sla
be“ cercetătorii romîni întrețin o

----------o® o

rodnică colaborare cu cei de la ob
servatorul „Pulkovo“ de lîngă Le
ningrad. Pentru întocmirea acestui 
catalog de mare valoare, specialiștii 
noștri dispun de aparataj științific 
modern. Pînă acum observatorul din 
București a identificat, în zona sa de 
observație, peste 4 000 de stele slabe, 
cărora le-a stabilit poziția exactă.

din regiunile Crișana și Banat șl a 
întreprinderilor de plante medici
nale din Oradea și Timișoara.

IA MOSCOVA S-AU ÎNCHEIAT
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Lucrările Comitetului
MOSCOVA (Agerpres). —
în ultima ședință a sesiunii Comi

tetului olimpic internațional (C.I.O.) 
s-a hotărît ca, începînd din 1968, 
programul Jocurilor Olimpice să cu
prindă minimum 15 și maximum 18 
discipline sportive. Cancelarul C.I.O., 
Otto Mayer^ a declarat la conferința 
de presă ca, după părerea sa, cele 
3 sporturi care ar putea fi eliminate 
din disciplinele existente acum sînt : 
fotbalul, ciclismul și baschetbalul.

C.I.O. a aprobat, de asemenea, noul 
statut al sportivilor amatori și a de
cis crearea unui comitet olimpic de 
ajutor internațional pentru țările din 
Africa și Asia.

Următoarea sesiune a C.I.O. (a

olimpic Internațional
60-a) va 
(Kenia).

avea loc în 1963 la Nairobi

★

declarație făcută corespon- 
agenției TASS, președintele

într-o 
dentului 
C.I.O., Avery Brundage, a declarat 
că este întrutotul satisfăcut de fe
lul cum au decurs lucrările sesiu
nii C.I.O. de la Moscova.

„într-un spirit de înțelegere și 
prietenie, a spus Brundage, noi am 
discutat și am luat hotărîri impor
tante în scopul dezvoltării continue 
a mișcării olimpice internaționale. 
Țin să felicit încă odată comitetul 
olimpic al U.R.S.S. pentru ospitali
tatea arătată membrilor C.I.O. și 
buna organizare a lucrărilor se
siunii".

dintre ei acolo, sus, in aulele ce
tății lui Lomonosov.

înainte de a vă conduce pașii 
prin această originală prefigurare 
a viitorului, îngăduiți-mi cîteva 
date generale care pot măcar în- 
trucîtva sugera proporțiile con
strucției. Teritoriul palatului și al 
terenurilor sale anexe ocupă 54 de 
hectare. Pînă în prezent sînt ame
najate peste patru sute de săli. Nu
mai în interiorul palatului își pot

Corespondență din Moscova

absolută este

a lui Șurile este 
cheie oarecare.

Volei, gbi, lot bal
Sfîrșitul acestei săplămini este marcat 

de importante competiții sportive. Iată 
cîteva : La volei, se întîlnesc duminică 
(în sala Floreasca, de la ora 19,30) echi
pele masculine Rapid București și T.S.K.A. 
Moscova, finaliste de mai multi ani în 
„Cupa campionilor europeni”. Trofeul 
competiției se află, după cum se știe, la 
București, în posesia echipei Rapid, cîști- 
gătoarea ediției de anul trecut a „C.C.E.".

Amatorii de rugbi au prile|ul să urmă
rească tot mîine — pe stadionul „23 Au-

gust" din Capitală, începînd de Ia ora 
16,30 — meciul international R. P. Romî- 
nă—Italia.

La fotbal, este programată etapa a 
XXIV-a a campionatului categoriei A. 
Cele șapte meciuri sînt următoarele : 
București, stadionul „23 August" : Rapid 
—Steaua (ora 14,30), Dinamo București— 
Progresul (ora 18) ; Bacău : Dinamo—Jiul; 
Timișoara : Știința—Metalul : Pitești : 
Dlr.amo—Petrolul ; Brașov : Steagul Roșu 
—U.T.A. ; Lupeni : Minerul—Știința Cluj.

In cîteva rînduri
Bchlpa do fotbal Dinamo Bacău a 

debutat cu o victorie în turneul pe care-1 
întreprinde în R. D, Germană, tnvlngînd 
cu scorul de 5—3 (4—0) echipa selecțio
nată feroviară a regiunii Magdeburg. 
Punctele fotbaliștilor romîni au fost

rsalizate de Çiripoi (2), Vătafu, Jamaiski 
și Stoica.

★
Echipă feminină de handbal în 7 a 

R. P. Romîne a întîlnit la Iaroslav se
lecționata R.S.F.S. Ruse. Handbalistele 
romînca au obținut victoria cu 14—2,

TJȚ3 iți bineveniți în Palatul bucu- 
riei — cu aceste cuvinte s-ar 

cuveni să fie întîmpinați miile de 
oaspeți cu cravate roșii care, din 
aceste zile, au și început să ia cu 
asalt noul punct de atracție al ca
pitalei sovietice : Palatul pionieri
lor de pe colinele Lenin.

La inaugurare, Anatoli Palei, în 
numele comsomoliștilor care au 
muncit atît de sîrguincios la ridi
carea acestui splendid complex de 
clădiri, a adus pe o pernă de atlas 
purpuriu o imensă cheie de aur, 
înmînînd-o celui mai mic dintre 
participanții la festivitate, Șurik 
Kulakov. Iar Nikita Sergheevici 
Hrușciov, tăind panglica inaugu
rală, l-a îndemnat pe Șurik să 
treacă primul pragul palatului, 
spunîndu-i :

— Tu ești aici stăpîn...
Da, aici stăpînă 

copilăria fericită.
Cheia minunată 

mai mult decît o
Ea reprezintă o adevărată cheie 
spre viitor. Căci acest palat este, 
atît prin construcția sa cît și prin 
ceea ce oferă copiilor, o minunată 
prefigurare a viitorului.

Privite din depărtare, cele șapte 
clădiri ale palatului (încă două
zeci vor fi înălțate în anii viitori) 
apar ca o flotă de nave mari, dar 
în același timp zvelte, grațioase, 
privind spre întinsul albastru al 
cerului.

Tinerii arhitecți care l-au proiec
tat — V. Egherev, V. Kubasov, F. 
Novikov, B Polui, I. Pokrovski, M. 
Hajakian — au plasat aceste for
me arhitecturale luminoase și su
ple pe un fundal natural de o 
mare frumusețe : pantele domoale 
și înverzite ale colinelor Lenin. 
Este de altfel semnificativ faptul că 
dacă îți arunci privirile, de aici 
zărești profilîndu-se pe orizont 
imensitatea de granit a Universită
ții. De aici vor începe copiii mos- 
coviți drumul pasiunii pentru ști
ință, care îi va călăuzi pe mulți

petrece simultan timpul circa șase 
mii de copii. Aici se află o vastă 
sală de concerte cu 1 000 de 
locuri, o sală de teatru cu șase 
sute, una de conferințe cu două 
sute optzeci de locuri. Dar să nu 
uităm că 
menajat : 
pentru o 
bazin de 
ve, precum și 
tale pentru cercurile tinerilor na- 
turaliști. Prin urmare, socotiți : în 
decurs de zece ore cît va fi des
chis palatul se vor putea bucura 
de minunățiile lui peste douăzeci 
de mii de pionieri și școlari ai ca
pitalei sovietice,

în permanență pe șantierul pa
latului funcționează un „stat major" 
çomsomolist din care fac parte 
Anatoli Palei, Anatoli Meșkov și 
Valentin Rudov. Acești tineri 
inimoși n-au părăsit zile de-a rîn- 
dul șantierul, mai ales în preajma 
inaugurării palatului. La mitingul 
inaugural, cei care i-au privit mai 
îndeaproape le-au zărit pleoapele 
grele ca plumbul, dar în același 
timp au văzut în ochii lor, biruind 
oboseala, lumina unei mari bucu
rii, bucuria datoriei împlinite.

Dar e timpul să pășim pe teri
toriul palatului...

Ceea ce te impresionează chiar

pe lîngă palat s-au a- 
un

mie
înot,

stadion cu tribune 
spectatori, un mare 
alte terenuri sporti- 
terenuri experimen-

de la intrare este, aș spune, 
sipa' de frumos. O inepuizabilă 
revărsare de fantezie și bun gust 
te întovărășește la tot pasul. Una 
dintre cele mai reușite fresce este 
cea care se zărește de la mare 
depărtare chiar deasupra intrării 
principale — un foc de tabără pio
nieresc, simbol al vieții pline de 
bucurii a copiilor sovietici. Nu
meroase alte fresce multicolore 
care împodobesc pereții — în mo
zaic sau pictate — redau stilizat 
scene expresive din viața și preo
cupările copiilor. Podelele din 
mase plastice colorate în nuanțe 
vesele sînt armonios 
loc în loc, reliefuri 
arată prin simboluri 
în sectorul respectiv 
perile destinate aero 
deliștilor, fizicienilor sau biologilor, 
chimiștilor sau astronomilor.

...Iată sălile tinerilor constructori 
de modele navale. Bancuri comode 
de ajustaj din metal și masă plas- 
tiaă se învecinează cu un mic ba
zin pentru încercarea modelelor de 
nave. Sălile chimiștilor amatori 
sînt adevărate laboratoare înzes
trate cu cea mai modernă apara
tură care îngăduie realizarea ce
lor mai complexe experiențe. în în
căperile destinate micilor fizicieni 
se pot face pînă și experiențe cu 
izotopi radioactivi. Observatorul 
astronomic, dotat cu un puternic 
telescop, va permite viitorilor cos- 
monauți să-și studieze obiectivele : 
Marte, Venus...

atenție specială a fost acor- 
'*-”dată sectorului închinat dife

ritelor profesiuni ale tehnicii mo
derne. Strunguri, freze și alte ma
șini domină sălile. La aceste mașini 
pionierii își vor îmbogăți cunoștin
țele dobîndite la orele de lucrări 
practice din școală, vor și lucra 
diferite obiecte necesare Înzestră
rii unor ateliere ale palatului.

Cu roadele îndemînării creatoa
re a copiilor sovietici am făcut 
cunoștință în cadrul unei expoziții 
interesante care ocupă una din

•2

îmbinate. Din 
de iier forjat 
sugestive că 
șe află încă- 
sau navo-mo-

In clădirea principală a Palatului pionierilor
cele mai vaste săli. Se găsesc aici 
pînă și automate create de copii. 
Tinerii astronomi din Simferopol au 
trimis palatului un automat realizat 
de ei pentru fotografierea meteori
ților. Cu ajutorul acestui apa
rat au și fost fixați pe pelicule 
cinci sute de meteoriți, Tinerii a- 
matori de tehnică de la palatul 
pionierilor din Gorki au creat un fel 
de „pisică cibernetică", care reac
ționează la diferite semnale lumi
noase. Ictr pionierii din Krasnodar 
au trimis o rachetă ou două trep
te, condusă prin radio, pe care au 
lansat-o vara trecută și au 
perat-o.

lată-ne și 
distracțiilor, 
fracții, care
de-a rîndul de copii, poartă acum 
amprenta vțemii. Caruselul nu mai 
este un simplu carusel, ci un sput
nik care se învîrtește în jurul Pă- 
mîntuhii. Iar sub cupola sălii se 
află un helicopter 
care este înscrie : 
bina helicopterului 
împingi o manetă 
cea să înceapă a
amețitoare rapiditate.

Deci, aici totul — munca și joa
ca, fantezia și știință — servesc 
din plin mărețului țel al formării 
unui om multilateral dezvoltat, o- 
mul societății comuniste. Totul al
cătuiește un unic ansamblu care 
poartă numele : copilărie fericită.

Chiar aici, între zidurile palatu
lui, o expoziție închinată celor pa

iecu-

în sala jocurilor 
Pînă și vechile 
au amuzat generații

și a 
dis-

adevărat pe 
pionier, In ca- 
e de-ajuns să 
pentru ca eli- 
se învîrti cu o

tru decenii de la înființarea orga
nizației de pionieri evocă momen
te emoționante. Parcă au trecut nu 
patru decenii, ci secole, din zilele 
cînd pe străzile orașelor și pe uli
țele satelor sovietice ieșeau pri
mele detașamente de pionieri — 
copii flămînzi, desculți, ai anilor 
crînceni care au urmat imediat 
războiului civil. Mulți dintre ei vi
sau încă de pe atunci la vremea 
cînd copiii sovietici vor avea parte 
de copilăria simbolizată de acest 
palat.

ha inaugurarea palatului au luat 
parte și unii dintre aceștia, vete
rani ai organizației de pionieri, 
azi cu părul cărunt, dar cu inima 
plină de veșnica tinerețe a comu
niștilor. Cei care au așiștat la fes
tivitate i-au văzut pe mulți dintre 
veteranii aceștia cu lacrimi în 
ochi. Erau lacrimile unei negrăite 
bucurii. Nu în zadar au fost lupte
le și jertfele. Roadele, lată-le 1

...Una dintre sălile cele mal mar! 
ale palatului adăpostește grădina 
de iarnă, Arborele de cacao, pal
mierul, plqnte exotice îșț desfac 
frunzele verzi în lumina revărsată 
din belșug.

Senzația că pășești sub o vastă 
cupolă de lumină nu te părăsește 
în tot decursul vizitei în palat. Nu 
poți să nu iubești cu toată căldu
ra pe cei care pregătesc copiilor 
asemenea imense cupole de lumi
nă cum este acest palat de pe ca
linele Lenin.

VICTOR BÎRLADEANU
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Tratativele de dezarmare de la Geneva Manifestări culturale romînești 
în străinătate

S. U. A. și Anglia se mențin pe vechile poziții 
in problema incetării experiențelor nucleare

(Agerpres). — Comi- 
state pentru dezarma- 
8 iunie discutarea lu-

GENEVA- 8 
tetul celor 18 
re a reluat la 
crărilor subcomitetului pentru înce
tarea experiențelor nucleare.

După cum se știe, problema înce
tării experiențelor cu arma nucleară 
a fost discutată în ședința plenară 
a Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare la 9 mai, însă luna tre
cută tratativele în acest subcomitet 
nu au înregistrat nici un progres. 
De vină este poziția S.U.A. și An
gliei, care se încăpățînează să nu ac
cepte de fapt ca bază pentru trata
tive propunerile țărilor neutre. A- 
ceastă tendință dăunătoare a pute
rilor occidentale s-a manifestat clar 
și în ședința plenară din 8 iunie a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, în cadrul căreia au luat 
cuvîntul reprezentanții S. U. A„ 
U.R.S.S., Suediei, Romîniei, Italiei și 
Bulgariei.

Delegatul american nu a făcut nici 
o referire la memorandumul celor 
opt țări neutre. In același timp, el 
a declarat încă o dată, într-o formă

Cuvîntarea reprezentantului R.P. Romîne

aproape ultimativă, că nu se poate 
realiza nici un acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma nu
cleară, dacă nu vor fi acceptate pro
punerile S.U.A. cu privire la control.

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, a subliniat că din tot dis
cursul rostit de delegatul american 
rezultă că S.U.A. vor să ducă tra
tative, însă nu vor un acord. V. A. 
Zorin a arătat că nu se poate con
cepe un acord fără rezolvarea celor 
mai importante probleme principia
le care și-au găsit răspunsul în me
morandumul celor opt țări neutre.

In toate problemele principale 
care constituie esența memorandu
mului, a spus el în continuare, ob
servăm aceeași tactică : tendința de 
a înlătura din memorandum compro
misul care se propune și de a se 
introduce în locul lui vechile pre
tenții unilaterale occidentale, care 
au făcut imposibil acordul. Puterile 
occidentale trebuie să accepte direct 
și în mod cinstit memorandumul, nu 
să-1 răstălmăcească după placul lor.

urmărește cu cel mai mare interes 
aceste tratative, își exprimă din ce 
în ce mai puternic protestul față de 
atitudinea neconstructivă pe care 
s-au situat delegațiile occidentale, 
cărora le revine întreaga răspun
dere pentru impasul în care au a- 
juns aceste tratative.

La sfîrșitul ședinței s-a hotărît câ 
următoarele ședințe plenare să aibă 
loc în seara zilei de 8 iunie și la 12, 
13 și 14 iunie. *'

SOFIA. Operele marelui drama
turg romîn Ion Luca Caragiale sînt 
cunoscute de multă vreme în Bul
garia. încă în deceniul al 4-lea al se
colului nostru comedia „Conu Leoni
da față cu reacțiunea“ a fost pusă în 
scenă în Bulgaria. Înainte de elibe
rare, au fost publicate în revistele 
și ziarele bulgare unele momente și 
schițe ale lui Ion Luca Caragiale.

In anul 1960 au fost publicate 
„Opere alese" de Caragiale.

Iubitorii de literatură din Bulga
ria își exprimă respectul față de me
moria nemuritorului clasic al litera
turii romîne, Ion Luca

La 7 iunie, delegația sovietică în 
subcomitetul juridic al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice a pre
zentat spre examinare două pro
puneri : un proiect de declarație 
asupra principiilor fundamentale ale 
activității statelor în domeniul cer
cetării și folosirii spațiului cosmic 
și un proiect de acord internațional 
cu privire la salvarea cosmonauților 
și navelor cosmice care au făcut o 
aterizare forțată. Delegatul ameri
can a respins aceste propuneri ca 
„inacceptabile” pentru S.U.A.

Caragiale,
*

FRAGA. în editura 
Vydavatelstvo Krăsnej 
din Bratislava a apărut 
vestirea „Florile pămîntului“ de Za- 
haria Stancu.

BRATISLAVA. La 7 iunie, în ca
drul Festivalului muzical „Primă
vara la Bratislava“, a avut loc un 
concert simfonic dat de Filarmonica 
din Bratislava sub conducerea diri
jorului romîn I. Conta. Programul 
concertului a cuprins Suita a 3-a 
pentru orchestră de compozitorul 
romîn I. Dumitrescu, concertul pen-

„Slovenské 
Literatüry 
recent po-

de la a cărui moarte se împlinesc 
50 de ani.

MEXICO CITY. Societatea de 
prietenie mexicano-romînă a organi
zat în saloanele Asociației ziariști
lor din Mexic o seară dedicată co
memorării a 50 de ani de la moar
tea lui I. L. Caragiale.

Criticul de artă Armando de Ma- 
ria Y Campos a vorbit despre viața 
și opera lui I. L. Caragiale. A urmat 
prezentarea în lectură dramatizată a 
piesei „O scrisoare pierdută”, în re
gia lui José Gelada. Asistența a au
diat apoi Rapsodia Romînă de Geor
ge Enescu.

*
tru vioară în re minor de Sibelius 
și simfonia a 5-a de Beethoven.

LVOV. La 7 iunie Circul de stat 
din București și-a început turneul 
în orașul Lvov.

J. Kădăr, A. Novoiny și J- Țedenbal

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Romîne, George Macovescu, a 
spus :

Știm cu toții că experiențele cu 
arma nucleară trebuie să fie inter
zise pentru totdeauna pentru că ele 
înrăutățesc climatul politic inter
național, periclitează sănătatea ge
nerațiilor prezente și viitoare și ele 
sînt factorul cel mai puternic al 
cursei înarmărilor. Popoarele lumii 
cer să se pună capăt acestei curse 
periculoase.

In timp ce, din însărcinarea 
O.N.U., aici, la Geneva, se duc trata
tive .în vederea folosirii spațiului 
cosmic exclusiv în scopuri pașnice, 
guvernul Statëlor Unite a luat hotă- 
rîrea de a efectua experiențe cu 
arme nucleare și în Cosmos. Po
poarele nu vor uita niciodată că 
Statele Unite au inițiat cursa înar-

mărilor nucleare pe pămînt. Ele nu 
vor uita că tot Statele Unite sînt a- 
celea care în prezent extind această 
cursă în spațiul cosmic. Din analiza 
obiectivă a tratativelor în subcomi
tetul pentru interzicerea experien
țelor nucleare constatăm cu părere 
de rău că s-a ajuns la un impas. 
Acest impas se datorește exclusiv 
poziției rigide a puterilor occiden
tale care au respins propunerile 
realiste, temeinic studiate și cîntă- 
rite cu răspundere de către cele opt 
state neutre, prezentate în memo
randumul din 16 aprilie.

Acest lucru dovedește că S.U.A. 
și Anglia nu sînt dispuse să pună 
capăt experiențelor nucleare, după 
cum nu sînt dispuse nici să elimine 
arma nucleară ucigătoare care 
menință civilizația umană.

Opinia publică mondială,
OoO

Bn sprijinul dezarmării
și păcii

generale

a-

care

o®o

UNELTIRILE REVANȘARZILOR DIN BERLINUL OCCIDENTAL 
- 0 PERICULOASĂ SURSĂ DE ÎNCORDARE

MEXICO 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 7 iunie, președintele 
Mexicului, Adolfo Lopez Mateos 
s-a pronunțat pentru dezarmare 
generală și pace între popoare, pen
tru „o lume în care să nu existe 
primejdia de război, o lume fără 
arme“. Președintele a condamnat 
propaganda de război și ațîțarea urii 
între popoare.

*

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
prezintă o însemnătate uriașă, în- 
trucît va avea loc într-un moment 
critic pentru treburile internaționa
le, a declarat corespondentului agen- : 
ției TASS, CYRUS EATON, cunos
cut reprezentant al vieții publice și 
laureat al Premiului Internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare“. Eaton a subliniat că, după 
părerea sa, congresul va exercita

opi-o influență 
niei publice 
problemele importante care vor fi 
luate în discuție în cadrul acestuia.

Răspunzînd la întrebarea ce cre
de despre experiențele termonuclea
re americane la mare altitudine, Ea
ton a declarat că, din punct de ve
dere politic, aceste experiențe sînt 
nesăbuite și că nu contribuie la 
pace. Regret, a spus Eaton, că gu
vernul S.U.A. 
tueze.

importantă asupra 
internaționale în toate

a hotărît să le efec-

(Agerpres). — TASS 
Irak ia amploare

BAGDAD 8 
transmite : în 
mișcarea pentru pace, pentru de
zarmare generală și totală. Consi
liul național al partizanilor păcii 
din Irak a organizat o campanie de 
strîngere de semnături pentru spri
jinirea Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace. Au și 
fost strînse 14 000 de semnături.

«O®

Realizările științei 
sovietice depășesc 
chiar și fabulosul le
gendelor. Este cunos
cută, de pildă, legen
da „Păsării Fenix" des
pre care cei vechi 
credeau că renaște 
din propria sa cenu
șă. Oamenii de știin
ță sovietici au creat 
însă o asemenea „pa
săre" reală — un 
reactor atomic cu ne
utroni rapizi care pe 
măsură ce funcționea
ză își sporește rezer
vele de combustibil.

Relatînd despre a- 
ceasta, observatorul 
științific al ziarului 
„Pravda", Vladimir Or
lov, scrie că spre deo
sebire de alte tipuri 
de reactoare, la reac
torul RR-5 (reactor ra
pid cu o putere de 5 
megawați) zona acti- 

o 
este de 

mai mică 
activă a 

unei cen- 
atomoelectrice.

vă nu depășește 
găleată și 
zeci de ori 
decît zona 
reactorului 
traie

Reactorul RR-5 este 
alcătuit din bare exo- 
termice umplute ou 
combustibil nuclear 
concentrat — plutoniu 
element care nu exis
tă în natură, ci a fost 
creat în mod artificial 
de știința contempora
nă. Reactorul nu are 
nevoie de moderator. 
Pentru declanșarea 
reacției în lanț — a- 
propierea barelor 
reactorului una de al
ta se face cu regula
toare automate.

Oamenii de știință 
sovietici au rezolvat 
cu succes și problema 
complexă a evacuării 
căldurii degajate.

Reactorul cu neu
troni rapizi funcțio
nează cu reproduce
rea lărgită a combus
tibilului nuclear. Re
zervele de combusti
bil din focarul atomic 
cresc în cursul proce
sului de ardere.

Se știe că fiecare 
kilogram de uraniu 
natural conține numai

7 grame din izotopul 
uraniului 235, care 
constituie combustibi
lul nuclear. Restul de 
993 de grame consti
tuie uraniu inactiv 238, 
cate se pierde în ce
nușa focarului atomic.

Secretul constă în 
aceea că uraniul 238 
introdus în zona acti
vă a reactorului se 
transformă sub influ
ența neutronilor rapizi 
în prețiosul combusti
bil nuclear — pluto
niu.

în reactorul rapid 
creat de oamenii de 
știință sovietici pluto- 
niul este silit din ce 
în ce mai mult să slu
jească cauza păcii și 
vieții, în timp ce ame
ricanii, prin experien
țele lor nucleare de 
pe insula Christmas, 
transformă rezervele 
prețioase de plutoniu 
în pulberea radioac
tivă care se Tăspîn- 
dește deasupra glo
bului pămîntesc și a- 
menință viața omului.

N'ota guvernului U.R.S.S. adresată S.U.A.,
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS: 
La 7 iunie, Ministerul Afacerilor Ex

terne al U.R.S.S. a adresat Ambasadei 
Angliei la Moscova o notă în care se 
spune printre altele:

„Guvernul sovietic așteaptă ca gu
vernul Angliei să ia măsurile necesare 
care să împiedice provocările pericu
loase fafă de R. D. Germană săvîrșife 
de pe teritoriul Berlinului occidental”.

La 23, 24, 26 și 27 mai au avut loc 
o serie de provocări periculoase din 
partea poliției vesf-berlineze, precum și 
a elementelor fascizante din Berlinul 
occidental fafă de Republica Demo
crată Germană. în special, la 23 mai 
polițiști vest-berlinezi de la frontiera 
sectorului englez de ocupafie din Ber
linul occidental au deschis focul în re
giunea străzii Scharnhorststrasse asupra 
unui detașament al poliției de fron
tieră a R. D. Germane, au ucis pe 
subofiferul Göring și au rănit grav un 
alt funcfionar al polifiei de frontieră.

După cum se subliniază în notă, „nu 
poate fi trecută cu vederea declarația 
fățiș instigatoare a primarului Brandt, 
potrivit căreia exploziile bombelor la 
frontiera dintre R. D. Germană și Ber
linul occidental constituie un „avertis
ment", precum și că puterile occiden
tale trebuie să fie gata pe viitor „să 
dea jertfe mari și, poate, îngrozitoare".

în notă se arată că „asemenea ac- 
fiuni nu s-ar fi putut produce de loc

Angliei și Franței 
de ocupație engleze șidacă organele 

altele din Berlinul occidental n-ar da 
dovadă de .îngăduință fafă de provo
catori și ar înțelege la ce poate duce 
o astfel de activitate provocatoare". 
După cum se menționează în notă, 
uneltirile revanșarzilor și milifarișiilor, 
care s-au întețit în Berlinul occidental, 
„confirmă o dată mai mult cît de ac
tuală este sarcina normalizării situației 
din Berlinul occidental și a lichidării 
regimului de ocupafie din acest oraș".

Guvernul sovietic declară că el nu 
se va situa pe o poziție de observator 
indiferent și că, în caz de nevoie, „se 
poate vedea silit să ia măsuri adec
vate pentru a-și îndeplini obligațiile 
față de Republica Democrată Germană, 
aliată cu U.R.S.S. El nu poate tolera 
ca Berlinul occidental să fie folosit și 
pe viitor de cercurile revanșarde și mi
litariste în scopuri ostile cauzei păcii 
și să rămînă una din sursele pericu
loase de încordare în centrul Europei ’.

Guvernul sovietic a declarat că răs
punderea pentru toate eventualele ur
mări ale unor astfel de acțiurti, în ca
zul cînd ele ar continua, va reveni au
torităților de ocupație din Berlinul occi
dental și celor trei puteri de ocupație, 
în aceeași zi, note cu conținut simi
lar au fost adresate de Ministerul Afa
cerilor Externe al 
S.U.A. și Franței.

O9O--------------

MOSCOVA. N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., s-a întîlnit la 8 iunie cu 
Jănos Kădăr, președintele guvernu
lui revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar. în aceeași zi, șeful gu
vernului sovietic s-a întîlnit cu An
tonin Novotny, președintele R.S. 
Cehoslovace. Tot la 8 iunie a avut 
loc o întîlnire între N. S. Hrușciov 
și Jumjaghiin Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole. Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, cordială.

CARACAS. In capitala Venezue- 
lei, au avut loc puternice demonstra
ții împotriva guvernului Betancourt, 
în cursul demonstrațiilor mai multe 
persoane au fost rănite.

Apropiatul turneu al lui D. Rusk
în Europa

WASHIGTON. Departamentul de 
Stat a anunțat că secretarul de stat 
Dean Rusk va face între 19 și 28 
iunie o vizită în Europa occidentală. 
„Unul din principalele scopuri ale 
vizitei lui Rusk, scrie Steward Hen
sley, corespondentul din Washington 
al agenției U.P.I., este de a discuta 
divergentele survenite recent în po
litica și tactica războiului rece a a- 
liaților“.

U.R.S.S. guvernelor

Conf erința de presă a

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
La conferința de presă din 7 'iunie, 
președintele John Kennedy a făcut 
o declarație cu privire la perspec
tivele economice ale S.U.A. și la 
programul guvernului în domeniul 
economic. Kennedy a intenționat să

ft 1S. și „tactica pămîntului pîrjolit“
Situafia din Algeria, implicațiile ei 

în viața politică franceză, „lovitu
rile de teatru" declanșate de O.A.S. 
de la o zi la alta, toate cu mai puțin 
de o lună înainte de referendumul în 
problema autodeterminării de la 1 iu
lie, ocupă locul cel mai important în 
preocupările opiniei publice franceze, 
constituind principala materie primă 
pentru ziare, radio și televiziune. în 
multe momente, succesiunea evenimen
telor devine rapidă și contradictorie.

Joia trecută, de pildă, știrile trans
mise din Alger arătau că orașul care 
trăise pînă atunci sub teroarea O.A.S.- 
ului în zgomotul exploziilor cu plastic, 
al bombardamentului de morfiere, al 
rafalelor de mitraliere, a intrat pe ne
așteptate înfr-o perioadă de calm. Oa
menii au început să iasă în stradă, ma
gazinele și cinematografele au fost 
deschise. De fapt, n-a fost vorba decît 
de o scurtă schimbare a tacticii, care 
a provocat neînțelegeri chiar între 
conducătorii O.A.S.-ului. Unii dintre ei, 
îndeosebi cei născufi în Algeria, ar fi 
vrut, sub presiunea unei largi părți a 
populației europene de acolo, să a- 
jungă la o înțelegere cu algerienii, ast
fel încît O.A.S. să devină un „inter
locutor valabil". Ceilalți conducători ai 
O.A.S., denumiți „coloneii", avînd 
după cît se pare centrul de comandă 
la Oran sau în regiunea învecinată, sînt 
pentru continuarea acțiunii teroriste și 
pentru extinderea ei în metropolă. 
Scopul acestei tactici erade a crea im
presia că unica soluție de a se pune 
capăt crimelor O.A.S.-ului ar fi „trata
tivele directe" dintre O.'A.S. și F.L.N., 
condiționînd totodată „înțelegerea" de 
modificarea acordurilor de la Evian.

Manevra s-a prăbușit rapid. Se știe 
că F.L.N. a desmințit zvonul că ar fi 
avut loc contacte între reprezentanți ai 
săi și O.A.S. Referindu-se la tentative
le unor conducători ai O.A.S. de a con
stitui un partid politic, agenția de pre
să a F.L.N.-ului „Algérie Presse Ser
vice" a transmis următoarele : „Orice 
partid întemeiat- pe 'discriminări rasiale

va fi măturat fără milă. Un astfel de 
partid ar fi contrar acordurilor de la 
Evian. Un astfel de partid ar fi contrar 
spiritului Algeriei noi”.

Imediat, O.A.S. a anunțat — prin 
„emisiuni pirat" — că își reia „liber
tatea de acțiune" și bandele de uci
gași au reînceput să pună în aplicare 
„tactica pămîntului pîrjolit“. A fost con
stituit chiar și un „comitet executiv", 
format din căpetenii aie O.A.S., printre

Corespondență telefonică 
din Paris

''nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllF  
care Bidault și Sousfelle, care a hotărî) 
„continuarea luptei cu orice preț”. Cu 
acest prilej, capii O.A.S. au numit pe 
colonelul Argoud „comandant suprem" 
al bandelor O.A.S. în metropolă, | 
babil în vederea unei intensificări 
acțiunilor teroriste în Franța.

In Algeria, „pămîntul pîrjolit" 
seamnă devastarea și. incendierea șco
lilor, primăriilor, obiectivelor economice 
și culturale, a edificiilor care pot fi 

u folosite ca sedii de votare la referen
tă dumul de la 1 iulie etc. A fost incen

diată o parte importantă a Universității 
din Alger, unde au pierit în flăcări circa 
600 000 de volume și- documente. La 
Oran, teroriștii au dat foc la cisterne 
cu benzină din fața liceului de fete. 
Bandiții O.A.S. au deschis focul asupra 
poliției și pompierilor ce se îndreptau 
spre locul incendiului.

Sub titlul : „Nu" politicii „pămîntului 
pîrjolit“, agenția Algérie Presse Ser
vice a difuzat o declarație în care 
subliniază printre altele :

„In acest ceas, în care organizația 
criminală și-a anunțat din nou hotărîrea 
de a sabota structura economică a 
țării, este necesar ca cei cărora le re
vine sarcina menținerii ordinei să-și 
intensifice eforturile în vederea asigu-

i“ 
pro- 
i a

în-

rării protecției populației și a bunurilor 
sale". „Atacurile O.A.S.-ului, se spune 
în continuare în declarație, îndreptate în 
special împotriva instituțiilor publice, 
incendierile, spargerile de bănci și ofi
cii poștale, demonstrează că măsurile 
luate pînă acum sînt departe de a fi 
eficiente. Avînd în vedere intensificarea 
atacurilor puse la cale de O.A.S., înal
tul comisar al Republicii Franceze tre
buie să-și asume toate responsabilită
țile sau să dea în mod real Executivu
lui Provizoriu Algerian mijloace prevă
zute de acordurile de la Evian pentru 
restabilirea ordinei publice în Algeria. 
Acest lucru trebuie făcut imediat întru- 
cît situația este destul de gravă. Ce 
măsuri vor fi luate pentru a se pune 
capăt acestei activități ?“

Marți seara s-a adăugat la dosarul 
algerian un element nou, neașteptat, 
calificat de ziarele din Paris ca o ade
vărată „lovitură de teatru“. In timp ce 
în Adunarea Națională avea loc o dez
batere foarte agitată, legată de o mo
țiune de cenzură prezentată de grupul 
„Unitatea Republicii", format din de
putății ult'acolonialiști, Președinția Con
siliului 
citații textul 
întocmit de fostul 
cerînd oamenilor 
ceteze lupta.

Unii se întreabă ce vor face 'după 
acest apel teroriștii care n-au încetat 
o clipă acțiunile lor criminale. Alții 
arată că totul reprezintă de fapt o ma
nevră a lui Jouhaud pentru a-și salva 
capul. (Jouhaud a fost condamnat la 
moarte și așteaptă rezolvarea cererii de 
grațiere). Așa cum scrie René Andrieu în 
editorialul ziarului ,,1'Humanité", „esen
țialul este că prin evoluția faptelor 
șefii cei mai importanți ai O.A.S.-ului 
au ajuns astăzi „cu moartea în suflet" 

î (după cum spune Jouhaud în apelul re- 
I dactat de el) să recunoască faptul că 
î lupta anacronică dusă de către rasiști 
■ în Algeria este o luptă fără ieșire".

de Miniștri dădea publi- 
unui proiect de apel, 

general Jouhaud, 
O.A.S.-ului să în-

T. VORNICU

președintelui S. LL A,

publică america-liniștească opinia 
nă, profund îngrijorată de recenta 
panică de la bursa din New York, 
care în Statele Unite este conside
rată de mulți drept un avertisment 
în legătură cu primejdia unei noi 
crize economice.

Președintele a afirmat că guver
nul S.U.A. adoptă și 
serie de măsuri pentru 
stimulent economiei 
printre care reducerea impozitelor 
impuse corporațiilor în scopul sti
mulării investițiilor de capital, pre
cum și extinderea lucrărilor publice.

Președintele a recunoscut că con
silierii săi economici manifestă în 
prezent mai puțin optimism în ce 
privește posibilitățile economiei a- 
mericane de a înfăptui obiectivele 
prevăzute pentru acest an în dome
niul producției și asigurării unui 
buget echilibrat. După cum a rele
vat Kennedy, o deosebită neliniște 
provoacă nivelul redus al investiții
lor în domeniul utilajului capital.

LEOPOLDVILLE. La Stanleyville, 
orașul principal al provinciei Orien
tale, precum și în orașul Bunia, la 
cererea populației, au fost înălțate 
monumente în cinstea eroului națio
nal congolez Patrice Lumumba ucis 
mișelește de colonialiști în ianuarie 
1961. Opinia publică congoleză cere 
să i se ridice lui Lumumba un mo
nument grandios în fața clădirii 
Parlamentului din Leopoldville.

pregătește o 
a da un nou 

americane,

întrevederea 
celor trei prinți 

laoțieni

VALEA 
CIOARELOR 
(Agerpres). - 
8 iunie, cei 
prinți laoțieni care 
duc tratative cu 
privire la formarea 
unui guvern de 
coaliție s-au întîl
nit din nou în 
Valea Ulcioarelor. 
Agenția Vietname
ză de Informații 
anunță că tratati
vele vor fi relua
te la 11 iunie. 
La sfîrșitul întîl- 
nirii de vineri, 
Suvanna Fumma 
a declarat ziariș
tilor că unele pro
bleme de detaliu 
au necesitat aceas
tă pauză care să 
permită celor trei 
părți să mai re
flecteze.

în fotografie : 
trupe americane, 
sosite în Taiianda, 
s-au apropiat de 
granița Laosului.

ATENA. Un numeros grup de stu- 
denți ai școlii tehnice din Atena s-au 
baricadat timp de 14 zile în clădi
rea școlii și au declarat grevă, ce
rînd asigurarea unor slujbe cores
punzătoare după absolvirea studiilor. 
După cum relatează ziarul „Avghi”, 
la 7 iunie aproximativ 200 de poli
țiști, care au asediat clădirea școlii, 
au forțat ușile, au năvălit în clădire 
și au scos din clădire pe participan
ții la greva foamei. Poliția a ocu
pat clădirea.

CAP CANAVERAL-. Agenția
France Presse anunță că la 7 iunie 
la poligonul de la Cap Canaveral 
(Florida) a avut loc lansarea unei 
rachete americane de tip „Titan“. 
La o jumătate de oră după lansare 
forțele aeriene ale S.U.A. au anun
țat oficial că contactul cu racheta 
s-a pierdut, iar aceasta s-a prăbușit 
din cauza unei defecțiuni survenite 
în funcționarea celei de-a doua 
trepte.

-O® O----------------- ‘

Demonstrații studențești în Coreea de sud
SEUL 8 (Agerpres). — Dictatorul 

sud-coreean Pak Cijan Hi a trecut 
la crunte represiuni împotriva stu
denților care la 6 iunie au organi
zat la Seul o puternică demonstrație 
de protest împotriva fărădelegilor 
comise de trupele americane împo
triva populației pașnice sud-coreene. 
După cum anunță agenția de presă

sud-coreeană Hapdong Tongshin, în 
cursul demonstrației politia a ares
tat 283 de studenți. Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană anunță că în 
ziua de 7 iunie studenții de la Uni
versitatea Koryu din Seul au re
fuzat să participe la cursuri, cerînd 
eliberarea imediată a tovarășilor lor.

Hl

ȚȚ. -j

Clica Iui Pak Cijan Hi din Coreea de sud se teme de popor. Clă
dirile guvernamentale sînt păzite cu strășnicie zi șl noapte de trupe 
înarmate ca pentru front. După cum se vede din fotografie, nu lipsesc 
nici mitralierele.

CRITICI ÎN ANGLIA ÎMPOTRIVA 
INTENȚIEI GUVERNULUI DE A ADERA LA PIAȚA COMUNĂ
LONDRA 8 (Agerprec). — In Ca

mera Comunelor din Anglia au fost 
reluate discuțiile în problema ade
rării Angliei la Piața comună vest- 
europeană. Laburistul Wilson, care a 
deschis dezbaterile, s-a ocupat de 
urmările economice și politice peri
culoase ale aderării Angliei la Pia
ța comună. Wilson a subliniat că 
cheltuielile de producție din indus
trie vor spori în mod inevitabil din 
cauza creșterii prețurilor la produ
sele alimentare și din cauza altor 
factori. Vorbitorul a atras atenția 
asupra faptului că alianța cu Piața 
comună implică consecințe grele și 
pentru finanțele engleze.

Wilson a cerut guvernului să nu 
sacrifice interesele Angliei și ale

Commonwealthului, încercînd să ob
țină cu orice 
ța comună.

preț aderarea la Pia-

★
anuală a Sindicatului 

industria
Conferința 

unit al muncitorilor din 
de prelucrare a lemnului, care își 
desfășoară lucrările la Portsmouth, 
s-a pronunțat la 7 iunie împotriva 
aderării Angliei la Piața comună. în 
rezoluția adoptată, delegații la con
ferință declară că această politică 
este contrară intereselor majorității 
poporului englez.

Participanții la sesiunea anuală a 
Consiliului de conducere al Sindica
tului național al tipografilor, care 
numără 45 000 de membri, s-au pro
nunțat în unanimitate împotriva a- 
derării Angliei la Piața comună.

Președintele secției din Scoția a 
Sindicatului național al minerilor 
din Anglia, Abe Moffat, referin- 
du-se la Piața comună, a declarat 
că aceasta este „o încercare de a 
crea în Europa occidentală o- impor
tantă grupare a capitalului monopo
list care îi va pune pe muncitori în 
fața unor probleme noi și mai a- 
cute**

Comunitatea economică europeană 
nu va salva sistemul mondial al eco
nomiei capitaliste de greufăjile econo
mice inerente capitalismului — la a- 
ceastă concluzie ajunge ziarul vest- 
german „DEUTSCHE VOLKSZEITUNG“ 
într-un articol redacjional. Amintind 
de febra de bursă care s-a dezlănjuil 
acum cîteva zile într-o serie de țări 
capitaliste, ziarul scrie : „Unii încearcă 
să ne convingă că fenomenele de 
criză din anul 1929 nu se mai pot re
peta, deoarece există Comunitatea eco
nomică europeană. Totuși, încercarea 
de a evita criza pe calea unirii cîlorva

Miting la New York 
împotriva legii McCarran

NEW YORK 8 (Agerpres). — Peste 
3 000 de newyorkezi au luat parte la 
mitingul de protest care a avut loc în 
„Manhattan Centre" împotriva legii 
McCarran.

La acest miting, convocat de Comi
tetul cetăfenilor care luptă pentru li
bertăți constifujionale, au asistat ca 
oaspeji și Gus Hali 
vies, fruntași ai mișcării 
americane, care au fost 
lime ale legii McCarran.

Gus Hall a rostit o 
care a subliniat, printre 
gea McCarran este rezultatul războiu
lui rece. Politica de război rece a fost 
mănoasă pentru mănunchiul neînsem
nat de financiari și industriași din Wall 
Street. In perioada războiului rece 
cheltuielile militare au depășit suma de 
600 miliarde dolari. In același timp, 77 
milioane de americani trăiesc In con
diții de privațiuni și mizerie.

Astăzi, a spus în încheiere Gus Hali, 
forțele păcii se trezesc. Forfele po
porului cresc. Unitatea, spiritul de luptă 
și un sentiment mai înalt al fidelității 
fafă de democrație și pace vor asigura 
victoria.

Participantă la miting au aprobat în 
unanimitate mesajul adresat președin
telui S.U.A. în care se subliniază ne
cesitatea de a se înceta imediat per
secuțiile în baza legii McCarran și de 
a se abroga această lege.

și Benjamin Da- 
muncifoieșfi 

primele vic-

cuvînfare în 
altele, că le-

Piața comună nu va salva sistemul capitalist 
de greutăți economice

Un articol din ziarul vest-german „Deutsche Volkszeitung"
state foarte dezvoltate, este o încer
care cu mijloace improprii. Oare Co
munitatea europeană a cărbunelui și 
ojelului nu a demonstrat întreaga sa 
incapacitate de a lichida criza de des
facere în industria carboniferă încă în 
anul 1957 ?

în legătură cu aceasta ziarul salută 
recenta propunere a R. D. Germane cu 
privire la extinderea legăturilor comer
ciale inter-germane și mai cu seamă 
ideea formulată de Uniunea Sovietică 
pentru convocarea în cadrul O.N.U. a 
unei conferințe pentru problemele co
merțului international.
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