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Pe șantierele hidrocentralelor 
de pe Bistrița

Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJBUCUREȘTIMulțumesc sincer pentru felicitările cu ocazia zilei mele de naștere și vă. transmit la rîndul meu cele mai bune urări pentru binele dv. personal și progresul poporului romîn.

Nord a cu- 
voioșie, în- 
săpfămînă. 
muncitori

Sectorul de preparare al 
filaturi! din Ghimbav, regiunea 
Brașov. Recent s-a trecut aici la 
folosirea firelor, sintetice ca în
locuitor al lînel în fabricarea de 
tricotaje, stofe și blănuri artifi
ciale. Filatura a și livrat, pînă 
acum, organizațiilor comerciale 
importante cantități de produse 
realizate din fire sintetice.

(Foto : R. Costin)

Maeștri ai forajului
■ cu turbina

■izotopi ■ radioactivi. Procentul cfe 
foraj cu turbina a sporit pe între
prindere de la 71 la sută în 1961, 
la 74,4 la sută în acest an. Numai 
brigada lui Ion Lungeanu, din. 3000 
m forați din Ianuarie și pînă în 
mai, 74 la sută i-a realizat cu a- 
jutorul turbinei. în același timp, 
probele de 
terminate 
ritm rapid, 
înainte de

Leonid Ko- crlții, care

La 7 iunie 1962, la Moscova a avut loc cea de-a 16-a sesiune extraordinară a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La lucrările sesiunii au luat parte delegațiile țărilor membre ale consiliului : Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Romine, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.La lucrările sesiunii au luat parte, de asemenea, reprezentanți ai Republicii Populare Mongole.Sesiunea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc a elaborat măsuri practice pentru traducerea în viață a recomandărilor Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor participante la consiliu, care a avut loc la 6—7 iunie 1962, pe linia dezvoltării și perfecționării continue a organizării colaborării economice între țările membre ale consiliului.Sesiunea a adoptat hotărîri pentru întărirea organizatorică și intensificarea activității organelor consiliului, constituind un Comitet Executiv al consiliului, alcătuit din vicepreședinți ai Consiliiloi- de Mi-

meleagurile 
oameni inimoși 
mijloacele 

în 
căutînd și 

aurul negru.

8 și 9 iunie a avut loc în Capitală o tema „Utilizarea placajelor, plăcilor și plăcilor de așchii din lemn în con-

Pe ogoarele gospodăriei colective din Ciolpani, regiunea București, 
se execută prașila a II-a la floarea-soarelui. în fotografie : Tractoristul 
Marin Trifan în timpul lucrului.

tin Sibiu, 
extensibilă 

cu nuc, 
și numeroa-

Pelinu, ra- Am trăit printre oa- . Cînd am delegație

In zilele de consfătuire cu fibrolemnoase strucții".Referatele și discuțiile purtate au produse din lemn dau posibilitate înlocuiască cu succes cheresteaua, de rășinoase, și corespund noii tehnologii strucții. Ele contribuie la scurtarea duratei de execuție a construcțiilor, la îmbunătățirea calității și la reducerea prețului de cost.Participanții la consfătuire au vizitat, de asemenea, șantiere de construcții din Capitală unde se folosesc aceste materiale.Din dezbateri a reieșit necesitatea unei colaborări mai strînse între producătorii de materiale și constructori pentru utilizarea mai rațională a acestor materiale în diverse construcții.

arătat că plăcile constructorilor să și în special cea în con-

...Aici, 
un grup 
Ir und, 
create de tehnică, 
pămînlului, 
rind acolo, 
gadă fruntașă, al cărei 
se cere urmat.

sau sondorul

pe estradele 
si păduri
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'necon- fontă, econo- secția lucrez,

MEDIAȘ (ooresp. „Scînteii“). — în uzinele și fabricile orașului Mediaș activează 53 grupe de modernizare a mașinilor și utilajelor, grupe care totalizează aproape 300 de ingineri, proiectanți, tehnicieni. Aceștia desfășoară o rodnică activitate. Pe baza ■studiilor făcute la fiecare loc de muncă de către aceste grupe și în urma discuțiilor cp colectivele de muncitori s-a trecut în planurile tehnice ale întreprinderilor din oraș modernizarea unui număr de 546 mașini și utilaje. Dintre acestea pînă în prezent 146 au și fost modernizate.

zor la montarea-echipamentului primei turbine. Și aici principalele lucrări se află în grafic. Aceasta va permite ca hidrocentrala Roznov II să poată intra în funcțiune la termenele stabilite.La hidrocentrala de la Vaduri se lucrează acum, atît la baraj, cît și la, canalul de aducțiune și la canalul de fugă. La hidrocentrala, de la Pîngărați constructorii au reușit în luna mai să recupereze rămîne- rea în urmă din aprilie — rămîne- re care s-a produs din cauza greutăților provocate de ape. In ultima lună ei au turnat pe fundația barajului 4 600 mc de betoane.
....... /.a:;: ------------

niștri ale țărilor membre ale C.A.E.R. și totodată a hotărit să constituie noi comisii permanente ale consiliului pentru standardizare, pentru coordonarea cercetărilor științifice și tehnice și pentru statistică, precum și un Institut al C.A.E.R. pentru standardizare.Sesiunea a' subliniat că dezvoltarea colaborării multilaterale a țărilor membre ale Consiliului va contribui la consolidarea continuă a puterii economice a lagărului socialist, la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste și, implicit, la grăbirea victoriei sistemului mondial socialist în întrecerea economică cu capitalismul.Sesiunea a aprobat modificările din statutul consiliului, câre prevăd posibilitatea alăturării la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.și a țărilor neeuropene care împărtășesc țelurile și principiile consiliului.Sesiunea a examinat și satisfăcut cererea Republicii Populare Mongole de a fi primită ca membră în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.Sesiunea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească și cordialitate.

Cea de-a 16-a sesiune 
a. Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc

W n primul trimestru brigada 
■"■lui Lungeanu a fost frun

tașă pe întreprindere, după ce a 
cîștigat întrecerea cu brigada de 
la sonda nr. 119, condusă de Ilie 
Ion. Nici în perioada următoare, 
rezultatele ei în 
fost mai slabe.

Cum au ajuns 
cîștige prețuirea 
cură în prezent ? Inginerul Vasi
le lonescu, șeful secției de foraj 
Craiova, explică :

— Colectivul întregii brigăzi, 
din care trei sînt comuniști și mai 
bine de jumătate utemiști, res
pectă întocmai normele de lucru. 
Nn exemplu : întotdeauna noroiul 
de foraj întrebuințat a corespuns 
indicațiilor fișei geologo-tehnice. 
Și aceasta este foarte important. 
Căci dacă numai într-o singură 
zi noroiul întrebuințat ar avea o 
densitate mai mică, n-ar fi ex
clusă o erupție sau alte avarii. 
Colectivul de aici s-a preocupat 
ca timpii morți — iviți altădată 
în perioada de aprovizionare cu 
material tubular, sape, chimicale, 
lubrifianți etc. — să fie evitați 
cu desăvîrșire, printr-o aprovizio
nare făcută din timp și în canti
tăți corespunzătoare. Șeful de bri
gadă — un bun organizator — are 
meritul de a fi încetățenit obice
iul ca la sondă să se facă zilnic 
un control preventiv al instalației 
de forat, ceea ce g ajutat Ia evi
tarea oricăror avarii.

Reîmprospătarea continuă a cu
noștințelor profesionale — arată 
mai. departe inginerul — stă la 
baza succeselor brigăzii. Probleme
le privind prevenirea erupțiilor, 
folosirea sapelor cu conuri, preve
nirea accidentelor tehnice de 
fund sînt discutate în permanen
tă cu sondorii, de către șeful de 
brigadă 
schimb.

MEDGIDIA (co- 
resp. „Scînteii"). — 
Recent, in sala ca
sei de cultură din 
Medgidia s-a des
chis o expoziție cu 
diferite produse ale 
industriei locale din 
Medgidia, 
și Hirșova 
fi văzute 
studio tip 
ta, garni.turi de bu. 
cătărie 
masă 
furniruită 
precum 
se materiale de con
strucție. Expoziția se 
bucură de un deo
sebit succes din 
partea vizitatorilor.

înt, în întreprindere, multe 
brigăzi bune. Și a lui Gri- 

gore Anghel, care a terminat re
cent lucrările de foraj cu turbi
na, a unei sonde, cu 6 zile înain
te de grafic ; și a lui Nicolae Po
pescu, care de asemenea a termi
nat folosind turbina — cu două 
zile mai devreme o altă sondă. în 
întreprindere s-au forat peste 
plan în primele patru luni ale a- 
nului mai mult de 2400 m, din 
care cea mai mare parte cu tur
bina. Puține brigăzi însă au izbu
tit să ajungă la o viteză meca
nică de avansare a sapei în rocă, 
de peste 4 metri pe oră, viteză 
la care a ajuns anul' acesta bri
gada Iui Ion Lungeanu.

Datorită extinderii metodelor 
înaintate de lucru, Întreprinde

rea de foraj Craiova a obținut 
realizări importante, in primele 
patru luni, ale anului s-au reali
zat economii peste plan la prețul 
de cost al producției de 1200 000 
lei. Cifra aceasta cuprinde efor
tul numeroaselor brigăzi de a 
munci mai bine, de o gospodări 
cu pricepere fiecare sapă, mate
rialul tubular, fiecare cablu, fie
care litru de lubrifiant etc. In pa
tru luni economiile s-au adunat. 
Astfel, de la brigada lui Mihai 
Ardeleana — 80 000 lei, de la a 
lui Mihgi Dumitru — 120 000 lei, 
de la brigada lui Ion Lungeanu, 
alte 450 000 lei.

Tehnica nouă îi atrage mult pe 
sondorii de aici. Recent, la sonda 
nr. 234. pentru controlul calității 
lucrărilor de cimentare ale coloa
nei de exploatare au fost folosiți

tativ au constatat că asupra mersului tratativelor influențează în mod vădit tendința puterilor occidentale de a tărăgăna în mod artificial realizarea unei înțelegeri. Aceasta se referă în primul rînd la problema principală : necesitatea evacuării din Berlinul occidental a trupelor de ocupație ale celor trei .puteri și lichidarea regimului de ocupație din acest oraș. Această situație dovedește că puterile occidentale nu se arată dispuse să caute rezolvarea problemei normalizării situației în Berlinul occidental și a lichidării regimului de ocupație în acest oraș pe o bază reciproc acceptabilă.Tratativele ulterioare trebuie să clarifice dacă puterile occidentale intenționează și în continuare să se eschiveze de la rezolvarea de comun acord a problemei reglementării pașnice germane sau vor fi dispuse să pornească pe calea rezolvării reciproc acceptabile a acestei probleme, a normalizării situației în Berlinul occidental și, în consecință, a slăbirii încordării primejdioase din Europa și a înlăturării pericolului unei ciocniri armate între state.Dacă tratativele ulterioare ar arăta că linia de tărăgănare a acestora este o politică premeditată a puterilor occidentale și dovedește lipsa de dorință din partea lor de a căuta o rezolvare de comun acord a problemei^ reglementării pașnice germane și rezolvarea în legătură cu aceasta a unei serii de probleme examinate în cadrul. schimbului de păreri sovieto- american, statele participante la Tratatul de la Varșovia ar fi silite să tragă din aceasta concluzii corespunzătoare.Participanții la Comitetul Politic Consultativ declară în unanimitate că lipsa de dorință a puterilor occidentale de a contribui la lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial nu va opri statele care au luptat împotriva Germaniei hitleriste și care se situează pe poziția încheierii unui tratat de pace german să semneze un asemenea tratat cu Republica- Democrată Germană cu toate consecințele care rezultă de aici pentru Berlinul occidental, care va fi considerat oraș liber, demilitarizat.Statele participante la Tratatul de la Varșovia declară că ele se situează, ca și în trecut, pe poziția rezolvării pe cale pașnică a problemelor care despart statele, pe calea tratativelor și nădăjduiesc că și puterile occidentale vor da dovadă de b poziție tot atît de lucidă față de rezolvarea acestor probleme. în cazul însă în care la această politică iubitoare de pace se va răspunde prin acțiuni îndreptate împotriva intereselor securității lor, împotriva drepturilor suverane ale Republicii Democrate Germane, împotriva intereselor păcii, ele sînt hotărîte să-și salvgardeze în modul cuvenit securitatea și să apere pacea cu toate mijloacele de care dispun.

Pregătiri intense se fac și în. 
gospodăriile colective. Colectiviștii 
din Petroșani, raionul Adamclisi, de 
pildă, care au de recoltat în acest 
an peste 1100 ha cu grîu și orz, au 
reparat căruțele și uneltele necesa
re, au asigurat în cantități suficiente 
sacii pentru boabe etc.

Intense pregătiri se fac și în 
gospodăriile colective din comunele 
23 August, Dobromir Vale, Topalu și 
altele.

Azi 
din parcuri

ln majoritatea parcurilor și pădurilor 
din jurul Capitalei au loc azi bogate ma
nifestări cultural-artistice și demonstrații 
sportive. Pe 
„8 Mai" și Vitan 
matii corale, de 
orchestre și soliști, 
matori de la întreprinderea de prefabri
cate „Progresul", cooperativa „Higiena” 
și de la cluburile „Monetăria” și „Fila
ret". Tot după-amiază vor avea loc spec
tacole artistice pe scenele din pădurile 
Andronache, Pustnicul, Mogoșoaia, Bă- 
neasa, Snagov și Argeș-Buda.

Pe estrada artiștilor amatori din Parcul 
Herăstrău vor da spectacole formații de 
ia întreprinderile „Flamura roșie" • și 
„Tehnometal", iar la sfîrșit va rula un 
film artistic.

Pentru cei mici, Ia teatrul de păpuși din 
parc vor fi prezentate între orele 11—13, 
2 spectacole. Pe Insula trandafirilor . se 
va organiza o seară distractivă.

Tot seara, in piețele Obor și Unirii vor 
rula filme artistice.

Dacă vremea nu va fi favorabilă, o 
parte a acestor manifestări vor avea loc 
la căminele culturale, cluburi și la casele 
de cultură.

ostașii romîni, in lupta comună împotriva fascismului. De atunci au trecut aproape 18 ani. Urmînd cu încredere • îndemnul partidului, țăranii muncitori de la noi au pășit pe calea bunăstării, pe calea gospodăriei colective. Alta e acum viața oamenilor. Ca învățător, mi se umple suiletul de bucurie cînd văd copiii colectiviștilor învățînd în școala nouă, cînd știu că în anii aceștia plini de lumină, numeroși tineri din sat, ieșiți de pe băncile școlii noastre, au a- juns mecanizatori de frunte, tehnicieni, ingineri, învățători, medici".— „Acum cîteva zile m-am întors dintr-o frumoasă și instructivă călătorie. Itinerariul a fost : București-Moscova-Lenin- grad — ne scrie Larisa 
Cămărașu, din satul Dîl- ga, comuna ionul Lehliu. zile minunate menii sovietici, aflat că o de partid și guvernamentală a U.R.S.S., în frunte cu tovarășul N. S. Hruș- ciov, prieten apropiat al poporului nostru, ne va vizita în curînd tara, m-am bucurat mult. Poporul nostru îi va întîmpina cu toată căldura Inimii pe solii poporului sovietic, popor care luptă neabătut pentru triumful păcii în lumea întreagă".

Prietenia lomîno-sovleti- că... Trei cuvinte încărcate de adînci semnificații. Pentru mine, ele înseamnă o bogată și complexă legătură personală, alcătuită din multe, foarte multe fire.Despre care din firele acestea să vorbesc mai întîi ? Poate despre cei doi ani petrecuți la Moscova, ca elev al lui David Oietrah. Doi ani alături de acest maestru al maeștrilor și sub directa, continua, neobosita lui îndrumare. Doi ani în care Ois- trah a rupt din timpul său atît de prețios pentru a se ocupa de mine. Doi ani în care am cunoscut, oameni sovietici la ei acasă, i-am cunoscut și i-am îndrăgit pentru totdeauna.Sau poate că ar trebui să vorbesc despre turneele mele în U.R.S.S., despre publicul exigent, dar plin de căldură și entuziasm, pe care l-am întîl- nit în sălile de concert de acolo, despre liniștea a- proape nefirească cu care mă asculta, dar și despre generoasele aplauze cu care îmi răsplătea e- forturile.Și cum aș putea să uit pe un alt prieten sovietic, pe care nu l-am întîlnit niciodată față în față, dar a cărui artă m-a subjugat încă de pe vremea cînd eram pe băncile Conservatorului. L-am oîntat pe Prokofiev la Helsinki și la Atena, la Pekin și la Manchester, la Paris, Berlin și Geneva. Concertul numărul 2 pentru vioară și orchestră, sonata numărul 2, transcripția pentru vioară a suitei „Romeo și Julietta" au cucerit nenumărat! auditori cu mentalități diferite, cu gusturi diferite, cu tradifii muzicalo dife-

BACÄU («coresp. „Scînteii“). — Pe șantierele hidrocentralelor de pe Bistrița, lucrările de construcții și montaj cunosc un ritm susținut. Sutele de constructori și montori desfășoară o întrecere vie pentru scurtarea termenelor de execuție. In cel mai avansat stadiu se află lucrările pe șantierul hidrocentralei Roznov I. Aici turbinele I și II se află în fază finală de montaj.Pe șantierul hidrocentralei Roznov II constructorii și montorii au Intensificat și ei în ultima vreme ritmul de lucru. în timp ce constructorii execută ultimele finisări, lăcătușii, montorii-și electricienii muncesc de

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
In toate unitățile agricole din regiu
nea Dobrogea, paralel cu lucrările 
de întreținere a culturilor prășitoare, 
se desfășoară in aceste zile o activi
tate intensă în vederea campaniei 
de recoltare. Numeroase gospodării 
agricole de stat au terminat de re
parat toate mașinile agricole nece
sare, iar mecanizatorii din S.M.T.-uri 
au pus în stare de funcționare toate 
cele 2 006 combine, 127 secerători- 
legători, 165 batoze etc., care vor lu
cra in această campanie.

„Ajutorul U.R.S.S., colaborarea tovărășească cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări aile lagărului socialist au dovedit din plin ce roade minunate dă marea noastră prietenie, pusă în slujba socialismului și păcii — arată într-o scrisoare trimisă redacției lăcătușul Iosif Crasca de la uzinele „Victoria" din Calan. Furnaliștii noștri, învățînd din experiența siderurgiștilor sovietici, sporesc tènit producțiă de atît de necesară miei naționale. în radiatoare, mașinile sovietice ne sînt de mare ajutor în muncă. Și noi, cei din Calan, alături de toți oamenii muncii din patria noastră, așteptăm cu drag sosirea înalților oaspeți pentru a le adresa tradiționala urare „Fiți bineveniți în țara , noastră, prieteni scumpi 1".— „Și colectiviștii noștri au primit cu viu Interes știrea despre apropiata vizită în taira noastră a delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice, în frunte ou tovarășul N. S. Hrușciov-— ne sorie învățătorul Teodor 
Nap din satul Deleni, raionul Turda. Nu vom uita niciodată că pe pămîntul satului nostru au căzut eroic 40 de soldați și ofi
țeri sovietici, care și-au jertfit viața alături de

ln depărtare se zărea silueta 
înaltă, din metal a sondei 

nr. 166. Aici a lucrat recent-o cu
noscută brigadă d.in cadrul Între
prinderii de foraj Craiova : son
dorii lui Ion Lungeanu.

Membrii brigăzii sînt cu toții 
buni cunoscători ai meseriei, Ion 
Lungeanu, deși are numai 35 de 
ani, lucrează de 22 de ani în pro
ducție, la țiței;.. Sondorul șef, 
Constantin Tulëu, și ajutorul lui, 
Ion Piroiu, podarul Constantin 
Popescu sînt și ei vechi in me
serie. Lucrează în aceeași briga
dă de mulți ani, se cunosc bine 
între ei, știu fiecare ce poate și 
cît „îi ține cureaua“ împreună. 
Poate de aceea cînd este vorba 
să se înceapă lucrări mai grele, 
conducerea întreprinderii se gîn- 
dește de îndată la acești oameni 
de nădejde. Lor li s-a încredințat 
— pentru prima oară în între
prindere — forarea unei sonde cu 
sape de diametru mic.

Săparea sondei nr. 166 a fost 
terminată cu 26 zile înainte de 
termenul stabilit.

In-ziua de 7 iunie 1962 a avut loc la Moscova ședința Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. La ședință au luat parte:din partea Republicii Populare Bulgaria — T. Jiv- kov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și A. Iugov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria ;din partea Republicii Socialiste Cehoslovace — A. Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, și V. Siroky, președintele guvernului R. S. Cehoslovace ;din partea Republicii Democrate Germane — W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, W. Stoph, președinte ad-interim al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane ;din partea Republicii Populare Polone — W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și J. Cyran- kiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone ;din partea Republicii Populare Romîne — Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, și I. Gh. Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne ;din partea Republicii Populare Ungare — J. Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar ;din partea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — N. S. Hrușciov, prim-secretar ■ al C.C. al P;C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.La ședința Comitetului Politic Consultativ a fost ascultată comunicarea ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., A. A. Gromîko, cu privire la tratativele' duse între guvernul Uniunii Sovietice și guvernul/ Statelor Unite ale Americii în problema reglementării pașnice germane.Participanții au avut un schimb de păreri .cu privire la tratativele sovieto-americane și și-au exprimat aprobarea deplină față de poziția Uniunii. Sovietice în aceste tratative care ește poziția comună a statelor Tratatului de la Varșovia.S-a confirmat în unanimitate că reglementarea, pașnică germană prin încheierea unui tratat de pace, prin lichidarea pe această bază a regimului de ocupație în Berlinul occidental și prin crearea orașului liber. Berlinul occidental, corespunde intereselor securității din Europa, cît și intereselor păcii generale.Toți participanții s-au pronunțat pentru necesitatea continuării tratativelor dintre guvernul U.R.S.S. și. guvernul S.U.A. în vederea clarificării în continuare a posibilităților de a găsi o soluție coordonată a acestei probleme.Totodată participanții la Comitetul Politic Consul-

Membri ai aceleiași familiirite. Aplauzelor le-a mulțumit numai interpretul to- mîn, dar alături de el, pe podium nevăzut și totuși prezent, se afla și compozitorul sovietic...Firele prieteniei sînt multe, foarte multe. Cele care mă leagă de mari muzicieni ai vremii noastre, cetățeni ai Uniunii Sovietice, Sviatoslav Richter, Emil Ghilels, ‘ "gan și atiția contribuie cu arta lor la prestigiul și gloria culturii muzicale sovietice. Vreau să spun aci cît de mîndru am' fost de succesele lor, cît de deplin le-am. împărtășit bucuria, cît de apropiat m-am simțit de ei,- membri ca și mine ai aceleiași mari familii internationale a socialismului.Dar un artist — un artist în adevăratul înțeles al cuvîntului — este în a- celași timp un cetățean. Și ca cetățean al patriei mele iubite, mă însuflețește un profund sentiment de dragoste frățească fată de întregul popor sovietic, ziditor al vieții .noi, comuniste, prieten apropiat al poporului nostru. Iată pentru ce vestea a- propiatei vizite a delegației de partid și guvernamentale a U.R.S.S. mi-a stîrnit o sinceră și caldă bucurie. De obicei, mi-e mult mai ușor să dau glas corzilor decît cuvintelor. Dar într-o asemenea împrejurare, vorbele vin de la sine. Tovarășului Nikita Sergheevici Hrușciov și celorlalți tovarăși care îl vor însoți în această vizită le urez ;— Bun venit pe pămîntul nostru, iubiți oaspeți !
ION VOICU 
artist emerit

de la întreprinderile „Tricotajul roșu", 
„Viscolii", Uzinele „Timpuri Noi", „Fa
brica de țigarete București" ș.a. au ple
cat cu trenul spre masivul Bucegi. Ei își 
vor petrece duminica la cabanele Vîrful 
cu Dor, Cota 1 400, Piatra Arsă, Poiană 
Stînii și la vilele din Sinaia și Predeal.

Cu autocarele O.N.T.-Carpafi un grup 
de excursioniști din București au plecat 
pe ruta Bicaz, Lacul Roșu, Gheorghieni, 
Tușnad, Brașov, București.

estradele din parcurile 
vor evolua for-
dansuri populare, 
ale artiștilor a-

în preajma vacanței
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

în regiunea Crișana se fac în a- 
ceste zile intense pregătiri în vede
rea organizării cît mai plăcute a 
vacanței de vară a elevilor. Peste 
110 000 elevi din toate școlile regiu
nii vor pleca în drumeții locale de 
1—2 zile pentru cunoașterea locu
rilor pitorești din împrejurimi, vor 
vizita întreprinderi, gospodării co
lective și gospodării de stat frun
tașe. Mulți din-elevi — peste :Ț 000 
— vor pleca în excursie cu autoca
rul pe o durată de 4—5 zile și vor fi 
găzduiți la bazele turistice de la Mo- 
neasa, Vadul Crișului etc.

Aproape 3 000 de elevi din școlile 
medii profesionale și tehnice din 
regiune vor face timp de 7 zile o 
excursie în circuit. Ei vor vizita ca
pitala țării, precum și stațiunile 
balneare de pe litoralul Mării Ne
gre. Mulți elevi vor pleca de. ase
menea în taberele din ■ Nucet-Beiuș, 
Moneasa și Dezna, raionul Gura- 
honț, precum și în taberele de la 
munte și mare.
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Lucrările Mimării reprezentanților mișcării pentru pace din R. P. Pomină
Cuvintul acad. George CălinescuIn cuvintul său acad. George Călinescu, după ce a înfierat războiul pe care-1 pregătesc cercurile agresive, a spus :...Noi pornim plini de vigoare și de optimism la lupta pentru pace, știind bine că masele populare de pretutindeni și intelectualii cu inimă umană și rațiune sănătoasă sînt alături de noi, indiferent de concepțiile lor filozofice, confesionale și politice. Deși sîntem încredințați că socialismul este cea mai înaintată concepție de viată, verificată prin aceea că o mare parte din popoare s-au așezat sub steagul său, care va flutura cîpdva pretutindeni prin aceeași inexorabilă lege prin care chimia a învins alchimia, noi apelăm la cele mai adînci sentimente de solidaritate între oameni, la ceea ce ne unește pe toți în ciuda a ceea ce încă ne desparte, la umanitate și la umanism.Cele două războaie mondiale și cu deosebire cel din urmă, ne-au arătat în ce nefericiri pot fi împinse popoarele de mințile demențiale.Războiul medieval dus de clasa feudală era într-un fel mai puțin distrugător în sin?, un spectacol grotesc. Halebarde, suliți, coifuri, armuri monstruoase dădeau protagoniștilor înfățișarea unor gîngănii care unele din ele încearcă să sperie pe inamic prin contururi, creste, coarne și carapace teribile. Dar cînd văd în muzee armuri și coifuri din timpul Renașterii luCrate de artiști: iluștri. îmi zic că ele erâu în fond detașamente de paradă ale unor oameni nu prea curajoși, capabili de emulație umanistică. Progresul ideologie și cultural a ros formele vechi și acei rafinați s-au prăbușit nu războindu-se între. ei în superbele armuri ci fiindcă conform unei legi, clasele înrobite au ridicat coasele umile împotriva armurilor cizelare.Omul este prin definiție o ființă rațio- nșbilă, care știe să descopere legile universului și să le aplice în folosul său. Dar știința cu progresele ei, căzută pe mîini nebune, poate să producă dezastre.Din fericire, oamenii își găsesc metodele de apărare în chiar progresul științei, puse în slujba rațiunii, pregătind atît mijloacele tehnice de a zădărnici crima, cît mai ales mobilizînd cea mai puternică armă împotriva aventurii și anume rațiunea însăși. Nu poate fi îndoială. Toți oamenii Cinstiți de pe glob, toți cei care muncesc, toți cei care voiesc să nu moară în chip stupid, nu pot spune decît nu războiului și da păcii.Și pe urmă ce putere poate avea chiar cea mai grozavă armă asupra dreptului de libertate ? - Popoarele subjugate de colonialiști, setoase de independență și de progres, se desfac unul cîte unul din strînsoàrë și nici uh tun nu poate întări lanțurile care se desfac. De aceea popoarele pînă mai deunăzi exploatate din Asia, Africa, America, urmînd exemplul țărilor socialiste, zic da păcii și nu războiului.Intelectualii de pretutindeni, gînditori, artiști, oameni politici democrați, unii cu
Cuvintul prof. univ. Aurel BeleșProgresul extraordinar al științei și tehnicii realizat în ultimele decenii aie secolului nostru în toate domeniile de activitate, începînd cu realizarea în masă de bunuri produse pe bază de sinteză chimică și terminînd cu deschiderea largă a drumului pentru cucerirea Cosmosului — a arătat în cuvintul său prof. univ. Aurel Beleș — ar fi trebuit să însemne în primul rînd înfrîngerea marilor calamități de care suferă o parte a omenirii, precum : foamea, lipsa de locuințe, bolile și ignoranța. Dar cheltuielile fantastice făcute pentru producerea de armament, într-o cursă nebună a înarmărilor, alimentată de cercurile monopoliste, pe lîngă că au sUs- :tras importante resurse materiale și umane de la folosirea pentru satisfacerea necesităților vitale ale oamenilor, constituie in același timp și pericolul declanșării unui nou război mondial.De aceea, pentru înlăturarea unei astfel de catastrofe, oamenii cinstiți din toate colțurile pămîntului, indiferent de vîrstă, rasă, poziție socială sau orînduire social- politică în care trăiesc, sînt obligați a lupta din toate puterile și prin toate mijloacele de convingere, pentru mobilizarea și formarea unui front comun, - pentru a- părarea păcii și în contra unui nou război.Ca om și ca unul care, în calitate de Inginer, profesor universitar și om de

Cuvintul rostit de Vasile Mușat, 
vicepreședinte al C. C. S.Nicicînd încă în decursul istoriei — a spus vorbitorul — popoarele nu au luat parte așa de activ la apărarea păcii ca în zilele noastre ; nicicînd încă în fața planurilor agresive ale ațîțătorilor la război nu s-au ridicat forțe atît de mari ca în epoca noastră. Lupta pentru apărarea păcii a devenit o sarcină de căpetenie a tuturor popoarelor. Spre binele omenirii, în vremea noastră există forțe capabile să ducă la îndeplinire această sarcină. Lagărul socialist, uriașa lui forță materială și morală, este reazemul de nădejde al luptei pe care o duc popoarele din lumea întreagă pentru o pace trainică. Politica de coexistență pașnică a țărilor socialiste este o politică realistă, constructivă, corespunzătoare intereselor popoarelor. Țările socialiste militează pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război' mondial, pentru colaborare și înțelegere între toate statele.în contrast cu aceasta, cercurile imperialiste .agresive duc o politică de înrăutățire a situației internaționale, intensifică goana înarmărilor, — așa cum arată și experiențele atomice pe care S.U.A. le fac acum în Pacific. Politica aceasta stîrnește 

convingeri religioase își ridică vocea în contra primejdiei de pieire totală ce ne pîndește în orice clipă, făcînd apel la conștiința oamenilor de bine și la solidaritatea între popoare chemate să se alăture luptei pentru înțelegerea între guverne spre a le decide să discute și să cadă de acord asupra singurului chip de a înlătura catastrofa, de a înfăptui dezarmarea generală și integrală.Noi, cetățenii Republicii Populare Ro- mîne, avem desigur grija de a feri de la pieire absurdă poporul nostru și vestigiile noastre culturale, dar în afară de aceasta ca socialiști, dorim să cîștigăm timpul pierdut de regimurile trecute și să atingem prin unirea brațelor și a minților, după exemplul strălucit al Uniunii Sovietice, cele mai mari altitudini de civilizație materială și de cultură umanistică. De aceea, reprezentanții țării noastre au luat parte cu stăruință și bună credință la principalele organisme internaționale în care s-a dezbătut problema dezarmării generale, iar glasul lor a răsunat perseverent în Comitetul de dezarmare al celor 18 state. Romînia a făcut și face eforturi leale spre a obține o zonă denuclearizată în regiunea Balcanilor, ceea ce ar fi spre folosul tuturor părților, pentru că noi tremurăm de viața oricărui popor și ca umaniști slăvim toate marile monumente de artă ale omenirii.Oamenii muncii din Republica Populară Romînă doresc arzător dezarmarea și folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice, fiindcă ei vor să fabrice tractoare și mașini industriale, iar nu țevi de tun. Toate țările socialiste, popoarele care și-au cucerit independența vor să construiască. Ce binefacere înseamnă pentru noi pacea, își poate da seama acel care cu ochi cinstiți privește saltul pe care l-am făcut de la eliberare. Am creat o industrie puternică, am pășit mulțumită ei la colectivizarea ogoarelor, am civilizat comunele rurale, am ridicat orașe, scoțînd muncitorimea din bordeie și așezînd-o în locuințe moderne. Am construit mii de școli, dispensare, spitale, am ridicat teatre, unele monumentale. înaintăm mereu și ca și războinicii nu recunoaștem azi locurile pe care am pășit ieri, ei fiindcă distrug, noi fiindcă construim.Și noi sîntem ostași disciplinați, încolonați și încadrați într-o armată în continuă campanie. Dar nu împotriva oamenilor, ci a materiei inerte. Statul nostru major e Partidul Muncitoresc Romîn, ostașii sînt oamenii de știință, inginerii și fruntașii în muncă, plugarii și muncitorii din fabrici, iar scopul, exploatarea bunurilor naturii, spre bunăstarea poporului și niciodată pă- mîntul nu va geme că l-am scurmat cu cuțitele tractorului precum marmora n-a plîns vreodată că sculptorul cioplind-o cu dalta a scos din ea o capodoperă. Iată pentru ce' demonstrația noastră de astăzi, avînd drept scop înlesnirea înțelegerii problemelor ce se vor discuta la Moscova între 9—14 iulie la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace, se bucură de o participare vibrantă a fiecăruia dintre noi.
știință, am contribuit după modestele mele puteri, alături de întregul nostru popor muncitor la realizarea a numeroase construcții de tot felul din patria noastră, la educarea a multor generații de ingineri și la dezlegarea diferitelor probleme științifice, nu pot decît să pășesc în primele rînduri ale marii armate pentru apărarea păcii.Astăzi, datoria și interesul fiecărui cetățean este ca, înrolîndu-se în marea armată a apărătorilor păcii, să lupte cu elan tineresc pentru înlăturarea pericolului unui nou război. Prin aceasta contribuie atît la salvarea bunurilor materiale și spirituale ale patriei sale, cît și la apărarea întregii civilizații.înfăptuirea ideii coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri social-politice diferite este un imperativ al zilelor noastre. Iar lupta pentru dezarmarea generală și totală, o' sarcină pe cît de nobilă, pe atît de vitală și necesară.într-o astfel de lume, fără arme și fără războaie, progresele științei și tehnicii se vor putea orienta numai spre scopuri pașnice, iar bunurile create vor fi în măsură să aducă o viață îmbelșugată pentru toți sărmanii de azi din toate colțurile pămîntului.Pentru o astfel de lume merită să luptăm și trebuie să luptăm.

indignarea popoarelor, care se ridică tot mai hotărît la luptă pentru preîntîmpina- rea războiului. Măreața forță organizatoare a acestei lupte este clasa muncitoare internațională. Sindicatele din lumea întreagă aduc o contribuție importantă în lupta pentru pace. împreună cu masele muncitoare își ridică' glasul împotriva pregătirilor de război ale cercurilor agresive, intelectuali de vază, de diferite convingeri, reprezentanți ai altor categorii sociale. Mișcarea pentru pace își lărgește necontenit rîndurile. Prin lupta unită a lagărului socialist, a tuturor forțelor sociale iubitoare de pace, războiul poate fi evitat, pacea va triumfa.Socialismul și pacea sînt de nedespărțit. Realizările mari obținute de poporul romîn în toate domeniile construcției socialiste contribuie la dèzvoltarea continuă a țării noastre în cadrul puternicului lagăr al țărilor socialiste, bastionul de neclintit al păcii mondiale. Oamenii muncii din țara noastră sînt conștienți că principalul lor aport la consolidarea forțelor păcii este munca însuflețită pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru înflorirea științei și culturii și creșterea permanentă a bunăstării celor ce muncesc.

Obiectivele luptei pentru socialism și pace sînt indisolubil legate între ele și în activitatea sindicatelor din țara noastră. Oamenii muncii, sindicatele sprijină cu hotărîre politica de pace promovată de guvernul R. P. Romîne.Programul măreț al desăvîrșirii construcției socialiste în țara noastră, trasat de Partidul Muncitoresc Romin, este un
Cuvintul rostit de Dan BădăranIn cuvintul său, Dan Bădărău, cercetător principal la Institutul de filozofie al Academiei R. P. Romîne, a spus : Noi, cei mai bătrîni, am trăit calamitățile celor două războaie mondiale.Ele nu trebuie să se mai repete. Și nu se vor repeta. Aceasta e vrerea tuturor oamenilor cinstiți, fiindcă există o voință de pace comună care se afirmă cu tărie, cu dîrzenie pe întreg globul.Mințile sănătoase înțeleg foarte bine că un nou război poate fi evitat. Dar pentru a curma agitația și uneltirile agresive este absolut necesar să se ceară din partea tuturor o vigilență care să nu slăbească o singură clipă, o unitate și o comunitate de vederi cît mai strînsă, o mobilizare cît mai eficace în cadrul luptei pentru pace, o apropiere reciprocă de natură să-i înfrățească pe toți oamenii cinstiți de pe glob.

Salutul Consiliului Mondial al PăciiIn numele Consiliului Mondial al Păcii adresăm salutările noastre călduroase și cordiale Adunării partizanilor păcii din țara dv.Poporul romîn, prin succesele sale în realizarea vieții economice, sociale și culturale în țara dv. aduce o mare contribuție la lupta pentru dezarmare generală și totală, pentru apărarea păcii și securității popoarelor, pentru prevenirea unui nou război mondial, pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice între state cu sisteme sociale diferite.Consiliul Mondial al Păcii acordă o înaltă apreciere meritelor poporului romîn,
Cuvintul patriarhului Justinian MarinaIn numele Bisericii Ortodoxe Romîne — a spus patriarhul Justinian Marina — salut cu deosebită bucurie această măreață Adunare a reprezentanților mișcării pentru pace, care exprimă dorința fierbinte și hotărîrea fermă a poporului romîn de a sluji marea cauză a făuririi unei lumi a păcii.Prezența Bisericii Ortodoxe Romîne alături de întregul nostru popor și alături de toate popoarele iubitoare de pace, în acțiunile hotărîte ale mișcării mondiale pentru apărarea păcii, precum și aportul pe care ea l-a adus în aceste acțiuni nobile, sînt cunoscute și ele s-au bucurat de înalta prețuire a conducătorilor Republicii Populare Romîne și a poporului nostru. Ca și alte biserici ortodoxe din lume, biserica noastră este conștientă de faptul că nici o biserică creștină — mai mult chiar :. nici o religie de pe pămînt — nu poate alege altă cale, decît calea slujirii păcii, dragostei și înțelegerii dintre oameni.Mergînd cu hotărîre pe această cale, Biserica Ortodoxă Romînă a slujit cauza sfîntă a păcii și pe plan extern, în toate împrejurările. în acest sens, țin să amintesc Adunării reprezentanților mișcării pentru pace că, în urmă cu cîteva zile, în cadrul convorbirilor pe care le-am avut la București cu sanctitatea. sa patriarhul

Cuvintul prof. univ. Jean LivescuCunoașterea raportului de forțe pe arena internațională în lumea contemporană — a spus prof. univ. Jean Livescu, rectorul Universității din București — arată în mod clar că astăzi balanța înclină mai mult ca oricînd în favoarea forțelor care luptă pentru progresul social, pentru pace și înțelegere între popoare. Factorul care determină dezvoltarea omenirii în epoca contemporană este marea lume a socialismului, cu uriașa sa forță materială și spirituală pusă în serviciul omului, al dezvoltării lui multilaterale.în continuare vorbitorul a arătat că politica R. P. Romîne, la temelia căreia se află principiul coexistentei pașnice, corespunde intereselor naționale, cît și aspirațiilor către pace și progres ale tuturor popoarelor. El a menționat propunerea guvernului R. P. Romîne privind transformarea regiunii balcanice într-o zonă denuclearizată, în care să se dezvolte relații de bună vecinătate între state cu orînduiri sociale diferite și propunerea privind educarea tineretului în spiritul păcii și prieteniei între popoare. întreaga intelectualitate și-a manifestat adeziunea la această importantă acțiune a guvernului nostru. în țara noastră, ca în toate țările socialiste, tineretul este educat în școli, în facultăți, în toate domeniile de activitate, în spiritul patrio
Cuvintul rostit de Dumitru MironMuncesc într-o întreprindere cu glorioase tradiții de luptă revoluționară, ai cărei muncitori, sub conducerea P.C.R., s-au ridicat împotriva exploatării capitaliste, împotriva fascizării țării, împotriva înrobirii ei de capitalul străin, împotriva pregătirii războiului antisovietic — a spus Dumitru Miron, director al Uzinelor „Gri- vița Roșie".Muncitorii noștri au simțit din plin grozăviile celui de-al doilea război mondial, așa cum au simțit și au suferit toți oamenii cinstiți din țara noastră și din țările care au fost cotropite de bandele hitleriste. De aceea, ei urăsc războiul și se alătură, cu toată hotărîrea, forțelor muncitorești din toată lumea, tuturor luptătorilor pentru pace, pentru ca războiul să fie definitiv eliminat din viața societății. Noi iubim viața nouă pe care o construim împreună cu întregul nostru popor, sub conducerea înțeleaptă a P.M.R., a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Pentru a da viață tuturor planurilor noastre închinate numai și numai fericirii omului muncitor avem nevoie de pace. Nicicînd în istorie problema păcii, a a- părării și consolidării ei, nu a fost atît de arzătoare ca în zilele noastre. Și nicicînd nu a fost atît de necesară.unirea într-un puternic front comun de luptă, a tuturor 

minunat program de muncă și luptă al întregului popor. Sub conducerea gloriosului nostru partid, sindicatele — toți oamenii muncii — își vor dedica și de acum înainte toate forțele lor luptei pentru înflorirea patriei noastre dragi, deasupra căreia strălucește biruitor soarele socialismului, pentru fericirea poporului, pentru pace.
Uniunea Sovietică, țările socialiste, s-au situat mereu în fruntea luptei pentru pace, dovedind inițiativă în toate împrejurările, atrăgînd în permanență atenția principalelor țări capitaliste asupra răspunderilor ce le revin de pe urma politicii lor militariste.Glasul solilor războiului poate și trebuie să fie acoperit de marșul victorios al mulțimilor, al popoarelor care urcă spre înălțimile însorite, spre culmile limpezi, ale unei lumi noi, ale unei lumi libere și pașnice.Noi salutăm pe toți acei intelectuali de vază din Apus care-și ridică glasul împotriva pregătirii războiului, și care deseori înfruntă persecuții în numele cauzei nobile a conviețuirii pașnice și prieteniei între popoare.

tuturor partizanilor păcii din țara dv. pentru contribuția lor eficace la munca Mișcării mondiale pentru pace, pentru întărirea și eficacitatea ei.Vă dorim, dragi prieteni, noi victorii în realizarea grandioaselor dv. planuri de înflorire a frumoasei dv. patrii, pentru triumful dezarmării generale, pentru eliminarea războiului, pentru stabilirea unei păci trainice în lume, pentru prietenie între popoare.
Secretar al Consiliului 

Mondial al Păcii, 
Prof. V. CIHIKVADZE

Alexei al Moscovei și a toată Rusia, am discutat amănunțit îndatoririle și perspectivele bisericilor noastre față de îngrijorătoarea situație internațională actuală, tocmai în spiritul răspunderii noastre de creștini pentru soarta lumii și a oamenilor.Conștientă de răspunderea ce-i revine, Biserica Ortodoxă Romînă nu va înceta să sprijine și în viitor toate acțiunile menite să înlăture amenințările ce planează în prezent asupra lumii, să elimine din viața omenirii războaiele, cu întregul lor cortegiu de suferințe și distrugeri de bunuri materiale și spirituale, să asigure tuturor popoarelor o pace reală, în care să domnească , înaltele idealuri morale de dragoste, libertate, dreptate și frăție.Rog pe solii mișcării pentru pace din Republica Populară Romînă, care vor duce în marele sobor al păcii ce se' va ține la Moscova mesajul voinței de pace a poporului nostru, să nu uite a aminti acolo că Biserica Ortodoxă Romînă este alături de întregul popor romîn în lupta sa hotă- rîtă pentru dezarmare, pentru pace și înțelegere între popoare. Să dea glas și convingerii noastre nestrămutate că forțele păcii vor triumfa asupra forțelor războiului.
tismului adînc, al atașamentului deplin pentru munca pașnică a poporului, este crescut să devină prin muncă un element activ în serviciul colectivității, plin de dragoste pentru om, pentru năzuințele înaintate ale umanității, pentru marile valori culturale și artistice create de întreaga omenire în decursul istoriei. în contrast cu aceasta apar consecințele nefaste pe care le exercită asupra tineretului din țările capitaliste ideologia inumană a imperialismului, îndemnul la izolare, la ură, chiar la război și crimă. Adresez de la această tribună colegilor mei universitari din țările capitaliste chemarea de a ne upi și mai mult eforturile în promovarea țelului nobil al educării tinerei generații în spiritul păcii, al asigurării acelui climat de pace și colaborare internațională, care favorizează progresul pe toate planurile.Alături de intelectualii din patria noastră, a căror întreagă activitate este pusă în serviciul poporului, al întăririi forțelor lui materiale și spirituale pentru desăvîr- șirea mărețului edificiu al socialismului, asigur Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace din R.P.R. că voi munci cu rîvnă mereu sporită pentru a contribui la realizarea politicii nobile a statului nostru, la realizarea păcii, a colaborării între popoare, a dezarmării generale și totale, pentru o lume fără arme, fără războaie.
oamenilor muncii, partidelor, organizațiilor, a tuturor celor cărora le este scumpă cauza păcii.Tocmai de aceea politica de pace și de coexistență pașnică, dusă cu neabătută consecvență de Uniunea Sovietică, de toate țările socialiste, se bucură de sprijin entuziast și crescînd în toate țările.Politica externă de pace și coexistență pașnică promovată de țările socialiste izvorăște din însuși caracterul orînduirii de stat și sociale, din legile economice obiective proprii sistemului socialist, din ideologia marxist-leninistă.întregul nostru popor, a spus în încheiere vorbitorul, este mîndru și fericit că Partidul Muncitoresc Romîn pune la baza politicii externe a statului nostru principiile coexistenței pașnice, militînd neobosit pentru promovarea lor în viața internațională. Poporul nostru sprijină cu entuziasm toate inițiativele guvernului Republicii Populare Romîne al căror scop este consolidarea păcii, întărirea colaborării și înțelegerii între popoare.Sînt convins că delegația noastră la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace va da glas năzuințelor de pace ale poporului nostru, își va aduce contribuția la succesul congresului, la întărirea păcii.

Cuvintul scriitorului
Tudor Teodorescu-BranișteScriitorul Tudor Teodorescu-Braniște, în cuvîntul său, a spus printre altele : Această impresionantă adunare îmi întoarce gîndurile cu vreo 40 și mai bine de ani înapoi. Era îndată după primul război mondial. Mormintele erau proaspete și peste amintirea celor căzuți în luptă nu se așternuse încă uitarea. Pretutindeni vedeai chipuri triste și ochi înlăcrimați. Iar peste această lume a durerii, bătea un puternic vînt de răzvrătire. Războiul apăruse în fața oamenilor în toată monstruozitatea lui.In anii aceia, cîțiva intelectuali, în frunte cu Romain Rolland și H. Barbusse, au început viguroasa lor campanie pentru pace. Li s-au alăturat scriitori și oameni de știință din mai toate țările. Inițiativa lor a găsit ecou și în țara noastră. S-au ținut adunări, s-au rostit discursuri, s-au publicat articole prin ziare și reviste.Astăzi se desfășoară o nouă campanie pentru pace, dar în cu totul alte condiții.Pacea e susținută și apărată astăzi de toate țările socialiste, în frunte cu Uniunea Sovietică. Pacea e sprijinită în același timp de toate țările neangajate. Iar în cuprinsul țărilor capitaliste, ea găsește un puternic reazem în partidele comuniste și progresiste, în masa proletariatului, în tineret și într-o mare parte din pătura intelectuală, în masele din ce în ce mai largi de oameni simpli și cinstiți.Acțiunea forțelor războiului — a spus în continuare vorbitorul — a fost multă

Cuvintul mameiVă aduc un cald salut în numele femeilor mame — a spus în cuvîntul său Aneta Ion, mamă eroină, muncitoare fruntașă la Fabrica de ulei „Filimon Sîrbu".Ne-am adunat azi aici pentru a ne afirma încă odată hotărîrea de a lupta pentru apărarea păcii, împotriva uneltirilor acelora care, de dragul profiturilor, ar vrea să împingă omenirea într-un nou incendiu mondial.Pentru ca să fie pace pe pămînt, trebuie ca, în primul rînd, să dispară pentru totdeauna armele nimicirii, trebuie înfăptuită dezarmarea generală și totală. De aceea, se cuvine, tovarăși și prieteni, ca aici să dăm glas recunoștinței noastre adînci față de Uniunea Sovietică, față de conducătorii țării noastre și ai celorlalte țări socialiste, care luptă cu atîta hotărîre pentru realizarea unei înțelegeri internaționale privind dezarmarea.Sînt mamă a nouă copii și ca orice mamă vreau să-i văd pe toți sănătoși și fericiți, cetățeni de nădejde ai scumpei noastre patrii socialiste.Copiii noștri cresc în spiritul celor mai frumoase idealuri ale omenirii, în spiritul
Scrisoarea acad.Regretînd din-toată inima că starea sănătății nu-mi permite să fiu prezent la această întrunire — se spune în scrisoarea academicianului Ion Agîrbiceanu — vin să vă asigur că sînt cu tot sufletul alăturea de cei ce luptă pentru pace și îmi însușesc cu hotărîre toate măsurile ce le veți lua întru apărarea celui mai înalt și
Scrisoarea acad.In scrisoarea acad. Tudor Arghezi adresată Adunării reprezentanților mișcării pentru pace din R. P. Romînă se spune :Intențiile războinice nu încetează a încolți, cînd într-un continent cînd într-altul, cînd mai la iveală și cînd pe furiș, mascate de cîte un principiu fățarnic.Otrăvitoarea buruiană trebuie stîrpită pretutindeni, din rădăcini. Rădăcina ei trebuie căutată în capul nebun al demenților pitiți în cîte o falsă filozofie, ba rasistă, ba albă, ba neagră, ba cafenie, ba nazistă, ba fascistă, ba militaristă.Această spurcată și odioasă calamitate în loc să descrească, a sporit, agravată de cînd cu născocirile științifice, puse în sluj-

Cuvintul acad.Un vechi proverb spaniol zice : „Cine nu știe ce este războiul, ducă-se la război". Această invitație n-are nimeni nevoie să ne-o adreseze în mod special, fiindcă a- proape toți cîți ne-am adunat în această sală am văzut un război, iar cîțiva dintre noi chiar două sau trei războaie.In continuare, acad. T. Vianu a spus :Folosul în războaie este al celor care fabrică și vînd arme, apoi le transportă pe mare și pe uscat, peste granițele devenite dintr-o dată permeabile, al acelora care aprovizionează armatele, strîngînd bunurile alimentare și înfometînd populațiile. Folosul războaielor este al fabricanților, al negustorilor, al firmelor de transporturi, al samsarilor, al traficanți- lor, al contrabandiștilor, o faună sinistră care își găsește complicități în guvernele, în parlamentele, în statele-majore și în presa stipendiată de profitorii măcelurilor organizate.Adevărurile acestea sînt știute de multă, de foarte multă vreme. Le știa și Ari- stofan, poetul grec, acum aproape două mii și cinci sute de ani. cînd, într-una din comediile lui, acuza pe producătorii și negustorii de coifuri și scuturi că prelungesc războiul dintre Sparta și Atena. Dar dacă aceste adevăruri sînt de atîta vreme cunoscute și par atît de limpezi, de ce nu s-au impus și n-au ajuns să elimine războaiele, să instaureze pacea durabilă între popoare ? Desigur, pentru motivul că, într-un foarte lung trecut, relațiile dintre popoare și dintre state nu erau conduse și determinate de acei care suportă jertfa crudă a războaielor, ci de acei care se bucură de beneficiul lor.Au trecut mileniile, s-au succedat orîn- duirile, monarhii au continuat să declare războaie, uneori pentru motivul că un teritoriu ar fi trebuit să le revie, ca zestre, prin căsătoria contractată de ei ; s-au găsit juriști care să legitimeze agresiunea și poeți care s-o cînte. Dar s-a întîmplat la 

vreme înlesnită de marea masă a indife
renților, a celor care erau convinși că îm- plinindu-și obligațiile lor de flecare zi, nu mai au nici o altă îndatorire. In ultima vreme însă, primejdia pe care o reprezintă cursa înarmărilor a devenit atît de e- videntă, încît mulți dintre acești indiferenți au început să ia parte activă la lupta pentru pace.Ideea dezarmării generale și totale, susținută de Uniunea Sovietică și de celelalte țări socialiste, șl-a croit drum larg în toate colțurile lumii. Nici un politician din Occident numai cutează să ducă astăzi fățiș o politică de război, așa cum a dus-o ani de zile Adolf Hitler. Toți sînt siliți să-și ascundă cu viclenie adevăratele lor țeluri, ca să nu cadă sub oprobriul maselor populare.Aceasta nu înseamnă însă că pericolul unei noi conflagrații a trecut. Partizanii păcii din toate aceste țări trebuie sprijiniți viguros în lupta pe care o duc. Dificultățile acestea nu trebuie să descurajeze pe nimeni.Copiii care se ridică sub ochii noștri, cerîndu-și dreptul lor la viață, oamenii maturi care muncesc pe toate tărîmurile în folosul obștei, bătrînii care năzuiesc să-și încheie viața în tihnă — toți laolaltă — cer pace.In cadrul acestor adevăruri elementare, lupta pentru pace ia caracterul unei nobile îndatoriri cetățenești.
eroine Aneta Iondragostei față de patria înnoită, în spiritul cinstei și adevărului, al muncii nobile pentru binele obștesc, în spiritul bunei înțelegeri între popoare.Viitorul copiilor noștri este asigurat. Pentru ca pomul vieții lor să înflorească și să dea roade bogate, ei au nevoie de pace. De aceea, îndatorirea cea mai înaltă a noastră, a părinților, este să luptăm pentru victoria păcii.Soarta copiilor noștri este legată de soarta copiilor de pe cele mai îndepărtate meleaguri. Sîntem surorile mamelor de pretutindeni care se gîndesc cu grijă la copiii lor. Și trebuie să spunem că inimile ne sînt deseori îndurerate cînd aflăm cît rău pricinuiește copiilor din unele țări din Apus politica reacționară și războinică a cercurilor agresive.Copiii de pretutindeni trebuie să aibă încredere în viață, trebuie să spere în fericire. Și este posibil ca aceste speranțe să fie înfăptuite prin lupta unită a milioanelor de bărbați și femei din toată lumea !Trăiască pacea, bunul cel mai de preț al omenirii !
Ion Agîrbiceanumai stringent imperativ al zilelor noastre — păstrarea neștirbită a păcii în lumea întreagă.Socotesc criminală orice propagandă sau măsură care ar putea primejdui cel mai înalt bun al omenirii : pacea, singură creatoare de bunuri spirituale și materiale.

Tudor Argheziba războiului. Alienați! mintali își pun speranțele patologice în armele nucleare, uitînd că o dată cu toată lumea pier și ei. printre cei dintîiAm citit într-o publicație străină o statistică a exploziei atomice de la Hiroșima și Nagasaki. O singură bombă a ucis pe loc 200 000 de oameni, plus zecile de mii de oameni cu moartea amînată, moarte treptată, în timp.Statistica preciza că puterea bombelor actuale, din depozitele tăinuite, e infinit mai mare decît a celor din Japonia.Remediul e unul singur. Voința dîrză și activă de pace. Nu voință abstractă, omenirea e sătulă de vorbe goale, ci voință aplicată, voință-fapt, voință-acțiune.
Tudor Vianuun moment dat că, prin dezvoltarea însăși a societăților omenești, puterea de stat a ajuns în mîinile acelora care plătiseră, în lungul și tragicul trecut al omenirii, greul tribut al războaielor. Primul stat socialist al lumii, Uniunea Sovietică, statul muncitorilor și al țăranilor muncitori, a dus tot timpul o politică consecventă de pace. I s-au asociat toate statele socialiste apărute în urmă. Țara noastră, prin cuvîntul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej. la sesiunea a 15-a a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a sprijinit ideea dezarmării generale și totale.In continuare, vorbitorul s-a referit la focarele de agresiune provocate de adep- ții încordării internaționale în Coreea, în Vietnam, în Laos, în Congo, la granița Egiptului, în Cuba.Care este deci mijlocul capabil să îndepărteze primejdia unui război planetar ? Există unul, și acest mijloc a fost propus de Uniunea Sovietică, prin glasul lui N. S. Hrușciov : dezarmarea generală și totală. Există, oare, vreun om cu mintea sănătoasă, cu iubire de viață și de oameni, cinstit în intențiile lui, liber de ser- vituțile lăcomiei, care să nu aprobe ideea dezarmării generale și totale ? Este o mare idee, simplă cum sînt toate ideile mari. Rațiunea omenească poate concepe și a- probă o astfel de stare mai înaltă a omenirii, consacrată numai construcției în pace.Cresc în conștiință și putere popoarele muncitoare ale lumii. Și dacă finii diploma ți din Occident și subtilii lor consilieri juridici au atîta greutate să accepte ideea limpede a dezarmării generale și totale, și-o vor însuși și o vor realiza popoarele însăși. Clasele creatoare din sînul tuturor națiunilor’ vor smulge într-o zi armele din mîinile celor care învrăjbesc popoarele și le trimit apoi să se extermine reciproc. Există adevăruri care înaintează. Ideea dezarmării generale și totale este un adevăr în mers, pentru că este gindit de rațiunea omului și simțit de inima lui.
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Lucrările Adunării reprezentanților mișcării pentru pace Manifestări consacrate
® •

din P. P. Pomină
comemorării lui L L. Caragiale

Cuvintul prof. univ. Mihail Ghelmegeanu Cuvintul rostit de Gh. VelcescuMă. bucur, a spus prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, că am prilejul de a participa la această manifestare a mișcării pentru pace din țara noastră, care are loc în întîmpinarea Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace.Vorbitorul a citat în continuare cîteva date despre situația Romîniei în trecut.Ce era și cum arăta Romînia înainte de război ? O țară cu o economie înapoiată, cu bogățiile jefuite de burghezie în cîrdă- șie cu monopolurile străine, cu un popor ținut în mizerie și ignoranță. Un călător străin venit în țară acum un sfert de veac, la înapoierea de pe aceste meleaguri nota : „în Romînia poți vedea lucruri curioase : în petrol — americani, în societățile de transporturi — belgieni, la conducerea pădurilor — suedezi... unde poporul romîn ?“Dacă același călător de acum un

a

estesfert de veac ne-ar păși pragul, desigur nu și-ar mai pune asemenea întrebări, ci ar rămine pur și simplu uluit de progresele realizate de țara noastră în anii puterii populare.Puțin cunoscută în trecut, astăzi Ro- mînia socialistă se bucură de interesul și aprecierea a tot mai multe popoare din cele mai îndepărtate puncte ale globului, care manifestă interes pentru realitățile noi din patria noastră, pentru modul în care au fost rezolvate problemele grele după eliberare, succesele obținute pe calea dezvoltării economice și culturale, pe calea progresului.

Creșterea rolului și prestigiului R. P. Romîne în lumea contemporană este rezultatul nu numai al profundelor transformări petrecute pe plan intern, ci și al schimbării radicate în politica externă, a faptului că ea face parte din puternicul sistem mondial socialist și, în strînsă alianță cu celelalte țări socialiste, duce o politică de apărare și consolidare a păcii, de dezvoltare a colaborării economice.In încheiere prof. Mihail Ghelmegeanu spus :Congresul mondial pentru dezarmare șipace de la Moscova va prilejui o nouă afirmare a voinței hotărîte de pace a tuturor popoarelor, va face să răsune o chemare înflăcărată la unirea eforturilor tuturor forțelor din lume pentru izbăvirea de pericolul războiului. Niciodată n-au fost atît de mari ca astăzi posibilitățile ca masele populare să exercite o influență directă în direcția preîntîmpinării războiului, apărării păcii. Fie ca în forumul delegaților care se vor întruni la Moscova, în atmosfera de discuție liberă și de înțelegere reciprocă, să răsune cu o nouă vigoare chemarea la unitatea de acțiune a tuturor forțelor iubitoare de pace, împotriva pericolului de folosire a armelor nucleare !Fie ca Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace să devină începutul unei etape noi, hotărîtoare pentru alungarea războiului, deschizînd calea spre ziua de mîine însorită și pașnică !

Ne-am adunat aici oameni de toate vîrs- tele, îndemnați de dragostea noastră, a fiecăruia, față de cauza păcii, de grija profundă pentru soarta omenirii — a spus in cuvîntul său Gh. Velcescu, vechi militant ai mișcării muncitorești din țara noastră. Am făcut din țara noastră o minunată grădină înfloritoare, așa cum visam noi, comuniștii, încă cu multi ani în urmă. Și ca orice bun grădinar, veghem ca nimeni și nimic să nu ne perturbe munca.Adunarea reprezentanților mișcării pentru pace din R. P. Romînă va alege astăzi delegații la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace. Acest congres reprezintă un eveniment de mare însemnătate pentru toți luptătorii pentru pace din lumea întreagă.Alături de celelalte țări socialiste, Republica Populară Romînă, care pășește pe
Cuvintul rostit de

Erou al Muncii Socialiste

drumul desăvîrșirii construcției socialismului, consideră coexistența pașnică temelie a politicii sale externe.Animată de dorința sinceră ca lumea să fie izbăvită de pericolul unui război termonuclear, Republica Populară Romînă se pronunță în favoarea rezolvării prin tratative a problemelor cardinale ale contemporaneității, pentru dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional și pentru încheierea de pace cu Germania.Sîntem mîndri de faptul că nostru este un participant activ în frontul larg al păcii, în măreața mișcare mondială pentru preîntîmpinarea războiului, pentru triumful principiilor coexistenței pașnice.Acestei cauze nobile să-i închinăm toate forțele noastre.
Dumitru Tudose

tratatuluipoporul și prețuit

Cuvintul artistului poporului 
Corneliu BabaCunoaștem cu toții bilanțul catastrofal al celor două războaie mondiale, unul de altul la distanță nici măcar de două generații, a spus în cuvintul său artistul poporului Corneliu Baba. Cei care am trăit o parte din drama celor două războaie trecute nu mai sîntem dispuși să repetăm din nou experiența. Cei foarte tineri, cei ce nu cunosc decît din povestiri ce înseamnă toate acestea, trebuie să știe că singură pacea și libertatea merită luptă, sacrificiu și eroism.In fața nebuniei celor ce sînt pe cale să pregătească un nou război mondial stă frontul mondial al păcii, frontul milioanelor de oameni ce doresc să trăiască. El se~ opune și luptă avînd aceste milioane alături, braț lîngă braț, voință lîngă voință, glas lîngă glas.

Frontul mondial al păcii reprezintă dorința colectivă de viață liberă și de progres. Ca artist, ca cetățean m-am alăturat fără ezitare de mult acestui front. Opera mea, doresc să reprezinte în esența ei, cu cea mai mare forță de convingere, imaginea luptei în care pacea trebuie să biruie cu orice sacrificiu.Urăm Congresului mondial, care se întrunește peste o lună, cel mai deplin succes, și salutăm din toată inima, cu acest prilej, lupta neobosită pe care o duce poporul sovietic, alături de celelalte poare ale lagărului socialist, pentru existență pașnică, pace și colaborare ternațională. Această luptă o susținemtoate puterile, ca apărători convinși și dîrzi ai celui mai sublim ideal — pacea.

Fac parte din rîndul țărănimii și în a- ceastă calitate doresc să exprim de la această tribună hotărîrea înflăcărată de a apăra viața noastră nouă, de a apăra pacea, a spus în cuvîntarea sa Dumitru Tu- dose, Erou al Muncii Socialiste, președintele G.A.C. Stoicănești, regiunea Argeș. La fel ca muncitorii din uzine, la fel ca inginerii, tehnicienii, ca intelectualii din școli și universități, din institute de cercetări, noi țăranii avem motive pentru a lupta din toate puterile noastre ca pe acest pămînt să se statornicească o lume fără arme, fără războaie.Toți țăranii comunei noastre sînt astăzi uniți într-o gospodărie colectivă multimilionară. Noi, care sub vechiul regim n-aveam parte decît de lacrimi și durere — a subliniat vorbitorul — sîntem astăzi stăpînii unei avuții obștești a gospodăriei noastre colective de peste 10 milioane de lei. Analfabetismul a fost lichidat complet, iar în locul înapoierii culturale a pă-
Cuvintul rostit de

po- co- in- din
Cuvintul actriței Liliana TomescuAspirînd spre lumina adevărului, a rațiunii și a frumuseții, omul și-a căpătat în socialism demnitatea, măreția și forța creatoare, care-1 poartă azi biruitor prin Cosmos' și-1 fac să dezvăluie, una după alta, tainele naturii, luptînd împotriva tuturor dușmanilor progresului și păcii, a spus actrița ' Liliana Tomescu/U.R.S.S., sprijinită de toate țările socialiste, a prezentat un plan concret și clar pentru dezarmare. Acest plan a cucerit adeziunea opiniei publice mondiale.Cercurile agresive continuă însă cursa înarmărilor atomice, experiențele nucleare în Pacific, și acum pregătesc un nou act cu caracter agresiv — explozii atomice la mare altitudine. Condamnăm cu toată tăria acest pas primejdios.în mandatul pe care-1 dăm reprezentanților noștri la congresul de la Moscova să-i împuternicim să expună hotărîrea

poporului nostru de a lupta dîrz împotriva tuturor uneltirilor care pun în primejdie pacea.Actorii generației mele, crescuți în bucuria acestor ani, împreună cu actorii mai vîrstnici care au cunoscut amărăciunea anilor de trudă și asuprire, se străduiesc să exprime, cu toată căldura, inimilor lor, gîndurile și simțămintele celor ce apără comorile milenare ale civilizației.în această strădanie a artiștilor pe care îi reprezint stă semnul adeziunii noastre hotărîte la politica de pace a partidului și guvernului nostru. .Chemarea la lupta pentru pace, care a devenit crezul nostru al tuturor, va răsuna fierbinte, mereu, în apărarea muncii, a împlinirilor, a speranțelor noastre și a dragostei de viață, pînă cînd glasul cobitor al vrăjmașilor păcii va amuți pentru totdeauna.
Cuvintul scriitorului A. LilinDupă ce a menționat eforturile neobosite ale U.R;S.S., ale țărilor socialiste pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, scriitorul de limba germană Andreas Lilin s-a oprit asupra problemei germane.Noi. oameni ai muncii de naționalitate germană de pe teritoriul Republicii Populare Romîne, nu putem privi indiferenți ce se petrece astăzi în Germania occidentală. Cunoaștem prea bine natura feroce a militarismului german, cunoaștem milioanele de vieți omenești jertfite de clica junkerilor, de hitlerism. Astăzi, cînd unii în Germania occidentală rîvnesc la gloria lui Adolf cel sîngeros, trebuie să le amintim că în literatura germană nu este cunoscut nici un războinic care, pînă în cele din urmă, să nu fi plătit pentru faptele sale.Am trecut nu de mult prin satele colectivizate din Banat. Am întilnit aici un

șvab, plecat în 1940 în Germania și care recent, venind să ne viziteze țara ca turist, a hotărît să rămină la noi. L-am întrebat care-i cauza. Omul a tăcut un moment. Privirea i-a rătăcit spre soare apune. Apoi mi-a răspuns : „Vreau să trăiesc în pace I“ Un răspuns semnificativ pentru situația din R. F. Germană, unde foștii naziști sînt reîncadrați în posturi guvernamentale, foștii generali din S.S. și Wehrmacht comandă Bundeswehrul. A- vem convingerea că nu asemenea oameni vor avea ultimul cuvînt. Credem cu tărie că lupta forțelor păcii va impune cercurilor agresive politica coexistenței pașnice. Milioane de oameni de pe toate continentele chezășuiesc astăzi prin voința lor neclintită și vigilența lor incoruptibilă pacea.Acesta ne este crezul. Acesta mesajul. Aceasta ne este lupta.
Cuvintul dr, Mozes RosenLa începutul cuvîntului său, dr. Mozes Rosen, șeful cultului mozaic, a arătat că epoca pe care o trăim este, fără îndoială, o epocă de cotitură în istoria speciei umane. Fără îndoială că această epocă va intra în istorie cu numele de era cosmică, i luatcare care luat spi- au

deoarece în vremea noastră omul și-a zborul spre Cosmos. Noi am fost cei am avut fericirea să trăim zilele în Iuri Gagarin și Gherman Titov si-au zborul spre Cosmos. Au înălțat șira nării întregii omeniri, privit în sus plini de speranță spre epoca în tea domina Cosmosul.Iată însă că ultimele tea unor altfel de intenții de zbor. Anumitor oameni, care au profanat cultura și bogățiile acestei lumi lor, nu le mai ajunge Pămîntul este pentru ei otrăvească și Cosmosul, ultima vreme protestele potriva acestor intenții.Mă întorc acum dintr-o călătorie în Franța, S.U.A. și Izrael, a spus Mozes Rosen. De la Atlantic la Pacific și din Detroit pînă în Florida am luat legătură cu zeci de mii de cetățeni americani, evrei și neevrei care cu toții au arătat voința lor de pace, cu toții au arătat că-și dau seama că adevărul ori este deformat ori le este ascuns și că presa lor, așa-zis liberă, ziarele lor atît de copioase în pagini, pline de reclame, de crime și știri senzaționale, nu s-au ocupat decît foarte puțin sau deloc de problema esențială, care privește vital pe toți oamenii — problema păcii.

Toți oamenii nădejde, plini de care omul va pu-zile ne aduc ves-
pentru huzurul planeta noastră, prea mic, vor să Ziarele aduc în întregii lumi îm-

Acest lucru devine din ce în ce mai cunoscut milioanelor de.americani care în epoca noastră asistă la un nou business, la o nouă afacere : adăposturile anti- atomice. Acțiunile acestei afaceri urcă vertiginos la bursa de valori și ele reflectă morala acelor cercuri conducătoare care vor să mîne omenirea spre război, morala că după ce vor provoca războiul, după ce vor declanșa catastrofa atomică, tot ei, cei puțini, să fie aceia care să încerce să se salveze. Aceasta este morala pe care vor s-o răspîndească cei care nu au nici un fel de morală. Dar masele largi ale poporului cu concepția lor sănătoasă de viață, sînt dornice de pace, sînt dornice să afle cum se clădește această lume nouă aici în Răsărit. Am fost asaltat de mii și mii de oameni din toate părțile Americii cu întrebări nu numai asupra vieții comunității noastre, nu numai asupra libertăților noastre religioase, ci și asupra felului cum trăim. Oamenii vor să afle cum se trăiește în această orînduire a dreptății și își arătau dragostea și interesul pentru această lume nouă care se înfiripă sub ochii noștri, își exprimau dorința lor de pace.Vorbitorul s-a referit în continuare la crimele lui Eichmann și a menționat o serie din complicii acestuia care dețin funcții importante în Germania occidentală.Arătînd că se asociază, în calitate de slujitor și conducător al clerului cultului mozaic la adeziunea adunării pentru Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace, vorbitorul și-a exprimat convingerea că acest congres va avea o mare importantă pentru destinele omenirii.
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în cadrul manifestărilor 
consacrate comemorării lui 
I. L. Caragiale, sîmbătă di
mineața a 
lerinaj la 
cimitirul 
scriitor.

Au luat 
cieni, scriitori și 
frunte, alfi oameni de artă 
și cultură, precum și oaspefi 
din străinătate invifaji cu pri
lejul comemorării.

La mormîntul scriitorului, 
situat alături de cele ale lui 
Mihail Eminescu, George 
Coșbuc și Mihail Sadovea- 
nu, au fost depuse coroane 
de flori din partea 
tetului najional pentru 
nizarea comemorării a 
ani de la moartea lui 
Caragiale, Prezidiului 
demiei R. P. Romîne, 
nii Scriitorilor, 
de Stat pentru cultură și 
artă, participanfilor de peste 
hotare invifafi la această 
comemorare, Comitetului na
tional pentru apărarea păcii, 
Sfatului popular al Capita
lei, Teatrului national „I. L. 
Caragiale", Asociației oame
nilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, Institu
tului de arfă teatrală și ci-

avut loc un pe- 
mormînful de la 

Belu al marelui

parte academi- 
artiști de

Comi- 
orga- 
50 de 
I. L. 
Aca-

Uniu- 
Comiteiului 
cultură

nemafografică „I. L. Cara- 
giale’', precum și a Ecaferi- 
nei Caragiale-Logadi, fiica 
marelui scriitor.

Scriitoarea Lucia Deme
trius, în numele Comitetului 
national pentru organizarea 
comemorării a 50 de ani de 
la moartea lui I. L. Cara- 
yiale, și Pierre Paraf, în nu
mele Consiliului national al 
păcii din Fran(a, au adus un 
omagiu strălucitului clasic al 
literaturii noastre.

In aceeași zi, pe casa din 
str. Caragiale nr. 21—23 din 
București, unde a locuit ma
rele scriitor între anii 1901 și 
1902, s-a dezvelit o placă 
comemorativă.

Evocînd amintirea marelui 
clasic, ing. Victor Constan- 
finescu, vicepreședinte al 
Sfatului popular al Capita
lei, a relevat adînca cin
stire adusă lui Caragiale în 
țara noastră în anii de de
mocrație populară, prețuirea 
de care se bucură opera sa 
în lumea întreagă.

★

Comitatul national pentru 
organizarea comemorării a 
50 de ani de la moartea lui 
I, L. Caragiale a organizat 
sîmbătă seara, la restaurantul

Athenée Palace, o reuniune 
cu prilejul încheierii mani
festărilor prilejulfe de acest 
eveniment.

Au participat scriitori, ac
tori, regizori și alfi oameni 
de arfă și cultură din tara 
noastră.

De asemenea, au luat par
te oaspefii de peste hotare 
invitați la manifestările de
dicate comemorării lui Cara- 
giale.

*
Cu prilejul împlinirii a 50 

de ani de la moartea lui 
I. L. Caragiale a fost pusă 
în circulație o marcă poștală.

Marca, de 55 de bani, a- 
vînd culoarea roșu 
reprezintă chipul lui 
giale și este tipărită 
tie crefaiă.

★
La Teatrul „C. Noftara" a 

avut loc sîmbătă o seară co
memorativă dedicată lui I. L, 
Caragiale. Acad. Victor Efti- 
miu a vorbit despre viața șl 
opera scriitorului. Actori ai 
Teatrului au făcut apoi lec
turi din opera lui Caragiale 
și au prezentat schițele dra
matizate „Justiție“ șl „Tele
grame".

violef, 
Cara- 

pe hîr- .

truns și la noi lumina științei. Opaițului i-a luat locul becul electric, baba dofto- roaie cu descîntecele ei a fost înlocuită de medici, dispensare, casă de nașteri ; foștii analfabeți citesc astăzi ziare și cărți. Mulțumită politicii partidului și guvernului nostru, țăranii trăiesc mai bine, se îmbracă mai bine. De la eliberare încoace s-au construit la noi în sat peste 360 de case, dintre care 200 numai în ultimii doi ani.Aceste cîteva fapte vorbesc despre viața nouă a țăranilor djn Stoicănești și nu numai despre' a lor. Cine călătorește astăzi prin țară va întîlni asemenea fapte în fiecare comună, în fiecare sat și chiar în cel mai îndepărtat cătun de pe întinsul scumpei noastre patrii.Și toate aceste realizări, obținute sub conducerea partidului, noi sîntem hotărîți să le dezvoltăm, să le consolidăm, să le apărăm.
oțelarul Iile ■ Bleotuși unită a puternicului lagăr al socialismului, luptăm și vom lupta cu consecvență pentru triumful politicii de coexistență pașnică între țări cu sisteme sociale -diferite, pentru unirea și întărirea imenselor forțe ale păcii, pentru înfăptuirea dezarmării, pentru o pace trainică în lume. Nu vom precupeți nici un efort pentru dezvoltarea continuă a puterii economice a țărilor noastre, pentru dezvoltarea și întărirea continuă a întregului lagăr al socialismului. Noi,, muncitorii de la Hunedoara, vom da patriei cît mai mult oțel, cît mai multă fontă, cît mai multe laminate. Acest avînt în muncă nu este numai al nostru, ci al întregului nostru popor care luptă .pentru desăvîrșirea con-

Metalul pe care noi oțelarii îl producem la Hunedoara, citor oțelar Hunedoara — impunătoare Ia construirea unelte, contribuie la continua înflorire a economiei noastre naționale, la întărirea capacității de apărare a țării. Și noi sîntem conștienți de acest lucru. în luna aprilie din acest an am dat peste plan 5 100 tone de oțel. In acest fel înțelegem noi să ne aducem contribuția la lupta pentru apărarea păcii.După ce a subliniat că în zilele noastre, apărarea păcii a devenit cauza scumpă a tuturor popoarelor, iar principala forță în ....... _____lupta pentru apărarea păcii este lagărul strucției socialismului și își aduce, în a- socialismului, vorbitorul a spus : cest fel, contribuția sa de preț la cauzaNoi, oamenii muncii din familia mare .măreață a păcii.

a spus Iile Bleotu — mun- la Combinatul Siderurgic ajută la ridicarea a noi și fabrici pe cuprinsul patriei, a cît mai multe mașini-:

Ședința plenară a Comitetului
Național pentruVineri a avut loc ședința plenară a Comitetului național pentru apărarea păcii ales la recenta Adunare a reprezentanților mișcării pentru pace din țara noastră.Cu acest prilej a fost constituit Biroul Comitetului, din care fac parte : președinte — acad. Mihail Ralea; vicepreședinți 

— Corneliu Baba, artist al poporului, acad. Goo Bogza, acad. Horia Hulubei, Vasile Mușat, vicepreședinte al C.C.S., acad. Nicolae Gh. Lupu, acad. Ștefan Ni
colau ; membri — Marcel Breslașu, scrii-

apărarea păciitor, acad. Elie Carafoli, prof. univ.. .___ !r Ion
Creangă, prof. univ. Dumitru Dumitrescu, prof. univ. Mihai Ghelmegeanu, Filip 
Geltz, vicepreședinte al Centrocoop, Suza- 
na Gîdea, membru în Consiliul național al femeilor, Gheorghe Ionescu, președintele Consiliului local al sindicatelor București, prof. univ. Jean Livescu, prof. univ. Ștefan 
Peterfi, prof. Nicolae Petrulian, prof. Sanda Rangheț (secretar), acad. Haluca Ripan, 
Andrei Ștefan, membru al Biroului C.C. al U.T.M. (Agerpres)

Loturi demonstrative 
în gospodăriile colectiveROMAN (coresp. „Scînteii"). — Stațiunea experimentală agricolă de la Secuieni, raionul Roman, are numai cîteva luni de existență. în acest interval de timp s-au întreprins acțiuni importante care au drept scop obținerea unor producții sporite de cereale și în special de grîu și porumb.Cercetătoriiconstatat că în unele gospodării colective porumbul se mai cultivă rar și se lasă mai multe plante în același cuib ; că ra-

stațiunii au

ionarea hibrizilor dubli de porumb nu s-a făcut în raport cu condițiile de climă și sol. Unele greșeli s-au constatat și în ce privește administrarea îngrășămintelor chimice în perioada de vegetație la grîu. Toate acestea au determinat stațiunea experimentală să creeze în 24 de gospodării colective din raioanele regiunii, loturi demonstrative. în fiecare din aceste gospodării s-au organizat cîte 3 parcele cu porumb avînd un număr20 000—50 000 de plante la ha; s-au creat, de asemenea, loturi experimentale cu grîu din toamnă pe strează în combinații mice.Pe bazadiului de vegetație a plantelor, unele concluzii privind cercetările stațiunii pot fi trase încă de pe acum.

de
INFORMAȚII

0 Simbătă după-amiază, în 
sala cinematografului „Maxim 
Gorki” din orașul Timișoara 
a avut loc un concert simfonic 
al Filarmonicii de stat „Bana
tul" la care și-a dat concursul 
pianista americană Joanna 
Hodges.

Concertul a fost dirijat de 
Emanoil Elenescu, artist eme
rit, dirijor al orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. Pro
gramul a cuprins „Dansuri 
fantastice" de J. Turina, 
primă audiție, concertul 
tru pian și orchestră de 
Haciaturian, Uvertura acade
mică de Brahms și Concertul 
pentru orchestră de A. Vieru,

• Pentru a da posibilitate 
unui număr cît mai mare de 
cetățeni să participe la trage
rea la sorți lunară a obliga
țiunilor C.E.C. din 30 iunie 
a.c., Casa de Economii și Con- 
semnațiuni a prelungit terme
nul de procurare, fără dife
rență de preț, a obligațiunilor 
C.E.C. pînă la 20 iunie in
clusiv.

La această tragere la sorți, 
Casa de Economii și Consem- 
natiuni va acorda în plus, în 
afara cîștigurilor obișnuite in 
bani în valoare de 2 000 000 
lei, cîștiguri suplimentare 
cîte 25 000 lei și 10 000 lei.

care se admini- diferite condiții și îngrășăminte chi-comportării și sta-

OeO

(Agerpres)

regiunii,

' Turneul final al celui de-al 7-lea campionat mondial de fotbal se reia astăzi în 4 orașe din. Chile cu disputarea meciurilor din sferturile de finală. înce- pînd cu aceastăetapă jocurile sînt eliminatorii. Șase echipe europene și două sud-americane sînt angajate astfel într-o pasionantă dispută pentru calificare în semifinale.La Arica, reprezentativa U.R.S.S., cîștigătoarea grupei I, întîlnește selecționata țării gazdă, Chile. în e- chipa U.R.S.S. este posibilă reintrarea celor două extreme : Metreveli șiMeshi. Antrenorul Kacialin a decțarai aă îl va menține în postul de inter.etîn- ga pe Mamîkin, care a jucat foarte bine în meciul- cu Uruguay. La chilieni va reintra interul dreapta Toro, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. Interesul pentru această partidă este cu totul deosebit. Deși prețurile biletelor au fost sporite ou 15 la sută se crede că astăzi stadionul „Carlos Dittborn", cu o capacitate de 25 000 locuri, va fi arhiplin. Va arbitra Leo Horn (Olanda).Echipele R. F. Germane și Iugoslaviei se întîlnesc într-un meci deschis oricărui rezultat la Santiago. Ambele formații posedă a- părări puternice. în echipa R. F. Germane va reintra aripa dreaptă Haller. Szy-

maniak, care de obicei joacă mijlocaș, va fi de data aceasta in- tei-retras, cu indicația de a-1 marca pe Sokular-ac, coordonatorul e- chipei iugoslave. Jocul va fi arbitrat de Yamasaki (Peru).Al treilea meci al sferturilor de finală va opune în orașul Vina del Mar selecționatele Braziliei și Angliei. Pele nu va juca nici do data aceasta în echipa braziliană, care va fi a- ceeași ca și în meciul cu Spania. După meciul nul cu Bulgaria, antrenorul e- chipei engleze, Winterbottom, intenționează să-l folosească chens în atacant.va fi (Franța).La Rancagua, R. P. Ungară va avea ca adversar echipa R. S. Cehoslovace. Deși majoritatea comentatorilor prevăd o victorie a echipei maghiare, meciul este totuși echilibrat. Dacă apărarea cehoslovacilor va corespunde, iar atacul va fi tmai decis, nu este exclus un succes al echipei antrenate de Vytlacil. In e- chipa maghiară este problematică participarea lui Göröcs, interul dreapta, accidentat în meciul cu Argentina. Vor reintra în schimb trei înaintași titulari : Sandor, Albert și Fe- nyvessi. Meciul va fi condus de N. Latîșev (U.R.S.S.).

din nou pe Hit- postul de centru Arbitrul întîlnirii Pierre Schwinte

Spartachiada 
de vară 

a tineretuluiIn regiunea Ploiești 1 
actuala ediție a Sparta 
chiadei de vară a tinere
tului participă aproape 
100 000 de tineri și tinere 
din întreprinderi și institu
ții, schele petroliere, rafi
nării, din satele 
școlile medii și tehnice.

In asociațiile
„Știința” Buzău, „Carpați” 
Sinaia, „Petrolul” Boldești, 
„Țapina" Nehoiu, „Voin
ța” Himnieu-Sărat și altele 
au fost organizate pină 
acum cele mai multe com
petiții. Tinerii sportivi de 
aici s-au întrecut la fotbal, 
volei, handbal, tir, gim
nastică și alte sporturi cm 
prinse in programul spar- 
tachiadei.

sportive

Pe poligonul de la Tunari a 
început simbătă meciul de ta
lere aruncate din sanl dintre 
echipele selecționate ale R. P. 
Romîne și U.R.S.S. După primă 
manșă pe primul loc in clasa
ment se află la egalitate I. Du
mitrescu (R.P.R.) și Senicev 
(U.R.S.S.) cu cîte 98 puncte. 

- Astăzi are loc ultima manșă.
Stadionul Dinamo djn Ca

pitală a găzduit ieri meciul de 
fotbal dintre echipele Dinamo 
Obor și Metalul București con- 
tînd pentru campionatul cat. 
B. întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1.

In sala sporturilor de la 
Floreasca se va desfășura astă 
seară cu începere de la ora 
19,30 prima intilnire dintre 
echipele Rapid București și 
T.S.K.A. Moscova, din cadrul 
finalei „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei masculin.

Din 471 de locuitori, în fruntea comitetului național din Lidice a fost aleasă o femeie, Maria Jaroso- va. Directoarea frumoasei case, de cultură din Lidice se numește La- dislava Muselova. Ghidul muzeului din Lidice este de asemenea o femeie, Maria Dolezalova-Supikova. Satul-model de la răscrucea drumurilor spre Kladno, Chomutov și Plzen poartă amprenta vrednicelor mîini ale gospodinelor sale : șiruri simetrice de case cu alură de vile, potopite de flori și verdele copacilor tineri. Bărbații lucrează la Kladno, în mine sau în uzinele siderurgice.In ziua de 10 iunie 1942 însă, în vale, acolo unde se afla vatra fostului sat, au fost împușcați 192 de bărbați. Toți bărbații din Lidice. Pe atunci pămîntul Cehoslovaciei eraatunci pâmîniul Cehoslovaciei pîngărit de cizma nazistă.Lidice al zilelor'noastre este podărit de femei. La 10 iunie naziștii au zvîrlit în lagărele de centrare de la Ravensbrück, Lublin și Auschwitz toate femeile din Lidice. în 1945, numai cîteva au venit — și n-au mai găsit nici sele, nici școala, nici biserica, mic. Totul fusese șters de pe

gos-1942, con-
re- ca- ni- fața

LIDICEpămîntului, așa cum ordonase Hitler. Erau doar un pumn de femei bătute de vînturile care hălăduiau în valea pustie :kova, Milova... Un pumn de femei. Celelalte — 60 la număr — s-au stinș la Ravensbrück, la Lublin și la Auschwitz — sinistrele uzine ale morții.Din 471 de locuitori, în noul Lidice, 135 sînt copii. Ceilalți locuitori ai satului au, toți, peste 30 de ani. Din generația celor care împlineau 15 ani în 1942, n-a mai rămas decît

ceilalți bărbați

De la corespondentul 
nostru la Praga

Noul Lidice (vedere din avion)

pușcat laolaltă cu din Lidice în fața casei lui Horak, In sumbra dimineață a zilei de 10 Jarosova, Hroni- iunie, cu douăzeci de ani în urmă. Mama ei s-a sfîrșit într-un lagăr de concentrare. Copilul împlinise abia 20 de luni. I-a fost gazat în Polonia, la Chelmn. Aceasta a fost voința lui Hitler, a lui Himmler, a lui Frank.Lidice era un mic sat de mineri, muncitori siderurgiști și agricultori. Gestapoul nu dispunea de nici o dovadă asupra complicității vreu-' nuia dintre locuitorii lui cu cei care l-au suprimat pe Heydrich, Obergruppenführer SS și general al poliției hitleriste, în dimineața zilei de 27 mai 1942.în istoria celui de-al doilea război mondial, crima cinică de la Lidice rămîne — asemenea celor să- ’ vîrșite în satele și orașele de pe întinsul Uniunii Sovietice, la Varșovia, la Oradour — ca un simbol al sălbăticiei fascismului. Omenirea întreagă a tresărit atunci, revoltată. Amintirea satului-martir a îmbărbătat milioanele de oameni porniți să răpună fiara sîngeroasă. „Lidice va trăi 1" — a devenit o lozincă de luptă, în Europa, în Asia, în cele două Americi.Asasinul copiilor din Lidice se numește Hermann Krumey și a fost co-' laborator apropiat al lui Eichmann.' El trăiește nestingherit în Germania federală. Generalul SS Reinofarth, ■ unul dintre călăii de la Lidice, este deputat al landului Holstein-, „Anchetatorul" atentatului prin care a fost suprimat Heydrich, — SS haupL sturmführerul dr. Bernard Wehner, ocupă funcția de șef al poliției secrete din Düsseldorf. Criminalii adulmecă duhoarea sîngelui și a crematoriilor. Dar acolo, Ia 9 kilometri departe de Kladno în fața monumentului care străjuiește locul- martiriului, sute și sute de vizitatori din U.R.S.S., R.F.G., din Romînia și Anglia, din Polonia și S.U.A., din. India și Italia își pleacă zi de zi frunțile jurînd cu hotărîre :„Niciodată, un nou Lidice 1"Este un jurămînt care va birui, bezna, întocmai cum viața clocotește din nou pe locul pustiului din 10 iunie 1942.Lidice trăiește 1
HORIA LIMAN

de i-au ars

amintirea. Copiii sub 15 ani au fost transportați la Chelmn, în lagărul de exterminare, cu cîte o tăbliță a- tîrnată la gît : „copil din Lidice. întoarcerea nedorită". Aceasta a fost dorința gestapoului din Kladno, care a condus „operația ăe lichidare" la Lidice. Și printre cei 500 000 de copii ai Europei, gazați prin părțile Lodz-ului, s-au . aflat și 82 copii din satul-martir. S.S.-iștii stropit apoi cu benzină și i-au întocmai ca pe satul lor natal.Maria Dolezalova nu avea pe-a- tunci decît 9 ani. A fost transportată împreună cu alți cîțiva copii din Lidice, la Puschau, pentru „germani- zare". Comandantul lagărului le-a confecționat acte pe nume germane cu „locul de naștere necunoscut", apoi i-au vîndut unor familii hitleriste. Prețul : 50 de mărci bucata. 17 copii din Lidice au supraviețuit astfel urgiei brune. Dar copilăria lor se stinsese în noaptea de 9 spre 10 iunie 1942, cînd „supraoamenii" lui Hitler au hotărît să radă de pe fața pămîntului un sat de oameni lipsiți de apărare. Astăzi, ei sînt adulți, au întemeiat familii noi, gospodăresc o comună model, cu vile invadate de flori și cu copacii tineri, cu o casă de cultură în care se vizionează filme, se dau spectacole de teatru, se dansează, se celebrează nunți.Marlă Jarosova, președinta comitetului național din Lidice, era căsătorită în 1942. Soțul ei a fost îm-
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ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). — La 8 iunie, Mircea Nicolaescu, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al R. P. Romine în Etiopia, și-a prezentat scrisorile de a-
ÎN ÎNTREAGA LUME
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Lucrùnle Comitetului celor IB state 
pentru dezarmare

Puternice acțiuni pentru dezarmare și pace
NEW YORK 9 (Agerpres). — La 8 

iunie ziarul „New York Times" a pu
blicat apelul semnat de John Bernal, 
președintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii în spri
jinul Congresului mondial pentru de
zarmare generală și pace.

în apelul său adresai tuturor parti
zanilor păcii din Sfafele Unite, John 
Bernal arată că „dezarmarea generală, 
fotală și controlată, inclusiv distruge
rea armei nucleare, este cea mai ur
gentă sarcină a timpurilor noastre".

îndemnîndu-i pe americani să parti
cipe în număr mare la Congres, prof. 
Bernal scrie: „Dinamismul și activita
tea multilaterală desfășurată anul tre
cut de grupurile de partizani ai păcii 
din S.U.A. provoacă entuziasm și ad- 
mirafie în întreaga lume. O discujie 
mondială pe tema păcii, nu poate fi 
deplină fără participarea poporului 
merlcan"

8J> A» să renamfe Sa 
stomke m spațmiCANBERRA 9 (Agerpres). — TASS : Peste 100 de persoane au organizat un pichet lingă clădirea consulatului S.U.A. din Melbourne, în semn de protest împotriva experiențelor nucleare americane. Parti- cipanții purtau pancarte cu inscripții care avertizau împotriva pericolului grav pe care îl prezintă diațiile atomice provenite din periențele americane cu arma cleară la mare altitudine. Ei au rut să înceteze pentru totdeaunaperiențele cu arma nucleară, să se ajungă la un acord cu privire la dezarmarea generală.

★

ra- ex- nu- ce- ex-

a-

cosmicsă pătrundă la bordul zona experiențelor nu- în

In zbor deasupra 
bazei „Protheus“

LONDRA 9 (Agerpres). — La 
8 iunie, reprezentanți ai „Comi
tetului celor 100” au difuzat foi 
volante la . baza maritimă mili
tară de la Holy Loch, unde sta
ționează submarine atomice ame
ricane.

Foile volante au fost difuzate 
de pe bordul unui „gyroboat” 
(vas ușor din placaj, înzestrat cu 
palete rotative, care este remor
cat de o șalupă cu motor rapidă 
și la o anumită viteză se ridică 
în aer). „Gyroboat”-ul era diri
jat de inventatorul lui, John Hof- 
stentatter din Glasgow.

După ce..a trecut de patrulele 
flotei maritime militare Și poli
ției, Hofstentatter a zburat cu 
mare viteză deasupra bazei plu
titoare „Protheus” și deasupra 
submarinul™, atomic „George 
Washington”, aruncînd foi vo
lante, prin care militarii ameri
cani erau chemați să ia parte la 
sfîrșitul acestei săptămâni la o 
demonstrație împotriva armei 
nucleare.

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — La 9 iunie, sub auspiciile organizației „Marșul împotriva armelor . atomice", a început cel marș suedez împotriva mice.Marșul a început la urmînd să ia sfîrșit duminică Stockholm. Marșul se desfășoară sub lozincile „Nu" armei atomice 
„Nu” experiențelor nucleare !".în sprijinul marșului împotriva armei atomice s-au pronunțat Comitetul suedez pentru apărarea păcii, Uniunea Tineretului Democrat din Suedia, organizații pacifiste de femei, numeroși oameni de cultură.în seara zilei de 8 iunie în piața centrală din Södertälje a avut loc un mare miting. Participanții la miting au ascultat cu mare interes cu- vîntarea lui Hirosame Hanabusa, student din Hiroșima, care a vorbit despre tragedia orașului lui.La marș participă locuitori ai Stockholm-ului și împrejurimilor lui ; lor li se alătură delegații din partea orașelor Malmö, Lund, Göteborg, Hăvle, Karlskrona. Pentru a participa la marș au sosit partizani ai păcii din Danemarca, Norvegia și Anglia.

de-al doilea armei ato-Sodertalje,la

au încercat unui iaht în cleare americane din Pacific, semn de protest împotriva acestor experiențe.Aceeași agenție relatează că poliția a recurs la forță pentru a scoate din curtea tribunalului un grup de demonstranți care protestau împotriva judecării celor trei.Mulți dintre demonstranți au fost arestați și, după cum menționează U.P.I., „sînt pasibili de închisoare pe termen de 30 de zile“.După cum relatează agenția U.P.I., Comitetul pentru acțiunea neviolentă — C.N.V.A. — a anunțat la 9 iunie că demonstrațiile împotriva experiențelor nucleare americane vor continua în ciuda faptului că autoritățile din San Francisco au arestat 29 de membri ai pichetelor de protest. George purtător de cuvînt declarat că pichete vor continua să fie clădirii tribunaluluiFrancisco, pînă cînd cei arestați vor fi eliberați sau pînă cînd experiențele atomice vor înceta.

GENEVA 9 (Agerpres). — Comitetul celor 18 state pentru dezarmare s-a întrunit din nou în după-amiaza zilei de 8 iunie pentru a continua discutarea problemei lucrărilor subcomitetului pentru interzicerea experimentării armei nucleare. La a- ceastă ședință au luat cuvîntul reprezentanții Angliei, Poloniei, Indiei, Cehoslovaciei, Birmaniei, Mexicului și Braziliei.Delegatul englez a încercat să prezinte într-o lumină falsă discuția care s-a desfășurat în subcomitet în legătură cu prezentarea memorandumului celor opt țări neutre.în același timp, el a cerut fără nici un pic de jenă consimțămîntul Uniunii Sovietice pentru „sistem internațional și pentru „inspecția fața locului“, deși înnu există nimic asemănător.
crearea unui de detectare" obligatorie la memorandum

Reprezentanții Poloniei și Cehoslovaciei au arătat că acest mod de a pune problema nu are nimic comun cu cauza dezarmării. Declarațiile făcute de reprezentanții țărilor neutre au fost caracterizate printr-un sentiment de profundă îngrijorare și dezamăgire provocat de faptul că experiențele cu arma nucleară continuă, în timp ce lucrările subcomitetului nu înregistrează rezultate pozitive. Subliniind că se pronunță împotriva efectuării oricăror experiențe nucleare, reprezentanții țărilor neutre și-au exprimat speranța că, după pauza în lucrările comitetului, puterile nucleare vor găsi căile spre încetarea cursei înarmărilor nucleare și spre încheierea unui acord privire la încetarea experiențelor arma nucleară.

creditare Majestății Sale Imperiale împăratul Haile Selassie I.După ceremonie, între Majestatea Sa Imperială împăratul Haile Selassie I și ministrul Mircea Nicolaescu a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie.

în timpul convorbirii au fost subliniate bunele relații tradiționale dintre cele două țări, contribuția comună la lupta pentru pace și dezarmare, precum și eforturile pentru dezvoltarea economică și culturalăLa prezentarea scrisorilor de acre ditare au fost de față primul ministru Aklilu Habte Wold, ministrul de externe Ketema Yifru, ministrul finanțelor Yilma Deressa, ministrul de război Merid Mengesha și alte personalități etiopiene.
<>«O------------

anîfesfârî culturale romusaiesti 
peste hotare

O® O

Insulele Trinidad și Tobago 
vor deveni independente la 31 august

cucu

DJAKARTA. In ziua de 7 iunie 
s-a deschis in clădirea Muzeului 
Central din Djakarta o expoziție de 
artă populară romînească.

In mesajul său de deschidere, Pri- 
jono, ministru pentru problemele 
învățământului, a subliniat impor
tanța schimburilor culturale, expri- 
mîndu-și convingerea că această ex
poziție va contribui la string er ea le
găturilor de prietenie existente 
între cele două țări.

In cuvîntul său, ambasadorul R. P. 
Romine în Indonezia, Pavel Silard, 
a vorbit despre grija deosebită care 
se acordă în R.P.R. artei populare 
și a mulțumit autorităților indone
ziene pentru organizarea expoziției.

HANOI 9 (Agerpres). — Agenfia 
Vietnameză de Informații transmite : 
In seara zilei de 8 iunie a avut loc la 
Hanoi o ceremonie consacrată împlinirii 
a 50 de ani de la moartea dramatur
gului romîn Ion Luca Caragiale. Ce
remonia a fost organizată de Comite
tul vietnamez pentru apărarea păcii)

La ceremonie a fost de fajă, amba
sadorul R. P. Rorr.îne la Hanoi, Vasile 
Pogăceanu.

Scriitorul Hoc Phi, a vorbit despre 
viafa și opera lui I. L. Caragiale, după 
care studenji de la școala de teatru 
au interpretat fragmente din piesa 
„O noapte furtunoasă'

Willoughby, un al C.N.V.A., a de manifestanți postate în fața federal din San
LONDRA 9 (Agerpres). — Conferința pentru problema constituției coloniilor engleze Trinidad și Tobago, care au făcut parte din Federația Indiilor de vest pînă la dizolvata acesteia, la 1 iunie 1962, a luat sfîrșit la Londra. După cum transmite agenția Reuter, conferința a hotărît ca Trinidad și Tobago să devină independente la data de 31 august 1962. în felul acesta va lua

sfîrșit domnia colonială a Angliei asupra acestor insule, care datează de 160 de ani. în cuțsul conferinței, primul ministru al Trinidadului, Eric Williams, a exprimat dorința ca țara sa să fie primită ca membră a Commonwealth-ului britanic.
---  ----------o O o---------- —

Pentru folosirea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice

Tratativele sovieto-americane de la Genevaful delegației S.U.A., se arată, printre altele, că s-au discutat planurile

*

Insulele Trinidad și Tobago se găsesc 
în arhipelagul Antilele Mici, situat la 
nord-est de coastele Ainericil Latine. Su
prafața lor este de 5 100 km pătrati iar 
populația, alcătuită in majoritate din 
negri, mulatri și indieni, se ridică la 
peste 700 000 locuitori. Trinidad este, 
după Canada, cea de-a doua producă
toare de petrol din cadrul Common
wealth-ului. Capitalul nord-american e- 
xercită, de asemenea, o puternică influ
entă în economia acestei insule.

*NEW YORK 9 (Agerpres). — După cum anunță corespondentul din San Francisco al agenției U.P.I., judecătorul federal din acest oraș a condamnat la 30 de zile închisoare pe cei trei americani care la 26 mai

GENEVA 9 (Agerpres). — TASS : In continuarea schimbului de păreri dintre N. S. Hrușciov, președintele extinderii treptate a schimbului de Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și ' 'J. Kennedy, președintele S.U.A., în liților artificiali ai pămîntului, urmă- problema colaborării în domeniul cercetării și folosirii spațiului cosmic în scopuri pașnice, între 29 mai și 8 iunie au avut loc la Geneva tratative între reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A. care au discutat o serie de amănunte referitoare la posibilitățile colaborării în domeniul meteorologiei, întocmirii unei hărți a lumii ridicată cu azimut magnetic și în domeniul telecomunicațiilor cu ajutorul sateliților.în comunicatul cu privire la tratative, dat publicității la 8 iunie de acad. A. A. Blagonravov, șeful delegației U.R.S.S,, și dr. H. Dryden, șe-

inîormații obținute cu ajutorul sate-rindu-se ca pînă la urmă să se lanseze de comun acord asemenea sateliți. Au fost discutate, de asemenea, planurile unor măsuri comune în domeniul întocmirii unei hărți a lumii cu folosirea azimutului magnetic. S-a hotărît ca discutarea problemelor legate de colaborarea internațională în domeniul telecomunicațiilor cu ajutorul sateliților artificiali să se continue în timpul următoarelor întîlniri.Cele două delegații, se spune în comunicat, au trimis guvernelor recomandările corespunzătoare în legătură cu problemele discutate.
New York Times recunoaște...

înfr-un editorial publicat 
recent în legătură cu ex
periențele nucleare la mari 
altitudini proiectate de 
S.U.A., ziarul „NEW YORK 
TIMES" scrie, printre alte
le : Eșecul primei tentative 
americane în acest dome
niu „atrage din nou atenfia 
asupra faptului că Statele 
Unite își propun să efec
tueze aceste experiențe în 
mod unilateral, în ciuda 
protestelor formulate de 
numeroși astronomi și as
trofizicieni de frunte din 
diverse țări, printre care și 
Marea Britanie. Aceste 
proteste, amintește zia
rul, se bazează în special 
pe faptul că exploziile la 
mari altitudini ar putea

modifica radical sau chiar 
distruge complet centura 
de radiații van Allen ce 
înconjoară Pămîntul, lip
sind astfel omenirea de

Răsfoind 
presa străină

unele informații de impor
tantă esențială privind spa
țiul cosmic înconjurător".

Mulfi savanfi, sublinia
ză „New 
continuare, 
împotriva faptului că un 
astfel de amestec în spa
țiul cosmic înconjurător, 
care aparfine tuturor locui-

York Times" în 
,, obiectează

torilor Păminfului, se 
duce fără consultări 
fifice internationale. Acest 
lucru ni se pare a fi o cri
tică justificată".

Ziarul recunoaște că, a- 
vînd în vedere această 
„intervenție în mediul în
conjurător pe care-l con
stituie spațiul extraatmos- 
feric, problema capătă un 
caracter global, care pune 
în discufie dreptul unei 
nafiuni de a acționa uni
lateral în astfel de pro
bleme".

In încheierea articolului 
se atrage atenfia autorită
ților S.U.A. asupra impli
cațiilor periculoase pe 
care le pot avea aseme
nea experienje.

pro- 
șfiin-

3 00

0 importantă consultară electorală in Italia

Expoziția căr
ții romîneștl or
ganizată in ca
pitala Angliei 
a fost primită 
cu deosebit in
teres de publi
cul londonez.în fotografie: 
vizitatori con- 
sultînd cărțile 
prezentate Ia 
expoziția de la 
Londra.

JOHANNESBURG. La 8 iunie, în fața primăriei din Johannesburg (Republica Sud-Africană) a avut loc o puternică demonstrație de protest împotriva politicii de discriminare rasială, la care au participat atît oameni de culoare cît și 'albi.
ATENA. Ziarul „Avghi" scrie că, în urma hotărîrii autorităților, primarul suburbiei Nikeia a orașului Pireu și președintele Consiliului municipal al acestei regiuni au fost suspendați pentru trei, luni din funcție pentru că la ședința consiliului s-au pronunțat pentru amnistie generală.
.VARȘOVIA. La 8 iunie s-a deschis la Varșovia cea de-a IV-a în- tîlnire a Organizațiilor studențești din Europa, consacrată problemelor colaborării dintre organizațiile studențești. Delegația studenților din R. P. Porcină este condusă de tov. Marțian Dan, membru supleant al Biroului C.C. al U.T.M., secretar al Comitetului U.T.M. al centrului u- niversitar București.
BUENOS AIRES. Vineri, docherii din toate porturile argentiniene au declarat grevă în semn de protest împotriva refuzului autorităților argentiniene de a le asigura o salarizare corespunzătoare costului vieții. Potrivit agenției Associated Press, cel mai greu lovit de această grevă este principalul port al țării, Buenos Aires.

VARȘOVIA. După cum transmite agenția P.A.P., la 8 iunie la Katowice au început ședințele Comitetului administrativ al Uniunii internaționale a sindicatelor La ședințele reprezentanți Cipru, Cuba, nă, Italia, U.R.S.S. Din participă tov. Moraru Ștefan, președintele C.C. al Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei miniere și energiei electrice.

minerilor. comitetului participă ai minerilor din Chile, Franța, R. D. Germa- Polonia, Ungaria și partea. ■ țării noastre
SEUL. De trei zile continuă mișcarea de protest a studenților din Seul împotriva atitudinii insolente și a acțiunilor huliganice ale soldaților americani din 'Coreea de sud. La 8 iunie mișcarea studenților a atins un punct culminant. După cum a-

______  _________ O» O

nunță corespondentul agenției France Presse, peste 1000 de studenți ■ de la Universitatea din Seul au organizat un miting, cerînd eliberarea colegilor lor arestați în cursul demonstrațiilor din zilele trecute. A- poi, studenții au organizat ô demonstrație, îndreptîndu-se spre ambasada americană din Seul. Forțe puternice de poliție au atacat pe demonstranți cu bombe lacrimogene, arestînd peste 40 de studenți.
PRAGA. La 9 iunie s-a deschis la 

Karlovy Vary cel de-al 13-lea Festi
val internațional al filmului.

La festival participă 48 de țări din 
patru continente, printre care- și ci
nematografiile 
cîștigat recent

DE OPERA ȘI BALET AL 
(orele 11) ; 
— (orele

|v

din țările care și-au 
independența.

r.1 u. ja

Astăzi 3 000 000 de italieni sînt chemați în fața urnelor în cadrul alegerilor comunale parțiale. Este vorba de alegerea noilor consilii comunale în aproape 100 de orașe italiene. Printre aceste orașe se numără Roma, Neapole, Pisa, Bari, Foggia etc. Toate orașele, unde la 10 iunie au loc alegeri, au fost conduse pînă în prezent de comisari numiți de guvern întrucît în urma rezultatelor alegerilor comunale trecute nu s-au putut forma în aceste localități consilii comunale stabile.Deși la aceste alegeri participă numai o zecime din întregul corp electoral italian, partidele politice și observatorii politici le atribuie o semnificație deosebită. Interesul major este determinat în primul rînd de faptul că aceste alegeri vor constitui prima consultare electorală, după formarea guvernului zis de centru stingă.Partidul democrat-creștin, care își desfășoară campania electorală sub lozinca „Acțiune, încredere", deși a- fișează multă „siguranță" în succesul său, este totuși vizibil îngrijorat. Vorbind despre alegerile din 10 iunie, președintele Consiliului de Miniștri, Fanfani, a subliniat caracterul lor strict administrativ. Pentru ce această subliniere ? Cum se explică evitarea aspectului politic al alegerilor de către partidul democrat-creștin ?
Se știe că odată cu proclamarea „liniei noi" de centru stînga guvernul a făcut o serie de promisiuni printre care naționalizarea industriei electrice, lichidarea sistemului feudal ma lui nu un chiar’, o serie de fapte, ca interven-

țiile tot mai frecvente ale forței publice în favoarea patronilor și latifundiarilor (intervenție care în ultimele zile a culminat cu uciderea unui muncitor grevist de la întreprinderile „Anunziata" din Cec- cano), noile angajamente în spirit atlantic în politica externă — toate ăl«!!!»
Scrisoare din Roma

al dijmei în agricultură, refor- școlară, democratizarea aparatu- de stat. Aceste promisiuni au căpătat însă pînă acum început de îndeplinire. Mai mult

acestea arată o continuitate cu trecutul — cu acea politică pe care majoritatea națiunii o respinge. Masele muncitoare din Italia își intensifică bune pace, viața Dacăca țară occidentală care a acceptat fără rezerve instalarea bazelor a- mericane de rachete cu focos nuclear pe teritoriul său, putem înțelege mai bine sensul cuvîntului de ordine al mișcării pentru pace din Italia : să fie lichidate bazele militare americane, dezarmare generală și totală, încetarea experiențelor cu arma nucleară. Nu este zi în care în Italia să nu se desfășoare mitinguri, mai mari sau mai mici, a- dunări, manifestații, marșuri ale păcii, dezbateri în care oameni de diferite convingeri politice și convingeri religioase cer luarea unor măsuri concrete în vederea înlăturării pericolului de război și micșorării încordării internaționale.Pe planul politicii interne asistăm la o intensificare a luptelor greviste care au cuprins tot mai multe categorii de salariați. Grevele generale sie celor 2 000 000 de muncitori agri-

lupta pentru condiții mai de viață și de muncă, pentru pentru o cotitură efectivă în economică și politică a Italiei, ținem seama că Italia este uni-

coli, 400 000 de dijmași, 350 000 'de membri ai corpului didactic, 800 000 de metalurgiști, grevele repetate ale muncitorilor din porturi, din industria alimentară, din transporturi au demonstrat nu numai cererea parti- cipanților la această mișcare grevistă de a obține condiții de viață și de muncă mai bune, ci și dorința lor de a se schimba radical actuala orientare în politica internă și externă a țării.încercarea partidului democrat- creștin de a eluda problemele de fond care frămîntă poporul este combătută de Partidul Comunist Italian. într-o declarație dată recent publicității, P.C.I. a făcut a- pel la conducerile partidului socialist. italian, partidului social-democrat și partidului republican (aliații partidului democrat-creștin în guvernul de centru stînga) de a obliga partidul democrat-creștin să facă o alegere precisă între alianța cu forțele de dreapta și alianța parlamentară cu partidele de stînga. „Această alegere — se spune în Declarația P.C.I. — trebuie să lichideze cu discursurile generale și promisiunile ambigue. Ea trebuie șă înceapă printr-un cuvînt precis în trei probleme, care pot sta la baza unei politici cu adevărat noi : a) naționalizarea imediată prin decret a industriei e- lectrice, b) măsuri care să asigure trecerea pămînturilor moșierești în proprietatea celor ce le muncesc, c) interzicerea folosirii armelor de către poliție atunci cînd se află în serviciul menținerii ordinii".Alegerile din 10 iunie reprezintă un moment important în viața politică a Italiei întrucît bilanțul lor îmbracă semnificația unui răspuns ce va fi dat la o serie de probleme de fond ale țării.
GIORGIO PASTORE

în diferite orașe din R. F. Germa
nă au avut loc demonstrații ale 
luptătorilor pentru pace împotriva 
cursei înarmărilor și a experiențelor 
americane cu arma nucleară în 
atmosferă din Pacific. în fotografie : 
aspecte de la demonstrația partiza
nilor păcii din Hamburg.

PARIS. La 8 iunie, la apelul Federației C.G.T., în principalele porturi ale Franței a fost declarată o grevă de 24 de ore a docherilor și a marinarilor de pe navele comerciale. Tot la 8 iunie a declarat o grevă pentru 48 de ore personalul de la instituțiile de asistență publică din Paris.

TEATRUL 
R.P. ROMÎNE: CARMEN - 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI 
19.30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — (orele 10,30) ; 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH.— 
(orele 10); OMUL CU MIRȚOAGA — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) ; BOLNAVUL 
ÎNCHIPUIT — (orele 
(orele 19,30).

TEATRUL „C. I.
Magheru) : FRAȚII 
(orele 10) ; CIOCÎRLIA — (orele 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI - 
10,30 și orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
LANDRA“ : SFÎNTA IOANA -

10) ; FIICELE

NOTTARA“ (Sala 
KARAMAZOV - 

19,30). 
(orele

BU- 
________  . _______ ____ .. (orele 
10)"; CUM VA PLACE — (orele 19,30),

TEATRUL DE COMÉDIE : PROCESUL

D-LUI CARAGIALE“ — (orele 11) ; CE
LEBRUL 702 — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Parcul N. Bălcescu) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : OAMENI ȘI UMBRE — lo
vele 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 ROCHIȚĂ CU FIGURI — lo
vele 11) : MINA CU CINCI DEGETE ' - 
(ovele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI 
— (orele 20). (Sala Victoriei 174) : ȘAPTE 
NOTE POTCOVITE — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : CESKOSLOVEN- 
SKÊ ATRAKCÉ (spectacol prezentat . de 
circul din Praga) — (orele 20).

o® o

Discursul președintelui de GaullePARIS 9 (Agerpres). — TASS : Președintele Franței, de Gaulle, a rostit vineri seara un discurs la posturile de radio și televiziune care a fost consacrat aproape în întregime problemei algeriene. Peste 23 de zile, a spus el, problema algeriană va fi soluționată în. linii mari pentru Franța. Algeria și Franța vor putea să stabilească între ele relații de colaborare. De Gaulle a spus că francezii care locuiesc în Algeria vor primi garanțiile necesare pentru a participa în condiții de deplină libertate, egalitate și fraternitate la viața Algeriei noi.Președintele a declarat că la 1 iulie poporul algerian va aproba prin votul său la referendumul în pro-

blema autodeterminării Algeriei a- cordurile de la Evian, va stabili independența și va consolida colaborarea cu Franța.De Gaulle a condamnat acțiunile teroriștilor francezi în Algeria.Printre sarcinile care, după părerea sa, vor sta în fața Franței după reglementarea problemei algeriene, de Gaulle a citat, printre altele, crearea faimoasei „forțe de șoc atomice" și asigurarea împreună partenerii Franței din N.A.T.O. integrității așa-numitei „lumi bere”.în încheiere, de Gaulle s-a pronunțat pentru întărirea actualului regim al puterii personale din Franța.
cu a li-

-o® o

Dezmățul bandelor CX A.S. in AlgeriaALGER 9 (Agerpres). — Operațiunea „pămîntului pîijolit" continuă în marele Alger, O.A.S.-ul punîn- du-și în aplicare planul criminal de distrugere a numeroase clădiri. Ultracolonialiștii fac să sară în aer și incendiază școlile, primăriile, birourile de poștă și alte' instituții.Ca și în cursul zilei de joi, scrie agenția France Presse, acțiunile teroriste au început la Alger Vineri la ora prînzului, prin explozia a tiei încărcături de plastic într-o școală din centrul orașului. Puțin mai tîrziu strada Sadi-Carnot, artera principală a orașului, era devastată I de exploziile bombelor, vitrinele și

fațadele unor case fiind total distruse. Un imobil cu 10 etaje, construit la începutul secolului, a fost devastat de O.A.S.-iști. Aproximativ 50 kg de plastic au distrus plet birourile poștei din estul rului.Spre seară, O.A.S.-iștii au metoda incendierii clădirilor.Pentru' a patra oară în timp de o lună, ultracolonialiștii au trecut la incendierea cartierului Bab-el-Oued. Incendiul a cuprins Casa de asigurări, clădirea Asociației studenților din Algeria, subsolul Delegației generale în care se află biblioteca principală.

com-Alge-reluat

CINEMATOGRAFE : RAZE PE GHEA
TA : Patria (10; 12.15; 14,30; 16,45;
19; 21,15), București (9; 11; 13; 15;
17; 19; 21), Stadionul Republicii (20.15). 
COMEDIANȚII : Magheru (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), "
(20,15). ÎNVIEREA 
Republica (9; 12,30; 16,15;
Pavel (9; 12,30; 16,15; 20 — grădină 20,30). 
AGRAFA ALBA ; I. C. Frimu (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 rulează la cinematografele 
V. Alecsandrl (10: 12; 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; 18,45; 
21). S-A FURAT O BOMBA rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). INTRE 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 la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. OMUL AMFI- 
BIE ; 13 Septembrie (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). LUNGA NOAPTE A LUI ’43 : 
Tineretului (11; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 
12: 16,30; 18,45; 21),. POVESTE SENTIMEN
TALA: înfrățirea între'popoare (10,30; 16; 
18,15; 20,30), Arta (11; 16; 18,15; 20,30), Ilie 
Pintilie (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). 
INTOARCE-TE : 1 Mai (10; 12; 16; 18,15; 
2'1,30), G. Coșbuc (10: 12; 16; 18,15; 20,30). 
ROSITA : Cultural (16; 18,15; 20,30). CHE
MAREA MARII DE GHEAȚĂ : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la ore
le 9.30 pînă la orele 21). Libertății 
(16,30; 18,30). IUBIRE INCATUȘATA : 8 
Martie (16; 18; 20). MILIONUL ; Grivița 
(15; 17: 19: 21,. CARMEN DE LA ROW- 

B. Delavrancea '(11; 14; 16; 18; 20).
DE VINĂ ? : 16 Februarie (16; 

20,30). 
19 -

Stadionul Dlnamo 
— ambele serii : 

20,10), Elena

DA. 
CINE-I
18; 20). Popular (10,30: 16; 18.30; 
GARDIANUL : Unirea (15; 17;
grădină 20,30). FII FERICITA, ANI ! ru
lează la cinematograful C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). SABIE ȘI ZAR : Drumul 
serii (16; 18; 20). CĂLĂTORIILE LUI 
GULLIVER : Flacăra (12: 15; 17; 19; 21), 
Volga (10,30; 15; 17; 19; 21). CURCANII 
rulează 'a cinematograful T. Vladlmires-

cu (16; 18: 20). ULTIMA REPRIZĂ : Mun
ca (12; 16; 18,15; 20,30), 8 Mal (15; 17; 19; 
21), IN NOAPTEA SPRE 13 : Moșilor (11; 
16; 18.15; 20,30). ȘOFERII IADULUI rulea
ză la cinematograful Donca Simo (10; 12: 
15; 17; 19 — grădină 20,30). DON QUI- 
JOTTE rulează la cinematograful M. E- 
minescu (11,30; 16; 18,15; 20,30). POST-RES
TANT : Floreasca (10; 12; 14: 16; 18,15; 
20,30). VALEA MÎNDRA ; N. Bălcescu (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). DUPA DOI IEPURI 
rulează la cinematograful G. Bacovia (16; 
18; 20). PESCUITORII IN APA TULBU
RE : Olga Bancic (15,30; 18 — grădină 
20,30). MAI TARE CA URAGANUL : 30 
Decembrie (10,30; 16; 18; 20). PROCESUL 
MAIMUȚELOR rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (14; 16,20; 18,40; 21). CAI
DUL : Grădina 8 Martie (20,30). BĂIEȚII 
NOȘTRI rulează la Grădina V. Roaită 
(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 9,00 — Emisiu
nea pentru copii și tineretul școlar. 10,30 
— EMISIUNEA PENTRU SATE. In ju
rul orei 14,30 transmisie de la stadionul 
„23 August“ a meciului de fotbal dintre 
echipele Rapid — Steaua și intîlnii'ea 
de rugbi dintre echipele R. P. Romine 
șl Italiei. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,15 — Filmul de desene animate : 
„DUPĂ LUCRU“ — o producție a stu
diourilor sovietice. 19,35 — Emisiune de 
teatru „PROCESUL D-LUI CARAGIALE“. 
comedie de Mircea Ștefănescu. 20,35 — 
Filmul documentar : „COMORILE URA
LULUI". primit din partea televiziunii 
sovietice. 21,05 — Filmul artistic : „FII 
FERICITA, ANI ! — o producție a stu
diourilor din R. P. Bulgaria. în înche
iere : Ultimele știri și rezultate sportive.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 iunie : Vremea va continua să 
se încălzească, cerul va fi variabil. Izo
lat vor cădea ploi de scurtă durată, vînt 
moderat din sectorul vestic. Temperatu
ra în creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 7 șl 17 grade, iar maximele întn» 
18 șl 28 de grade.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA ! BucuresH. Plata „Scîntell”, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile nostate, factorii nostall si difuzorii voluntari din Inirenrinder) 5i tn«ti<nți| Tiparul' Ooliorafic Ca'j ^cinicii


