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Caragiale
în cultura
românească

de Demostene Botez

constituie o contribute de 
mai mare importantă la teza- 

cultural al țării noastre —

Cu privire la consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor

participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc
Conform înțelegerii intervenite între 

Comitetele Centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești ale țărilor partici
pante la Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, s-a prevăzut convocarea la 
Moscova, la 6 iunie a.c-, a consfătuirii

pentru problemele colaborării economice 
între țările membre ale C.A.E.R.

La consfătuire vor participa primii se
cretari ai Comitetelor Centrale ale parti
delor comuniste și muncitorești și șefii de 
guverne ale țărilor menționate.

rice mare scriitor a 
cărui operă este le
gată de viafa po
porului său și care 
militează în arta sa 
pentru libertate și 
progres este un fac

tor prețios de cultură, trecut în 
istoria neamului său.

Ion Luca Caragiale este cu 
deosebire un asemenea scriitor. 
Opera lui de cel mai ascuțit 
realism-critic oglindește veri
dic și necruțător o întreagă peri
oadă din istoria politică, socială 
și culturală a fării noastre și re
prezintă atitudinea hotărîtă, dîrză 
a scriitorului contra claselor ex
ploatatoare, a burgheziei hide, 
neroade și ridicole, pe care o 
satirizează în numele celor obij- 
duiți și ofensați.

Opera lui Caragiale e un frag
ment însuși, organic și viu, din 
viafa țării noastre în epoca res
pectivă. „Eu nu scriu decît din 
viața noastră și pentru viața 
noastră, căci alta nu cunosc și 
nici mă interesează", a spus el o 
dată. Ea este prin aceasta strîns 
legată de cultura romînească, în
tr-o epocă în care de-abia în
cepea să se întremeze.

Caragiale începe să fie cu
noscut, să-și încrusteze în timp și 
istorie, opera sa, în jurul anilor 
1875-1880, prin activitatea sa pu
blicistică și, mai ales, prin cele
brele sale piese de teatru.

în cultura romînească se pro
ducea atunci fenomenul tranziției 
dintre două generații de scriitori. 
Prima, — generația anului revo
luționar 1848 și a luptelor pentru 
înfăptuirea actului. Unirii Țărilor 
Romîne din 1859. Ea izbutise să 
dea oameni de seama : scriitori 
entuziaști, luptători pionieri în 
multe domenii de cultură, care 
se caracterizau printr-o desă- 
vîrșită bunăcredință și cinste su
fletească, printr-o înalta conști
ință cetățenească și un fierbinte 
patriotism. Ei au luptat să pună 
bazele unei culturi în romîneșfe, 
au pus bazele unei limbi, purifi
cată de multiple influențe străine, 
și au servit idealuri de libertate 
și egalitate. De-ajuns să amintim 
că printre ei s-a ridicat martirul 
anului revoluționar 1848, scriito
rul și istoricul Nicolae Bălcescu, 
ca și Vasile Alecsandri.

Atunci cînd I. L. Caragiale a 
intrat în viața literară, acea ple
iadă se sfîrșise din viață sau își 
dăduse măsura talentului. Doar 
Vasile Alecsandri se mai afla în 
plină activitate creatoare, făcînd 
legătura între generația trecută și 
cea care se ridicase.

Aceasta de a doua generafie 
în care se înscrie și Caragiale, 
cuprinde o seamă de scriitori de 
prestigiu care au început cu ade
vărat înălțarea edificiului culturii 
romîneșfi. De-ajuns să spun că în 
această generație se găsește ma
rele geniu al poporului nostru —■ 
Mihail Eminescu ca și Ion Creangă, 
Ion Slavici, Barbu Delavrancea, 
Alexandru Vlahuță, Bogdan Pe- 
triceicu Hajdeu. Cîte nume, a- 
tîtea capitole din istoria noastră 
literară, din istoria culturii noas
tre, fără de care ea nici nu se 
poate concepe. Geniul poporului 
nostru, darurile lui latente izbuc
nesc la lumină și în pictură cu 
Nicolae Grigorescu și Ion Andre- 
escu, și în știință cu Victor Babeș, 
Neculae Teclu și alții. Este ceea 
ce se numește în mod curent : 
„generația marilor noștri clasici", 
care dăruiește literaturii romîneșfi 
opere al căror răsunet se aude 
astăzi și peste granifele țării.

I. L. Caragiale este unul din 
fruntașii acestei generații. Opera

sa 
cea 
urul 
generația întreagă însemnînd în 
istoria culturală o continuitate a 
generației anterioare care a pus 
temelia marilor sinteze spirituale.

Dacă Mihail Eminescu înseamnă 
cea mai înaltă culme a poeziei 
noastre, și făuritorul limbii lite
rare romîne, proza obiectivă, tea
trul romînesc, adevărata zugră
vire a vieții începe cu Caragiale.

Caragiale a deslușit cele 
mai adînci racile și ticăloșii ale 
burgheziei stăpînitoare. El a pri
ceput și zugrăvit ca nimeni al
tul, cu puterea adevărului, reali
tatea obiectivă. El este cel mai 
mare creator de viață din întreaga 
noastră literatură, — e singurul 
care „face concurenfă stării ci
vile", singurul care a creat oa
meni cărora le-a dat drumul în 
lume, pe lîngă cei a căror naștere 
e înregistrată la primăriile din 
vremea lui.

Aceasta reprezintă suprema 
forță a unui prozator, suprema 
arfă.

Prin această putere de creație, 
— spune criticul Ibrăileanu care 
s-a ocupat în mod special de spi
ritul critic în cultura romînească, 
„artistul merge in sensul omului 
de știință. Arta mare lămurește și 
ea, scoțind și repetînd esențialul 
din accidental, punînd o ordine 
în ceea ce este haotic și încîlcit 
în realitatea lucrurilor și stabilind 

aparențe o legătură cau-

Comediile, drama, schițele lui 
Caragiale asta au făcut. Pierderea 
unei scrisori de dragoste adul
teră e un accident, dar Caragiale 
a scos din această întîmplare, și 
cu prilejul acestui amănunt, ceea 
ce era esențial în viața epocii : 
imoralitatea familiei burgheze, 
vorbăria goală, demagogia ipo
crită, minciuna, incultura, prostia, 
putreziciunea întregii orânduiri 
burgheze.

Caragiale e un produs al ma
selor populare ; viziunea epocii 
sale e cea reala, văzută fără me
najament de pe pozițiile celor 
umiliți și obidiți. Feciorul unor 
părinți care duceau lupta grea 
și cotidiană cu viața, copilul din 
satul Haimanale, sat care-și 
schimbase în poreclă bejenia im
pusă de sărăcia locului, nu putea 
sa vadă realitatea de cît de pe 
aceasta poziție și în spirit critic. 
Caragiale, ca și Eminescu, face 
parte dintre intelectualii îndure
rați și revoltați de mizeria clase
lor de jos, a celor exploatați.

Personajele din piesele lui, din 
diversele categorii ale burgheziei 
care întrupează menajeria vieții 
conducătorilor, nu-i sînt indife
renți lui Caragiale. El nu-i pre
zintă fără participarea lui. De mai 
multe ori, vorbind de ei, Cara
giale a spus : „li 
urăsc !“

Și-i ura.
Antipatia 

și simpatia 
țărani apar 
lui operă literară ca și, direct, 
în publicistică.

Importanța Iul Caragiale pen
tru cultura romînă nu este nu-

urăsc, mă I li

clasele de sus 
muncitorime și

pentru 
pentru

evident în întreaga

(Continuare în pag. a Ii-a)

a Uzinele de mașini electrice 
in București. Se execută legătu- 
le de la carcasele grupurilor de 

sudură de 350 A.

firească, 
îngălbe- 
ziar, o 
ridurile

storicilor le pla
ce să cotrobăiască 
prin arhive. E o 
pasiune 
O foaie 
nită de

stampă scorojită de 
vremii, un act oficial cu slo
vele aproape spălate de tala
zurile veacurilor, îți pot învia 
în fața privirilor, cu o nebă
nuită forță evocatoare, tablo
uri expresive ale trecutului.

Dacă istoricii care vor trăi 
peste secole vor căuta să des
lușească din documente pro
filul moral al tineretului ro- 
mîn din zilele noastre, dacă 
se vor strădui să-și formeze 
o imagine despre însușirile- 
sufletești ale acelor tineri 
care, sub steagul partidului, 
au pus umărul la zidirea Ro- 
mîniei socialiste, le-am reco
manda, încă de pe-acum, să 
nu se mărginească la vechile 
și binecunoscutele tipuri de 
izvoare. Nu vor putea înțe
lege în profunzime mobiluri- 
le lăuntrice ale faptelor să- 
vîrșite și, mai ales, nu-și vor 
putea zugrăvi pe deplin nu
mitorul comun al acestor mo- 
biluri — entuziasmul creator 
— dacă nu vor cunoaște ase
menea mărturii intime ale 
vieții spirituale a tineretului 
cum sînt carnetele de însem
nări, jurnalele, scrisorile, ba 
chiar și, în aparență, modes
tele compoziții la limba ro
mînă.

Kocsis losif, muncitor la Uzinele „Metrom" din Brașov a făcut ca
binetului tehnic o propunere de raționalizare. Inginerul Dumitru 
Serb șeful cabinetului și Martin Missfrauth, fruntaș în muncă, sînt 
primii care discută despre posibilitățile de aplicare în producție 

a propunerii

Sîmbâti seara au fost inau
gurate manifeatirile consacrate 
comemorării a 50 de ani de la 
moartea lui L L Caragiale. In 
aala Teatrului de operă și balet 
al R. P. Romine a avut loo un 
spectacol festiv cu piesa „O 
scrisoare pierdută” prezentat 
sub auspiciile Miniaterului In- 
vâțămîntrilui ți Culturii, Acade
miei R. P. Romîne, Uniunii 
Scriitorilor ți Comitetului na
țional pentru apărarea păcii.

La spectacol au asistat tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnâraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru ~ 
Alexandru Moghioroș, 
Colin, Leonte Rin tu, Le on tin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, membri 
ai CC al PALR-, ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, acade
micieni, alți oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiu* 
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Au fost de față oaspeți de 
peste hotare, invitați la sărbă
torirea marelui scriitor romin : 
scriitorul Roger Bodard (Bel- 

dramaturgul Orlin Vasi- 
regizorul Sașa Stoia- 

•crii torul Nikolai Zidarov 
P. Bulgaria), scriitorul 

(Cey- 
dramaturgul Cen Bei-cen, 

secretar al Uniunii scriitorilor 
din R. P. Chineză, Sakari Pu- 
ruunen, director de teatru (Fin- 

drama turcii Heinz 
și Maximilian Scheer 

acad. Spi- 
Yannis 
George 

Boskovici

Drăghici, 
Dumitru

Foto : N. STELORIAN

PREGĂTIRI IN VEDEREA RECOLTĂRII 
FRUCTELOR DE PĂDURE

Ministerul Econo
miei Forestiere a 
luat o serie de mă
suri în vederea re
coltării în bune con
diții a fructelor de 
pădure, care va în
cepe în curînd.

Pe valea Bistriței, 
Domelor. în bazinul

Crițurilor, în Mara
mureș și în pădurile 
muntoase și de dea
luri din lanțul car
patic au fost orga
nizate circa 1 100 de 
centre și puncte de 
achiziție, prelucrare 
și conservare a fruc
telor. Acestea

fnrăspîndite pînă 
cele mai îndepărtate 
păduri. Centrele pot 
prelucra și depozita 
în condiții optime, 
anul acesta, circa 
33 000 tone de smeu- 
ră, afine, coarne, 
mure, ciuperci etc.

(Agerpres)

nor,
(R- . ..
Daynanda Gunawardena 
Ion),

landa), 
Pfeiffer,
(R. D. Germani), 
ros Mei as, poetul
Ritaos. dramaturgul 
Teotokas (Grecia), 
Iovan, director de teatru, poe
tul Vasko Popa. scriitoarea 
Florica Ștefan, (R.P.F. Iugosla
via), E. Ckaberski, director de 
teatru (R. P. Poloni), scriitorul 
Nazim Hikmet, membru al Con
siliului Mondial al Picii (Tur
cia), regizorul I. A. Zavadski, 
artist al poporului al U.R.S.S.

Din partea Comitetului națio
nal pentru organizarea comemo
rării lui I. L. Caragiale a luat 
cuvîntul acad. M. Beniuc, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă, care a evo-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Adunări ale studenților 
de la institutele agronomice

din Timișoara și Cluj
La Institutele agronomice 

din Timișoara și Cluj au avut 
loc sîmbătă adunări convocate 
de consiliile uniunilor asocia
țiilor studenților, comitetele 
U.T.M. și conducerile institu
telor, pentru dezbaterea sarci
nilor ce revin studenților din 
aceste institute în lumina ho
tărârilor plenarei C.C. al 
P.M.R. și sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Națio
nale.

Au participat numeroși stu
denți și invitați — cadre di
dactice din învățamîntul supe
rior, directori de G.A.S., pre
ședinți de G.A.C., ingineri a- 
gronomi.

La adunarea de la Timișoa
ra, rectorul Institutului a- 
gronomic, Iulian Drăgea, a 
prezentat un raport privind

sarcinile actuale ale învăță- 
mîntului agricol superior. La 
discuții pe marginea raportu
lui au luat cuvîntul C. Io- 
nescu Bujor, director general 
în Ministerul Invățămîntului 
și culturii, prof. univ. Crista- 
che Oprea, conf. univ. loan 
Martin. Stana Iancu. vicepre
ședintă a Comitetului execu
tiv al U.A.S.R.. studenții Ște
fan Jurchescu și Maria Vuia, 
precum si Eroul Muncii Socia
liste, Nicolae Dogaru, direc
torul G.A.S. din Giarmata și 
Albu Marin, inginer-mecanic 
la S.M.T. Freidorf.

La adunarea studenților din 
Cluj, raportul a fost prezen
tat de rectorul institutului, 
Emil Negruțiu, după care au 
luat Cuvîntul la discuții Va
sile Mleșniță și Emil C. Pop, 
șefi de lucrări. Paul Kereki, 
președintele G.A.C. „Mihai 
Viteazu", precum și numeroși 
studenți.

Vorbitorii au analizat acti
vitatea desfășurată în institute 
pentru pregătirea cadrelor ne
cesare agriculturii, au subli
niat sarcinile care stau în fața 
cadrelor didactice și studenți
lor pentru ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire a 
viitorilor specialiști, făcînd

numeroase propuneri în acest 
scop. Totodată, ei au relevat 
importanța măsurilor aduse în 
planurile și programele de în- 
vățămînt, în organizarea prac
ticii de producție a studenți
lor, prin recenta hotărîre a 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri privind dezvoltarea 
și îmbunătățirea învățămîn- 
tului agricol. în cuvîntul lor* 
studenții s-au angajat să nu 
precupețească nici un efort 
pentru a-și însuși cunoștințele 
predate, pentru a fi cît mai 
utili în unitățile productive 
unde vor munci după absol
virea institutului.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
participanții la adunări au a- 
doptat telegrame adresate 
C.C. al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prin 
care își exprimă recunoștința 
fierbinte pentru grija cu care 
partidul;și guvernul îi încon
joară și hotărîrea dea munci 
cu perseverență în anii de 
studenție, astfel ca atunci, 
cînd vor absolvi facultățile, să 
poată contribui cu succes, la 
rezolvarea sarcinilor mărețe 
trasate agriculturii, de recen
tele documente de partid și 
de stat.

(Agerpres)

Puternic îndemn

Copiii ra bucură de frumusețea fiorilor.
Foto : N. STELORIAN

Pornind de la cîteva frîn- 
turi din asemenea mărturii, 
am încercat în cele de mai 
jos să creionăm chipurile au
torilor lor, tineri pentru care 
tinerețea este sinonimă 
însuși entuziasmul.

★
„Noi am deschis ochii 

viață cu simțămîntul că

lia, elevă în clasa a IX-a B 
seral a liceului „Elena 
din București).

Acestui fragment de 
poziție școlărească i-aș 
ga un gînd, desprins din alt 
caiet de însemnări al Emiliei 
Cheregi, și care, aparent, 
n-are nici o legătură cu rîn- 
durile de mai sus. Incercînd

Sîrbu'

com- 
adău-

lului cu care, vorba ei, a „des
chis ochii la viață".

Emilia Cheregi este opera
toare chimistă la Fabrica de 
mase plastice „București". 
Lucrează în secția „injecții” 
(acest nume rebarbativ ascun
de, de fapt, una dintre cele 
mai frumoase secții ale fa
bricii, aceea în care materia

*

numai obiectele care ne 
conjoară sînt ale noastre, 
totul: strada pe care pășim, 
școala în care învățăm, fabri
ca în care muncim, orașul 
nostru dominat de schele, în
treaga țară în plină construc
ție. Pentru generația noastră, 
crescută după eliberarea pa
triei, acest simțămînt e la fel 
de firesc ca apa pe care o 
bem și ca aerul pe care-l res
pirăm. Să iei parte cu tot ce 
e mai bun în tine la con
struirea unei asemenea vieți 
— nu cred să existe mîndrie 
mai mare și nici bucurie mai 
copleșitoare.(din caietul 
de lecturi al lui Cheregi Emi-

o paralelă între două genii 
ale culturii noastre, Eminescu 
și Enescu, Emilia Cheregi 
notează această idee culeasă 
dintr-o carte : „Unul a făcut 
vorba rommească să cînte, 
celălalt a-âj^icut cîntecul să 
vorbească".

M-a urmărit această însem
nare din caietul tinerei mun- 
citoare-eleve, deoarece muzi
ca și poezia joacă un rol fun
damental nu numai în pre
ocupările ei, să le spunem, 
„particulare", ci și în întreg 
modul ei de a trăi și a munci. 
Cheia de sol a acestui porta
tiv luminos este entuziasmul, 
totala dăruire în numele idea-»

fluidă — masa plastică — ia 
forma dorită de om). Privin
d-o pe Emilia cui*, lucrează, 
cum „dăltuiește“ din masă 
plastică dantelatele farfurii, 
pahare, tăvi pe care le cu
noaștem toți din magazine, 
simți în fiecare gest al ei o 
imensă ușurință izvorîtă din- 
tr-o perfectă stăpînire nu nu
mai a materiei pe care o mî- 
nuiește, ci și a tuturor „tai
nelor" lăuntrice ale acestei 
materii. Și mai întrevezi în 
aceste gesturi simple, calme, 
precise o anumită muzicali
tate a cărei rădăcină se află 
în acea armonie interioară pe 
care o zămislește entuziasmul 
creator. Parafrazînd însemna-,

rea din caietul elevei Emilia 
Cheregi putem spune că ope
ratoarea chimistă Emilia Che
regi face munca să cînte.

Nu dintotdeauna a fost așa. 
Acum 3 ani, cînd a pășit pen
tru întîia oară pragul fabricii, 
ca proaspătă absolventă a șco
lii profesionale de chimie, E- 
milia s-a trezit în fața unor 
greutăți care i se păreau de 
netrecut. Nu odată din mîna ei 
ieșeau farfurii strîmbe sau 
pahare boante. Șe frămînta, 
avea insomnii, credea că nici
odată nu va putea ajunge o 
muncitoare bună. A simțit 
însă, alături de ea, umărul 
ocrotitor al unor tovarăși, 
gata să-i vină întotdea
una în ajutor. Comuniștii. 
Utemiștii. Au ajutat-o să în
țeleagă însemnătatea fiecărei 
operații, fiecărei mișcări, au 
deprins-o cu disciplina de fa
brică, dar, mai ales, au în
demnat-o să citească, să-și 
cunoască cît mai profund 
meseria.

Prin urmare — așa cum în 
ușurința cu care instrumen
tiștii interpretează cele mai 
grele lucrări trăiesc lunile în
tregi de repetiții și studiu 
istovitor — în mișcările sim
ple, firești ale Emiliei, în 
precizia cu care dă masei 
plastice forma dorită și ne-

VICTOR BÎRLADEANU

(Continuare in pag. a Ill-a)

pentru succese 
și mui muri

Telegrame ale sesiunilor sfaturilor populare reg&o- --- al p<m.r„ Consiliului de Stat, 
Miniștri, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej

nale adresate C.C. 
Consiliului de

Sesiunile sfaturilor populare 
regionale, consacrate proble
melor dezvoltării agriculturii, 
care s-au desfășurat recent în 
întreaga țară, au adresat te
legrame C.C. al P.M.R., Con
siliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în aceste te
legrame, deputății sfaturilor 
populare își exprimă deplina 
aprobare față de politica în
țeleaptă a partidului, senti
mentele de dragoste și recu
noștință față de partid, sub a 
cărei conducere încercată so
cialismul a învins definitiv în 
orașele și satele patriei noa
stre. Sînt exprimate calde 
mulțumiri conducerii partidu
lui și statului, personal tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru conferirea Ordi
nului „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa I re
giunilor, cu prilejul încheierii 
colectivizării agriculturii, dis
tincții care constituie o înaltă 
apreciere dată muncii depuse 
și un puternic imbold spre 
succese și mai mari în acti
vitatea de viitor.

Telegramele relevă că oa
menii muncii din regiuni au 
primit cu entuziasm măsurile 
adoptate de partid și guvern 
pentru consolidarea victoriei 
socialismului la sate, măsuri 
care constituie un nou și pu
ternic sprijin acordat țărăni
mii colectiviste pe drumul ri
dicării neîncetate a bunăstă
rii lor, o expresie puternică 
a grijii permanente a parti
dului și guvernului pentru 
continua înflorire a agricultu
rii noastre socialiste.

însuflețiți de mărețele per
spective ce li se deschid în 
față, oamenii muncii din re
giuni luptă acum cu hotărîre 
pentru a transpune în fapte 
aceste măsuri.

într-o serie de telegrame.

sesiunile raportează cu mîn-i 
drie principalele realizări ob- 
ținute sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid în construcția socialis
tă la sate, în creșterea siste- 
matică a producției agricole.

„Ajutorul tehnico-organiza» 
toric și material acordat de 
stat — se arată în telegrama 
sesiunii Sfatului popular al 
regiunii Suceava — aplicarea 
regulilor agrozootehnice, pri
ceperea și hărnicia lucrători
lor dip. agricultura regiunii 
noastre au făcut ca an de an 
să crească producția agricolă. 
Multe G.A.S. și G.A.C. au rea

la producția vegetală 
din 1961 prevederile

Congresului al III-lea al 
P.M.R. pentru anul 1965, iar 
în acest an unele G.A.C. vor 
realiza și în zootehnie sarci
nile stabilite pentru 1965. Re
zultatele ce se obțin dovedesc 
cît de mari sînt rezervele de 
sporire a producției agricole, 
rezerve care acum, în condi
țiile colectivizării în întregi-, 
me a agriculturii, pot fi va
lorificate pe deplin".

Regiunea Maramureș rapor- 
tează că: „în condițiile fa
vorabile create prin încheie
rea colectivizării agriculturii, 
însămînțările de primăvară 
s-au desfășurat în bune con
diții, culturile au ieșit din 
iarnă bine dezvoltate, jar în 
prezent colectiviștii, sub în
drumarea specialiștilor agri
coli, muncesc cu spor la în
treținerea culturilor, pregă
tind premizele unor recolte 
bogate în acest an".

în telegrame se subliniază 
principalele sarcini de viitor 
care au fost supuse unei te
meinice dezbateri în cadrul 
sesiunilor și pe baza cărora 
au fost adoptate măsuri con»

(Continuare în pag. a Ul-a)



Afiș de I. MOLNAR

PE O SCENĂ 
DE AMATORI

Nu-i așa că îi recunoașteți ? De
sigur, iafă-i pe Tipătescu, prefec
tul județului, împreună cu coana 
Joițica și înconjurat de alte per
sonaje ale capodoperei caragia- 
lești : îrahanache, Brînzove-
nescu și Farfuridi, Dandanache și 
Ghiță Pristanda. Numai că în a- 
cest caz binecunoscuții eroi ai 
„Scrisorii pierdute" se adresează 
publicului sovietic, apărînd pe 
scena Teatrului de Satiră din

Au fost odată-ntr-o școală 
de provincie doi buni cama
razi — Niță Ghițescu și Ghi
ță Nițescu. Amândoi erau po
triviți la-nvățătură și la pur
tare. Niță însă se deosibea, 
și nu numai de Ghiță, dar 
chiar de toți copiii ceilalți, prin 
talentul lui la scris, de care se 
minuna cu drept cuvînt toa
tă lumea. In anul al patrulea 
de școală primară, Niță ajun
sese să scrie așa de frumos, 
incit, „adesea, puse alături, 
caietul lui ai fi zis că este 
modelul de caligrafie tipărit, 
iar modelul de caligrafie, 
scris de mină; pe cită vreme, 
Ghiță scria nu se poate mai 
urit; pe lingă că-i era mina 
dreaptă șubredă, fiindcă-i de
geraseră degetele de mic, n-a- 
rea băiatul nici apucătură din 
ochi la lucru de piguiealâ. Ața, 
isprăvind clasele primare, 
s-au despărțit cei doi buni 
camarazi, că yă Meargă fie
care după norocul lui. Ghiță 
s-a dus la țară pe lingă tută- 
său, care era negustor cu dare 
de mină ; iar Niță, copil săr
man, a apucat spre Capitală, 
ascultând de sfatul dascălului 
său:

— Fătul meu, tu părinți 
n-ai, carte multă nu ți-e dat 
să-nveți, că nu prea ești deș
tept, slugă nu te poți face, că 
ești cam leneș... Ți-a dat și ție 
Dumnezeu un dar : ai icoană 
la scris; ție cu condeiul ți-e 
dat să te hrănești. Du-te la 
București, acolo ai să intri 
copist în vreo canțilerie și-n- 
cet-încet, cum te știu că n-ai 
purtări prea rele, cu vremea 
ai să-naintezi.

Niță a ajuns in Capitală și 
s-a pus să-și caute de lucru. 
A făcut cunoștință ba cu unul, 
ba cu altul, recomandindu-și 
talentul și căpătând din toate 
părțile complimente și dovezi 
de admirație. Dar afară de 
acestea, n-a reușit deocam
dată să capete nimic mai 
mult.

Niță nu și-a pierdut speran
ța și bine a făcut; căci iată

OASPEȚI STRĂINI
DESPRE MARELE DRAMATURG

■
 | n acest început de 

iunie, holul hote
lului Athenee Pa-

I lace a devenit lo-
‘ cui de întâlnire

' pentru numeroși 
scriitori și oameni 

de teatru de peste hotare. 
Alături de Iannis Ritsos poate 
fi văzut poetul turc Nazim Hik- 
met, lingă Vasco Popa din Iu
goslavia poți întâlni pe Emil 
Chaberski, directorul Teatrului 
din Palatul Culturii din Varșo
via. Oaspeții sînt numeroși și 
continuă să sosească. Alexan- 
dr Zavadski, cunoscutul regi
zor al Teatrului „Mossoviet”, 
scriitorii greci Spiros Melas și 
George Teotocas, drama
turgul maghiar Mesterhazi LaȚ 
jos și directorul Teatrului 
„Madocs" Bob Bela, scriitorii 
iugoslavi Florica Ștefan și 
Iovan Boscovici, dramaturgul 
bulgar Orlin Vasiliev și cunos
cutul regizor Sașa Stoianov, 
dramaturgul chinez Cen Bei 
cen și regizorul ceylonez Da- 
ynanda Gunawardena, regizo
rul finlandez Sakari Puruunen 
de la „Helsingin Kansanteat- 
teri“ și alții au venit să cin
stească memoria marelui scrii
tor român, Ion Luca Cara
giale.

Faptul că pină acum 
operele lui Caragiale au 
fost tipărite în 32 de limbi și 
că piesele sale s-au jucat pe 
20 de scene din diverse colțuri 
ale lumii vorbește de marea 
popularitate a lucrărilor sale.

Stăm de vorbă cu oaspeți. 

că-ntr-o seară o cunoștință 
i-a spus:

— Mine dimineață, la cea
surile unsprezece, să te afli la 
Ministerul de Interne: se ține 
concurs pentru trei posturi 
de copiști; desigur ai să ca
peți unul.

Se-nțelege că Niță n-a lip
sit a se înființa la vreme. 
Concurența, în număr de 
vreo treizeci, au fost intro
duși într-o sală mare; aci, in 
fața comisiunii, compusă din 
directorul ministerului ca 
prezident, subdirectorul ca 
viceprezident și trei șefi de 
biurou ca membri, li s-a dictat 
de către unul dintre aceștia 
cu glas tare timp de cinci- 
șase minute. Apoi d. pre
ședinte a zis:

— Destul! acum f*cure 
sa-și iscălească proba.

Deși dictarea mersese cam 
prea iute, Niță s-a uitat lung 
pe foaia lui, înainte de a o 
iscăli, a zimbit 'mulțumit de 
sine, apoi, a iscălit și a in mi
nat-o cu mult respect unui 
domn membru, care a strins 
toate probele. Peste două zile, 
s-a dat rezultatul concursu
lui ...Numele Niță Ghițescu nu 
figura intre cele trei numiri.

— Și ce frumos scrisesem, 
domnule ! a zis Niță, mîhnit, 
cunoștința sale.

— Un tânăr nu trebuie să 
despere de la intîia încercare, 
i-a răspuns cunoștința; mai 
sunt încă șapte ministere; or 
să se mai ivească locuri.

In adevăr, peste citeva 
luni, se ivesc două locuri la 
alt minister. Niță nu lipsește 
a se înființa. Și iar mulțime 
de concurenți, iar comisiune, 
iar dictare, iar formalitățile 
obicinuite, și a doua zi iar nu 
se află intre cele două numiri 
numele Niță Ghițescu.

— Și ce frumos scrisesem, 
domnule! zise Niță cunoștin
ța lui.

— Răbdare, tinărule! n-a 
intrat vremea-n sac; o să-ti 
vie și rindul dumitale; mai 
sunt șase ministere ; or să se 
mai ivească locuri.

A trecut cîtva timp, și iată

Domnul Spiros Melas, cu
noscut publicului nostru din 
recentul spectacol al Teatru
lui Municipal, cu piesa sa 
„Regele și ciineleu, este un 
vechi admirator și simpati
zant al lui Caragiale.

— Despre Caragiale am 
aflat prima oară în 1913, cînd 
am venit la București. Era la 
un an doar după moartea 
marelui scriitor. Am început 
să citesc cu pasiune și cu avi
ditate tot ce se traducea din 
opera sa în franceză și în 
alte Limbi. Și mi-am dat sea
ma că mă aflu în fața unui 
om satiric de mare clasă.

„O scrisoare pierdută" în 
traducerea lui Dragonas, a 
fost montată la Teatrul „Dio- 
nisos“.

POeta Florica Ștefan cu
noaște foarte multe lucruri 
despre Caragiale:

— în clasa a V-a de liceu 
am analizat pe larg opera ma
relui dramaturg și nuvelist 
romîn. După ani m-am în
cumetat să traduc în limba 
sîrbâ „Conu Leonida față cu 
reacțiunea" care va fi jucată 
în toamnă la Novisad. Cara
giale este publicat în Iugosla
via și jucat de cîteva ori. 
Spectacolele au înregistrat un 
mare succes de public.

Tot despre prezentarea 
„Scrisorii pierdute"', de astă 
dată în cealaltă parte a Eu
ropei, în Peninsula Scandi
navă, ne vorbește regizorul 
finlandez, Sakari Puruunen.

— „O scrisoare pierdută" a

CARAGIALE ÎN CULTURA 
ROMÎNEASCA

(Urmare din pag. I)

mai aceea de istoric necruțător și cu respectul 
adevărului, al epocii sale, și de progresist care 
a promovat conștiința socială a oamenilor ex
ploatați, ci și de mare artist al cuvîntului scris.

Marea, scrupuloasa lui conștiință artistică ce-i 
caracterizează opera și care răzbate din nenu
mărate mărturii și întîmplări din viața sa scrii
toricească a avut o mare însemnătate în dez
voltarea literaturii noastre.

Epoca literară anterioară era încă dominată 
de îndemnul neseiectiv : „Scrieți băieți, numai 
scrieți”. Se scria fără îngrijire, fără a avea con
știință de însemnătatea formei. Caragiale, ca 
și Eminescu în poezie, a ridicat măiestria scrisu
lui la o valoare complimentară organică a unei 
opere artistice literare. în orice domeniu — 
proză sau teatru, măiestria lui Caragiale e me
reu impecabilă, perfectă.

Aceasta latură a operei sale a exercitat și 
exercită și azi o mare influență asupra conștiin
ței scriitorilor, contribuind la o cît mai înaltă 
calitate a creației noastre literare. Nu formă și 
meșteșug de dragul formei, ci forma cea mai 
artistică în stare să valorifice în aceeași măsu
ră un conținut bogat de idei.

Critici,i, simbriașii burgheziei din epoca sa, 
au căutat sa minimalizeze opera lui Caragiale, 
să facă din el un simplu umanist, să-i tăgădu
iască orice intenție de critică socială, orice 
atitudine.

Contrar celor mai eclatante evidențe, chiar 
Tifu Maiorescu, marele daîai-lama a| „artei pen
tru arta”, mistificare pur burgheză, spunea cu 
sfidare : „pentru orice om cu mintea sănătoa
să, este evident că o comedie nu are nimic 
de-a face cu politica de partid...“

Este în asta ceva adevărat ; mintea care a ju
decat așa, nu-i sănătoasă.

Viața și opera lui Caragiale au fost dedicate 
luptei pentru adevăr — luptei unui om de o 
inteligență și un talent deosebit, de o aleasă 
ținută morală, fără compromisuri.

Prin respectul de adevăr, prin atitudinea ală
turi de cer umiliți, prin caracterul ei progresist, 
prin meșteșugul ei înalt opera lui Caragiale va 
străluci mereu în tezaurul culturii romîneșfi, cu 
o sclipire de aur autentic. Ea constituie pentru 
poporul nostru o uriașă și luminoasă moștenire 
culturală. Ea apare astăzi în toată strălucirea ei. 
Revoluția prin care poporul nostru a pășit pe 
călea socialismului a făcut ca opera lui Cara
giale să-și dobîndească prețuirea meritată. Ac
țiunea educativă a operei lui Caragiale de înăl
țare a conștiinței, asupra maselor populare, va 
crește continuu tot mai rodnic.

Recomandarea de către Consiliul Mondial al 
Păcii a comemorării a 50 de ani de la moartea 
lui Caragiale — e o mărturie cu răsunet mon
dial a valorii lui culturale, nu numai pentru 
tezaurul nostru cultural, dar și pentru marele 
tezaur etern al omenirii întregi, unde se va 
găsi în vecii vecilor, bănuțul romînesc cu efi
gia lui.

talentului...
de I. L. Caragiale

că s-au ivit citeva locuri la 
al treilea minister. Același 
rezultat pentru d. Niță Ghi
țescu. Firește însă că, oricît 
i-ar fi crescut mâhnirea, Niță 
n-avea de ce să despere : mai 
erați încă cinci ministere; 
trebuia să se mai ivească 
locuri. Și s-au ivit, pe rînd, 
locurî incă la patru ministere, 
și s-au ținut concursuri, și 
d. Niță Ghițescu a luat parte 
la fiecare concurs, și, după 
fiece rezultat de concurs, con
curentul nostru a zis, din ce 
în ce mai mîhnit:

— Și ce frumos scrisesem, 
domnule !

Și cunoștința lui i-a râs-

locmaj aceia unde se cere cu 
dinadinsul caligrafie pentru 
acte fi documente ; trebuie să 
se ivească acolo vreun loc.

Parcă a prorocit cunoștința 
lui Niță : n-a trecut o săptâ- 
mină, și iată că s-a publicat 
concurs pentru un post de 
perfect caligraf la acel ultim 
minister. S-a pus d. Niță pe 
brînci, in așteptarea concursu
lui, să-și facă mina, exerci- 
tindu-se în fiecare zi, pe hir- 
tie velină, ia fel de fel de 
scriituri — engleze, italice, go
tice, batarde, ronae, majus
cule, minuscule f. cl„ in 
fel de fel de mărimi de 
la doi centimetri pină la 
un milimetru, și cu și fără 
transparent. Era acuma gata... 
Dar, in ajunul concursului, 
se-ntîmplă cum se-ntimplă în 
orice poveste, să se-ntilnească 
— cu cine ? cu o veche a lui 
cunoștință, cu bunul său ca
marad de odinioară, cu Ghiță 
Nițescu, băiatul cu degetele 
degerate.

— Ghiță l
- Niță !
Și din vorbă-n vorbă, află 

Niță că tata lui Ghiță, după 
ce a scăpătat, a murit, că 
Ghiță a venit la București cu 

fost prezentată la noi pe sce
na teatrului din Tampere, în 
regia cunoscutului om de tea
tru romîn Sică Alexandrescu. 
Sprijinul acordat în privința 
costumelor și scenografiei din 
partea teatrelor romînești 
ne-a fost de un mare aju
tor. Publicul a primit lu
crarea lui Caragiale cu mult 
entuziasm. Ar fi bine să se 
pună în scenă și la Helsinki 
„Scrisoarea pierdută" și nu 
numai această piesă ci și ce
lelalte comedii ale marelui 
dramaturg romîn.

Sașa Stoianov, regizor la 
Teatrwl Armatei Populare din 
Sofia, a pus în scenă, cu 11 
ani în urmă, la Teatrul Na
țional din capitala Bulgariei 
„O scrisoare pierdută".

— Caragiale era tradus par
țial la noi. Cînd am citit nu
vela „La Hanul lui Mînjoa- 
lă" am fost profund impre
sionat. Piesa „O scrisoare 
pierdută” era, de asemenea^ 
tradusă din limba bulgară dar 
nu o cunoșteam încă. Am 
citit-o, am fost cucerit de 
verva seînteietoare a lui Ca
ragiale și am susținut piesa 
în consiliul artistic al Tea
trului Național. Aplauzele 
furtunoase ale spectatorilor 
mi-au dovedit că nu m-am 
înșelat. Spectacolul a fost 
prezentat de peste 100 de ori. 
Spectatorii recunoșteau în 
personajele lui Caragiale ex- 
ponenți ai claselor exploata
toare bulgare. Satira își ajun
sese scopul. C. PRODAN 

o scrisoare de recomandație 
către ministrul la ministerul 
căruia se ține mine concursul, 
că ministrul l-a primit foarte 
bine și i-a spus că a doua zi, 
la ceasul fix, să se prezente 
la minister, să ia parte negre
șit la concurs.

— Tu! la concursul de 
mine *1 a zis pufnind de ris 
Niță.

— Da, eu...
— La concursul de mine ?
— Ei! da... la concursul de 

mine.
— Da tu știi pentru ce loc 

e concurs, Ghiță ?

— Pentru un Ioc de per
fect caLgraf, anice Ghîțîcâ!

— Apoi, dsd ai-s ordonat 
ministrul sâ merg ~se poate?

— Apoi, mă prezent fi eu, 
Ghiță.

— Bine, prezentâ-te și tu.
— Cu mine! la caligrafie, 

Ghițici 1
— Cu tine la caligrafie ...Eu 

știu ce mi-a ordonat ministrul.
— Bine!
Cu așa ton a pronunțat 

Niță acest bine ! incit Ghiță, 
după citeva momente de gîn- 
dire tăcută, i-a zis:

— Niță... eu am venit în 
București cu ceva părăluțe 
...tu zici că ești tinichea de 
tot. ...Eu ...dacă vrei tu...

— Ce să vreau ?
— Eu ți-aș da ție trei-patru 

poli —să ...
— Să ce?
— Să mă lași, să nu vii la 

concurs...
— Fu f ?
— Eu tot am recomanda

ți*...
— Să poftești la concurs cu 

recomandația dumitale!
Dar iată că în acest mo

ment se apropie cineva de 
cei doi prieten: — este cu
noștința lui Niță.

— Domnule Ghițescu, aș 
avea să-ți spun ceva...

Niță lasă pe Ghiță la o 
parte.

Scenă din „O scrisoare pierdută" văzută de caricaturistul parizian Gar
cia. De la stînga la dreaata : Marcel AngelesCu, Al. Giugaru, C. Băr- 
bulescu, Cella Dima, Gr. Vasiliu-Birlic (Reproducere din „Les letfres 

francaises” din 28 iunie 1956).

Larga popularitate a operei clasicului nostru __
® După 1944 au apărut în țara noastră peste 60 

de titluri din scrierile lui Caragiale într-un tiraj 
care depășește un milion de exemplare.

® Piesele Iui Caragiale au fost prezentate în ul
timii ani în aproape 25 de țări „O scrisoare pier
dută11, „O noapte furtunoasă”, „D’ale Carnavalu
lui”, „Conu Leonida față cu reacțiunea" au văzut 
lumina rampei pe scenele unor teatre de prestigiu, 
cu o îndelungată tradiție, din mari orașe ale lumii. 
Iată unele dintre țările unde a devenit cunoscut

teatrul lui I. t. Caragiale: Argentina, Austria, Bel
gia, R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. Chi
neză, Columbia, Finlanda, Franța, Grecia, R D. 
Germană, R. F. Germană, Irak, Italia, Iugoslavia, 
Japonia, Peru, R. P. Polonă, U.R.S.S., R. P. Ungară 
Uruguay, R. D. Vietnam și altele.

® Operele lui I. L. Caragiale au fost traduse în 
limbile: rusă, franceză, germană, engleză, spaniolă, 
italiană, arabă, bulgară, chineză, ungară, indiană, 
japoneză, mongolă, poloneză, sîrbă, ucraineană, 
vietnameză, cehă etc.

• din 1950 și pînă în 1961, piesele lui 
Caragiale au văzut lumina rampei de peste 4.000 
de ori (deci în medie 333 reprezentanții pe an), 
fiind vizionate de peste 1 500 000 de spectatori.

® Editura pentru literatură va pune în curînd 
la îndemîna cititorilor o culegere alcătuită din pa
tru volume omagiale cu cele mai reprezentative 
opere ale lui Caragiale. In aceeași editură va apare 
volumul de însemnări al regizorului Sică Alexan- 
drescu, care are o bogată experiență în montarea 
pieselor marelui dramaturg.

— Domnule Ghițescu, bu- 
cură-te; ai scăpat de con
cursuri prin ministere; ți-am 
găsit un loc la o litografie, 
un loc plătit mult mai bine 
ca unul de copist, și în care 
poți să-ți faci un mai frumos 
viitor. Primești ?

— Primesc... Dar un mo
ment...

Și Niță, după ce a gîndit o 
clipă foarte adînc, face la 
dreapta-mprejur și se-ntoar- 
ce lingă Ghiță.

— Ghiță, tu vrei să-mi dai 
trei-patru poli, să nu mă pre
zint la concurs... Eu am o 
combinație mai bună și pen
tru tine și pentru mine...

— Care ?
— Din contra, să ne pre

zentăm amindoi la concurs ; 
tu ai recomandați*, eu cali
grafie : să iscălesc eu ev w- 
mele tău proba meu, și r* să 
iscălești proba ta cu numele 
meu...

— Ei! dacă ai vrea...
— Vreau.
— Pe onoarea ta ?
— Pe onoarea mea ! ...Să-mi 

dai cinci poli.
— îți dau.
Și Ghiță se și execută. Niță 

ia hîrtia de o sută, o pune-n 
buzunar, și cei doi camarazi 
se despart, amîndoi foarte 
mulțumiți, dindu-și întilnire 
pe a doua zi la minister, fix 
la unsprezece. A doua zi, 
printrro întâmplare neexpli
cabilă, nu s-au prezintat la 
concursul de perfect caligraf 
decît doi candidați: firește 
erau vechii camarazi. Niță 
s-a purtat foarte galant; pe 
cîtă vreme mîna degerată a 
camaradului său tremura de 
emoție pe hîrtia ministerială, 
Niță, cu toată siguranța, fă
cea pe coala lui adevărate 
tours de force. Au isprăvit și 
și-a (u) iscălit probele, după 
învoiala din ajun, fiecare cu 
numele celuilalt. Ieșind de la 
concurs, în sala de așteptare, 
Ghiță a mulțumit cu efuziune 
camaradului său, iar acesta 
i-a zis:

— Numai doi am fost: re
comandație ai, caligrafie am,

Moscova

slavă domnului! să fie dt de 
ai dracului, pe cine o să nu
mească ?

N-apucă să termine vorba 
Niță, și ușa se deschise.

— Rezultatul concursului! 
strigă solemn prezidentul co
misiei. S-au prezentat doi 
concurenți : dd. Niță Ghițescu 
și Ghiță Nițescu. A reușit 
domnul...

— Domnul ?... întrebară în- 
tr-un glas cei doi concurenți.

— Domnul Nița Ghițescu !
— Dați-mi voie, domnule 

director, zise Niță atins, pe 
cînd Ghiță nu știa ce să crea- 
ză; trebuie să fie o greșală l 
poate că n-ați văzut bine pro
bele !

— Cum! întrebă aspru di
rectorul, prezidentul comisiei.

— Slavă domnului! adăugă 
Niță— m esjioajtzm ce pu
tem... Trebvxe să fie. nu Niță 
Ghițescu, ci Ghiță Nițescu.

— Domnule ! nu-ți permit 
să fii rău crescut!... mă-nțe- 
legi ? Am zis bine : a reușit 
d. Niță Ghițescu.

Dar d. Niță Ghițescu nu 
s-a lăsat biruit de asprimea 
d-lui prezident al comisiei; 
foarte obraznic, a strigat și 
mai tare:

— Nu se poate, domnule 
director! v-ați înșelat! uita- 
ți-vă la probe !

Tonul cu care a zis „uita- 
ți-vă la probe !u a făcut un 
efect straniu asupra superio
rului : i-a impus, parcă; acest 
domn a răspuns:

— în fine, errare humanum 
est... Să vedem...

Și zicînd acestea, a scos 
din buzunar un plic, pe care 
camaradul lui Niță-l cunoștea 
bine, și din plic a tras o scri- 
sorică; s-a uitat pe ea cu bă
gare de seamă și, cu tonul 
mult mai blind, zîmbind:

— Știi că ai dreptate dum
neata ? ...Așa e !... Vezi ?... 
confundasem... în adevăr, a 
reușit d. Ghiță Nițescu.

— Așa da! a răspuns plin 
de satisfacție d. Niță Ghi
țescu.

Și d. director, grav, se re
tras e-nchizînd ușa.

„Acest spectacol ne-a umplut 
'de bucurie, dar ne-a făcut să 
gîndim cu seriozitate și răspun
dere la rolurile pe care aveam, 
să le interpretăm. îl îndrăgisem 
pe Caragiale din piesele jucate 
ani de-a rindul: „O noapte fur
tunoasă”, „Conul Leonida față 
cu reacțiunea”, „O scrisoare 
pierdută”, „Năpasta”. Dar acum 
era cu totul altceva. Aveam să 
trăim aevea momente din viața 
marelui dramaturg. Trebuia să 
deplîngem odată cu el moartea 

bhnului său prieten, Eminescu, 
să parcurgem drumul spinos în 
disputa sa pentru ridicarea preș, 
tigiului Teatrului Național din 
București, să îndurăm cu el su
lițele otrăvite ale protipendadei 
vremii, dar în același timp să-l 
înfățișăm așa cum a fost: de
mascator al unei orînduiri 
nedrepte, neiertător față de cei 
asupritori, totdeauna alături de 
cei asupriți”.

Aceste mărturisiri ni le-au fă
cut artiștii amatori ai Casei de 
cultură „1 Mai” din București 
la sfîrșitul spectacolului „Oma
giu lui Caragiale”, după ce a- 
plauzele spectatorilor încetaseră.

Ideea acestui spectacol — ne 
spunea regizorul Constantin Di- 
nescu, instructorul formației — 
ne-a fost sugerată de „sărbăto
rirea lui Caragiale” și dorința 
de a încununa activitatea aces
tui colectiv cu un scenariu care 
sintetiza momente semnificative 
ale vieții marelui dramaturg. La 
baza montajului artistic a stat 
piesa lui Camil Petrescu „Cara- 

giale și vremea lui”. După a- 
ceasta a început munca de do
cumentare, de familiarizare a 
actorilor cu eroii cărora aveau 
să le dea viață. S-au făcut, de 
asemenea, vizite la muzeul Tea
trului național, la biblioteci.

Cu tot entuziasmul tinerilor, 
la început munca nu a fost sim
plă, nici pentru actori, nici pen
tru regizor. Ion Ilie, proiectant 
la Institutul de studii și cerce
tări forestiere, a fost greu de 
convins să interpreteze rolul lui 
Caragiale. S-a apropiat de rol 
cu dragoste și respect, dar și cu 
un sentiment de teamă că nu 
va reuși. Dar publicul a fost de 
altă părere. Așa s-a întâmplat și 
cu ceilalți — Nicolae Cosma, 
suflător sticlar, membru al a- 
cestui colectiv de 7 ani, inter
pret iscusit al lui Crăcănel din 
„D-ale carnavalului'” și al lui 
„Conu Leonida”, în acest spec
tacol a devenit un prieten sen
sibil al lui Caragiale, interpre
tând rolul lui Ion Slavici. Orgo
lios, lipsit de umanitate, Titu 
Maiorescu este interpretat 
racces de Ion Conftantuiescn^

Burghezul încrezut, miop la pre
facerile vremii, jupin Dumitra- 
che, „Titârcă — inimă rea”, este 
realizat de Gheorghe Constanți* 
nescu, vopsitor la I.T.B., Ina Po
pescu, stenodactilografa Cosma 
Giurgiu, elevii Gheorghe Sava și 
Ștefan Crăciunescu, dispecerul 
Sandu Ștefănescu și studenta 
Angela Alexandrescu aduc cu

căldură și dragoste un omagiu 
deosebit celui a cărui pană neo
bosită a îmbogățit cu nemuri
toare opere tezaurul literaturii 
noastre, marele I. L. Caragiale.

O contribuție substanțială la 
acest spectacol a adus munca 
scenografului Andrei Ivăneanu 
și reușita ilustrație muzicală fă
cută de Timuș Alexandrescu.

Astăzi, în repertoriul forma
țiilor de amatori, opera lui Ca
ragiale ocupă un loc de cinste. 
Mișcarea artistică de amatori a 
avut în felul acesta putința să 
se adape cu succes din marea 
școală de teatru pe care o oferă 
opera caragialească. Tinerii ar
tiști amatori au ținut în înche
iere să ne spună:

„Alături de actorii profesio
niști, ne străduim ca, prin mo
desta noastră contribuție la va
lorificarea operei marelui nostru 
dramaturg, să aducem o caldă 
recunoștință celui care a dat 
mari comori literaturii noa
stre, comori care au ajuns la în- 
demîna celor mulți, abia în zi
lele noastre”.
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n grădina de legu
me lucrările încep 
să fie din ce în ce 
mai numeroase și 
mai variate. Pen
tru a putea face 
față vîrfului de

muncă din perioada actuală, 
legumicultorii trebuie să-și or
ganizeze cît mai bine munca 
și să execute fiecare lucrare 
în ordinea urgenței și a im
portanței. Pentru fiecare cul
tură trebuie aplicate măsurile 
agrotehnice cele mai avan
sate, care să fie făcute la mo
mentul optim.

în prezent trebuie acordată 
o deosebită atenție culturilor 
de tomate și în special celor 
timpurii. Acolo unde este ca
zul, trebuie completate toate 
golurile în locul plantelor care 
nu s-au prins, pentru a avea 
culturi încheiate. La culturile 
de tomate care nu au fost a- 
răcite, această lucrare se poate 
face și acum. Important este 
însă ca aracii să fie puși în 
rînduri drepte, 
putea prăși cu 
trasă de cal. 
Culturile de 
tomate timpu
rii pot fi sus
ținute pe șpa- 
lier cu o sin
gură sîrmă sau chiar cu oe;e 
de floarea-soarelui sau tres
tie mai groasă.

Cînd plantele crescând a- 
jung la sîrmă. se leagă pri
ma oară. După aceea tulpina 
plantei se culcă pe sîrmă și 
se leagă de ea încă de două 
ori.

O lucrare importantă o con
stituie copilitul tuturor lăsta
rilor care apar la subțioara 
frunzelor de pe tulpina princi
pală. îndepărtarea acestor lăs
tari se face cînd ei sînt mici, 
de cel mult 3-4 cm.

Dacă timpul se menține se
cetos trebuie să se facă iri
gatul culturilor, pentru ca 
plantele să nu sufere acum, în 
momentul cînd au înflorit, și 
leagă fructele din primele 
două inflorescențe.

Ingrășarea tomatelor 
face în această perioadă cu 
200 de kg/ha azotat de amo
niu, 100 de kg/ha superfosfat 
și 50 de kg/ha sare potasică, 
pentru a stimula vegetația 
plantelor. îngrășămintele se 
mărunțesc bine și se împrăș
tie uniform pe teren, între 
rîndurile de plante, după ce 
s-a udat. După aceea terenul 
se prășește pentru afînare și 
concomitent se încorporează 
și îngrășămintele.

Folosind acest sistem de 
cultură se pot obține pro
ducții mari la culturile de to
mate. Stațiunea experimenta
lă legumicolă Ișalnița, din re
giunea Oltenia, cultivînd to
mate din soiul Sioux pe spa
lier și folosind agrotehnica su
perioară arătată mai sus, ob
ține an de an producții de 
50.000 — 60.000 de kg/ha.

Timpul fiind destul de îna
intat. trebuie terminată de 
urgență plantarea în cîmp a 
ardeiului și a vuietelor.

Ardeiul se plantează la dis
tanța de 65-70 de cm între 
rînduri și la 15-20 de cm pe 
rînd, pe biloane făcute cu ra
rița. Acest sistem de plantare 
este mult mai potrivit decît 
toate sistemele vechi grădină- 
rești, deoarece asigură posibi-

pentru a se 
prășitoarea

litatea executării mecanizate 
a tuturor lucrărilor de întreți
nere a solului.

Vinetele se plantează pentru 
aceleași motive la distanța de 
65-70 de cm între rînduri și 
la 40 de cm pe rînd, tot pe 
biloane făcute cu rarița.

La culturile de bostănoase 
(castraveți, pepeni verii și 
galbeni, dovleci) se face rări- 
tul plantelor, lăsînd cite două 
plante în fiecare cuib.

După 1 iunie trebuie să se 
planteze în cîmp ceapa de 
apă și prazul. Răsadul de cea
pă de apă și de praz trebuie 
să aibă în momentul plantării 
în cîmp 4-5 frunze și grosi
mea unei pene de gâscă. Im
portant este ca răsadul să nu 
înceapă să formeze bulbul 
înainte de plantarea în cîmp. 
deoarece în acest caz se prin
de mai anevoie și va da pro
ducții mici. Plantarea în cîmp 
nu trebuie sâ se facă mai târ
ziu de 5-10 iunie, deoarece în 
acest caz multe plante nu reu
șesc să mai formeze bulb nor
mal pînă în toamnă <1 pro-

se
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Campionatul 
categoriei A de fotbal

Etapa a 23-a a campiona
tului categoriei A de fotbal 
programează astăzi la Plo
iești meciul derbi dintre 
fruntașele clasamentului Di
namo București și Petrolul. 
Repriza a doua a acestei în- 
tîlniri va fi transmisă la ra
dio, începînd de la ora 18,25 
pe programul I.

In Capitală, pe stadionul 
„23 August" se dispută par
tidele Ra<pid-U. T. A. (ora 
15,45) și Steaua-Steagul ro
șu (ora 17,30).

în țară au loc alte patru 
întîlniri: Metalul Tîrgoviște- 
Minerul; Știința Cluj-Dinamo 
Bacău; Dinamo Pitești-Pro- 
gresul; Jiul-Știința Timișoara.

Pe scurt
• La Cairo, într-un meci ami

cal, echipa portugheză Benfica 
Lisabona, cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal, a 
fost învinsă cu 3—2 (2—1) de for
mația egipteană National Sporting 
Club.

• Cunoscutul gimnast sovietic 
'Albert Azarian, campion mondial 
și olimpic, va fi protagonistul fil
mului „Inelele gloriei" care se 
turnează în studiourile „Armen- 
film" din Erevan. Azarian va 
înfățișa prin intermediul pelicu
lei prodigioasa sa carieră spor
tivă.

După o pauză de cîteva zile, 
turneul candidaților Ia titlul 
mondial de șah a fost reluat cu 
partidele din runda a 15-a. O 

singură partidă s-a terminat în 5 
ore de joc : Keres—Filip, cîștiga- 
tă de primul la mutarea 28. Res
tul partidelor s-au întrerupt. Ghe- 
ller are avantaj la Korcinoi. Tal 
un pion în plus la Petrosian, iar 
Fischer avantaj pozițional la 
Benko.

In clasament conduce Keres cu 
9,5 puncte, urmat de Petrosian și 
Gheller cu 9 puncte și cite o 
partidă întreruptă.

9 Sîmbătă pe șoseaua Bucu
rești—Urziceni a avut loc cursa 
ciclistă pe echipe contra crono- 
metrului, contînd pentru campio
natul Capitalei. In proba senio
rilor pe primul loc s-a clasat echi
pa clubului Steaua, care a parcurs 
80 km in lh53'. Cursa rezervată 
juniorilor (40 km) a revenit e- 
chipei Unirea care a înregistrat 
timpul de lh 01’. (Agerpres)
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Oră de coreu’♦ațe la Institu
tul pedagogic de 3 ani din 

iași
Foto : O. FLECAN

Spectacol festii 
cn piesa 
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Primirea de către Președintele 
Consiliu.ui de Miniștri al R. P. Romine, 

Ion Gheorghe Maurer, a patriarhului Moscovei 
și a toată Rusia, Alexei, și a însoțitorilor săi

20 cm intre noduri ți la 15 
cm pe rînd. pe brazde înălțate 
de 10-15 em. separate tmele de 
altele prin rigole. Irigatul se 
tace pe rigolele diatza beeză 

Folosind această metodă de 
plantare. Stațiunea experi
mentală legumicolă Bjgâu 
obține an de an producții de 
30.000-35.000 kg ha la ceapa de 
apă.

Pentru a se obține venituri 
mai mari de pe atelați teren, 
se recomandă folosirea meto
dei culturilor succesive de 
legume,

tn această perioadă, după 
recoltarea culturilor de ridicat 
de lună, spanac, salată, ceapă 
verde și altele, terenul se 
poate foiosi pentru plantarea 
tomatelor de vară, a verzei 
de vară și a tomatelor tirzii 
de toamnă. Tomatele târzii de 
toamnă se pot cultiva și în 
culturi nearăcite. Plantarea 
lor se recomandă să se facă 
in acest caz pe brazde înăl
țate, în benzi de rînduri du
ble, la distanta de 50 de cm 
între rînduri și Ia 80-100 de 
cm între benzi. Pe riad plan
tele se plantează la 40 de cm 
una de alta.

Irigatul plantelor se face 
între rîndurile distanțate la 
50 de cm, unde se fac rigole 
cu rarița- Plantele se lasă cu 
tulpina formată din două 
brațe, după care se copilesc. 
Tulpinile plantelor se dirijea
ză să se întindă pe pămJnt 
pe partea înălțată a brazdei 
(80-100 de cm) unde nu se 
udă, șl unde se execută prășl- 
tul cu calul cu prășitoarea. 
pînă cînd plantele acoperă 
bine solul. Pentru acest sis
tem de cultură se recomandă 
soiurile de tomate Florida, 
Rutgers, Pritchard și Aurora, 
care pot asigura obținerea 
unor producții de 25.000-30.000 
kg-ha, la un preț de cost 
scăzut.

Ing. OREST NASTASE 
candidat în Științe agricole 

I.C.H.V.

penonaliutea artistici aeat 
lai I. L. Car a riale.

Colertivui T-atruhxi national 
J. L Carariale" a prezentat 
apoi, într-o montare n;uâ- ca
podopera draanatnrriei raaî- 
neșîi „O acrise are pierdeți". La 
reușita apectacolulai ți-aa adas 
contribuția actori de frânte ai 
prunei noastre scene : Costa eh e 
Antonio. Ion Finteșteanu, Gri- 
gore Vaiilin Birlic. Alexandro 
Giugaru. artiști ai 
Mareei Aaxheleaet 
Brancomir. Niki Atanaâu, ar
tiști eaaeriți. Cameo Stăne'cn, 
Constantin Barba Ieșea ți alții.

Realizat ia regia artiatuloi 
poporuloi Sică Alexandres cu. 
spectacolul s-a bucurat de o 
caldă primire din partea pu
blicului.

In pauză conducătorii de 
partid ți de stat s-au întreținut 
cordial cu invitații străini.

La efînitul spectacolului, ar
tiștilor le-a fost oferit on < 
cu flori din partea CC 
P.M.R. " .............. “
Consiliului de Miniștri.

CO-
__ a al

Consiliului de Stat și

In aceeați aeari. în asia Co
media a Teatrului național 
J. L. Carariale” a avut loc nn 
spectacol cu piesa -Năpasta”.

(Agerpres)

INFORMAȚIE
In baza aranjamentului 

schimburi în domeniul 
Științei și învățăm! ntului ..... _
R. P. Romînă și S.U.A., filmul ar
tistic „Darclăe" și filmele de scurt 
metraf „Printre pelicani" și „Șapte 
arte" vor fi prezentate la Wa
shington, New York, Detroit și 
San Francisco.

Cu acest prilej, sîmbătă dimi
neața a plecat spre S.U.A. o de
legație de cineaști rom! ni compu
să din: Ion Florea, director de 
producție al Studioului cinemato
grafic București, Mihnea Gheor
ghiu. scriitor scenarist, regizorul 
Ion Popescu-Gopo și artista Silvia 
Popovici.

de 
culturii, 

între

(Agerpres)

Campionatul mondial
de fotbal

R. S. Cehoslovacă — Brazilia 0-0
SANTIAGO DE CHILE 2 (Agerpres). - Cel de-al 7-lea 

campionat mondial de fotbal a programat sîmbătă noi în- 
tîlniri. La Vina del Mar (grupa a IlI-a) echipa R. S. Ceho
slovace s-a remarcat din nou, terminînd la egalitate: 0—0 
cu echipa Braziliei, campioană mondială. In celelalte partide 
s-au înregistrat rezultatele:

Arica (grupa I) URUGUAY—IUGOSLAVIA 1—3 (1—2);

Santiago (grupa a Il-a): ITALIA—CHILE 0—2 (0—0) ;
Rancagua (grupa a IV-a) : ARGENTINA — ANGLIA 

1—3 (0—2).
Astăzi au loc următoarele meciuri : Columbia—UJLS.S. 

(grupa I); R. F. Germana—Elveția (grupa a Il-a); Spania— 
Mexic (grupa a IlI-a) ; R. P. Bulgaria—R.P. Ungară (grupa 
a IV-a).

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
simbă:â dimineața pe patriar
hul Moscovei și a toată Ru
sia, Alexei, și pe ierarhii și 
preoții Bisericii ortodoxe-ru- 
se, care îl însoțesc in vizita 
pe care o face în țara noa
stră : Nicodim, arhiep-scopul 
de Iarosiav și Rostov, ep.szo- 
pul I casai al Vini • ei, arhiman
dritul Pitirim, inspector la 
Academia Teologică din Za- 
gorsk-Mosco’.a Și redactorul 
revistei Patriarhiei Moscovei, 
protoiereul A. Ostapov, do
cent la AcadeaLa Teologică 
din Z^agorsk-Moscova, D. A. 
Ostapov, președinte adjunct 
al Consiliului Economic al 
Patriarhiei Moscovei, preto- 
diaconul V. V. Prochimnov, 
ieromonahul Platon, B. S. 
Kudinkin, șeful Pro .ocolului 
din Departamental Afacerilor 
Externe Bisericești al Patriar
hiei Moscovei, dr. A. V. 
Alexeev.

La primire au participat 
Emil Bodnăraș, vicepreședin
te al Consiliului de Min.ștri, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, Dumitru 
Dogaru, secretar General al 
Departamentului Cultelor de 
pe lingă 
niștri.

Au fost 
Bisericii 
Justinian 
tul Moldovei și Sucevei, Justin 
Moisescu, mitropolitul Olte
niei, Firmilian Marin, Nico
lae Corneanu, mitropolitul 
Banatului, episcopul Antim 
Tîrgovișteanul, vicar patriar
hal, episcopul Teoctist Boto- 
șeneanul, vicar patriarhal, 
diaconul Nicolae Nicolaescu, 
prorectorul- Institutului teo
logic ortodox din București.

La primire a luat parte, de 
asemenea, acad. prof. dr. N. 
Gh. Lupu, membru al Consi
liului național bisericesc și al 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii.

Consiliul de Mi-

de față patriarhul 
ortodoxe romîne, 
Marina, mitropoli-

A fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Cu acest prilej, președinte
le Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a înminat 
patriarhului Alexei, Ordinul 
,,Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa I, conferit de 
Consiliul de Stat al R. P. Ro
mine.

Cei prezenți s-au întreținut 
apoi cordiaL

★
în cursul dimineții de sîm- 

bătă patriarhul Alexei al 
Moscovei și a toată Rusia a 
depus la cimitirul Ghencea 
din Capitală o coroană de 
flori la mormântul dr. Petru 
Groza unde a fost rostită o 
rugăciune.

La solemnitate au luat par
te patriarhul Justinian Ma
rina al Bisericii ortodoxe ro
mâne. ierarhi și preoți ai Bi
sericii ortodoxe ruse și ai 
Bisericii ortodoxe romîne.

Au fost prezenp, șeiul Ce
remonialului de Stat, Dionisie 
Ionescu și secretarul general 
al Departamentului Cultelor 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri, Dumitru Dogaru.

★
La amiază, secretarul ge

neral al Departamentului Cul
telor de pe lingă Consiliul 
de Miniștri, D. Dogaru, a o- 
ferit la restaurantul Athenee 
Palace, o masă în cinstea pa
triarhului Moscovei și a toa
tă Rusia și a însoțitorilor săi.

Au luat parte patriarhul 
Justinian Marina și toți mem
brii sinodului Bisericii orto
doxe romîne, șefi ai cultelor 
din R. P. Romînă, prof. M. 
Ghelmegeanu, membru al 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R. P. Ro
mînă și alte personalități.

Au participat D. K. Zvon
kov, prim-secretar și A. M. 
Alexeev, secretar al Amba
sadei U.RS.S. în București

(Agerpres)

cesară, trăiesc zile și nopți de 
studiu stăruitor, înclinată de
asupra formulelor care întru
chipează vastul mecanism al 
transformării materiei.

E deajuns să spunem că de 
vreun an Emilia n-a mai dat 
nici un rebut, că atunci cînd 
se schimbă profilul fabrica
ției — și asta se întîmplă 
destul de des, deoarece cerin
țele consumatorilor sînt în 
continuă evoluție — ea se 
află printre primii care-și în
sușesc tehnologia noului pro
fil, pentru ca să ne dăm sea
ma că această fată tînără, cu 
chipul rotund și cu ochii vi
sători, a devenit o adevărată 
muncitoare, în sensul înalt și 
deplin al cuvîntului, un om 
de nădejde al colectivului în 
mijlocul căruia lucrează.

,.Să iei parte cu tot ce e 
mai bun în tine la construirea 
unei asemenea vieți...* — 
pentru Emilia Cheregi acea
sta nu e o simplă frază a- 
runcată din fuga condeiului 
în caietul de lectura, ci un a- 
devăxat crez in viață. Ea poa
te spune pe drept cuvînt că 
fabrica în care lucrează e și 
fabrica ei, deoarece — în mo
dul cel mai concret — a pus 
cărămizi la temelia construc
ției. Acum vreo doi ani. cînd 
unele secții ale fabricii erau 
în plină construcție. a luat 
parte. împreună eu ceilalți 
utemiști la munca patriotică 
pentru a le da cit mai grab
nic în folosință.

Muncitoare destoinică, frun
tașă la învățătură, utemistă 
inimoasă, gata să vină, la 
rindul ei. în sprijinul celor 
care abia deprind tainele me
seriei, iubitoare de muzică si 
poezie — în universul ei spi
ritual Eminescu și Arghezi se 
învecinează cu Mozart și 
Enescu — Emilia Cheregi tră
iește din plin inepuizabila 
bucurie a entuziasmului.

★
„Scumpa mea Lidia! Aș 

vrea sâ fii alături de mine 
ca să putem admira împreună 
frumusețea sălbatică și ului
toare a acestor locuri. Sînt 
zorii zilei, abia s-a luminat, 
iar priveliștea din jur te face 
să uiți de frigul care te pă
trunde pină-n oase. Munții 
Maramureșului, care-și întind 
brîul pietros pe tot cuprinsul 
zării, par o imensă cascadă 
încremenită. La ora aceasta a 
dimineții sclipesc în toate 
culorile curcubeului: de la 
verdele crud, violent, al pă
durilor de conifere pini la 
albul mătăsos al mestecănișu- 
rilor. In ce privește viața pe 
care o duc aici, nu-mi purta 
de grijă: muncesc cu spor, 
am poftă de mîncare, citesc 
ultimele cărți pe care mi 
le-am cumpărat săptămâna 
trecută la Vișeu, ascult ra
dioul... (dintr-o scrisoare a tâ
nărului geolog Nicolae Bîra 
către soția sa).

...Multe dintre amănuntele 
acelei expediții geologice — 
una dintre numeroasele la

Vedere din Ploiești. Noile construcții din centru.
Foto: AGERPRESputernic Îndemn pentru succese și mai mari

(Urmare din pag. l)

crete privind sporirea produc
ției vegetale și animale.

în telegrama regiunii Olte
nia, se arată printre altele : 
„Prin aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehni
ce, producția medie la hectar 
în anul 1965 va fi de 2 200 kg 
grîu, 3 000 kg porumb boabe, 
25 000 kg sfeclă de zahăr, 1 600 
kg floarea-soarelui. Efectivul 
de animale va ajunge la 
463 000 capete bovine, din care 
189 000 vaci, 750 000 porcine, 
peste 1 000 000 ovine, din care 
jumătate cu lină fină și semi- 
fină. La G.A.C. încărcătura la 
suta de hectare va fi de 23,5 
taurine, dintre care 11 vaci, 
33 porcine, din care 9 scroafe, 
80 ovine și 500—600 păsări."

„Deputății Sfatului popular 
regional București — se ara
tă într-o altă telegramă — 
împreună cu toți oamenii 
muncii din regiune î?i expri
mă hotărîrea de a realiza încă 
din anul acesta, în condiții 
climatice normale, producțiile

medii la hectar prevăzute de 
Congresul al III-lea al parti
dului pentru anul 1965- De 
asemenea, vom lupta pentru 
a realiza o creștere corespun
zătoare a efectivelor de ani
male și a producției anima
liere, livrind statului pînă la 
sfîrșitul anului 53 920 tone 
came și 1064 500 hectolitri 
lapte".

„în vederea sporirii conti
nue a efectivului de animale 
— se subliniază tn telegrama 
regiunii Crișana — vom de
pune toate eforturile pentru 
asigurarea bazei furajere, a- 
dăposturilor, îmbunătățirii ra
selor, pentru ca în 1962 să a- 
vem 350 000 bovine din care 
172 000 vaci cu lapte, pentru 
ca efectivul de porcine să 
crească la 470 000 de capete, 
iar numărul ovinelor la 
600 000“.

Sesiunea Sfatului popular 
regional Iași relevă printre 
altele: „Prin terminarea co
lectivizării avem posibilități 
nelimitate de a mobiliza ma

rea masă a țărănimii colecti
viste pentru a reda agricul
turii noi suprafețe, transfor
mând dealurile sterpe în te
renuri roditoare în care un 
loc de seamă îl vor ocupa 
viile și livezile. Pînă în anul 
1965 vom executa lucrări an- 
tierozionale pe o suprafață de 
250 000 hectare și vom planta 
pe terenurile improprii cultu
rii cerealelor și plantelor teh
nice 6 000 ha cu vii și 10 000 
ha cu livezi".

„în scopul îmbunătățirii a- 
provizionării centrelor munci
torești cu legume și zarzava
turi — se arată în telegrama 
regiunii Hunedoara — vom 
profila un număr de 20—25 
G.A.C. pentru aceste culturi. 
Suprafața livezilor de pomi 
fructiferi va crește în urmă
torii 2-3 ani la cel puțin 10 000 
ha, iar cea plantată cu viță 
de vie la ceî puțin 5 500 ha".

„Eforturile noastre sînt în
dreptate spre dezvoltarea a- 
vutului obștesc, principala 
cale de sporire a veniturilor

G.A.C., de întărire a puterii 
lor economice — se arată 
printre altele în telegrama re
giunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Prin dezvoltarea avu
tului obștesc, prin creșterea 
producției agricole, vegetale 
și animale, vom spori contri
buția noastră la fondul cen
tral de produse agricole al 
statului. Astfel ne angajăm ca 
anul acesta să livrăm pentru 
fondul central următoarele 
cantități de produse: grîu-se- 
cară — 50 600 tone, porumb 
— 22 000 tone, cartofi — 
69 200 tone, floarea-soarelui 
4 000 tone, sfeclă de zahăr — 
220 000 tone, carne — 30 520 
tone, lapte — 921 500 hectoli
tri, precum și însemnate can
tități de lînă, ouă și alte pro
duse agricole".

Regiunea Ploiești sublinia
ză : „Vom îndruma țărănimea 
colectivistă ca să unească gos
podăriile agricole colective 
mici în gospodării mari, pu
ternice, capabile să folosească 
cu mai multă eficiență pămîn- 
tul, mijloacele materiale, for

ța de muncă, să sporească pu
terea economică a G.A.C. prin 
creșterea avutului obștesc ra
portat la suta de hectare, a- 
locînd an de an fonduri spo
rite din veniturile realizate".

Sesiunea Sfatului popular al 
Capitalei arată printre altele: 
„în activitatea noastră ne vom 
călăuzi în permanență de 
indicațiile primite din partea 
conducerii partidului pentru 
ca zona preorășenească să de
vină un puternic bazin agro- 
alimentar care să satisfacă 
din ce în ce mai mult nevoile 
mereu crescînde ale oamenilor 
muncii din Capitală”.

Deputății sfaturilor popu
lare asigură conducerea parti- 
dului și guvernului că oame
nii muncii din regiunile res
pective nu vor precupeți nici 
un efort pentru a înfăptui cu 
cinste sarcinile ce le stau în 
față, că își vor închina în
treaga energie luptei pentru 
înflorirea agriculturii, pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialiste în patria noastră.

care a luat parte în cei șase 
ani de când a ieșit de pe băn
cile facultății — Nicolae 
Bîra nu le-a povestit în res
pectiva scrisoare. „N-am avut 
timp“ — ne spune dînsul cu 
un surîs hîtru. Mai curînd 
însă sîntem dispuși să cre
dem că, pur și simplu, n-a 
vrut s-o sperie. Căci o expe
diție geologică nu e numai 
desfătarea cu măreția peisa
jelor, ci în primul rînd o 
muncă asiduă, îndîrjită și, a- 
deseori, o luptă crincenă cu 
cele mai neașteptate și teri
bile greutăți.

Se găsea tocmai pe vîrful 
Blestematul (cum îi spun lo
calnicii) — un loc arid, pie
tros, acoperit cu un jnepeniș 
des ca peria. Avea de străbă
tut singur o porțiune destul 
de mare spre a întocmi profi
lul geologic al vîrfului. Din 
senin, în tăriile cerului s-au 
îngrămădit gigantice carava
ne de nori cenușii, care au 
început să reverse o ploaie 
amestecată cu zăpadă, un po
top de ace ascuțite care bi- 
ciuiau obrajii, ochii, nările cu 
o furie dezlănțuită.

Nicolae Bîra n-a stat o cli
pă în cumpănă. Știa că la 
sfîrșitul săptămînii trebuie 
să se întoarcă la centrul ex
pediției cu harta profilului 
geologic, de care depindeau 
toate căutările ulterioare prin 
această regiune. Onoarea lui 
de tînăr comunist nu-i îngă
duia să dea înapoi : ce fel 
de comunist este acela care 
se înfricoșează în fața unei 
furtuni înghețate ?

Prin jnepeniș înainta cu 
greu. Nu numai că bocancii 
i se afundau adine în zăpadă, 
nu numai că pietrele, in mul
te locuri, se clătinau, amenin- 
țind să-l împingă pe buza 
prâpastiei, dar crengile dese 
ale jnepenilor deveniseră as
cuțite ca briciul, biciuindu-i 
fața, însingerind-o. Din loc 
în loc se apleca, scormonea 
pătura din ce în ce mai groa
să de zăpadă, smulgea cu 
târnăcopul frânturi de stîncă, 
le cerceta, le aduna în ruc
sac. Nici nu mai simțea greu
tatea poverii pe care o purta 
în spate, cuprins de îndîrjire 
în lupta cu vintul, cu zăpada, 
cu stînca. cu ramurile tăioase 
ale pomilor.

Noaptea se retrăgea pe la 
cite o stînă, mînca, își oblo
jea zgîrîieturile, mai cerceta 
la lumina lanternei pietrele 
strînse în rucsac, pentru ca 
a doua zi în zori s-o ia de la 
început, cu aceeași crincenă 
voință de a-și duce la bun 
sfîrșit însărcinarea. Și, ca un 
făcut, pînă la sfîrșitul săptă
mînii n-a încetat nici o cli
pă năprasnica furtună înghe
țată.

...Duminică dimineața Nico
lae Bîra a coborît de pe mun
te. Era ostenit, cu pleoapele 
atîrnînd, grele ca plumbul, 
dar cu rucsacul plin de pre
țioasa comoară și cu o hîrtie 
plină de încrucișări de linii 
și puncte — o simplă hartă 
geologică. A dormit o oră, 
apoi s-a trezit, ca împins de 
un resort, s-a bărbierit, și-a 
schimbat hainele și s-a urcat 
în prima mașină care i-a ie
șit în cale : la ora 11 era aș
teptat în satul Rozavlea să 
țină o conferință la căminul 
cultural, cu tema „Adevărații 
căutători de comori". în du
minica aceea a mai ținut con
ferințe pe aceeași temă în sa
tele Șieu, Cuhea, Dragomi- 
rești.

Pretutindeni, sătenii îl as
cultau cu luare aminte pe tî- 
nărul acesta vînjos și plin de 
viață, care le dezvăluia în cu
vinte simple, care merg la 
inimă, frumusețile fără sea
măn ale geologiei, roadele po
liticii partidului de valorifi
care a avuțiilor țării, și între
zăreau în ochii lui încercănați 
o flacără mistuitoare. Era nu 
numai pasiunea unui om în
drăgostit de meseria sa, ci cu 
mult mai mult: entuziasmul 
unui tînăr al vremii noastre, 
al unui tînăr comunist pentru 
care nu există țel mai înalt 
în viață decît să contribuie 
cu toate puterile sale la spo
rirea acestor avuții.

★
„Viața mi se scurge, la pri

ma vedere, monoton: event-

mente deosebite nu se întîm
plă aici, la Grebeniș, nu nu
mai în fiecare zi, dar nici mă
car în fiecare lună. Și totuși, 
fiecare zi e atît de plină, de 
bogată, o trăiesc atît de in
tens, îneît nici nu-mi dau sea
ma cînd a trecut. Și nu mă 
simt deloc obosit. Acum de 
abia înțeleg cită dreptate 
avea Gorki cînd spunea: omul 
simte că trăiește doar atunci 
cînd trăiește nu numai pen
tru el, ci pentru toți..." (din 
jurnalul tânărului inginer a- 
gronom loan Ardeleanu din 
gospodăria colectivă Grebe
niș, raionul Luduș, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară).

în cei doi ani de cînd loan 
Ardeleanu lucrează în gospo
dăria din Grebeniș, a ajuns 
să fie cunoscut pînă și de 
țîncii din comună. S-a inte
grat atît de deplin și firesc 
în viața gospodăriei și a sa
tului, îneît mulți colectiviști 
ar fi gata să jure că e de cînd 
lumea printre ei. 
este însă, că loan 
e, de felul lui, de 
leul Silvaniei. Cînd 
facultatea, nu s-a 
se întoarcă în locurile natale, 
ci — împreună cu alți ute
miști — a cerut să fie trimis 
acolo unde este mai greu și 
unde e mai mare nevoie de 
mintea și de brațele sale. Și 
a fost trimis aici, în satul 
acesta îndepărtat, cu drumuri 
noroioase dar cu oameni vred
nici, hotarîți să-și făurească 
o viață cum nu a mai fost pe 
plaiurile lor.

Pe loan Ardeleanu, cîtu-i 
ziua de mare — mai ales 
acum, în toiul muncilor de 
primăvară — nu-i chip să-1 
găsești într-un singur loc. Ba 
e pe cîmp, îndrumîna brigă
zile să semene cu grijă ogo
rul, în așa fel îneît, nici o să- 
mință să nu se irosească, ba 
e in vie, controlînd cu luare 
aminte lucrările și dînd sfa
turi prețioase celor care 
muncesc la terasările pentru 
noile plantații, ba e la graj
duri cercetînd munca crescă
torilor de vite. Cum prinde 
un minut mai slobod, se re
pede la terenurile experimen
tale ca să vadă cu ochii lui 
cum se prezintă lucrările. 
Terenurilor experimentale el 
le-a dat denumirea grăitoare 
de „agitatori agrotehnici". 
Prin ele le-a demonstrat anul 
trecut colectiviștilor că se pot 
obține recolte — nemaiîntîl- 
nite în părțile lor — de 
6.000 kg de porumb sau șapte 
vagoane de sfeclă la hectar. 
Prin ele i-a convins să lupte 
în anul acesta pentru obți
nerea, de pe 95 ha, a cel pu
țin 5.000 kg de porumb boabe 
la hectar, în condiții de ne- 
irigare și să extindă soiuri 
de sfeclă de înaltă producti
vitate.

Nelipsit din mijlocul tinere
tului, loan Ardeleanu poate 
fi văzut într-o seară ținînd 
în fața tinerilor o expunere 
pe teme agrotehnice, în altă 
seară prezidînd cu competen
ță și haz un concurs „Cine 
știe, cîștigă", iar duminica 
luînd parte la întrecerile lor 
sportive. La nimic nu rămîne 
indiferent, totul îl privește, 
totul este al lui, la tot ce se 
înfăptuiește trebuie neapărat 
să pună și el umărul. De 
aici senzația, care nu-1 pă
răsește niciodată, de trăire 
din plin, intensă, a vieții de 
aici, entuziasmul său mereu 
viu, molipsitor, efervescent, la 
o temperatură care e în stare 
să topească toate obstacolele.

★
Fizicienii și chimiștii cu

nosc o graniță neînscrisă pe 
nici o hartă a lumii. Se nu
mește. „granița de diamant". 
E vorba de granița tăriei 
corpurilor. Nenumărate cerce
tări se fac pentru a se de
păși această graniță, pînă 
acum intangibilă.

Scriind despre tinerii ace
știa, educați de partid, m-a 
urmărit tot timpul un gînd; 
„granița de diamant" este de
pășită numai de forța entu
ziasmului, atît de specific ti
nereții, pe care comuniștii 
l-au descătușat în milioane 
de tineri, călăuzindu-1 pe o 
albie vastă, spre un țel lu
minos.

Adevărul 
Ardeleanu 
prin Șim- 
a absolvit 
grăbit să

Cu prilejul zilei naționale
a Italiei

Ministrul Italiei Ia Bucu
rești, Alberto Paverl Fonta
na, a oferit sîmbătă după- 
amiază o recepție cu prilejul 
zilei de 2 iunie, sărbătoare 
națională a Italiei — aniver
sarea Republicii.

Au participat Comeliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor 
Externe, Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului Exte
rior, Voinea Marinescu, mi
nistrul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, membri ai con
ducerii unor ministere, con
ducători al unor instituții

centrale, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Sîmbătă seara, cu prilejul 

zilei naționale a Italiei tri
misul extraordinar și pleni
potențiar al Italiei la Bucu
rești, Alberto Paveri Fontana, 
a rostit o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

Noi unități sanitare pentru copii
Zilele acestea au fost date 

în folosință noi unități sâni- 
tare pentru copii. In stațiu
nea balneară Brădet, regiunea 
Argeș, a fost înființat un sa
natoriu cu 160 de paturi pen
tru cei suferinzi de reuma
tism și afecțiuni urologice. 
Pentru tratamentul afecțiuni
lor căilor respiratorii, în sta
țiunea balneo-climatică Slănic 
Moldova a fost deschis un sa

natoriu cu 146 de paturi., iar 
la Techirghiol a fost dat în 
folosință un sanatoriu de reu
matologie, avînd o capacitate 
de 600 de paturi.

In stațiunile de pe litoral 
au fost deschise sanatorii de 
copii, cu o capacitate totală 
de 840 de paturi, pentru tra
tamentul rahitismului și 
T.B.C- extrapulmonar.

(Agerpres)
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Tratativele de dezarmare
de la Geneva

GENEVA 2 (Agerpres). — La 
cea de-a 47-a ședință plenară 
a Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare au continuat lucră
rile în legătură cu proiectul 
de tratat privind dezarmarea 
generală și totală.

Reprezentantul Indiei s-a re
ferit îndeosebi la necesitatea 
interzicerii și distrugerii cît 
mai grabnice a armei nucleare 
și a celorlalte tipuri de arme 
de exterminare în masă.

Delegatul american a încer
cat să fundamenteze poziția 
S-U.A. care împiedică să se 
pună de acord unele preve
deri importante din proiectul 
de tratat.

V. A. Zorin a făcut apoi o 
analiză a proiectului de lucru 
a primului capitol din trata
tul cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

Acest proiect, a declarat el, 
reflectă într-o anumită mă
sură acordul realizat între 
delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. 
în urma unor tratative înde
lungate. Din păcate, proiectul 
prezentat cuprinde și o serie 
de prevederi asupra cărora nu 
s-a căzut de acord.

In cursul tratativelor cu 
delegația americană, a spus

Răscoală
în Venezuela
CARACAS 2 (Agerpres). — 
Sîmbătă s-a anunțat că 

garnizoana din Puerto Ca
bello, cea mai importantă 
bază militară maritimă a Ve- 
nezuelei, situată la aproxi
mativ 200 de km de capitala 
țării s-a revoltat împotriva 
guvernului Betancourt. Șeful 
răsculaților este căpitanul 
Medina Silva, comandantul 
adjunct al bazei. Corespon
dentul agenției France Pres- 
se relatează că, potrivit unor 
știri primite la Caracas, uni
tăți cantonate la Moron și în 
alte localități situate în apro-: 
pierea bazei Puerto Cabello 
s-au alăturat insurgenților.

Aceasta este a doua revol
tă armată împotriva Iui Be
tancourt în decursul unei 
singure luni. Cealaltă s-a des
fășurat cu puține săptămîni 
în urmă la Carupano, o altă 
importantă bază maritimă. Ea 
a fost înăbușită după lupte 
grele de trupele trimise de 
Betancourt, iar conducătorii 
unității insurgente judecați și 
condamnați la ani grei de în
chisoare.

Corespondenții agențiilor de 
presă occidentale consideră 
că cele două revolte militare 
izbucnite la atît de scurtă 
distanță una de alta oglin
desc în mod grăitor starea de 
spirit din această țară și os
tilitatea care înconjoară re
gimul președintelui Betan
court. Corespondentul agen
ției U.P.I. amintește în acea
stă ordine de idei și rezulta
tele simptomatice ale recen
telor alegeri pentru condu
cerea puternicei Federații a 
studenților 
ședințe al 
relatează 
fost ales 
cunoscut
sa progresistă și în alte func
ții de conducere au fost aleși 
siudenți cu orientare similară 
care au înfrînt pe candidații 
de dreapta.

în continuare reprezentantul 
sovietic, am stăruit cu perse
verență ca textul care ar fi 
adoptat de comun acord să 
cuprindă prevederi precise și 
clare cu privire la interzicerea 
și lichidarea armei nucleare 
de exterminare în masă.

In ciuda tuturor eforturilor 
noastre, delegația S.U.A. a 
refuzat să includă în proiec
tul primului capitol al trata
tului stipulația cu privire la 
interzicerea armei nucleare.

Reprezentantul sovietic a 
spus că această poziție a Sta
telor Unite se explică prin a- 
ceea că ele caută să mențină 
arma nucleară ca forță de in
timidare împotriva popoare
lor.

V. A. Zorin s-a referit în 
încheiere la divergențele în ce 
privește abordarea de către 
părți a problemei controlului 
și a Organizației Națiunilor 
Unite.

El a arătat că Uniunea So
vietică se situează pe poziția 
întăririi O.N.U. ca organizație 
pentru 
rii între 
ținerea 
S.U.A., 
dreptată 
evitarea 
lor Unite și a organului său 
principal, răspunzător pentru 
menținerea și întărirea păcii 
Consiliul de Securitate.

înainte de închiderea ședin
ței plenare, reprezentantul 
R.A.U., care a prezidat a- 
ceastă ședință, a amintit mem
brilor comitetului de propu
nerea delegatului Nigeriei 
prezentată Ia una din ședin
țele precedente, de a se în
trerupe pe o lună lucrările 
comitetului.

Intrucît nici un membru al 
comitetului n-a obiectat împo. 
triva acestei propuneri, s-a 
hotărît ca Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare să-și 
întrerupă lucrările pe peri
oada 15 iunie 16 iulie.

Următoarea ședință plenară 
comitetului va avea loc la 
iunie.

dezvoltarea colaboră- 
state și pentru men- 
păcii, iar poziția 

dimpotrivă, este în
spre subminarea și 

organizației Națiuni-

a
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MOSCOVA. — La 2 iunie N. S. 

Hrușciov l-a primit la Kremlin pe 
generalul Kong Le, președintele 
Consiliului militar suprem al Lao- 
sului, și pe ceilalți membri ai de
legației militare laoțiene care se 
află la Moscova. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

LONDRA. — La librăria „Bet
ter Books LTD'' din Londra s-a 
deschis o expoziție a cărții ro- 
mînești, organizată de editura Ox
ford University Press și Cartimex. 
In vitrinele librăriei au fost ex
puse cca. 600 de volume din do
meniile științei, artei, literaturii 
etc. Expoziția se bucură de apre
cierea vizitatorilor.

DELHI. — 
pierdută" de 
fost tradusă 
telugu.

Piesa „O scrisoare 
L. Caragiale a 
India in limba

I. 
in

din Caracas. Pre- 
acestei organizații, 
corespondentul, a 
Americo Martin, 

pentru orientarea

pămintul Norre- 
iarna. In iatrea-

OSLO. — Pe 
giei s-a reîntors 
ga țară a căzut ninsoare si lapo- 
viță. Locuitorii unor localități de 
munte au reluat schiurile. mulțu
miți de această unică posibilitate 
de a se plimba vara cu schiurile. 
Chiar și la Oslo temperatura a 
scăzut sub zero.

WASH1NGTON. — Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. a 
declarat că la 1 iunie S.U.A. au 
efectuat in statul Nevada o nouă 
explozie nucleară subterană — a 
35-a din actuala serie de expe-

La inaugurarea Palatului Pionieri
lor din Moscova : pionieri îl 

salută pe N. S. Hrușciov.
Telefoto : AGERPRES-TASS

In apărarea 
patrioților greci 

întemnițați
ATENA 2 (Agerpres) - Cu 

prilejul împlinirii a 21 de ani 
de cînd Manolis Glezos îm
preună cu Sandas au smuls 
de pe Acropole la 31 mai 1941 
drapelul cu zvastica hitleristă, 
Passalidis, președintele Comi
tetului Executiv al Parti
dului Uniunea Democrata de 
stînga, a propus în parlament 
ca acesta să proclame oficial 
pe Glezos și Sandas eroi na
ționali ai Greciei.

Un grup de fruntași de sea
mă ai vieții publice, printre 
care o serie de foști miniștri 
și generali, au cerut guvernu
lui să pună în libertate pe 
Glezos.

Considerăm ca o datorie 
patriotică să ridicăm glasul 
de protest împotriva deține
rii în închisoare a erou-lui 
nostru național, Glezos, în 
timp ce națiunea ar trebui 
să-1 cinstească, iar fapta lui 
de eroism să fie 
exemplu tineretului, 
rat ei.

După cum anunță 
la 31 mai, deținuții 
din închisoarea de pe insula 
Egina, unde este deținut Gle
zos, și din închisoarea din 
Trikal-a au declarat o grevă 
a foamei de 24 de ore, cerînd 
amnistia generală și elibera
rea lor din închisoare.

Mitingul prieteniei 
tineretului cuban

si sovietic3

dată ca 
au decla-

„Avghi“, 
politici

rienfe nucleare subterane ameri
cane.

MOSCOVA. — U 1 funie, 
doamna Hartini Sukarno, soția 
președintelui Republicii Indone
zia, a sorit la Moscova Intr-o vi
zită neoficială.

ROMA. — La 2 iunie Italia a 
sărbătorit ziua republicii. Ca a- 
cest prilej la Roma a avut loc o 
paradă militară la care au asistat 
președintele republicii, Segru. se
rul guvernului. Fanion!, și alți 
conducători italieni, membri ai 
parlamentului precum și repre
zentanți ai misiunilor diplomatice.

BUDAPESTA. — La 1 fu/ue au 
con fumat fucrdriJe celei de-a 25-a 
sesiuni a Comitetului executiv al 
Federației Sindicale Mondiale. Se
siunea a discutat raportul secre
tarului general al FS.M., Lours 
SanjanL despre situația interna- 
ț.cnali si Îndeplinirea programu
lui de acțiuni și a rezoluțiilor a- 
doptate de cel de-al V-lea Con
gres mondtal al sindicatelor. Au 
luat euvlntul la discuții reprezen
tanții sindicatelor din Franța. 
R. P. Ungară. R.P.D. Coreeană, 
R. P. Romlni. R. P. Polonă. Cipru 
și alții. Vorbi tarii au aproba! ca
racterizarea luptei clasei munci
toare făcută In raportul /uf Louis 
Saillant. au kos In evidență 
saccesele obținute de clasa mun
citoare în lupta pentru drepturile 
ei sociale. Ei au aprobat In mod 
unanim convocarea ta Moscova a 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală si pace.

Biruințe ale muncitorilor
greviști din Spania

Noutăți sovietice

Cindirea

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: In palatul 
Congreselor din Kremlin a 
avut loc un mare miting al 
prieteniei tineretului cuban și 
sovietic la care au participat 
5.000 de tineri și tinere din 
Moscova, precum și 1.000 de 
tineri țărani 
căpătat în 
diplome de 
agricultură.

Tinerii cubani au fost sa
lutați de reprezentanți ai ti
neretului din Capitala Uniu
nii Sovieti-ce. A luat apoi 
cuvîntul Maximo Dias Rodri- 
guez care a citit scrisoarea 
de salut a tinerilor țărani 
cubani adresată Comitetului 
Central al P.C.U.S. și lui 
Nikita Sergheevici Hrușciov.

Au mai vorbit Benito Be- 
sada Ramos, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Cubei, și 
Serghei Pavlov, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.L.

La mitingul prieteniei tine
retului cuban și sovietic N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a rostit o cuvîntare.

Salutîndu-i pe tinerii țărani 
cubani care au - -
școlile sovietice diplome de 
mecanizatori în agricultură, 
N. S. Hrușciov, a subliniat că 
îi așteaptă o muncă impor
tantă și susținută, că au de 
luptat „împotriva dușmanului 
intern și împotriva dificultă
ților Interne", ceea ce „nece-

cubani care au 
școlile sovietice 
mecanizatori în

căpătat în

PE SCURT
La 2 iunie cea de-a 25-a sesiu

ne a comitetului executiv al 
F.SJ4.. care se desfășoară la Bu
dapesta, a trecut la discutarea ce
hii de-al doilea punct de pe ordi
nea de zi. E. Teodor eseu, secre
tară a F.SJ4., a prezentat un ra
port despre pregătirile în vede
rea celei 
sindicale 
problemele

de-a doua conferințe 
internaționale pentru 
femeilor muncitoare.

Delegația de pre-VIEN’A. 
sedinți ai sfaturilor populare din 
orașele Constanța, Timișoara, 
lari si Galați, care se află în pre
zent in Austria la invitația Aso
ciației primarilor din această țară 
s. a primarului orașului Viena, a 
făcut vizite la unele instituții co- 
munale. de artă și a participat Ia 
manifestările care au loc în ca
drul săptăminilor festive vieneze. 
Cu ocazia prezenței delegației ro- 
mine In capitala Austriei, Franz 
lonas, primarul orașului Viena, a 
oferit un prinz.

NEW YORK. — După cum co
munică agențiile americane de in
formații, Comandamentul forțelor 
armate aeriene ale S.U.A. a anun
țat lansarea unui satelit „secret” 
de Ia baza de aviație Vandenberg 
(California). Ca șl în celelalte ca
zuri, nici timpul, nici 
nici scopul lansării nu 
nunțate. Totuși, presa 
nu face un secret din
acești sateliți îndeplinesc 
de spioni în Cosmos.

orbita șl 
au fost a- 
americană 
faptul că 

rolul

sită o profundă înțelegere a 
proceselor care au loc în 
țară”.

N. S. Hrușciov a amintit 
că și Uniunea Sovietică a 
întîmpinat greutăți după Re
voluția din Octombrie.

El a arătat că poporului 
cuban îi este ceva mai ușor 
să lichideze dificultățile, de
oarece după revoluție nu a 
fost singur așa cum s-a în
tîmplat cu poporul sovietic. 
„U.RJS.S. ajută Cuba și făgă
duiește acest ajutor și pe vii
tor".

N. S. Hrușciov a vorbit în 
continuare despre creșterea 
prețurilor la unele produse a- 
limentare în U.R.S.S. ca mă
sură necesară, dar vremelni
că, arătînd că ea va contri
bui la avîntul rapid al agri
culturii.

N. S. Hrușciov și-a expri
mat convingerea fermă că ?n 
Uniunea Sovietică va fi creat 
un belșug de produse ali
mentare, 
dușmanii 
vrea ca U.R.S.S. să ia o altă 
hotărîre — să reducă cheltu
ielile pentru apărare și prin 
aceasta să creeze condițiile 
pe care dușmanii le așteaptă 
de mult. „Acest lucru nu se 
va întîmpla niciodată", a spus 
N. S. Hrușciov.

Nici un muncitor conștient, 
nici nu țăran sau intelectual 
conștient nu va fi de acord 
ca în condițiile actuale Uniu
nea Sovietică să reducă chel
tuielile de apărare.

N. S. Hrușciov a urat ti
nerilor cubani fericire, fermi
tate și curaj. „Pentru a fl 
curajos trebuie sâ știi pentru 
ce lupți”, a spus el.

Vorbitorul a rugat să se 
transmită cele mai fierbinți 
urări de bine lui Fidel Cas
tro, tuturor revoluționarilor 
care s-au unit sub conduce
rea lui Fidel Castro și recon
struiesc acum economia Cu- 
bei pe baze socialiste, între
gului popor cuban.

MADRID 2 (Agerpres). — 
Știrile sosite de la Madrid a- 
rată că în ciuda marilor greu
tăți ale luptei greviste, dat 
fiind interzicerea grevelor de 
către legislația fascistă a lui 
Franco, în numeroase între
prinderi din Spania greviștii 
obțin succese însemnate.

Agenția United Press Inter
national transmite că minerii 
spanioli au obținut o impor
tantă victorie. Guvernul spa
niol a anunțat la 2 iunie că a 
introdus tarife de salarizare 
uniforme în locul sistemului 
practicat pînă -n prezent, 
după care minerii erau plă
tiți în funcție de calitatea căr
bunelui extras în diferite re
giuni ale țăriL Salariile de 
bază au fost majorate în une
le cazuri, de la 39 pesetas 
70 pesetas.

In regiunile Barcelona și 
Catalonia, muncitorii de 
întreprinderile de mase plas
tice i-au obligat pe patroni să 
le satisfacă o importantă re
vendicare — dublarea sala
riilor. De asemenea, munci
torii de la turnătoriile Socie
tății „Fundiciones Suner”, si
tuate în apropiere de Barce
lona, cît și textiliștii de la țe- 
sătoriile întreprinderii „Tex
til Suns” au smuls patronilor 
ridicarea salariilor.

Acestea sînt doar cîteva din 
succesele obținute de munci
torii greviști spanioli, succese 
pe care guvernul franchist 
caută să le treacă sub tăcere, 
din dorința de a 
porului spaniol 
mișcării greviste 
țele sale.

Aceste succese 
pe oamenii muncii spanioli 
la continuarea cu hotărîre a 
luptei lor. Izbucnesc focare

la

la

ascunde po- 
amploarea 

și consecin-

însuflețesc

El a subliniat că 
socialismului ar

Tanganica devine 
republică

DAR-ES-SALAM 2 (Agerpres). 
— „La 9 decembrie a.c. Tan
ganica va deveni republică” — 
a declarat primul ministru Ka- 
wawa în cadrul unei conferințe 
de presă.

După cum se știe, această țară 
din Africa tropicală orientală, cu 
peste 9 milioane de locuitori, 
și-a cucerit independența la 
sfîrșitul anului trecut. Colonia
liștii englezi au elaborat însă, 
pentru Tanganica o constituție 
care să le mențină avantajele lor 
în această țară.

In conferința de presă amin
tită, primul ministru Kawawa a 
dat citire unui document guver
namental în care se preconizea
ză „elaborarea unei noi consti
tuții care să fie mai potrivită 
pentru un stat african indepen
dent”.

noi de greve, se organizează 
greve parțiale și greve ale 
„brațelor încrucișate”.

Asemenea greve au cuprins, 
de pildă, scrie ziarul „L’Hu- 
manite”, toate întreprinderile 
industriale din provinciiile 
Biscaya și Guipuzcoa.

Același ziar relatează că la 
Barcelona oamenii muncii de 
la întreprinderile din acest 
oraș reiau lucrul pe măsură 
ce obțin satisfacerea revendi
cărilor lor și după cîteva zile 
încetează din nou să mai lu
creze, cerînd satisfacerea 
unor revendicări mai impor
tante. Numărul muncitorilor 
care acționează în acest fel 
este evaluat la peste 50.000.

„L’Humanit£” relatează, de 
asemenea, că profunde fră- 
mîntărj domnesc și în unele 
regiuni agricole ale Spaniei.

si cibernetica
MOSCOVA 2 (Agerpres).

TASS transmite: într-un re
ferat intitulat „Gîndirea și ci
bernetica” prezentat la con
ferința unională în probleme
le filozofice ale ciberneticii, 
profesorul Viktor Glușkov, 
membru al Academiei de Ști
ințe din R.S.S. Ucraineană, a- 
rată că în principiu o mașină 
cibernetâcă poate fi determi
nată să parcurgă toate sta
diile de evoluție ale cunoaș
terii. Omul de știință sovietic 
consideră că pentru aceasta 
este necesară introducerea în 
mașină a informațiilor cu pri
vire la legitățile de bază ale 
dezvoltării vieții (ereditate, 
mutație, selecție naturală) și 
procesele fizice care au avut 
loc pe pămînt de la începu
tul nașterii vieții.

Opiniile realiste
ale unui savant american

WASHINGTON 2 (Ager
pres) — După cum relatează 
agenția Associated Press, cu
noscutul om de știința ame
rican Don Leet, profesor la 
Universitatea Harvard, scrie 
în numărul pe iunie al re
vistei „Scientific American" 
că exploziile nucleare subte
rane pot fi descoperite și 
deosebite de cutremurele seis
mice cu ajutorul instrumen
telor actualmente în uz.

Se știe că cercurile condu-

cătoare americane își bazează 
refuzul lor de a înceta expe
riențele nucleare fără un 
control internațional pe argu
mentul că exploziile subte
rane nu ar putea fi altminteri 
detectate.

„Nu văd nici un motiv pen
tru care instrumentele exis
tente și tehnica modernă să 
nu poată înregistra, detecta, 
identifica și localiza expe
riențele nucleare subterane", 
spune Don Leet în articolul 
său.

După crahul
de la bursa din New York

■
 ecentele evenimen

te de -la Bursa din

New York, cînd 
Wall Street-ul a 
fost în pragul cra
hului financiar, 
precum și repercu

siunile resimțite la toate burse
le din principalele capitale eu
ropene nu au rămas fără ecou 
în presa internațională. Nume
roase ziare burgheze continuă să 
se ocupe de factorii care au 
provocat puternicul dezechilibru 
financiar.

Ziarul britanic „TIMES” con
sideră că motivele recentei pră
bușiri a acțiunilor nu trebuie 
căutate în împrejurări de supra
față, ci în înșiși factorii econo
mici. Pe această linie ziarul își 
exprimă părerea că, în ciuda 
afirmațiilor administrației Ke
nnedy, referitoare la „intensifi
carea ritmului expansiunii eco
nomice”, economia americană 
continuă să stagneze. „Problema 
este dacă ritmul de creștere a 
economiei poate fi intensificat 
și dacă nivelul șomajului poate 
fi redus. Iată unde încep să se 
strecoare îndoieli serioase”. Re- 
ferindu-se în continuare la pro
blema șomajului, „TIMES” scrie: 
„In urmă cu peste un an, ad
ministrația spera că procentul 
șomajului va scădea pînă în 
vara aceasta la 4,5 la sută din 
totalul forței de muncă. In pre
zent ea se întreabă dacă pînă 
la sfîrșitul anului poate să re
ducă acest procent măcar la 5 
la sută”. „Zguduirea produsă la 
Wall Street impune Casei Albe 
să facă o declarație”, care să 
spulbere neîncrederea — scrie 
cotidianul american „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE”. 
Ziarul cere administrației să in
tervină pentru a împrăștia ne
liniștea care s-a răspîndit asu
pra lumii de afaceri americane

în legătură cu șubrezenia siste
mului economic american. „De
ținători de capitaluri văd o ba
lanță de plăți în mod primej
dios dezechilibrată, în timp ce 
rezervele de aur continuă să 
se scurgă. încrederea străinătă
ții în dolar este măcinată de 
acumularea deficitelor, pe 
măsură ce făgăduiala unui bogat 
buget echilibrat devine tot mai 
neconvingătoare”. „Factorul ho- 
tărîtor al ultimei scăderi a 
cursului acțiunilor Wall Street- 
ului — scrie un alt ziar bur
ghez, cotidianul 
„DIE WELT” — îl 
situația economică, 
conjuncturii. Existau 
ranțe, și chiar unele 
tr-un nou avînt. 1 
săptămîni însă, aceste speranțe 
s-au dovedit tot mai mult a 
fi înșelătoare și exagerate”. Co
menzile nu și-au încetinit nu
mai ritmul, ci în februarie nu
mărul lor a scăzut în mod con
siderabil ; s-a trecut la o redu
cere a stocului de mărfuri, ceea

vest-gernian 
constituie 

aprecierea 
i unele spe- 
t indicii, în- 
In ultimele

ce a constituit indiciul că avîn- 
tul a luat sfirșit și că economia 
ar putea să intre chiar într-o 
anumită stare de stagnare. Aici 
dăm de rădăcinile scăderii 
cursului Wall Street-ului, de ră
dăcinile situației precare a 
burselor americane — conchide 
„DIE WELT”. Referindu-se în 
continuare la repercusiunile pe 
care le-a avut scăderea valorii 
acțiunilor la bursa din Aew 
York asupra bursei vest-germa- 

„DIE WELT” scrie: „Toate 
influențat într-o 
bursele vest-ger- 
slabe și ușor de 

dependente de 
străinătate și, în

ne, 
acestea au 
mare măsură 
mane, oricum 
contaminat și 
bursele din 
special, de cea din Neiv York, 
deoarece noi ne aflăm din ce 
în ce mai mult la cheremul 
"Wall Street-ului”. 
că aceiași 
și cei din 
la rîndul 
cursurilor 
mane.

factori
S.U.A. 
lor, 

acțiunilor

Ziarul arată 
economici ca 
au contribuit, 
la prăbușirea 

vest-ger-

Alarmă în iglouri
23.000 de eschimoși 

din Alaska luptă 
pentru drepturile lor

„Cinci militari americani au fost răniți la
3 mai în cursul luptelor din Vietnamul de 
ud”, — anunța deunăzi agenția UNITED 

PRESS INTERNATIONAL. Asemenea comunica
te laconice sînt tot mai frecvente în relată
rile agențiilor de presă privind situația din 
Vietnamul de sud. Ele constituie o dovadă eloc
ventă a netemeiniciei afirmațiilor oficiale ame
ricane, potrivit cărora cei peste 5 000 de sol
dați și ofițeri americani trimiși să salveze dic
tatura diemistă, care se clatină sub loviturile 
mișcării de eliberare naționale, nu ar participa 
la lupta împotriva patrioților sud-vietnamezi.

0 seamă de documente fotografice vin să în
tregească imaginea intervenției brutale, fățișă a

S.U.A. în sprijinul regimului dictatorial al lui 
Ngo Dinh Diem, urît de întregul popor al Viet
namului de sud.

Iată cîteva fotografii reproduse din revistele 
germane ,NEUE BERLINER 1LUSTRIERTE” și 
„ZE1T IM BILD”. Fotografia I reprezintă pe 
căpitanul Rost din armata S.U.A. dirijînd un 
atac barbar împotriva patrioților sud-vietnamezi 
în preajma localității Nha Trang, la 500 kilo- 
metri nord de Saigon. In fotografia 2-a putem 
vedea urmările sîngeroasei acțiuni care s-a 
bucurat de comanda și participarea directă . ac
tivă a ofițerului american : cîțiva dintre cei 16 
patrioți uciși. Fotografia a 3-a arată un aspect 
de la o altă acțiune împotriva populației paș-

nice sud-vietnameze, acțiune la care au parti
cipat, așa cum se vede, militari americani.

Faptele arată însă că nici sutele de tone de 
armament american livrate dictaturii diemiste, 
nici intervenția directă a militarilor americani, 
nu pot infringe lupta dreaptă a forțelor pa
triotice.

Sosit de curînd dintr-un turneu de inspecție 
în 'Vietnamul de sud, ministrul de război al 
S.U.A. și-a exprimat — așa cum relata Agen
ția REUTER — „mînia față de totala lipsă de 
eficacitate în operațiunile contra partizanilor”. 
Iar amiralul american Felt a fost nevoit să 
recunoască: „operațiunile de curățire din Viet
namul de sud n-au nici un fel de șansă se-

elă-

ho- 
zeci

rioasă să ducă la distrugerea sau chiar la 
birea mișcării de partizani”.

Zilele trecute oficialitățile din S.U.A. ati 
tărît să trimită în Vietnamul de sud cîteva 
de mii de mici aparate de radio-comunicație
cu care „să fie înzestrați funcționarii princi
pali ai administrației diemiste”. Agențiile de 
presă relatau că această măsură a fost luată 
deoarece „o mare parte a teritoriului e contro
lat de partizani și autoritățile guvernamentale 
din diferite localități nu pot altfel comunica 
între ele”.

Faptul acesta exprimă foarte elocvent nepu
tința dictaturii diemiste și a tutorilor ei ameri
cani de a înăbuși lupta de eliberare națională 
a poporului din Vietnamul de sud.

n localitățile să
pate în zăpadă 
ale eschimoșilor 
din Alaska dom
nește consterna
rea și amărăciu

nea. Iglou-rile, 
cum sînt numite aceste locu
ințe în limba eschimoșilor și 
cei ce le populează sînt ame
nințați de o gravă primejdie 
care pune problema supra
viețuirii celor 23 000 de „fețe 
palide” din această regiune. 
Este adevărat nu a izbucnit 
nici un cataclism natural și 
nici nu s-a produs o invazie 
nemaiîntîlnită de animale săl
batice. Primejdia este apreci
ată însă drept mult mai gravă 
intrucît vine din partea... gu
vernului S.U.A.

In anul 1884, la 17 ani după 
ce Alaska a fost cumpărată 
de Statele Unite, Congresul 
american care a luat atunci 
în discuție pentru prima oară 
problema locuitorilor regiunii 
arctice a promis că drepturile, 
moștenite din tată în fiu, ale 
eschimoșilor vor fi respectate. 
Așa cum 
și cu alte 
ticienilor 
te aceste 
numai pe 
fiecare an o delegație a eschi
moșilor s-a îndreptat spre 
Washington pentru a reaminti 
membrilor Congresului pro
misiunile lor. De fiecare dată 
ei s-au înapoiat în îglourile 
lor fără nici un rezultat.

Cit timp Alaska a fost nu
mai un „teritoriu” american 
și nu un stat cu „drepturi 
depline” al S.U.A. — lucrurile 
au mers la voia intîmplării. 
Dar de un an Alaska a deve
nit unul din cele 50 de state 
ale S.U.A. și odată cu asta au 
început greutățile și primej
diile pentru eschimoși. Le
gea pentru alipirea Ia S.U.A. 
menționează astfel că in vii
torii 25 de ani statul ameri
can revendică să stăpînească, 
exclusiv în scopurile sale, un 
teritoriu de mai multe mii de 
km pătrați care aparține în

s-a întîmplat insă 
promisiuni ale poli- 
nord-americani toa- 
asigurări au rămas 

hîrtie. Aproape în

prezent eschimoșilor. In al 
doilea rînd, Comisia ameri
cană pentru energia atomică 
a anunțat că intenționează să 
efectueze experiențe în această 
regiune. Nici unul din mem
brii comisiei nu și-a pus pro
blema soartei celor 23 000 de 
eschimoși și a animalelor de 
pe urma cărora trăiesc. In 
sfirșit, guvernul S.U.A., adop- 
tînd o lege prin care interzice 
vînarea animalelor sălbatice 
în Alaska a lovit în însăși 
existența eschimoșilor.

Luna trecută doi reprezen
tanți ai eschimoșilor au ple
cate din nou la Washington 
pentru a protesta împotriva 
acestor acțiuni ale guvernului 
american. Ca deobicei s-au 
înapoiat fără să fi obținut ni
mic. „Avem dreptul la inde
pendență, dreptul să urmărim 
animalele sălbatice și să lq 
vînăm — a declarat ziariștilor 
Guy Okokok, unul din cei doi 
membri ai delegației. „Inu- 
piat Paitot” — adică țara care 
se întinde în regiunea arctică 
a fost și este țara eschimoșilor 
a adăugat el. Nimeni nu are 
dreptul să ne extermine dacă 
vînăm animale sălbatice între 
lunile mai și septembrie. Doa? 
din asta trăim. Chiar și buni
cii și bunicii bunicilor noștri 
au vînat fără să fie pedep
siți”.

Toate cele spuse de Okokok 
sînt adevărate. Numai că bu
nicul lui nu a fost un cetă
țean 
pînd 
dată 
dată 
mai 
arestați și aruncați în închi
sori pentru că și-au „permis” 
să iasă la vînătoare pentru 
a-și cîștiga existența. „Dacă 
lucrurile merg așa mai de
parte — a spus cel de al doi
lea membru al delegației, 
Paul Tiulana, — în cîțiva ani 
ajungem Ia fel de lipsiți de 
drepturi ca și indienii din re
zervații”. Și această perspec
tivă îi îngrozește.

al Statelor Unite. Ince- 
de anul trecut însă, o- 

cu această „cinste” acor- 
eschimoșilor din Alaska 

mulți dintre ei au fost
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