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Nu-i deloc ușor să urci schelele, să execuți montări și suduri de înaltă calitate. Băieții din echipa 
lui Roth Rudolf de la Uzinele ,,lndependența"-$ibiu — tineri frunfați în întrecerea socialistă 

— sînt însă destoinici și cu expe riență.
Foto ; L CUCU

DECIA ItAJIE

Ședința plenară 
național pentru

a Comitetului

avut loc ședința 
Comitetului națio- 
apărarea păcii ales 
Adunare a repre- 

mișcării pentru

Vineri a 
plenară a 
nai pentru 
la recenta 
zentanților 
pace din țara noastră.

Cu acest prilej a fost con
stituit Biroul Comitetului, din 
care fac parte: președinte — 
acad. Mihail Ralea ; vicepre
ședinți — Corneliu Baba, ar
tist al poporului, acad. Geo 
Bogza, acad. Horia Hulubei, 
Vasile Mușai, vicepreședinte 
al C.C.S., acad. Nicolae Gh. 
Lupu, acad. Ștefan Nicolau ; 
membri — Marcel Breslașu, 
scriitor, acad. Elie Carafoli,

apararea păcii
prof. univ. Ion Creangă, prof, 
univ. Dumitru Dumitrescu, 
prof. univ. Mihai Ghelmegea- 
nu, Filip Geltz, vicepreședin
te al Centrocoop, Suzana Gi- 
dea, membru al Consiliului 
național al femeilor, Gheor
ghe lonescu, președintele Con
siliului local al sindicatelor 
București, prof. univ. Jean Li- 
vescu, prof. univ. Ștefan Pe- 
terfi, prof. Nicolae Petrulian, 
prof. Sanda Rangheț (secre
tar), acad. Raluca Ripan, An
drei Ștefan, membru al Birou
lui C.C.. al U.T.M.

(Agerpres)

Pregătiri pentru campania 
de recoltare

Mecanizatorii de la S.M.T. Cia^ 
cova au terminat primii în regiu
nea Banat repararea mașinilor 
utilajelor agricole necesare 
campania de recoltare. Ei 
executat această lucrare la 
nivel tehnic superior și într-un 
termen scurt. Măsurile luate pînă 
acum pentru buna desfășurare a 
lucrărilor agricole de vară per
mit mecanizatorilor da aici să 
execute recoltarea culturilor de 
cereale păioase într-jo perioadă 
mai scurtă decît anul trecut. Pre
gătirea mașinilor pentru recoltare 
s-a încheiat și la S.M.T» din Bet- 
hausen, iar la S.M.T. Sînnicolau 
Mare, Biled, Aradu Nou te fac 
probele de funefionare a ultime
lor mașini.

Pînă acum, cele 24 S.M.T, din 
regiunea Banat au terminat repa
rațiile la circa 95 la sută din ma
șinile ce vor fi utilizate la exe*ț 
cutarea lucrărilor agricole de

în
au
un

vară. în i 
regiune 
combine, 
agricole, 
de care < 
canizatorii 
vor executa în actuala campanie 
de recoltare un 
crări agricole de 
cu 85 000 hantri 
anul trecut.

același timp, S.M.T. din 
au mai primit 105 noi 
precum și alte utilaje 
Cu mașinile și utilajele 
dispun în prezent, me- 

i S.M.T. din regiune

volum de Iu-* 
865 000 hantri, 

mai mult decîf

(Agerpres)

Produse
de calitate
și economii

RODEȘTE VALEA SEACĂ
j cîtva timp în 
urmă, la Valea Sea
ca, în regiunea Do- 
brogea, tovarășul 
Gheorghe Bentu, 
vicepreședintele gos
podăriei colective

din comună, ne povestea :
— Păi, ce sa maf zic eu de 

felul cum am trăit în trecut. Nu
mele satului, Valea Seacă, spune 
și așa destul de multe. Erau seci 
pămînturile noastre, seci văile și 
seci hambarele oamenilor. Dar 
uite că, urmind cu încredere în
demnul partidului, oamenii și-au 
unit forjele în gospodăria colec
tivă, unde posibilitățile pentru 
valorificarea superioară a pămîn- 
tului sînt nelimitate. Arate adine 
cu plugurile trase de tractoare, 
fertilizate cu îngrășăminte natu
rale și chimice, pămînturile seci

de odinioară au devenit bogate. 
Dar nu numai văile și locurile de 
șes. Dealurile chiar, bătute atita 
vreme de vînturi și ploi, au su
ferit aceeași transformare. Pod
goria cuprinde tot mai mult teren 
pe coastele sterpe.

Despre preocuparea aceasta 
permanentă a colectiviștilor din 
Valea Seacă, de a face pămînfu- 
rile colectivei tot mai rodnice 
am aflat apoi mai multe lucruri 
interesante. Astfel, încă din anii 
trecuți, consiliul de conducere al 
gospodăriei, cu ajutorul organi
zatei de partid a stabilit împre
ună cu specialiștii un plan con
cret pentru valorificarea superi
oară a pămînturilor gospodăriei. 
In acest plan se prevede și recu
perarea în următorii ani a unei 
suprafețe de 150 de hectare teren 
situat pe dealuri erodate. Atunci

în excursie.

cînd s-a discutat în adunarea ge
nerală a colectiviștilor despre a- 
ceste r__  ,
rindul crescuseră numai mărăcini, 
unii dintre ei au întrebat mirați:

— Cum, pe dealurile astea să 
plantăm vie 1

— Da, chiar pe dealurile «tea 
sterpe I

— Bine, bine, dar n-o să ne 
fie munca în zadar ? Dacă n-o să 
crească vița î

— Ba o să crească, fiindcă aici 
vom face terase, așa cum s-au fă
cut la stațiunea exepr-mentală de 
la Muri at Iar, care-i vecină cu noi, 
așa cum au făcut și alte gospo
dării colective.

Inginerii le-au explicat oameni
lor despre ce este vorba și îm
preună au hotărît să înceapă 
treaba cît mai repede.

— Anul trecut, de pildă — ne-a 
spus în continuare vice-președ.n- 
tele gospodăriei — s-a desftnrftf 
terenul și s-a plantat cu vă de 
vie pe o suprafață de cinci hec
tare. Dintre acestea pe un hectar 
s-au făcut plantări în terasă. Ce-n 
grădină, nu altceva. Vița asta s-a 
prins de minune și acum nimeni 
nu se mai întreabă dacă munca 
noastră e în zadar. Faptele au a- 
vut cuvîntul hotarîtor.

Intr-adevăr, practica a dovedit 
că aceste terenuri sînt prielnice 
viței de vie. Lucrările de terasare 
și de plantare cu viță sînt plani
ficate aici științific, pe fiecare an 
în parte. Anul acesta, de exemplu, 
planul prevede desfundarea și

pante pe care ani de-a

plantarea cu viță de vie a altor 
12 ha de teren.

De la această importantă acți
une de recuperarea pămînturilor 
degradate și de ridicare a fertili
tății solului tinerii colectiviști nu 
lipsesc niciodată. Mobilizați de 
organizația de bază U.TJA. ei au 
muncit cu însuflețire la desfun
dările de teren, la săpatul tre
selor, la plantări, conșfienfi că 
prin aceasta vor contribui la creș
terea averii obștești. Gospodăria 
colectivă ae de recuperat și plan
tat cu viță de vie ta următorii ani 
150 ha de teren. Pes*e cîfiva ani, 
acestea vor intra ta producție și 
vor da cel puțin 5000 de kg struguri 
la hectar. Deci se vor putea ob
ține într-un singur a? ce pe a- 
ceastă suprafață cere pînă acum 
n-a adus nimic, afî*a amar ce 
vreme, aproximativ 75O.DOO de kg 
struguri — o adevărată bogăție.

Hotărîrile s«siir»ii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale în care 
se dau indicații precise pentru 
dezvoltarea agriculturii noastre 
socialiste în viitor, constituie și 
pentru colectiviștii din Valea Sea
că un program mobilizator de 
muncă.

— Vom planta toate dealurile 
cu vii — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Ben4u — cu varietăți 
de struguri ce masă din care să 
putem aproviziona piețele înce- 
pînd de vara, de timpuriu, și pînă 
toamna fîrziu. Astfel, văile și dea
lurile seci de altă data ne vor 
aduce venituri importante.

PETRE GHELMEZ

Îmbunătățirea calității 
produselor șl realizarea 
de cit mal multe econo

mii constituie angajamentul 
pe care șl l-a luat în Întrece
rea socialistă colectivul >de 
muncă de la întreprinderea 
metalurgică de Industrie locală 
din orașul Rădăuți.

La recentul bilanț al rezulJ 
țațelor obținute s-a constatat 
că acest angajament a fost în
deplinit și depășit Astfel, pe 
perioada care s-a scurs de la 
începutul anului, colectivul de 
aici și-a depășit angajamentul 
de economii cu peste 19.000 de 
lei, produsele realizate în ace- 
lași timp au fost numai de 
bună calitate.

P. TLIE
lăcătuș

Tablă peste plan
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — Desfâșurînd 
larg întrecerea socialistă și 
avind ca obiectiv principal 
obținerea de cit mai multe 
laminate și de cea mai bună 
calitate, laminatorii gălățeni 
obțin zi de zi noi succese în 
producție. Organizînd mai 
bine munca la locul de pro
ducție și respectind cu stric
tețe procesul de laminare, ei 
au reușit ca de la începutul 
anului și pină în prezent să 
lamineze peste plan cantita
tea de 1300 tone tablă sub
țire. luminătorii de la Uzi
na de tablă subțire din Ga
lați sînt hotărîți să sporească 
zi de zi aceste rezultate.

TELEGRAMA

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București

Mulțumesc, sincer pentru felicitările cu ocazia zilei mele de 
naștere și vă transmit la rindul meu cele mai bune urări pen
tru binele dv. personal și progresul poporului romîn.

IOSIP BROZ TI TO

H Scrisoriaspre nenumărați 
tineri a scris 
„Scinteia tineretu- 
tului" reportaje 
despre viața și 

' munca lor, despre 
bucuriile și năzu

ințele lor, despre exemplul lor 
în producție și despre succe
sele lor. Din lungul șirag al 
acestor materiale m-ași opri 
acum asupra aceluia care a 
apărut in ziar sub titlul „Fi
rul măiestriei". In el era vor
ba de o tînără țesătoare de la 
Fabrica „Partizanul roșu” din 
Brașov și anume de Maria 
Hodoroabă. Reporterul îi în- 
tîlnise fotografia la panoul 
de onoare din incinta fabricii, 
alături de alte fotografii ale 
muncitorilor fruntași, dar ex
plicația caligrafiată deasupra 
pozei sale alcătuia în modul 
cel mai direct o invitație des
chisă la cunoaștere și docu
mentare: „cea mai bună țe
sătoare".

Pentru cei care n-au citit 
reportajul privitor la Maria 
Hodoroabă, ne vedem îndem
nați aici să revenim măcar 
cu dteva amănunte. Veți con-

cea mai
veni că ele pun în lumină 
drumul uneia din sutele de 
mii de muncitoare din uzine
le și fabricile patriei noastre, 
drum cu neputință de a se 
realiza în trecut. Maria, Hodo
roabă avea o soră mai mare, 
țesătoare la „Partizanul ro
șu" • Venită într-o vară în 
vizită la sora ei, Maria a avut 
prilejul să vadă atelierele fa
bricii, să vadă cum lucrează 
sora ei mai mare și s-o admi
re, pentru ca pînă la urmă 
să-i spună : „vreau să mă fac 
și eu țesătoare". Maria nu 
s-a mai întors acasă în 
Moldova și, rămînînd la Bra
șov, s-a angajat și ea la fa
brică. Sora ei i-a fost profe
soară în învățarea frumoasei 
meserii de țesătoare, tovarășii 
surorii ei, maiștri, muncitori,

în ziua de 7 iunie 1962 a avut loc la Mos
cova ședința Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de li 
yarșovia. La ședință au luat parte:

Din partea Republicii Populare Bulgaria
— T. Jlvkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, și A. Iugov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria ;

din partea Republicii Socialiste Cehoslova
ce — A. Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele R. 8. 
Cehoslovace, și V. Slroky, președintele guver
nului R. 8. Cehoslovace ;

din partea Republicii Democrate Germane
— W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.8.V.G., președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, W. Stoph. președinte ad-in- 
terim al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane ;

din partea Republicii Populare Polone — 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și J. Cyranklewloz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Polone;

din partea Republicii Populare Romine — 
Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Routine, și I. Gh. Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romine ;

din partea Republicii ~ 
J. Kădâr, prim-secretar 
președintele guvernului 
toresc țărănesc ungar;

din partea Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste — N. S. Hrușciov. prim-secretar 
ai C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

La ședința Comitetului Politic Consulta
tiv a fost ascultată comunicarea ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., A. A. Gro- 
mîko, cu privire la tratativele duse între 
Guvernul Uniunii Sovietice și Guvernul Sta
telor Unite ale Americii în problema regle
mentării pașnice germane.

Participanții au avut un schimb de păreri 
cu privire la tratativele sovieto-americane 
și și-au exprimat aprobarea deplină față de 
poziția Uniunii Sovietice îri aceste tratative, 
care este poziția comună a statelor Trata
tului de la Varșovia.

S-a confirmat în unanimitate că reglemen
tarea pașnică gșrmană prin încheierea unui 
tratat de pace, prin lichidarea pe această 
bază a regimului de ocupație în Berlinul 
occidental și prin crearea orașului liber, 
Berlinul occidental, corespunde intereselor 
securității din Europa, cît și intereselor pă
cii generale.

Toți participanții s-au pronunțat pentru 
necesitatea continuării tratativelor dintre 
Guvernul U.R.S.S. 'și Guvernul S.U.A. în ve
derea clarificării în continuare a posibilită
ților de a găsi o soluție coordonată a acestei 
probleme.

Totodată participanții la Comitetul Politic 
Consultativ au constatat că asupra mersului

Populare Ungare — 
al C.C. al P.M.S.U., 
revoluționar munci-

tratativelor influențează în mod vădit ten
dința puterilor occidentale de a tărăgăna 
în mod artificial realizarea unei înțelegeri. 
Aceasta se referă în primul rînd la pro
blema principală : necesitatea evacuării din 
Berlinul occidental a trupelor de ocupație 
ale celor trei puteri și lichidarea regimului 
de ocupație din acest oraș. Această situație 
dovedește că puterile occidentale nu se arată 
dispuse să caute rezolvarea problemei nor
malizării situației în Berlinul occidental și 
a lichidării regimului de ocupație în acest 
oraș pe o bază reciproc acceptabilă.

Tratativele ulterioare trebuie să clarifice 
dacă puterile occidentale intenționează și 
în continuare să se eschiveze de la rezolva
rea de comun acord a problemei reglemen
tării pașnice germane sau vor fi dispuse să 
pornească pe calea rezolvării reciproc accep
tabile a acestei probleme, a normalizării si
tuației în Berlinul occidental și, în consecin
ță, a slăbirii încordării primejdioase din 
Europa și a înlăturării pericolului unei cioc
niri armate între state.

Dacă tratativele ulterioare ar arăta că li
nia de tărăgănare a acestora este o politică 
premeditată a puterilor occidentale și dove
dește lipsa de dorință din partea lor de a 
căuta o rezolvare de comun acord a pro
blemei reglementării pașnice germane și re
zolvarea în legătură cu aceasta a unei serii 
de probleme examinate în cadrul schimbu
lui de păreri sovieto-american, statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia ar fi si
lite să tragă din aceasta concluzii corespuns 
zătoare.

Participanții la Comitetul Politic Consulta
tiv declară în unanimitate că lipsa de dorință 
a puterilor occidentale de a contribui la li
chidarea rămășițelor celui de-al doilea război 
mondial nu va opri statele, care au luptat 
împotriva Germaniei hitleriste și care se si
tuează pe poziția încheierii unui tratat de 
pace german, să semneze un asemenea tra
tat cu Republica Democrată Germană cu 
toate consecințele care rezultă de aici pentru 
Berlinul occidental, care va fi considerat oraș 
liber, demilitarizat.

Statele participante la Tratatul de la Var
șovia declară că ele se situează, ca și în tre
cut, pe poziția rezolvării pe cale pașnică a 
problemelor care despart statele, pe calea 
tratativelor și nădăjduiesc că și puterile 
occidentale vor da dovadă de o poziție tot 
atît de lucidă față de rezolvarea acestor 
probleme. în cazul însă în care la această 
politică iubitoare de pace se va răspunde 
prin acțiuni îndreptate împotriva interese
lor securității lor, împotriva drepturilor su
verane ale Republicii Democrate Germane, 
împotriva intereselor păcii, ele sînt hotărîte 
să-și salvgardeze în modul cuvenit securita
tea și să apere pacea cu toate mijloacele de 
care dispun.

In fața lui
Caragiale

rebuie să fim re
cunoscători orga
nizatorilor Expo
ziției comemorați, 
ve J. L. Cara
giale" pentru că 
ne-au înlesnit o

cunoaștere mal profundă a 
drumului pe care l-a străbă
tut autorul „Scrisorii pier
dute14 de la Ivirea sa printre 
locuitorii unui sat numit Hai
manale pînă la nemurirea pe 
care o atestă admirația univer
sală.

A reconstitui o biografie și 
o operă din alăturarea unor 
exponate nu este o treabă 
ușoară, atunci cînd este vorba 
de o personalitate strălucită, 
cu mii de rădăcini în epoca 
sa dar depășindu-și în același 
timp epoca prin concepție,

spirit critic, perspicacitate, 
inteligență, generozitate, prin 
tot Este un merit al ce
lor care s-au străduit să 
ne înfățișeze în holul de mar
mură al „Casei Scînteii" crim- 
peie din viața creatoare a lui 
Caragiale, faptul că din an
samblu se desprinde Imaginea 
monumentală a scriitorului 
clasic, învățat în școli, analizat 
pe mii de pagini de exegeză, 
dar totodată imaginea pro
fund umană, apropiată și 
caldă a lui nenea Iancu, 
scump inimii noastre.

Trecem prin fața mărturii
lor celor dinții ani, privim 
portretele părinților, ale un
chilor — afctorii, autorii și a- 
nimatorii trupelor de teatru 
Costachi și Iorgu Caragiali — 
cercetăm documente din gim-

„pentru
bună țesătoare"

de Petru Vintilă

ingineri, au ajutat-o de ase
menea să invețe și să iubea
scă meseria aleasă. Pe urmă 
sora ei s-a căsătorit și s-a mu
tat în alt oraș. Dar, între prie
teni dragi și tovarăși, Maria 
noastră nu s a simțit nicioda
tă singură. Ea și-a găsit aci, 
ca pretutindeni in fabricile 
patriei noastre, acel climat 

prielnic creșterii profesionale, 
și dobindirii unei tot mai 
înalte măiestrii în muncă. Aga 
a ajuns Maria Hodoroabă si 
aibă fotografia pe panoul de 
onoare al fabricii, iar deasu
pra fotografiei să fie scrise 
aceste citeva cuvinte care 
spun atit de mult despre ea: 
„cea mai bună țesătoare "

Și iată că după apariția în 
„Scinteia tineretului* a repor
tajului despre țesătoarea Ma
ria Hodoroabă de la „Parti
zanul roșu”, pe adresa ei au 
început să sosească scrisori, 
cărți poștale, felicitări, tot mai 
multe scrisori din cele mai 
depărtate colțuri ale patriei. 
Poștașul deșerta din tașca lui 
de piele scrisori, scrisori 
elocvente în gradul cel 
mai înalt, care nu în
cetau să vorbească despre pu
terea: mobilizatoare a exem
plului, despre voința de înno
bilare sufletească și despre 
forța morală a prieteniei.

Ne face o bucurie deosebită 
să citim măcar o parte din 
aceste scrisori remarcabile 
pentru simțămintele ce se de
gajă din cuprinsul lor. Dar 
să începem cu o scrisoare pe

care eroina noastră a primit-o 
nu de la un prieten îndepăr
tat și necunoscut, ci de la isora 
ei. Nu e vorba de sora de la 
care a învățat meseria de țe
sătoare, ci de mezina amîn- 
dourora, care are doar 14 ani 
și e încă elevă la școala din 
Prejmer. Ea îi scrie : „Vei ști 
că învăț bine la școală și că 
abia aștept să termin șapte 
clase, fiindcă vreau să intru 
apoi la școala profesională, să 
vin și eu ra fabrica unde lu
crezi tu, să fim tovarășe de 
muncă, țesătoare fruntașă ca 
și tine".

Citind 
cuvinte, 
vine să 
dindu-te
trei surori, la viață și la spe
ranțele lor, sale vezi pe toate 
trei ca într-un basm aevea, 
muncitoare fruntașe, 
pentru dragostea lor 
că, prețuite pentru 
cu oare se dăruiesc 
nii alese.

Dar să trecem la

naziu și reținem autocaracte
rizarea tîrzie a scriitorului: 
„om fără nume de naștere, 
fără avere, fără sprijin". Fa
miliarizarea cu teatrul a în
semnat trudă pentru tînărul 
de 18—20 de ani, sutler și co
pist de texte, meserii pe care 
le practica pe lîngă altele, tot 
atît de procopsite, precum co-, 
rector în. tipografie și prepa
rator la modelele vii ale vii
torului domn Goe. Iată-1 apoi 
pe Caragiale ascuțindu-și și 
exersîndu-și pana în publica
țiile umoristice „Ghimpele" 
și „Claponul”, această din 
urmă publicație concepută, 
redactată integral și publica
tă de el ca o „foiță hazlie și 
populară" care „apare cînd 
iese de sub tipar" și unde in
formațiile la rubrica „Diver
se" destăinuie zîmbetul amar 
al mucalitului: „Postul cel 
mare în anul acesta, ca tot
deauna, pentru săraci ține tot 
anul, pentru bogați cît au 
poftă de icre moi".

Iată-1 pe Caragiale ziarist, 
tocindu-și coatele pe mesele 
soioase ale redacției ziarului 
„Timpul" în tovărășia lui E- 
minescu, plănuind să redac
teze împreună cu poetul și cu 
Ion Slavici o gramatică ade
vărată a limbii romînești ade
vărate. Cronicar dramatic, 
iatâ-1 atacînd cu vehemență, 
în articole minuțios redactate, 
moda funestă a localizărilor 
de melodrame franțuzești bu
levardiere, mult aplaudate de 
„lumea bună" ; aceeași lume 
avea să-i fluiere „O noap
te furtunoasă". Iată afi^ 
șui anunțînd premiera acesteia, 
joi la 3 noembre 1883 ; piesa 
era servită de o distribuție a 
viitoarelor celebrități, C. Not- 
tara, Șt. Iulian și Aristizza 
Romanescu, jucînd în travesti 
rolul lui Spiridon!

De la un panou la altul ur
mărim cum omul de geniu, 
necontenit supus uneltirilor, 
persecuțiilor, calomniilor mur
dare ale unor dușmani fățiși 
ori ascunși, necontenit trebu
ind să-și cîștige existența din 
alte resurse decît din scris, 
necontenit împovărat de griji 
și necazuri anodine, consacră, 
în ciuda tuturor piedicilor, 
seînteierile spiritului său în
făptuirii unei opere fără egal 
în literatura noastră. A fost 
o luptă grea. Cei ce-și vedeau 
măștile smulse de pe chipuri 
și dezvăluită public ticăloșia 
supremă, imbecilitatea agre
sivă, agramatismul cu preten
ții, imoralitatea fățarnică, nu 
l-au iertat pe Caragiale, de
mascatorul. L-au silit să de
misioneze din conducerea

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a II-a)

aceste jermecătoare 
pe drept cuvînt îți 
închizi ochii, și gin- 
la destinul acestor

vestite 
de mun- 
pasiunea 
profesiu-

alte scri-

(Continuare in pag. a ll-a)

Fier vechi oțelăriilor
însoțiți de instructoarea lor 

Maria Crișan și învățătoarea 
Alexandrina Moraru, pionie
rii detașamentului nr. 2 de la 
Școala medie din Bucium, ra
ionul Tg. Ocna, au pornit să 
adune fier vechi din împre
jurimi. Intr-una din zilele 
trecute s-au întors la școală 
cu căruța plină. De pe lingă 
Combinatul chimic din Bor- 
zești au adunat peste 800 de 
kg fier vechi.

I. C.



La mormîntul marelui scriitor
în cadrul manifestărilor con

sacrat® comemorării lui L L. 
Caragiale, sîmbăfă dimineața a 
avut loe un peîeriaj la mormîr- 
tul de le cimitirul Bellu al ma
relui scriifdr.

Au luat parte academicieni, 
scriitori și artiști de frunte, alfi 
oameni de ărlă și cultură, pre
cum și oaspeți din sfrăinătafe 
invitați cu prilejul comemorăr .

La mormîntul scriitorului, si
tuat alături de cele ale lui Mi
hail Erriinescu, George Coșbuc ș. 
Mihail Sadoveanu, au fosf depu
se coroane de flori din partea 
Comitetului național pentru or
ganizarea comemorării a 50 de 
ani de la moartea lui I. L Cara
giale, Prezidiului Academie; R.P. 
Romîne, Uniunii Scriitorilor, Co
mitetului de Sfat pentru Cultură 
fi Arfă, părlicipanfilor de peste 
hotar® invitați la această come
morare, Comitetului național pen

Iru apărarea oăcii. Stalului popu
lar al Capitalei, Teatrului nafiOoai 
„I. L. Caragiaie*', Asociației oa
menilor de arfă din instituțiile 
featra'e și muz«ca e, Institutului 
de artă teatrali și cinematogra
fică „I. L Caragiale", precum și 
a Ecaterinei Caragîa'e-Logadi, 
fiica marelui MriHor.

Scriitoarea Lucia Demetrius, în 
numele Comrtetului national pen
tru organ zarea comemorării a 
50 de am de la moerea lui 
I. L Caregtate. *• Pien-e Paraf, în 

ComrLuk. nenonai al 
a_ zdus un oma- 
cîas c ai Mera-

numele 
pifti d>n Frthți 
giu Htlluc 
furii noastre.

în aeeesș- zi,
Caragiale nr. 21-23 dm 
unde a locu l ~.a*e e ser ‘or in
tre anii 1901 șa 1902, s-a dez
velii O placi corre-r^raf vi.

EvOcînd am’r4 -e2 -lartfui d»- 
sic, ing. Vidor Corrs— r-escu, 
vicepreșed-re e - pcc- 2'

oe casa d**» str.

în fața
lui Caragiale

(Urmate din pag. 1)

Teatrului Național; l-au ex
clus de la premiile Academiei: 
l-au acuzat, prin trepădușul 
Caion, de plagiat și l-au achi
tat pe calomniatorul Caion 
odată dovedit; au căutat să 
acrediteze în mase ideea că 
sensul de bază al operei ca- 
ragialești — țintuirea la Sti!- 
pui infamiei a burghezo-mo- 
șierirttii cu sistemul ei „curat 
constituțional" — s-ar identi
fica cu un pretins dispreț față 
de rtâțiutie. Au reușit chiar 
să determine auto^exilarea 
scriitorului la Berlin. Dar 
n-au reușit să.l înfrîngă pe 
Caragiale, să-i tocească ascu
țișul satirei,, să-l f&că să tacă. 
Dovezi : după cele 20 de vo
turi contra la Academie au 
urmat strălucitele ediții ale 
„Moftului romîn“, apariția 
„Momentelor și schițelor”; 
cîțiva ani după procesul Ca
ion — Caragiale dă tiparului 
„Schițe nouă", apoi studiul 
„1907 — din primăvară pînă-n 
toamnă" și lucrează la proiec
tul piesei „Titircă, Sotircă 
et co".

Aveau de ce să se teamă 
Tipăteștii și Cațavencii în fața 
acestei vitalități creatoare.

La 50 de ani de la dispari
ția fizică a omului, privim 
cu emoție cîteva dintre o- 
biectele care i-au aparținut — 
masa de lucru, ochelarii, o 
trusă port-vizit... Dar mai în
delung încă stăruim asupra 
mărturiilor muncii uriașe de 
desăvîrșire a bijuteriilor lite
rare. Iată scrisul subțire, ner
vos și fin, pe clteva pagini din 
manuscrisul „Năpastei-, șter
săturile și revenirile care 
transformă ..trecerea pe cu
rat" într-o (pentru a cita oa
ră ?) ciornă. Iată o schiță de 
decor pentru aceeași piesă, 
aparținînd autorului. Un ca
talog cu nume ne poartă în 
tainele acestui prestigios și 
unic laborator de creație, un
de efectul fiecărei silabe este 
cîntărit cu precizie farmaceu
tică : Cocor / eanu / ăscu / 
oiu ; Drăgan / el elea / ete 
/ eu, ș.a.m.d. Iată cum punc
tul de plecare al „Nopții fur
tunoase" ajpre intr-o inofen
sivă povestioară hazlie din 
„Claponul", unde se relatează 
pățania unui Ghiță Calup, bă
can în mahalaua x și gardist 
civic, a cărui legătură de gît 
prăzulie e Cu poveste...

Expoziția ne ajută să4 ve
dem pe Caragiale în vremea 
sa prin nenumărate facsimile,

fotografii, ziare, aiișe. desene 
și caricaturi. îi găsim in in- 
timitatea casei Iui Vlahuță ia 
Dragoslavele sau in fața mo
numentului lui Karl Marx 
din Berlin. Prietenii buni că
rora le-a dăruit căldura ini. 
mii sale, marii actori cărora 
operele sale le-au oferi; tri
buna scenică de înaltă ținută 
artistică, diverșii colaboratori, 
rudele apropiate, toți comple
tează cunoașterea noastră 
despre cei 60 de ani 4 luni și 
3 zile cît a trăit Caragiale.

Dar despre nemurirea lui 
știam și știm tot mai multe, 
pentru că ea face corp co
mun cu revoluția culturală pe 
care o cunoaștem nemijlocit. 
Despre aceasta vorbesc în ex
poziție imaginile luate de pe 
scenele teatrelor aflate pe 
cele mai îndepărtate meridia
ne ale lumii. Despre prezența 
vie a lui Caragiale mărturi
sesc sugestiv Moscova și Pa
risul, Bagdadul și Santiago 
de Chilli, Buenos Aires și 
Atena, Cairo și Berlinul, Roma 
și Hanoi. Iata-1 pe Agamiță 
Dandanache ajuns pe paralela 
nordică a Finlandei, iată o 
Zoe chinezoaică, iată un Ca- 
țavencu perorînd pe italieneș
te. Literatura romînă și-a tri
mis peste hotare, prin opera 
lui Caragiale, un ambasador 
de prim. rang. Cîteva cifre 
clare: Caragiale în vreo 50 
de ani a fost tradus cu 10 ti
tluri în 7 limbi. Asta înainte 
de 23 August. Caragiale în 
numai 18 ani a fost tradus cu 
50 de titluri in 25 de limbi. 
Asta după Eliberare. In sTir- 
șit, iată mărturii despre ope
ra lui Caragiale pe ecran, in- 
spirînd numeroase filme ro- 
minești. Apoi două opere ca- 
ragialești în muzica romineas- 
că. Apoi (în nici un caz în 
ultimul rînd) iată uper 
Caragiale îmbrățișată de tea
trul de amatori. Sint scene 
din piesele sale jucate de oa
menii muncii, la festivalurile 
bienale care — nu intlmplă- 
tor, desigur — poartă și ele 
numele lui Caragiale...

Cînd părăsești expoziția, ri
dici încă o dată privirile 
spre statuia albă din centrul 
sălii: uite, nu mai e trist ne. 
nea Iancu. Nu mai zimbește 
malițios și amar. Firește. Ina
micii 1U1 nu mai sint la pu
tere în țara romînească. Iar 
monumentul cel trainic înăl
țat lui Caragiale este dragos
tea întregului popor pentru 
tot ceea ce se leagă de 
mele iui.

a relevat adînca 
în 

"demOGrâ- 
de care 
lumea îr>

ai Capitalei, 
cinstire adusă lui Caragiale 
fara noastră în anii de 
fie populară, prețuirea 
se bucură opera sa în 
freagă.

★
Cu prilejul împlinirii 

ani de la moartea lui 
ragiale a fost pusa în 
o marcă poștală.

Marca, de 55 de bani, avînd 
culoarea roșu violet, 
chipul lui Caragiale și este 
r.ie pe hîrtie cretafă. Ea 
parte din emisiunea „Meri 
verse*; culturale — 1962". 
asemenea, a fosf pusă în circula
re o coiijă comemorativă.

Cu aceiași prilej a apărut și 
un pire „Ferme îi 
cu un desen -ec-eze-r^înd siluete
le •-"•or persona;e on ooere e 
hă Carag^

a 50 de 
I. L. Ca- 
circulafi®

reprezinfă 
fipă- 
faca 
ani-

De

a enrslm

Fmlehrnmergerri 
de Cui*

foarte frumos.
din cei 7.000 și ceva de 
vine o

03®

uminică după-amia- 
ză la Tîrgovișfe, 

, oraș străvechi și fru- 
> mos ca o grădină 
i de flori, primăvara. 
I E un cer albastru ca 

sticla, rîntul adie
miroase a petrol. Mă 

prin centrul orașului 
o porțiune de vreo 200 

cînd mă plimb

Consfătuire cu colectivele
posturilor utemiste de control

DEVA (4e la
Do<tn'.

Zilele trecute. cM>ite!s* 
U.T.M. de la C^abiaatal «Ue 
rurțic Hunedoara > erțaumt • 
consfătuire eu colectivele pos
turilor utemisle de control dia 
secțiile combinatului. Ca atest 
prilej a fost ttalittti activita
tea desfâțntatl de postările ate- 
miste de control pe perioada 
ultimelor trei luni : martie apri
lie. mai. Inginera! Acolțan Ion. 
responsabil cu prodaețîs fi ca-

v .....

‘nxcarea 
V.TJL. a

raatrel î> parte. A f««t eeeer*- 
lisată. pe această cal! 
la pozitivă a colecții 
rilor atemiste de control de 
oțeiâria nr. 1. h 
650 mm etc.

Consfătuirea a prilejuit 
bun schimb de experienți.

rs*ral
la

4e

O publicație utilă 
popularizării cărții

In marile librării din Capi
tali și provincie, pe standu
rile cu sute de cărți, o revis
tă de prezentare a noutăților 
bibliografice intitulată „Cărți 
noi” își întîmpină totdeauna 
cititorii.

în 12 pagini, distinct profi
late tematic, (există astfel pa
gini speciale consacrate lite
raturii politice, științifice, 
tehnice, agricole, două pagini 
rezervate beletristicii ca și pa
gin'. speciale închinate litera- 
tur-ă pentru copii și tineret), 
Buletinul de informare bi- 
t.tografică „Cărți noi” editat

de Direcția difuzării cărții din 
cadrul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, pre
zintă cititorilor vești despre 
cărțile din librării, noutăți și 
proiecte editoriale, sau in for- 
mâții despre modurile de di
fuzare a cărții, realiztnd o a* 
depărată trecere in revistă a 
miilor de cărți ce apar an de 
an în țara noastră.

Apărînd în fiecare lună, 
Buletinul și-a cîștigat în de
cursul celor 5 ani care au tre
cut de la apariția primului 
număr, prieteni în rîndurile 
librăriilor, difuzOrilor de car
te, bibliotecarilor și a tuturor 
tinerilor și vîrstnicilor dor
nici să afle noutăți editoriale.

ICt^^TOCRAHt

Călătoriile
lui Guliver
Reintîlnirea — după mulți an:

— cu desenul animat american 
ne dezamăgește astăzi. E drept, 
farmecul desenelor v.oi animare
— deși nu de calitatea ce or a e
lui Walt Disney — vesel a dme- 
celor de pitici, a soțiilor năstruș
nice ca*e ooou'ează basmul ame- 
ricen de se-if ei vi. Ba cfc s 
morala Jo* d. :eagă. r * de Cărat* 
*er V<i hrrîbW ?*-o o-io*- 
oni ara h^iâ de oare-i De 
:e a> < «cern» ce

l or»ott m F**4 ’t 
tea rce.
■ee zr-o ■■

li w er-e»
ord-.-e*« ? £> re^ee x 4*r-

oere e -•

cae s- nostime, 
. Gaov cei isteț, 
F.rwuî — discursul 
li Guiliver — naiv 
i rmpătarea generală 

edve*se încheie 
i'C această voită ori
-□ awe parodie a , _ _ ,

■i’ e desenului animat ame-

caricaturale 
impărafii etc), 

antirăzboinic 
și moralist 
a partide* 
îhduioșător 
numai în- 
poncifelor,

Premieră la Galați
Zilele trecute, la Galați, pe 

scena Teatrului Muzical, a 
avut loc premiera revistei 
muzicale „Din Galați pînă-n 
Carpați", revistă elaborată de 
un grup de creatori gălățenL 
Textul interesant, cît și varie
tatea subiectelor inspirate din 
realitatea zilelor noastre au 
plăcut mult celor prezenți la 
premieră.

cald și 
plimb
P* . .
de metri. De 
să tot fi făcut 5 km, am obosit, 
da' tot mă plimb. Altceva n-am 
ce tace. Poate s-ar crede că sînt 
singur, dar nu. Mă socotesc prin- 
fre tinerii orașului Tîrgovișfe, 
vreo 7.000 și ceva. Ajungem la 
capătul celor 200 de metri, mai 
ne odihnim puțin, ne uităm la cer, 
doar o ploua să ne strîngem pe 
la casele noastre. Dar nu plouă, 
e chiar

Cuiva 
tineri li 
idee.

— Să 
la casa 
tură, e mare elf 
un palat și poa- 
te o fi spectacol. Acolo activea
ză peste două sule de artiști a- 
matori.

Pornim către casa de cultură. 
Portarul ne avertizează să facem 
liniște.

Să vezi că am Intlrzlat 
spectacol, zice unul din noi.

— înfrăți de la 7 la 9, ne 
vită politicos același porter, 
mul rulează In continuare.

Film 111 rămlnem dezamăgiți. 
Filmul l*am văzut cu toții, Iar o 
să pornim pe centru. Și există 
aici o echipă de teatru care a pus 
în scenă cîteva piese. Unde o fi 
acum echipa ? se întreabă același 
tînăr. Dar duminica trecută unde 
a fost 7 Și cealaltă duminică 1 
Uite, programul ce bilanț frumos 
face s

„Echipa de teatru.., cu reper
toriul : „Sertarul", „Lădifa de 
campanie", „Nota zero la purtare',' 
„Titanic vals", „Montai Caragiale".

— Și mai activează la casa de 
cultură și o formație de jocuri 
populare.

— Ș'i un cor.
— Și un cenaclu literar 

Organizează seri literare.
— Și o brigadă artistică 

agitație... ba nu, brigada „ 
mutat" acum la clubul „Petrolul".

— Poate că acolo o li ceva.
— Acolo, da I
— Totuși, mai insistă cineva, la 

casa de cultură mai e și o sală 
de dans, poate că pentru diseară 
s-a organizat vreo reuniune.

— Nu s-a organizat nimic, to
varășe, intervine portarul, de data 
aceasta autoritar.

Și plecăm la clubul „Petrolul".

la

in- 
ni-

care

de

Pe drum mă împrietenesc cu 
cîțiva tineri muncitori de la Uzina 
de utilaj petrolier. îmi povestesc 
despre activitatea culturală din 
uzină.

— Avem 130 de artiști ama
tori cuprinși în formațiile de 
jocuri populare, teatru, soliști 
vocali și instrumentiști brigadă ar
tistică de agitație. Să vedeți 
spectacolul brigăzii, e o frumu
sețe I Spectacolul nu l-am văzut 
nici noi dar am asistat la o repe
tiție. Brigada prezintă fragmente 
din spectacolele ultimilor ani ; 
„Spectacol din spectacole”. Se ur
mărește eficiența programelor 
prezentate, activitatea brigăzii în 
sprijinul muncii din uzină. E 
foarte interesant. Poate că o să 
vedem spectacolul la club, cine 
știe...

îndoiala celor de mai sus e 
întemeiată. La 
clubul „Petro
lul” e liniște de- 
săvîrșită.

—> Nici măcar 
nu se dansează?

- Nid I
— Afund să

I.G.O.T.
Plecăm la clubul I.G.O.T. Aceea

și liniște. Ce facem ? Dacă nu ve
dem un spectacol, măcar să dan
săm. Dar unde ? Poate la clubul 
I.R.T.A. sau la clubul cooperative
lor „Deservirea" și „Srrguinfa", De 
cînd umblăm am mai făcui vreo 
5 km. In total 10. „Pe fot Iron-t 
tul e liniște" încearcă o glumă 
careva.

— Ih parcul pe cate-l con
struim la marginea orașului era 
vorba că se amenajează o scenă. 
Să mergem acolo. Am plecat, în 
parc nici urmă de scenă. Ne re
întoarcem pe centru. S-a înserat 
șl cerul e tulbure, 
plouă. Ce bine ar llt 
știe df mai alergăm 
spectacol sau o seara 
Eram tocmai In fața 
orășenesc U.T.M. Inexplicabil. In 
Tîrgovișfe există, ca și in toate 
orașele țării, o puternică bază 
materială pentru activități culfu- 
ral-iartistice: casă de cultură, 
cluburi, numeroase formații ar
tistice, biblioteci, parcuri frumos 
amenajate etc. etc. Toate acestea 
au fost, firește, create pentru ca 
oamenii muncii, tineretul să-și 
poată petrece cit mai plăcut și 
educafiv timpul liber. Așezarea, 
deosebit de pitorească cheamă, 
da asemenea, la drumeție, la 
cunoașterea împrejurimilor, la tu
rism. Ar putea fi organizate 
excursii interesante, 
ale tineretului, 
la care să fie 
orașului.

Ar putea.,.
De ce totuși 

astfel de activități 1 
ne stă la îndemînă. De ce pen
tru tovarășii de la Comitetul 
orășenesc U.T.M. Tîrgovișfe 
ganizarea timpului liber al 
retului nu constituie încă, 
cum se vede, o preocupare 
fre cele mai importante ?

lata o întrebare care cere un 
răspuns pe cît de operativ, pe 
atît de concret.

mergem la clubul

Poate că 
altfel cine 
după un 
de dans, 

comitetului

T. OANCEA

fi-

ALICE MANOIU

wes**â

Doi prieteni ai cărții (elevi ai 
Grupului școlar profesional 

„Steagul roșu” din Brașov).
Foto: N. STELORIAN
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or- 
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după 
din-

□orar oespirt ?
cer ^oare care-și in ftica

bulgară o inteligentă, 
spirituală Tălmăcitoare. Ca de obi
cei, în rimele cu copii, jumătate 
a n succes se datorează micului 
ador. Cea’altă jumătate, intenției 
scenaristului de a pune în discuție 
un aspect al moralei de familie 
și regizorului care conduce evo- 
îufia dramei conjugale cu sensi- 
biiitafe și înțelegere.

Fără pretenții de a oferi so
luții (dar și fără exigența de a le 
căuta) cineaștii rezolvă neînțele
gerea soților în chip convențio
nal, prea ușor în raport cu gra
vitatea adulterului comis.

Probabil din discreție, regizorul 
n-a vrut să arate ce se petrece 
în sufletul eroinei — actriță care 
e pe punctul de a-și părăsi soțul 
și fetița pentru că se îndrăgoșteșfe 
de regizorul ei — (ori se crede 
nufnai îndrăgostită, pentru că fil
mul nu precizează acesț lucru). 
Lipsit de relief, personajul tatălui 
nu găsește nici el pe ecran exte
riorizarea conflictului lăuntric pe 
care-l trăiește acest om de treabă, 
înșelat. Mai multă precizie în di
recționarea ideii pe care inten
ționau să O susțină, mai multă în
drăzneală creatoare în dezbaterea 
acestei probleme afît de dificile 
ar fi mărit eficiența povestirii ci
nematografice bulgare.

A. I. ZAlNESCU

s h.i G. ver .

K.

Se construiesc noi școli
De curîtid, în comuna Gro- 

penî din raionul Brăila s-a 
început construcția unei școli 
noi de 8 ant In prezent echi
pe de muncitori execută tur
narea fundației. Noua școală

va avea 8 clase și va fi 
jată.

Școli asemănătoare se 
construiesc în comunele 
menele și Movila Miresii tot 
din raionul Brăila.

O. TUDOREL
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UN NOU MUZEU 
LA BRAȘOV

Locuitorii orașului Brașov vi
zitează cu interes noul muzeu 
deschis recent în clădirea care 
a adăpostit prima școală de 
limba romînă din țară.

Aici sînt e?4puse tablouri, o- 
biecte de artă medievală din 
Țara Bîrsei, primele tipărituri 
în rolnînește ale diaconului Co
reii, care a trăit în orașul Bra
șov, hrisoave cu pecetea dom
nitorilor Moldovei și Țării Ro- 
mînești, precum și alte docu
mente referitoare Ia istoricul 
învățămîntului.

Documentele arată că școala, 
devenită astăzi muzeu, pregătea 
dascăli și clerici din rîndul că
rora 8«au ridicat copiști de ma
nuscrise, grămătici 
diplomatici pentru 
nilor Moldovei și '

i și agenți 
curțile dom- 
Țarii Romî-

Scrisori „pentru cea mai 
bună tesătoaie“

(Urmare din pag. 1)

întrecerile Spartachiadei 

a tineretului în raionul
în râionul Orâvițâ. ca și în 

celelalte raioane ale regiunii 
Bâttat, întrecerile în cadrul pri
mei etape a Spaftachiâdei de 
vară â tineretului Sînt pe sfîr- 
șite. Ele au antrenat la Start 
peste 4 000 de tineri din 39 de 
asociații sportive, mareă majo
ritate fiind tineri de la sate care 
au îndrăgit și practică cu pa
siune ramuri sportive ca : 
fotbalul, voleiul, handbalul în 7, 
popice, tirul sportiv și altele.

— Cu ocazia primei etape a 
Spartachiadei de vară — nc spu
ne tovarășul Miron Fioroiu, pre
ședintele Consiliului raional 
U.C.F.Si-Onavița, mișcarea spor* 
tivă la Sâte n căpătat un nou 
avînL întrecerii® din cadrul aso
ciațiilor Sportive «Granitul” co
muna Surduc, „Recolta” comuna 
Vărădia. câ și a celei din comu
na Gîrliștea și altele, au fost 
urmărite de un numeros public 
spectator. S-au relevat mulți ti
neri care vor reprezenta asocia
țiile respective în fâza urmă
toare, pe centre de comunei Dis
ciplina sportivă cea mai popu
lară s-a dovedit a fi atletismul, 
care eSt® practicat de marea

majoritate a tineretului din co* 
munele și satele raionului.

în unele asociații, cum ar fi 
„Sănătatea", ..Marila” și „Ful
gerul” din Oravița au fost crea
te cu ocazia Spartachiadei, noi 
Secții pe ramură de sport : hand, 
bal în 7, și popice, iar în multe 
comune au fost amenajat®, prin 
munca patriotică a tineretului, 
terenuri de Sport pe cir® s-au 
desfășurat întrecerile.

— Ce măsuri ați luat pentru 
desfășurarea fazei a Il-a a 
Spărtachiadei de tară?

— împreună cu comitetul ra
ional U.T.M. am stabilit cen
trele de comune în care se vor 
desfășura întrecerile. Cu acest 
prilej se vor fâce și demonstra
ții care să popularizeze discipli
nele sportive măi puțin cu
noscute. De fapt, asemehea de
monstrații au și început să 6e 
facă în cadrul cunoscutelor com
petiții sportive model.

— Despre ce competiții este 
vorba ?

— Ținînd seama de faptul că 
la etapa a doua a Spartachiadei 
participă un număr destul de 
restrîns de sportivi, campionii 
primei etape, căutăm să folosim

de vară 

Oravița
cit mai variate forme pentru 
continuarea activității sportive 
de masă. Printre acestea sînt 
competițiile sportive model. 
Programul acestor competiții 
este legat desigur de specificul 
locului și de posibilitățile exis
tente. Astfel, de pildă, competi
ția pe care am organizat-o de 
curînd în comuna Lățunași a 
cuprins un meci de fotbal, între 
Spicul Lățunași ți Recolta Co- 
morîște, un concurs de biciclete 
și un program de gimnastică.

Și asemenea manifestări ara 
programat și in comunele Milco- 
veni. Șasea Montana, Răcăjdia 
și altele.

— Cum se desfășoară activi
tatea sportivă in orașul Oravița?

— Și aici se desfășoară ulti
mele întreceri în cadrul primei 
etape a Spartachiadei. Iar în 
curînd va începe un campionat 
orășenesc de fotbal, handbal în 
7, băieți și fete, popice, volei, 
tir și șah la care vor participa 
numai sportivii nelegitiniățî. Ast
fel el va fi nif prilej de antre
nare a tineretului în mișcarea 
sportivă.

V. TONCEANU

PE SCURT
• !n soia sporturilor de la Flo- 

reasza se va desiășuia astă seară 
cu începere de la ora 19,30 prima 
inlilnire dintre echipele Rapid 
București și ȚSKA Moscova, din 
cadrul iirtaiei , Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin.

• Astăzi de la ora 16,30 pe sta
dionul „23 August din Capitală, 
echipa selecționată de rugbi a 
R. P. Romîne întiinește puternica 
echipă a Italiei. Jocul va fi con
dus de Charles Durand (Franța).

• In deschidere la jocul de 
rugbi R.P.R.—Italia de la ora 14,30 
se va disputa meciul Steaua—Ra
pid. conlînd pentru campionatul 
categoriei A de fotbal. De la ora 
18 se va desfășura alt meci de 
fotbal pentru campionat : Dinamo 
București — Progresul București.

Stațiile noastre de radio vot 
transmite de la Brașov cu începe
re din jurul otei 18,30 repriza a 
doua a meciului Steagul roșu 
Brașov—U. T. Arad. Transmisia se 
va face pe programul 1.

• In runda a 19-a a turneului 
candidaților la titlul mondial de 
șah, două partide s-au încheiat 
în 5 ore de joc : Keres—Gheller 
și Filip—Tal, ambele cu remiză. 
Korcinoi a întrerupt cu avantaj 
material la Fishet. Intr-o poziție 
complicată s-a întrerupt parti
da Petrosian Benko. Liderii 
clasamentului continuă să fie 
marii maeștri sovietici Gheller și 
Keres cu cite 12V2 puncte fiecare. 
Pe locul trei se află Petrosian — 
Îl1/» puncte și o partidă între
ruptă.

Campionatul mondial de fotbal
— Astăzi: sferturile de finală —

Turneul final al celui de-al 
7-lea campionat mondial de fotbal 
se reia astăzi în 4 orașe din Chile 
cu disputarea meciurilor din sfer
turile de finală. Incepînd cu a- 
ceastă etapă, jocurile sînt elimi
natorii. Șase echipe europene și 
două sUd-americane sînt angajate 
astfel într-o pasionantă dispută 
pentru calificarea în semifinale.

La Arica, reprezentativa U.R.S.S., 
câștigătoarea grupei 1, întii
nește selecționata țării gazdă , 
Chile. In echipa U.R.S.S. este po> 
sibilă reintrarea celor două extre
me : Metreveii și Meshi. Antre
norul Kacialin a declarat că îl 
va menține în postul de inter 
stingă pe Mamîkin, care a jucat 
foarte bine în meciul cu Uruguai. 
La Chilieni va reintra interul 
dreapta Toto, unul dintre cei mai 
buni jucători ai echipei. Interesul 
pentru această partidă este cu to
tul deosebit. Deși prețurile bile
telor au fo»t sporite cu 15 la sută, 
se crede că astăzi stadionul „Car
los Dittborn", cu o capacitate de 
25 000 locuri, va fi arhiplin. Va 
arbitra Leo Horn (Olanda).

Echipele R.F. Germane și Iu
goslaviei se întîlnesc într-un meci 
deschis oricărui rezultat la San
tiago. Ambele formații posedă a- 
păfări puternică $i atacuri pătrun
zătoare. In echipa R. F. Germane 
va reintra aripa dreaptă Haller.

Szymaniak, care de obicei joacă 
mijlocaș, va fi de data aceasta 
intet-retras, Cu indicația dc a-1 
marca pe Sekulafac, coordonato
rul echipei iugoslave. Jocul va fi 
arbitrat de Yamasoki (Peru).

Al treilea meci al sferturilor de 
iinală va opune în orașul Vina 
del Mar selecționatele Braziliei și 
Angliei. Pele nu va juca nici de 
data aceasta In echipa braziliană, 
care va fi aceeași ca și în meciul 
cu Spania. După meciul nul cu 
Bulgaria, antrenorul echipei engle
ze Winterbottom, intenționează 
să-I iolosească din nou pe Hit
chens in postul de centru ata
cant. Arbitrul întîlnirii va fi Pierre 
Schwinte (Franța).

La Rancagua, R. P. Ungară va 
avea ca adversar echipa R. S. 
Cehoslovace. Deși majoritatea co
mentatorilor prevăd o victorie a 
echipei maghiare, meciul este to
tuși echilibrat. Dacă apărarea ce
hoslovacilor va corespunde, iar 
atacul va ii mai decis, nu este 
exclus un succes al echipei antre
nată de Vytlacil. In . echipa ma
ghiară este problematică partici
parea lui Gorocs, interul dreapta, 
accidentat în meciul cu Argenti
na. VOr reintra îh schimb trei 
înaintași titulari: Sandor, Albert 
și Fenvvessi. Meciul va fi condus 
de N. Latîșev (U.R.S.S.).

sori din vraful pe care poș* 
tașul nu încetează a le aduce 
și așeza în mîinile eroinei 
noastre Bocoș Veronica din 
Turda i-a scris chiar pe plic 
această mărturisire emoțio
nantă prin simplicitatea ei: 
„O prietenă din depărtare" 
Ce-i scrie această necunoscută 
prietenă din depărtare ? Ce 
poate scrie o fată de șapte
sprezece ani, o fată a zilelor 
noastre ? „Eu te felicit din 
inimă, și peste cîțiva ani, aș 
vrea să ajung și eu fruntașă 
în producție și pe panoul* do 
onoare. Sper câ o să ne cu
noaștem atunci cînd o să 
merg la Brașov petru exa
men, iar practica o Voi face 
la Fabrica „Partizanul roșu“... 
Un tînăr ostaș in termen, îi 
scrie din cealaltă margine a 
țării, tocmai de la Timișoara, 
îl cheamă Bogdan Aureliei și 
el îi spune., „in viața civilă 
am lucrat la Uzinele „Steagul 
roșu" din Brașov, unde am 
fost și eu printre fruntașii 
în producție. Acesta a fost 
motivul care m-a determinat 
să vă scriu cînd v-am văzut 
fotografia în ziarul „Scinteia 
tineretului". Vă rog să-mi 
scuzați îndrăzneala, dar să mă 
credeți, sînt dornic de lucru 
și în curînd voi reveni iarăși 
la locul meu de muncă, unde 
doresc să fiu din nou prin
tre muncitorii fruntași. Vă do
resc mult succes. Aveți toată 
aprecierea mea".

Un altul, Petre Ciofu, îi 
scrie de la Iași: „Cu multă 
atenție am citit : ftiCOlui din 
ziarul „Scînteia tineretului", 
intitulat „Firul măiestriei"-

M-a bucurat mult afllnd că 
sînteți din părțile Moldove, și 
acest lucru m-a fâcut sa vă 
scriu aceste mici rînduri. Vă 
urez succes și pe viitor. Cu 
respect, Petre Ciofu",

Dar, cea mai emoționantă 
scrisoare i-a scris-o strunga
rul 1. M. de la întreprinderea 
metalurgică din Sinaia. El a 
decupat fotografia eroinei 
noastre așa cum apăruse în 
ziar, a lipit poza pe prima 
pagină a scrisorii sale șl rin- 
durile sale și ie-a intitulat 
așa: „Firul măiestriei, și Dra
gă Marinară”. In această 
scrisoare, în cuvinte pline de 
sfiiciune și căldură, parcă 
aevea simți trecind fiorul 
unui început de iubire. Toc
mai de aceea nu vrem să co
mitem o indiscreție care l-ar 
putea, supăra pe tovarășul 
L M, din Sinaia, și nu cităm 
din scrisoarea sa. Tinere ea 
are legile ei și, in climatul 
sănătos și generos al zocie.ă- 
țli noastre, dragostea poate 
izbucni, ca o floare, chiar și 
din rîndurile unei scrisori.

Ne oprim cu citatele s.ri- 
sorilor aici. Sîntem încă sub 
impresia celor citite și la nu
meroasele misive de la cunos- 
cuți și necunoscuți pe care 
Maria, țesătoarea fruntașă, 
le-a primit din lungul ș. din 
latul țării, adăugăm și noi, a- 
ceste șiruri prin care vrem să 
ne exprimăm mindria că în 
uzinele și fabricile patriei 
noastre dragi se ivesc și cresc 
astfel de tineri pe care îi ca
racterizează o atît de mare 
putere de muncă, o pasiune 
atît de frumoasă fată de pro
fesiunea aleasă și o atît de 
cuceritoare dragoste de viață.



Din cuvîntârile rostite la Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din R.P.Romînă

Cuvîntul acad. George Călinescu

In cuvîntul său acad. Geor
ge Călinescu, după ce a înfie
rat războiul pe care-1 pregă
tesc cercurile agresive, a spus: 

...Noi pornim plini de vi
goare și de optimism la 
lupta pentru pace, știind bine 
că masele populare de pretu
tindeni și intelectualii cu ini
mă umană și rațiune sănă
toasă sînt alături de noi, indi
ferent de concepțiile lor filo
zofice, confesionale și politice. 
Deși sîntem încredințați că 
socialismul este cea mai îna
intată concepție de viață, ve
rificată prin aceea că o mare 
parte din popoare s-au așezat 
tub steagul său, care va flu
tura cîndva pretutindeni prin 
aceeași inexorabilă lege prin 
care chimia a învins alchimia, 
noi apelăm la cele mai adinei 
sentimente de solidaritate în
tre oameni, la ceea ce ne u- 
nește pe toți în ciuda a ceea 
ce încă ne desparte, la uma
nitate și la umanism.

Cele doua războaie mon
diale și cu deosebire cel din 
urmă, ne-au arătat în ce nefe
riciri pot fi împinse popoa
rele de mințile demențiale.

Războiul medieval dus de 
clasa feudală era într-un fel 
mai puțin distrugător în sine, 
un spectacol grotesc. Hale
barde, suliți, coifuri, armuri 
monstruoase dădeau protago
niștilor înfățișarea unor gîn- 
gănii care unele din ele în
cearcă să sperie pe inamic 
prin contururi, creste, coarne 
și carapace teribile. Dar cînd 
văd în muzee armuri și coifuri 
din timpul Renașterii lucrate 
de artiști iluștri, îmi zic că ele 
erau în fond detașamente de 
paradă ale unor oameni nu 
prea curajoși, capabili de emu
lație umanistică. Progresul 
ideologic și cultural a ros for
mele vechi și acei rafinați s-au 
prăbușit nu războindu-se între 
ei în superbele armuri ci 
fiindcă conform unei legi, cla
sele înrobite au ridicat coa
sele umile împotriva armuri
lor cizelate.

Omul este prin definiție o 
ființă raționabilă, care știe să 
descopere legile universului și 
să le aplice în folosul său. Dar 
știința cu progresele ei, căzută 
pe mîini nebune, poate să 
producă dezastre.

Din fericire, oamenii își gă
sesc metodele de apărare în 
chiar progresul științei, puse 
in slujba rațiunii, pregătind 
atit mijloacele tehnice de a 
zădărnici crima, cit mai ales 
mobilizind cea mai puternică 
armă împotriva aventurii și a- 
nume rațiunea însăși. Nu poa
te fi îndoială. Toți oamenii 
cinstiți de pe glob, toți cei 
care muncesc, toți cei care 
voiesc să nu moară în chip 
stupid, nu pot spune decît nu 
războiului și da păcii.

Și pe urmă ce putere poate 
avea chiar cea mai grozavă 
armă asupra dreptului de li
bertate? Popoarele subjugate 
de colonialiști, setoase de 
independență și de progres, 
se desfac unul cîte unul din 
strînsoare și nici un tun nu 
poate întări lanțurile care se 
desfac. De aceea popoarele 
pînă mai deunăzi exploatate 
din Asia, Africa, America, ur- 
mînd exemplul țărilor socia
liste, zic da păcii și nu răz
boiului.

Intelectualii de pretutindeni, 
gînditori, artiști, oameni po
litici democrați, unii cu con
vingeri religioase își ridică 
vocea în contra primejdiei de 
pieire totală ce ne pîndește în

Cuvîntul rostit de Dumitru Tudose
Erou al Muncii Socialiste

Fac parte din rîndul țărăni
mii și în această calitate do
resc să exprim de la această 
tribună hotărîrea înflăcărată 
de a apăra viața noastră nouă, 
de a apăra pacea, a spus în 
cuvîntarea sa Dumitru Tudose, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele G.A.C. Stoicănești, 
regiunea Argeș. La fel ca mun
citorii din uzine, la fel ca ingi
nerii, tehnicienii, ca inte
lectualii din școli și universi
tăți, din institute de cer
cetări, noi țăranii avem mo
tive pentru a lupta din toate 
puterile noastre ca pe acest 
pămînt să se statornicească o 
o lume fără arme, fără răz
boaie.

Toți țăranii comunei noas
tre sînt astăzi uniți într-o gos
podărie colectivă multimilio
nară. Noi, care sub vechiul 
regim n-aveam parte decît de 
lacrimi și durere — a subli

orice clipă, făcînd apel la con
știința oamenilor de bine și la 
solidaritatea între popoare 
chemate să se alăture luptei 
pentru înțelegerea între gu
verne spre a le decide să 
discute și să cadă de acord a- 
supra s’’igurului chip de a în
lătura catastrofa, de a înfăp
tui dezarmarea generală și in
tegrală.

Noi, cetățenii Republicii 
Populare Romîne, avem desi
gur grija de a feri de la pieire 
absurdă poporul nostru și ves
tigiile noastre culturale, dar 
în afară de aceasta ca socia
liști, dorim să cîștigăm timpul 
pierdut de regimurile trecute 
și să atingem prin unirea 
brațelor și a minților, după 
exemplul strălucit al Uniunii 
Sovietice, cele mai mari alti
tudini de civilizație materială 
și de cultură umanistică. De 
aceea, reprezentanții țării 
noastre au luat parte cu stă
ruință și bună credință la 
principalele organisme inter
naționale în care s-a dezbătut 
problema dezarmării generale, 
iar glasul lor a răsunat perse
verent în Comitetul de dezar
mare al celor 18 state. Romî- 
nia a făcut și face eforturi 
leale spre a obține o zonă de- 
nuclearizată în regiunea Bal
canilor, ceea ce ar fi spre fo
losul tuturor părților, pentru 
că noi tremurăm de viața ori
cărui popor și ca umaniști slă
vim toate marile monumente 
de artă ale omenirii.

Oamenii muncii din Repu
blica Populară Romină doresc 
arzător dezarmarea și folosi
rea energiei nucleare în sco
puri pașnice, fiindcă ei vor să 
fabrice tractoare și mașini in
dustriale, iar nu țevi de tun. 
Toate țările socialiste, popoa
rele care și-au cucerit înde* 
pendența vor să construiască. 
Ce binefacere înseamnă pen
tru noi pacea, își poate da 
seama acel care cu ochi cin
stiți prikește saltul pe care 
l-am făcut de la eliberare. Am 
creat o industrie puternică, 
am pășit mulțumită ei la co
lectivizarea ogoarelor, am ci
vilizat comunele rurale, am 
ridicat orașe, scoțînd muncito
rimea din bordeie și așezîn- 
d-o în locuințe modeme. Am 
construit mii de școli, dispen
sare, spitale, am ridicat teatre, 
unele monumentale. înain
tăm mereu și ca și războini
cii nu recunoaștem azi locu
rile pe care am pășit ieri, ei 
fiindcă distrug, noi fiindcă 
construim.

Și noi sîntem ostași disci
plinați, încolonați și înca
drați într-o armată în conti
nuă campanie. Dar nu împo
triva oamenilor, ci a materiei 
inerte. Statul nostru major e 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
ostașii sînt oamenii de știin
ță, inginerii și fruntașii în 
muncă, plugarii și muncitorii 
din fabrici, iar scopul, ex
ploatarea bunurilor naturii, 
spre bunăstarea poporului și 
niciodată pămîntul nu va 
geme că l-am scurmat cu 
cuțitele tractorului precum 
marmora n-a plîns vreodată 
că sculptorul cioplind-o cu 
dalta a scos din ea o capodo
peră. îată pentru ce demon
strația noastră de astăzi, a- 
vînd drept scop înlesnirea în
țelegerii problemelor ce se 
vor discuta la Moscova între 
9—14 iulie la Congresul mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace, se bucură de o 
participare vibrantă a fiecă
ruia dintre noi.

niat vorbitorul — sîntem as
tăzi stăpînii unei avuții ob
ștești a gospodăriei noastre 
colective de peste 10 milioane 
de lei. Analfabetismul a fost 
lichidat complet, iar în locul 
înapoierii culturale a pătruns 
și la noi lumina științei. Opai
țului i-a luat locul becul elec
tric, baba doftoroaie cu deseîn- 
tecele ei a fost înlocuită 
de medici, dispensare, casă de 
nașteri; foștii analfabeți ci
tesc astăzi ziare și cărți. Mul
țumită politicii partidului și 
guvernului nostru, țăranii tră
iesc mai bine, se îmbracă mai 
bine. De la eliberare încoace 
s-au construit la noi în sat 
peste 360 de case dintre care 
200 numai în ultimii doi ani.

Aceste cîteva fapte vorbesc 
despre viața nouă a țăranilor 
din Stoicănești și nu numai

despre a lor. Cina călătorește 
astăzi prin țară va intilni ase
menea fapte în fiecare co
mună, în fiecare sat ji chiar 
în cel mai îndepărtat cătun de 
pe întinsul scumpei noastre 
patrii.

Salutul Consiliului Mondial
al

în numele Consiliului Mon
dial al Păcii adresăm salu
tările noastre călduroase și 
cordiale Adunării partizanilor 
păcii din țara dv.

Poporul romîn, prin succe
sele sale în realizarea vieții 
economice, sociale și culturale 
în țara dv. aduce o mare con
tribuție la lupta pentru de
zarmare generală și totală, 
pentru apărarea pă-cii și secu
rității popoarelor, pentru pre
venirea unui nou război mon
dial, pentru promovarea prin
cipiilor coexistenței pașnice 
între state cu sisteme sociale 
diferite.

Consiliul Mondial al Păcii

Cuvîntul prof. univ. Jean Livescu
Cunoașterea raportului de 

forțe pe arena internațională 
în lumea contemporană — 
a spus prof. univ. Jean 
Livescu, rectorul Universită
ții din București — arata in 
mod clar că astăzi balanța 
înclină mai mult ca oricînd 
în favoarea forțelor care 
luptă pentru progresul so
cial, pentru pace și înțelegere 
intre popoare. Factorul care 
determină dezvoltarea omeni
rii în epoca contemporană 
este marea lume a socialis
mului, cu uriașa sa forță 
materială și spirituală pusă 
în serviciul omului, al dez
voltării lui multilaterale.

In continuare vorbitorul a 
arătat că politica R. P. Ro
mîne, la temelia căreia se află 
principiul coexistenței paș
nice, corespunde interese
lor naționale, cîț și aspi
rațiilor către pace și progres 
ale tuturor popoarelor. El a 
menționat propunerea guver
nului R. P. Romîne privind 
transformarea regiunii balca
nice într-o zonă denucleariza- 
tă, în care să se dezvolte re
lații de bună vecinătate între 
state cu orînduiri sociale di
ferite și propunerea privind 
educarea tineretului în spiri
tul păcii și prieteniei între 
popoare. întreaga Intelectuali
tate și-a manifestat adeziunea 
la această importantă acțiune 
a guvernului nostru. în țara 
noastră, ca in toate țările so
cialiste, tineretul este educat 
tn școli, în facultăți, In toate 
domeniile de activitate, !n 
spiritul patrioticului adine,

Cuvîntul actriței
Aspirind spre lumina ade

vărului, a rațiunii și a frumu
seții. omul și-a căpătat în so
cialism demnitatea, măreția 
și forța creatoare, care-1 poar
tă azi biruitor prin Cosmos 
și-l fac să dezvăluie, una 
după alta, tainele naturii, 
luptînd împotriva tuturor 
dușmanilor progresului și pă
cii, a spus actrița Liliana To- 
mescu.

U.R.S.S., sprijinita de toate 
țările socialiste, a prezentat 
un plan concret și clar pen
tru dezarmare. Acest plan a 
cucerit adeziunea opiniei pu
blice mondiale.

Cercurile agresive continuă 
însă cursa înarmărilor ato
mice, experiențele nucleare 
în Pacific, și acum pregătesc 
un nou act cu caracter agresiv 
— explozii atomice la mare 
altitudine. Condamnăm cu 
toată tăria acest pas primej
dios.

în mandatul pe care-1 dăm 
reprezentanților noștri la con
gresul de la Moscova să-i îm-

Cuvîntul rostit de oțelarul 
llie Bleotu

Metalul pe care noi oțelarii 
îl producem la Hunedoara, a 
spus llie Bleotu — muncitor 
oțelar la Combinatul Siderur
gic Hunedoara — ajută la ri
dicarea a noi și impunătoare 
fabrici pe cuprinsul patriei, la 
construirea a cit mai multe 
mașini-unșlte, contribuie la 
continua înflorire a economiei 
noastre naționale, la întărirea 
capacității de apărare a țării. 
Și noi sîntem conștienți de a- 
cest lucru. în luna aprilie din 
acest an am dat peste plan 
5 100 tone de oțel- în acest fel 
înțelegem noi să ne aducem 
contribuția la lupta pentru a- 
părarea păcii.

După ce a subliniat că în 
zilele noastre, apărarea păcii 
a devenit cauza scumpă a tu
turor popoarelor, iar princi
pala forță în lupta pentru a- 
părarea păcii este lagărul so
cialismului, vorbitorul a spus:

Noi, oamenii muncii din fa
milia mare și unită a puterni

$i toate aceste realizări, 
obținute sub conducerea parti
dului noi sîntem hotărîți să le 
dezvoltăm, să le consolidăm, 
să le apăram.

Păcii
acordă o înaltă apreciere me
ritelor poporului romîn, tutu
ror partizanilor păcii din țara 
dv. pentru contribuția lor 
eficace la munca Mișcării 
mondiale pentru pace, pentru 
întărirea și eficacitatea ei.

Vă dorim, dragi prieteni, 
noi victorii în realizarea gran
dioaselor dv. planuri de înflo
rire a frumoasei dv. patrii, 
pentru triumful dezarmării 
generale, pentru eliminarea 
războiului, pentru stabilirea 
unei păci trainice în lume, 
pentru prietenie între popoare.

Secretar al Consiliului 
Mondial al Păcii, 

Prof. V. CIHIKVADZE

al atașamentului deplin pen
tru munca pașnică a poporu
lui, este crescut să devină 
prin muncă un element activ 
in serviciul colectivității, plin 
de dragoste pentru om. pen
tru năzuințele înaintate ale 
umanității, pentru marile va
lori culturale și artistice 
create de întreaga omenire 
în decursul istoriei. în con
trast cu aceasta apar con
secințele nefaste pe care le 
exercită asupra tineretului din 
țările capitaliste ideologia 
inumană a imperialismului, 
îndemnul la izolare, la ură, 
chiar la război și crimă. Adre
sez de la această tribună cole
gilor mei universitari din ță
rile capitaliste chemarea de a 
ne uni și mai mult erorturile 
în promovarea țelului nobil 
al educării tinerei generații în 
spiritul păcii, al asigurării a- 
celui climat de pace și cola
borare internațională, care fa
vorizează progresul pe toate 
planurile.

Alături de intelectualii din 
patria noastră, a căror întrea
gă activitate este pusă în 
serviciul poporului, al întări
rii forțelor lui materiale și 
spirituale pentru desăvîrșirea 
mărețului edificiu al socialis
mului, asigur Adunarea re
prezentanților mișcării pentru 
pace din R.P.R. că voi munci 
cu rîvnă mereu sporită pentru 
a contribui la realizarea po
liticii nobile a statului nos
tru, la realizarea păcii, a co
laborării între popoare, a 
dezarmării generale și totale* 
pentru o lume fără arme, 
fără războaie.

Liliana Tomescu
puternkim să expună hotărî- 
rea poporului nostru de a 
lupta dirz împotriva tuturor 
Lineltirilor care pun în primej
die pacea.

Actorii generației mele, cres
cuți în bucuria acestor ani, 
împreună cu actorii mai vîrst- 
nici care au cunoscut amără
ciunea anilor de trudă și asu
prire, se străduiesc să exprime, 
cu toată căldura inimilor lor, 
gîndurile și simțămintele ce
lor ce apără comorile mile
nare ale civilizației.

în această strădanie a artiș
tilor pe care îi reprezint stă 
semnul adeziunii noastre ho- 
tărite la politica de pace a 
partidului și guvernului nos
tru.

Chemarea la lupta pentru 
pace, care a devenit crezul 
nostru al tuturor, va răsuna 
fierbinte, mereu, în apărarea 
muncii, a împlinirilor, a spe
ranțelor noastre și a dragos
tei de viață, pînă cînd glasul 
cobitor al vrăjmașilor păcii 
va amuți pentru totdeauna.

cului lagăr al socialismului, 
luptăm și vom lupta cu con
secvență pentru triumful po
liticii de coexistență pașnică 
între țări cu sisteme sociale 
diferite, pentru unirea și în
tărirea imenselor forțe ale 
păcii, pentru înfăptuirea de
zarmării, pentru o pace trai
nică în lume. Nu vom precu
peți nici un efort pentru dez
voltarea continuă a puterii 
economice a țărilor noastre, 
pentru dezvoltarea și întări
rea continuă a întregului la
găr al socialismului. Noi, 
muncitorii de la Hunedoara, 
vom da patriei cit mai mult 
oțel, cît mai multă fontă, cit 
mai multe laminate. Acest a- 
vînt în muncă nu este numai 
al nostru, ci al întregului nos
tru popor care luptă pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialismului și își aduce, în 
acest fel, contribuția sa de 
preț la cauza măreață a păcii.

Cuvîntul rostit de Dan Bădârău
în cuvîntul său. Dan Bădă- 

rău, cercetător principal la 
Institutul de filozofie al Aca
demiei R. P. Romîne, a spus: 
Noi, cei mai bătrîni, am trăit 
calamitatea celor două răz
boaie mondiale.

Ele nu trebuie să se mai re
pete. Și nu se vor repeta. A- 
ceasta e vrerea tuturor oame
nilor cinstiți, fiindcă există o 
voință de pace comună care 
se afirmă cu tărie, cu dîrzenie 
pe întreg globul.

Mințile sănătoase înțeleg 
foarte bine că un nou război 
poate fi evitat. Dar pentru a 
curma agitația și uneltirile a- 
gresive este absolut necesar să 
se ceară din partea tuturor o 
vigilență care să nu slăbească 
o singură clipă, o unitate și o 
comunitate de vederi cît mai 
strînsă, o mobilizare cît mai 
eficace în cadrul luptei pentru 
pace, o apropiere reciprocă 
de natură să-i înfrățească pe

Cuvîntul artistului poporului 
Corneliu Baba

Cunoaștem cu toții bilan
țul catastrofal al celor două 
războaie mondiale, unul de 
altul la distanța nici măcar 
de două generații, a spus în 
cuvîntul său artistul poporu
lui Corneliu Baba. Cei care 
am trăit o parte din drama 
celor două războaie trecute 
nu mai sîntem dispuși 
să repetăm din nou expe
riența. Cei foarte tineri, 
cei ce nu cunosc decît din 
povestiri ce înseamnă toate 
acestea, trebuie să știe că 
singură pacea și libertatea me
rită luptă, sacrificiu și e- 
roism.
In fața nebuniei celor ce sînt 

pe cale să pregătească un nou 
război mondial stă frontul 
mondial al păcii, frontul mili
oanelor de oameni ce doresc 
să trăiască. El se opune și 
lupta avind aceste milioane 
alături, braț lingă braț, voință 
lingă voință, glas lingă glas.

Cuvîntul rostit de Gh. Velcescu
Ne-am adunat aici oameni 

de toate viratele. îndemnați 
de dragostea noastră, a fiecă
ruia, față de cauza păcii, de 
grija profundă pentru soarta 
omenirii — a spus în cuvîn
tul său Gh. Velcescu, vefchi 
militant al mișcării muncito
rești din țara noastră. Am fă
cut din țara noastră o minu
nată grădină înfloritoare, așa 
cum visam noi, comuniștii, 
încă cu mulți ani în urmă. Și 
ca orice bun grădinar, ve
ghem ca nimeni și nimic să 
nu ne perturbe munca.

Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din R. P. 
Romînă va alege astăzi dele
gații la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace. Ajcest congres reprezin
tă un eveniment de mare în
semnătate pentru toți luptă
torii pentru pace din lumea 
întreagă.

Alături de celelalte țari so
cialiste, Republica Populară

Cuvîntul
Tudor Teo dorescu-Bra niște

Scriitorul Tudor Teodore- 
scu-Braniște, în cuvîntul său, 
a spus printre altele: Aceas
tă impresionantă adunare îmi 
întoarce gîndurile cu vreo 40 
și mai bine de ani înapoi. 
Era îndată după primul război 
mondial. Mormintele erau 
proaspete și peste amintirea 
celor căzuți în luptă nu se 
așternuse încă uitarea. Pre
tutindeni vedeai chipuri triste 
și ochi înlăcrimați. Iar peste 
această lume a durerii, ba
tea un puternic vînt de răz
vrătire. Războiul apăruse în 
fața oamenilor în toata mon
struozitatea lui.

In anii aceia, cîțiva intelec
tuali, în frunte cu Romain Ro
land și H. Barbusse, au 
început viguroasa lor cam
panie pentru pace. Li s-au 
alăturat scriitori și oameni 
de știință din mai toate ță
rile. Inițiativa lor a găsit 
ecou și în țara noastră. S-au 
ținut adunări, s-au rostit 
discursuri, s-au publicat ar
ticole prin ziare și reviste.

Astăzi se desfășoară o nouă 
campanie pentru pace, dar in 
cu totul alte condiții.

Pacea e susținută și apărată 
astăzi de toate țările socia
liste. în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Pacea e sprijinită 
în același timp de toate ță
rile neangajate. Iar în cuprin
sul țârilor capitaliste, ea gă
sește un puternic reazem în 
partidele comuniste și progre
siste, în masa proletariatului, 
în tineret și într-o mare par
te din pătura intelectuală, în 
masele din ce în ce mai largi 
de oameni simpli și cinstiți.

Cuvîntul mamei eroine Aneta ion
Vă aduc un cald salut in 

numele femeilor mame — a 
spus în cuvîntul său Aneta 
Ion, mamă eroină, muncitoare 
fruntașă la Fabrica de ulei 
„Filimon Sirbu".

Ne-am adunat azi aici pen

toți oamenii cinstiți de pe 
glob. ' fl £ f F 1T A

Uniunea Sovietică, țările 
socialiste, s-au situat mereu 
în fruntea luptei pentru pace, 
dovedind inițiativă în toate 
împrejurările, atrăgînd în 
permanența atenția principa
lelor țări capitaliste asupra 
răspunderilor ce le revin de 
pe urma politicii lor milita
riste.

Glasul solilor războiului 
poate și trebuie să fie acoperit 
de marșul victorios al mulți
milor, al popoarelor care urcă 
spre înălțimile însorite, spre 
culmile limpezi, ale unei lumi 
noi, ale unei lumi libere și 
pașnice.

Noi salutăm pe toți acei in
telectuali de vază din Apus 
care-și ridică glasul împotri
va pregătirii războiului, și 
care deseori înfruntă persecu
ții în numele cauzei nobile a 
conviețuirii pașnice și priete
niei între popoare.

Frontul mondial al păcii 
reprezintă dorința colectivă 
de viață liberă și de progres. 
Ca artist, ca cetățean m-am 
alăturat fără ezitare de mult 
acestui front. Opera mea, do
resc să reprezinte in esența 
ei, cu cea mai mare forță de 
convingere, iamginea luptei în 
care pacea trebuie să biruie 
cu orice sacrificiu.

Urăm Congresului mondial, 
care se întrunește peste o lună, 
cel mai deplin succes, și salu
tăm din toată mima, cu acest 
prilej, lupta neobosită pe care 
o duce poporul sovietic, ală
turi de celelalte popoare ale 
lagărului socialist, pentru co
existența pașnică, pace și co
laborare internațională. A- 
ceastă luptă o susținem din 
toate puterile, ca apărători 
convinși și dîrzi ai celui mai 
sublim ideal — pacea.

Romînă, care pășește pe dru
mul desăvîrșirii construcției 
socialismului, consideră co
existența pașnică temelie a 
politicii sale externe.

Animată de dorința sinceră 
ca lumea să fie izbăvită de 
pericolul unui război termo
nuclear, Republica Populară 

' Rolhînă se pronunță în favoa
rea rezolvării prin tratative a 
problemelor cardinale ale con
temporaneității, pentru dezar
marea generală și totală sub 
un strict control internațional 
și pentru încheierea tratatului 
de pace cu Germania.

Sîntem mîndri de faptul că 
poporul nostru este un parti
cipant activ și prețuit în fron
tul larg al păcii, în măreața 
mișcare mondială pentru pre- 
întîmpinarea războiului, pen
tru triumful principiilor co
existenței pașnice.

Acestei cauze nobile să-i în
chinăm toate forțele noastre.

scriitorului

Acțiunea forțelor războiului 
— a spus în continuare vor
bitorul — a fost multă vreme 
înlesnită de marea masă a in
diferenților, a celor care erau 
convinși că împlinindu-și obli
gațiile lor de fiecare zi, nu 
mai au nici o altă îndatorire. 
In ultima vreme însă, primej
dia pe care o reprezintă 
cursa înarmărilor a devenit 
atît de evidentă, îneît mulți 
dintre acești indiferenți au 
început să ia parte activă la 
lupta pentru pace.

Ideea dezarmării generale și 
totale, susținută de Uniunea 
Sovietică și de celelalte țari 
socialiste, și-a croit drum larg 
in toate colțurile lumii. Nici 
un politician din Occident nu 
mai cutează să ducă astăzi 
fățiș o politică de război, așa 
cum a dus-o ani de zile Adolf 
Hitler. Toți sînt siliți să-și 
ascundă cu viclenie adevăra
tele lor țeluri, ca să nu cadă 
sub oprobiul maselor popu
lare.

Aceasta nu înseamnă însă 
că pericolul unei noi confla
grații a trecut. Partizanii pă
cii din toate aceste țări tre
buie sprijiniți viguros în 
lupta pe care o duc. Dificul
tățile acestea nu trebuie să 
descurajeze pe nimeni.

Copiii care se ridică sub 
ochii noștri, cerindu-și drep
tul lor la viață, oamenii ma
turi care muncesc pe toate 
târimarile In folosul obștei. 
bătrânii care năzuiesc să-și 
încheie viața în tihnă — toți 
laolaltă — cer pace.

In cadrul acestor adevăruri 
elementare, lupta pentru pace 
ia caracterul unei nobile în
datoriri cetățenești.

tru a ne afirma încă o dată 
hotărîrea de a lupta pentru a- 
părarea păcii, împotriva unel
tirilor acelora care, de dragul 
profiturilor, ar vrea să îm
pingă omenirea într-un nou 
incendiu mondial. •

Pentru ca să fie pace pe 
pămînt, trebuie ca, în primul 
rînd, să dispară pentru tot
deauna armele nimicirii, tre
buie înfăptuită dezarmarea 
generală și totală. De aceea, 
se cuvine, tovarăși și prieteni, 
ca aici să dăm glas recunoș
tinței noastre adînci față de 
Uniunea Sovietică, față de 
conducătorii țării noastre și ai 
celorlalte țări socialiste, care 
luptă cu atîta hotărîre pentru 
realizarea unei înțelegeri in
ternaționale privind dezarma
rea.

Sînt mamă a nouă copii și 
ca orice mamă vreau să-i văd 
pe toți sănătoși și fericiți, ce
tățeni de nădejde ai scumpei 
noastre patrii socialiste.

Copiii noștri cresc în spiri
tul celor mai frumoase idea
luri ale omenirii, în spiritul 
dragostei față de patria înno
ită, în spiritul cinstei și ade
vărului, al muncii nobile pen
tru binele obștesc, în spiritul 
bunei înțelegeri între popoare.

Viitorul copiilor noștri este 
asigurat. Pentru ca pomul

Cuvîntul acad
Un vechi proverb spaniol 

zice: „Cine nu știe ce este 
războiul, ducă-se la război“. 
Această invitație n-are nimeni 
nevoie să ne-o adreseze în 
mod special, fiindcă aproape 
toți cîți ne-am adunat în a- 
ceastă sală am văzut un 
război, iar cîțiva dintre noi 
chiar două sau trei războaie.

în continuare, acad. T. Via- 
nu a spus :

Folosul în războaie este al 
celor care fabrică și vînd 
arme, apoi le transportă pe 
mare și pe uscat, peste grani
țele devenite dintr-o dată 
permeabile, al acelora care 
aprovizionează armatele, strîn- 
gînd bunurile alimentare și 
înfometînd populațiile. Folo
sul războaielor este al fabri
canților, al negustorilor, al 
firmelor de transporturi, al 
samsarilor, al traficanților, al 
contrabandiștilor, o faună si
nistră care își găsește compli
cități în guvernele, în parla
mentele, în statele-majore și 
în presa stipendiata de pro
fitorii măcelurilor organizate.

Adevărurile acestea sînt 
știute de multă, de foarte 
multă vreme. Le știa și Aris- 
tofan, poetul grec, acum a- 
proape două mii și cinci sute 
de ani, cînd, într-una din co
mediile lui, acuza pe produ
cătorii și negustorii de coifuri 
și scuturi că prelungesc răz
boiul dintre Sparta și Atena. 
Dar dacă aceste adevăruri 
sînt de atîta vreme cunoscute 
și par atît de limpezi, de ce 
nu s-au impus și n-au ajuns 
să elimine războaiele, să in
staureze pacea durabilă între 
popoare ? Desigur, pentru mo
tivul că, într-un foarte lung 
trecut, relațiile dintre popoare 
și dintre state nu erau con
duse și determinate de acei 
care suportă jertfa crudă a 
războaielor, <ci de acei care se 
bucura de beneficiul lor.

Au trecut mileniile, s-au 
succedat orînduirile, monarhii 
au continuat să declare răz
boaie, uneori pentru motivul 
că un teritoriu ar fi trebuit 
să le revie, ca zestre, prin că
sătoria contractată de ei ; s-au 
găsit juriști care să legitimeze 
agresiunea și poeți care s-o 
cînte. Dar s-a întîmplat la un 
moment dat că, prin dezvol
tarea însăși a societăților o- 
menești, puterea de stat a 
ajuns în mîinile acelora ;care

Cuvîntul rostit de Dumitru Miron
Muncesc într-o întreprin

dere cu glorioase tradiții de 
luptă revoluționare^ ai cărei 
muncitori, sub conducerea 
P.C.R., s-au ridicat împotriva 
exploatării capitaliste, împo
triva fascizării țării, împotri
va înrobirii ei de capitalul 
străin, împotriva pregătirii 
războiului antisovietic — a 
spus Dumitru Miron, director 
al Uzinelor „Grivița Roșie".

Muncitorii noștri au simțit 
din plin grozăviile celui de-al 
doilea război mondial, așa 
cum au simțit și au suferit 
toți oamenii cinstiți din țara 
noastră și din țările care au 
fost cotropite de bandele hit- 
leriste. De aceea, ei urăsc 
războiul și se alătură, cu toa
tă hotărîrea, forțelor muncito
rești din toată lumea, tutu
ror luptătorilor pentru pace, 
pentru ca războiul să fie de
finitiv eliminat din viața 
societății. Noi iubim viața 
nouă pe care o construim 
împreună cu întregul nos
tru popor, sub conducerea 
înțeleaptă a P.M.R., a Comi
tetului său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Pentru a da viață tuturor 
planurilor noastre închinate 
numai și numai fericirii omu
lui muncitor avem nevoie de 
pace. Nicicînd în istorie pro
blema păcii, a apărării și con

vieții lor să înflorească și să 
dea roade bogate, ei au ne
voie de pace. De aceea, înda
torirea cea mai înaltă a noa^ 
stră, a părinților, este să 
luptăm pentru victoria păcii.

Soarta copiilor noștri este 
legată de soarta copiilor de 
pe cele mai îndepărtate me
leaguri. Sîntem surorile ma
melor de pretutindeni care se 
gîndesc cu grijă la copiii lor. 
Și trebuie să spunem că ini-< 
mile .ne sînt deseori îndure
rate cînd aflăm cît rău prici- 
nuiește copiilor din unele țări 
din Apus politica reacționară 
și războinică a cercurile agre
sive.

Copiii de pretutindeni tre-< 
buie să aibă încredere în viață, 
trebuie să spere în fericire. 
Și este posibil ca aceste spe
ranțe să fie înfăptuite prin 
lupta unită a milioanelor de 
bărbați și femei din toată lu
mea !

Trăiască pacea, bunul cel 
mai de preț al omenirii I

, Tudor Vianu
plătiseră, în lungul și tragicul 
trecut al omenirii, greul tri
but al războaielor. Primul stat 
socialist al lumii, Uniunea 
Sovietică, statul muncitorilor 
și al țăranilor muncitori, a 
dus tot timpul o politică con- 
secvență de pace. I s-au aso
ciat toate statele socialiste 
apărute în urmă. Țara noa
stră, prin cuvîntul tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej, la se
siunea a 15-a a Adunării 
Generale a Organizației Na. 
țiunilor Unite, a sprijinit ideea 
dezarmării generale și totale.

în continuare, vorbitorul 
s-a referit la focarele de a. 
gresiune provocate de adepții 
încordării internaționale în 
Coreea, în Vietnam, în Laos, în 
Congo, la granița Egiptului, 
în Cuba.

Care este deci mijlocul ca. 
pabil să îndepărteze primejr 
dia unui război planetar ?, 
Există unul, și acest mij-< 
loc a fost propus de Uni-, 
unea Sovietică, prin glasul lui 
N. S. Hrușciov: dezarmarea 
generală și totală. Există, oare, 
vreun om cu mintea sănătoa
să, cu iubire de viață și de 
oameni, cinstit în intențiile 
lui, liber de servituțile lăco-i 
miei, care să nu aprobe ideea 
dezarmării generale și totale?. 
Este o mare idee, simplă cum 
sînt toate ideile mari. Rațiu
nea omenească poate concepe 
și aprobă o astfel de stare 
mai înaltă a omenirii, consa
crată numai construcției în 
pace.

Cresc în conștiință și pu
tere, popoarele muncitoare ale 
lumii. Și dacă finii diplomați 
din Occident și subtilii lor 
consilieri juridici au atîta 
greutate să acepte ideea 
limpede a dezarmării genera
le și totale, și-o vor însuși și 
o vor realiza popoarelor în-, 
șăși. Clasele creatoare din sî. 
nul tuturor națiunilor vor 
smulge într-o zi armele din 
mîinile celor care învrăjbesc 
pojpoarele și le trimit apoi să 
se extermine rejciproc. Există 
adevăruri care înaintează. 
Ideea dezarmării generale și 
totale este un adevăr în mers, 
pentru că este gîndit de rați-! 
unea omului și simțit de ini
ma lui.

solidării ei, nu a fost atît da 
arzătoare ca în zilele noastre. 
Și nicicînd nu a fost atît de 
nejcesară unirea într-un pu-, 
ternic front comun de luptă, 
a tuturor oamenilor muncii, 
partidelor, organizațiilor, a 
tuturor celor cărora le este 
scumpă cauza păcii.

Tocmai de aceea politica da 
pace și de coexistență pașni- 
că, dusă cu neabătută con
secvență de Uniunea Sovietică, 
de toate țările socialiste, se 
bucură de sprijin entuziast și 
crescînd în toate țările.

Politica externă de pace și 
coexistență pașnică promovată 
de țările socialiste izvorăște 
din însuși caracterul orîndu- 
irii de stat și sociale, din le
gile economice obiective pro
prii sistemului socialist, din 
ideologia marxist-leninistă.

întregul nostru popor, a 
spus în încheiere vorbitorul, 
este mîndru și fericit ca Parti
dul Muncitoresc Romîn pune 
la baza politicii externe a sta
tului nostru principiile co
existenței pașnice, militînd 
neobosit pentru promovarea 
lor în viața internațională. 
Poporul nostru sprijină cu en
tuziasm toate inițiativele gu
vernului Republicii Populare 
Romîne al căror scop este con
solidarea păcii, întărirea cola
borării și înțelegerii între po
poare.

Sînt convins că delegația 
noastră la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace va da glas năzuințelor 
de pace ale poporului, nostru, 
își va aduce contribuția la 
succesul congresului, la întă
rirea păcii.



Manifestări consacrate aniversării
a 50 de ani de la moarteaHOTAR Iui I. L. Caragiale

Cea de-a 16-a sesiune 
a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
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TRATATIVELE PENTRU DEZARMARE
DE LA GENEVA

GENEVA 9 (Agerpres). — 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare s-a întrunit din 
nou în după-amiaza zilei de 
8 iunie pentru a continua dis
cutarea problemei lucrărilor 
subcomitetului pentru interzi
cerea experimentării armei 
nucleare. La această ședință 
au luat cuvîntul reprezentan-

ții Angliei Poloniei Indiei, 
Cehoslovaciei, Birmaniei, Me
xicului și Braziliei

Delegatul englez a încercat 
să prezinte într-o lumină fal
să discuția care s-a desfășu
rat în subcomitet în legătură 
cu prezentarea memorandu
mului celor opt țări neutre.

în același timp, el a cerut

Pentru folosirea spațiului
cosmic în scopuri pașnice

cer- 
spațiului 
pașnice, 

iunie au 
tratative 
U.R.S.S.

GENEVA 9 (Agerpres). TASS 
transmite: In continuarea 
schimbului de păreri dintre 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S-S., și J. Kennedy, pre
ședintele S.U.A., în problema 
colaborării în domeniul 
cetării și folosirii 
cosmic în scopuri 
între 29 mai și 8 
avut loc la Geneva 
între reprezentanții
și S.U.A. care au discutat o 
serie de amănunte referitoare 
la posibilitățile colaborării in 
domeniul meteorologiei, în
tocmirii unei hărți a lumii ri
dicată cu azimut magnetic și 
în domeniul telecomunicații
lor cu ajutorul sateliților.

In comunicatul cu privire 
la tratative, dat publicității 
la 8 iunie de acad. A. A. Bla
gonravov, șeful delegației 
U.R.S.S., și dr. H. Dryden, 
șeful delegației S.U.A., se a- 
rată, printre altele, că s-au 
discutat planurile extinderii 
treptate a schimbului de in- 
țormații obținute cu ajutorul 
sateliților artificiali ai 
mîntului, urmărindu-se 
pină la urmă să se lanseze de 
comun acord asemenea sate
liți. Au fost discutate, de a- 
semenea, planurile unor mă
suri comune în domeniul tn-

tocmirii unei hărți a lumii cu 
folosirea azimutului magne
tic. S-a hotărît ca discutarea 
problemelor legate de colabo
rarea internațională in dome
niul telecomunicațiilor cu a- 
jutorul sateliților artificiali să 
se continue în timpul 
toarelor intilniri.

Cele două delegații, 
ne in comunicat, au 
guvernelor recomandările co
respunzătoare în legătură cu 
problemele discutate.

urmă-

se spu-
trimis

fără nici un pic de jenă pon- 
simțămîntul Uniunii Sovietice 
pentru crearea unui „sistem 
internațional de detectare" și 
pentru „inspecția obligatorie 
la fața locului", deși în me
morandum nu există nimic a- 
semănător.

Reprezentanții Poloniei și 
Cehoslovaciei au arătat că a- 
cest mod de a pune problema 
nu are nimic comun cu cauza 
dezarmării. Declarațiile făcute 
de reprezentanții țarilor neu
tre au fost caracterizate pri- 
tr-un sentiment de profundă 
îngrijorare și dezamăgire pro
vocat de faptul că experien
țele cu arma nucleară conti
nuă, în timp ce lucrările sub
comitetului nu înregistrează 
rezultate pozitive. Subliniind 
că se pronunță împotriva e- 
fectuării oricăror experiențe 
nucleare, reprezentanții țărilor 
neutre și-au exprimat speran
ța că, după pauza în lucrări
le comitetului, puterile nuclea
re vor găsi căile spre înce
tarea cursei înarmărilor nu
cleare și spre încheierea unui 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nu
cleară.

Pregătiri în vederea
Congresului mondial pentru
dezarmare de la Moscova

I

Pi- 
ca

BUENOS AIRES 9 (Ager
pres). — TASS transmite : Un 
reprezentant al Comitetului 
național argentinian pentru 
pregătirea Congresului mon
dial pentru dezarmare gene
rală ști pace a declarat într-o 
convorbire cu un corespon
dent TASS că la Congresul 
de la Moscova va pleca o dele
gație argentinian» formată 
din 70 de persoane reprezen-

Crește indignarea popoarelor 
împotriva experiențelor nucleare 

americane

tind diferite partide politice, 
mari uniuni sindicale și orga
nizații studențești El a subli
niat că la nici unul din forum
urile internaționale nu a 
participat o delegați» argen- 
tiniană atît de numeroasă.

Consiliul păcii din Buenos 
Airet a dat publicității un a- 
pel adresat kruitonior caps
ulei Argenuna în care fi 
cheamă să participe la pregă
tirile în vederea cccgreaultn.

Coariliul p*** din Bocdq* 
Aires a pah'.yal de aeereoea.

PRAGA 9. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Re
vista „Kulturny Zivot", edi
tată la Bratislava, publică un 
amplu articol semnat de Jin- 
dra Hușkova despre viața și 
opera lui L L. Caragiale. Au
toarea articolului vorbește cu 
multă căldură despre caracte
rul multilateral al operei lui 
Caragiale, subliniind mai ales 
creația sa de dramaturg, înal
ta prețuire de care se bucură 
opera lui Caragiale pe plan 
mondial.

_ ★
CHIȘINAU. Opinia publică 

din R. S. S. Moldovenească 
comemorează 50 de ani de la 
moartea marelui scriitor romîn 
Ion Luca Caragiale. La 8 iu
nie, la Chișinău a avut loc o 
reuniune consacrată marelui 
scriitor romîn. A luat cuvîn
tul criticul literar Vasile Ko- 
roban. In bibliotecile republi
cii au fost deschise expoziții, 
cuprinzînd operele lui Cara
giale. în cadrul manifestărilor 
organizate cu ocazia comemo
rării a 50 de ani de la moar
tea lui Caragiale, teatrele din 
diferite orașe au pus în sce
nă comediile ,O scrisoare pier
dută*4 și „O noapte furtu
noasă".

PHENIAN 9 (Agerpres). - 
La 8 iunie la Palatul Culturii 
din Phenian a avut loc o seară 
literară închinată comemorării 
lui I. L. Caragiale.

Despre viața și activitatea 
marelui dramaturg romîn a 
vorbit Li Buk Men, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor.

Au fost de față Liviu Adam, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim și eviți colaboratori ai Am
basadei R. P. Romîne la Phe
nian.

Ziarul „Nodon Sinmuna și 
alte ziare centrale coreene au 
publicat articole despre viața 
și activitatea lui I. L. Cara
giale și despre ecoul interna
țional al operei sale.

★
HANOI 9 (Agerpres). — A- 

genția Vietnameză de Infor
mații transmite : în seara de 
8 iunie a avut loc la Hanoi o 
ceremonie consacrată împlini
rii a 50 de ani de la moartea 
dramaturgului romîn Ion Luca 
Caragiale. Ceremonia a fost 
organizată de Comitetul viet
namez pentru apărarea păcii, 
.Asociația lucrătorilor din tea
tru și Asociația scriitorilor din 
R. D. Vietnam. La ceremonie 
a fost de față, de asemenea, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Hunoi, Vasile Pogăceanu.

Ministrul R. P. Romîne în Etiopia 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

fost subliniate bunele relații 
tradirionale dintre cele două 
1.-. contribuția comună la 

lupta pentru pace 
mare. precum și 
pentru dezvoltarea 
șx culturală.

La prezentarea _____
de acreditare au fost de față 

ministru
Wc-ld. ministrul 
Kesema Ylfru.

n-FU-ul de război Merid Men- 
gesba și ahe personalități etio- 
p«oe.

și dezar- 
eforturile 

economică

scrisorilor

Aklilu Habte 
de externe 

ministrul fi- 
Deressa, mi-

CANBERRA 9 (Agcrpre»). — 
TASS transmite : Peste 100 de 
persoane an organizat un pichet 
iîngă clădirea Consulatului 
S.U.A. din Melbourne, în semn 
de protest împotriva experien
țelor nucleare americane. Parti- 
eipanții purtau pancarte cu in
scripții care avertizau împotriva 
pericolului grav pe care îl pre
zintă radiațiile atomice prove
nite din experiențele americane 
cu arma nucleară la mare alti
tudine. Ei au cerut să înceteze 
pentru totdeauna experiențele 
cu arma nucleară, să se ajungă

yu*u

■
ntr-o dimineață, 
în gara Kazan- 
skaia din Mos
cova.

La linia trei, un 
tren e gata de 
plecare. In el sînt

de comsomoliști. Pe pe- 
încă 1 000 de tineri, cu 
și armonici. Râsete, cân- 

îmbrățișări, ultimele

1 200 
ron, 
flori 
t^ce, 
sfaturi și rugăminți.

—, Unde pleacă trenul, în
treabă cineva ?

— Spre Siberia, în Kazah- 
stan.

Un operator de cinema 
merge printre oameni și fil
mează scene luate la întâm
plare. Obiectivul se oprește a- 
supra unei perechi care se 
sărută. Un băiat pune repe
de șapca în fața aparatului și 
il dojenește pe operator.

— Nu-i frumos. Lasă-i în 
pace.

— Cine vrea să se fotogra
fieze ? — strigă cineva de jos.

Din tren sar vreo 20 de bă
ieți și fete. Folograful-amator 
ii aranjează solemn.

— Șura, ține florile mai jos, 
îți acoperă fața. Mașa, nu rîde 
că ieși „mișcată”.

Pe unul din vagoane se în
tinde o pînză roșie pe care 
scrie : „Cind patria îl chea
mă, cGmsomolistul răspunde: 
„prezent” !

— Cît mai e pină la ple
care ? o întrebăm pe conduc
toare.

— 15 minute.
Ne urcăm în vagon și in

trăm în primul comparti
ment. Patru băieți și două 
fete stau așezați pe valize. 
Canapelele sînt cedate părin
ților, fraților și surorilor, 
prietenilor care au venit să-i 
conducă. E o discuție intimă, 
familiară, la care reporterul 
primește dreptul să asiste și 
să pună întrebări.

— Așadar, plecați în Kazak
stan, spre pământurile desțe
lenite.

— Da, răspunde Vadim Ma- 
rașanov. în raionul 
tiabrskoe. Vom construi 
lo un sovhoz. Pe urmă 
ara, vom semăna, vom 
ge recolte.

— Pentru totdeauna 7
— Da. Dar dacă va fi ne

voie vom pleca și în altă 
parte, în Siberia, pe alte șan
tiere. '

Ok- 
aco- 
vom 

strîn-

'k
COLOMBO 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : Experien
țele nucleare americane în re
giunea insulei Christmas pro
voacă profunda îngrijorare a 
populației Ceylonului

La 7 iunie 1962, la Moscova a avut loc cea 
de-a 16-a sesiune extraordinară a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au luat parte delegați
ile tarilor membre ale consiliului: Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Polone, Republicii 
Populare Romine, Republicii Populare Ungare 
și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

La lucrările sesiunii au luat parte, de ase
menea, reprezentanți ai Republicii Populare 
Mongole.

Sesiunea Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc a elaborat măsuri practice pentru 
traducerea în viață a recomandărilor Consfă
tuirii reprezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești ale țărilor participante la 
consiliu, care a avut loc la 6-7 iunie 1962, 
pe linia dezvoltării și perfecționării continue 
a organizării colaborării economice între ță
rile membre ale consiliului.

Sesiunea a adoptat hotărîri pentru întă
rirea organizatorică și intensificarea activității 
organelor consiliului, constituind un Comitet 
executiv al consiliului, alcătuit din vicepre

ședinți al consiliilor de miniștri ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., și totodată a hotărît să 
constituie noi comisii permanente ale consi
liului pentru standardizare, pentru coordona
rea cercetărilor științifice și tehnice și pen
tru statistică, precum și un Institut al 
C.A.E.R. pentru standardizare.

Sesiunea a subliniat că dezvoltarea colabo
rării multilaterale a țărilor membre ale con
siliului va contribui la consolidarea continuă 
a puterii economice a lagărului socialist, la 
întărirea unității și coeziunii țărilor socia
liste și, implicit, la grăbirea victoriei sistemu
lui mondial socialist în întrecerea economică 
cu capitalismul.

Sesiunea a aprobat modificările din statu
tul consiliului, care prevăd posibilitatea 
alăturării la Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc și a țărilor neeuropene care împăr
tășesc țelurile și principiile consiliului.

Sesiunea a examinat și satisfăcut cererea 
Republicii Populare Mongole de a fi primită 
ca membră în Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc.

Sesiunea s-a desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească și cordialitate.
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4 /F-z/ întîlnire a Organizațiilor 

studențești din Europa

Coreea de sud
Puternice demonstrații 

studențești
upă cum transmite agenția 

PAP, la 8 iunie s-a des
chis Ia Varșovia, în Pala

tul culturii și științei, cea de-a 
IV-a întîlnire a Organizațiilor 
studențești din Europa, consa
crată problemelor colaborării 
dintre organizațiile studențești. 
Intîlnirea a fost convocată la 
inițiativa Uniunii studenților po
lonezi și a Uniunii naționale a 
studenților francezi.

La întîlnire vor fi 
problemele colaborării 
ționale și ale unității
studențești din Europa, precum 
și alte probleme.

La lucrările întîlnirii iau 
parte delegații din Anglia, Au
stria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Franța, R. D.

discutate 
interna- 
mișcării

Germană, R. F. Germană, Ita
lia, Iugoslavia, Olanda, Polonia, 
Romînia, Scoția, Ungaria, 
U.R.S.S. La întîlnire participă 
Jiri Pelikan, președintele Uniu
nii Internaționale a Studenților, 
precum și un reprezentant al 
Secretariatului de coordonare al 
uniunilor studențești naționale. 
Delegația studenților din R.P.R. 
este condusă de tov. Marțian 
Dan, membru supleant al Birou
lui C.C. al U.T.Mn secretar al 
Comitetului U.T.M. al centrului 
universitar București. Conferin
ța a fost deschisă de Czeslaw 
Wiszniewski, președintele Consi
liului principal al Uniunii stu
denților polonezi. Intîlnirea va 
dura trei zile.

r iJr V * iL V

CIND PATRIA IL CHEAMĂ,
COMSOMOE1STIL RĂSPUNDE

— Vă vine greu să vă des- 
părțiți de familie, de Mos
cova ?

Nu chiar atît de greu. Nu 
sintem noi primii și nici ul
timii.

Tatăl lui Vadim, un ofițer 
trecut de 50 de ani, intervine.

— Și eu am plecat cind am 
fost tinăr. Am lucrat la con
struirea Magnitogorskului. Pe 
atunci era greu cu 
Acum ei au mașini 
se lucrează ușor.

— Acum Siberia 
ma industriei, 
Lihaciova.

adevărat, 
modeme,

PREZENT!“
— Am să țin un colet cu 

însemnări despre fiecare zz.
— Ce studii aveți ?
— Școala medie serală, dar 

vreau să mă fac inginer elec
tromecanic.

— Vrea să zboare in Cos
mos — adaugă 
că e tare fricos 
avion.

— Cosmosul e . 
mîntul e mai aproape, spune 
pe un ton cam cspru Simion, 
fratele lui Igor, un om de 
vreo 40 de ani, îmbrăcat in

Maja. numai 
să se suie in

departe, pă-

Greutățile financiare 
ale Universității 

din Oxford

Universitatea din Oxford 
are de înfruntat 5 ani grei 
din punct de vedere finan
ciar, a declarat Butterward, 
reprezentantul noului colegiu 
al Universității din Oxfotd, 
care a prezentat bugetul uni
versității pe exercițiul finan
ciar 1962—1963. El a arătat 
ci din punct de vedere finan- 
câfir perrpectiv^e până în 
1M7 «te de sumbrei

De trei zile continuă miș
carea de protest a studen
ților din Seul împotriva 

atitudinii insolente și a acți
unilor huliganice ale soldajiior 
americani din Coreea de sud. 
Ele au culminat prin maltratarea, 
în urmă cu cîteva zile, a unui 
ceiajean sud-coreean de către 
mai multi ofițeri americani.

La 8 iunie mișcarea studenți
lor a atins un punct culminant. 
După cum anun|ă corespondentul 
agenfiei France Presse, peste 
1.000 de studenfi de la Universi
tatea din Seul au organizat un 
miting, cerînd eliberarea colegi
lor lor arestat» în cursul demon
strațiilor din zilele trecute. Apoi 
studenfii au organizat o demon
strație, îndreptîndu-se spre Am
basada americană din Seul. For
te puternice de polifie au ata
cat pe demonstranți cu bombe 
lacrimogene, arestînd peste 40 
de studenți. In cele din urmă, 
demonstranții s-au retras în clă
direa universității, declarînd că 
nu o vor părăsi pină cînd co
legii lor aresta^ nu vor fi eli
berați.

Neliniștită de aceste tulburări 
care au loc îfl pofida legii mar
țiale, junta militară sud-coreeană 
a sfătuit personalul militar ame
rican cantonat în zona capitalei 
să nu părăsească cazărmile „pen
tru a preîntîmpina posibilitatea 
unor incidente avînd în vedere 
sHuabe eduală".

Discursul 
președintelui Franței

e ini- 
spune Mașa 

Prietena mea cea 
mai bună a plecat în Siberia 
de un an de zile și mi-a scris 
cum e acolo. Natura e foarte 
frumoasă, sînt foarte mulți 
tineri acolo. Vi-l recomand 
pe Igor. Ne-am căsătorit de 
două 
acolo 
acolo 
piii.

Se vede că Igor e un timid, 
pentru că roșește.

— De ce te rușinezi ? îl 
întreabă Vadim. Nu-i adevă
rat c-o să faci copii și c-o 
să-i crești acolo ?

Toată lumea rîde cu .poftă.
— Igor e puțin cam poe

tic, sînt sigur că în tren va 
mâzgăli un caiet întreg.

Igor 6e decide să vorbească. gură de vodcă.

De la trimisul special 
al 

„Scînteii tineretului"

săptămâni. Propriu-zis, 
ne întemeiem familia, 
o să ne creștem co-

uniformă de feroviar. Mai în- 
tîi să facă treabă bună acolo 
unde merge. In Siberia nu 
mergeți să vă plimbați, să 
admirați natura.

— Simion Petrovici, ii spune 
Mașa, mai sînt 7 minute pină 
la plecare și dumneata te-ai 
apucat să-l muștruluiești. 
Cine-și închipuie că merge in 
excursie in 
lucrez la o 
el o să fie 
vățăm, n-o 
Mai bine . ne-ai

Siberia ? Eu o să 
fermă de păsări, 
mecanic, o să în
să stăm degeaba, 

cinsti c-o 
N-avea grijă,

Igor r.-o sd prindă 
băuturi dz o si fiu

Atmosfere ir.cepe 
xime. Simion Petrovici e mai 
vesel .

— Igor, recită poezia ta 
despre Siberia.

Poezia 
ia vers 
vorbește 
mate pc 
din riurile, din 
dmpiile Siberiei.

Vădim îmi explică 
poeziei.

La Ermitajul din 
grad se află o hartă 
Siberiei, făcută 
nestemate. Pornind de la 
ideea aceasta, Igor vorbește 
in versurile lui despre neste
matele Siberiei de azi și de 
miine, despre hidrocentrale, 
uzine, despre griu și porumb, 
păduri și minereuri, pe care 
omul le va culege și cu care 
va împodobi chipul patriei.

— Siberia noastră e bogată 
și frumoasă, spune Vadim, și 
toată plină de șantiere. Se 
fac combinate noi, orașe, hi
drocentrale pe Kama, Irtîș, 
Obi, Angara, la Bratsk. In 
20 de ani vor fi 180 de mări 
făcute de mina omului. Ka- 
zahstanul o să dea în fiecare 
an 3,5 milioane de puduri de 
cereale. Cind eram copil mă 
înfricoșam citind vechile po
vestiri despre Siberia în care

gust 
eu cu 
să se

de 
eL 
a-

e scurtă și e scrisă 
liber. In ea se 

despre niște neste- 
care omul le culege 

pădurile și

D*r -n c
cri Siberia! Prmai 

cai cere • iscrezdric coec ci- 
cor ci Sioenei e fosz 
Aoolo, pe noLjă rixuă lem- 
sei, cade se sfU zepertez, 
ViCdimîr Păci c zrazt pn- 
mete lixu eie plcrahri ccerm 
«naș de a Si
beriei. Isa*«C€ de pieeere a, 
entt ioc «* «urixfl fa care cas 
luai și eu csztsnU. Xcm ți- 
«rt de fapc o csrîaxre, crx 
spus docr âtevz 
cepind așa: UXs 
pc mâ socotesc 
Siberiei sovietice, 
mai tnrii fa Kirrâhtfxx» apei 
voi cere să lucrez pe șanrie- 
rul hidrocentralei de pe Iem- 
sei, acolo unde cu mai bine 
de 5 decenii t« urmă a fost 
Vladimir Rid Lenin. Socotesc 
că voi îndeplini astfel o po
runcă de-a sa".

Locomotiva a sunat scurt. 
Coborâm repede din vagon. 
Ultimele 
geri de 
din tren 
flori. Simion Petrovici merge 
pe lingă tren ținind strins 
mîinile lui Igor și ale Mașei.

pe 
cam 
ime-

euxixte 
cce&r^ 
locuitor

ix- 
dz- 
ci 

Voi hwrs

îmbrățișări și strin- 
miini. Miinile celor 

flutură batiste și

legenda

Lenin- 
veche a 

din pietre 
de

— Igor, nu fii supărat 
mine, am fost puțin 
aspru. Scrieți-ne adresa 
diat cum ajungeți.

Operatorul de cinema 
schimbă obiectivul aparatului 
peste fețele tinerilor.

Armonicile cintă — pe pe
ron și la ferestrele vagoane
lor, o mamă strigă după ci
neva :

— Volodea, să nu stai în 
curent !

— Zina, strigă o fată, mai 
rîzi o dată să te aud !

Zina rîde cu toată ființa, 
și peste capetele tuturor, 
peste flori și batiste, rîsul ei 
flutură 
Trenul

1200 
pornit 
marea 
Peste câteva 
va întemeia 
omenească, 
din istorie.

ca o adiere prospătă. 
a pornit.
de comsomoliști au 

spre Siberia, la che- 
Partidului Comunist, 

zile, în Taiga, se 
o nouă așezare 
Cea mai tînără

ION BĂIEȘU

Moscova, iunie 1962

Insulele Trinidad și 
Tobago vor deveni 

independente

PARIS 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Președintele 
Franței, de Gaulle, a rostit 
vineri seara un discurs la 
posturile de radio și televiziu
ne care a fost consacrat a- 
proape în întregime problemei 
algeriene. Peste 23 de zile, a 
spus el, problema algeriană va 
fi soluționată In linii mari 
pentru Franța. Algeria și 
Franța vor putea să stabileas
că între ele relații de colabo
rare. De Gaulle a spus 
francezii care locuiesc în 
geria vot primi garanțiile 
cesare pentru a participa în 
condiții de deplină libertate, 
egalitate și fraternitate la via
ța Algeriei not

Președintele a declarat că 
la 1 iuhe poporul algerian 
va aproba prin votul său la 
referendumul

că 
Al- 
ne-

în problema

autodeterminării Algeriei a- 
cordurile de la Evian, va sta
bili independența și va con
solida colaborarea cu Franța.

De Gaulle a condamnat ac
țiunile teroriștilor francezi în 
Algeria.

Printre sarcinile care, după 
părerea sa, vor sta în fața 
Franței după reglementarea 
problemei algeriene, de Gaulle 
a citat, printre altele, crearea 
faimoasei „forțe de șoc atomi
ce" și asigurarea împreună 
cu partenerii Franței din 
N.A.T.O. a integrității așa-nu- 
mitei „lumi libere".

In încheiere, de Gaulle s-a 
pronunțat pentru întărirea ac
tualului regim al puterii per
sonale din Franța. El a făcut 
aluzie la posibilitatea ținerii 
„la momentul oportun** a ale
gerilor prezidențiale în Fran
ța pe baza votului universal.

in acest an
LONDRA 9 (Agerpres). — 

Conferința pentru problema 
ocmsutuției coloniilor engleze 
Trinidad și Tobago, care au 
făcu: parte din Federația In- 
dillor de vest pină la dizol
varea acesieia. la 1 iunie 
1962. a luat sflrși: la Londra. 
După cum transmite agenția 
Reuter, conferința a hotărît 
ca Trinidad și Tobago să de
vină independente la data de 
31 august 1962. In felul a- 
cesta va lua sfîrșit domnia 
colonială a Angliei asupra a- 
cestor insule care datează de 
160 de am.

★
Insulele Trinidad și Tobago 

se găsesc in arhipelagul Anti- 
lele Mid, situat la nord-est 
de coastele Americii Latine. 
Suprafața lor este de 5100 km 
pătrați iar populația, alcă
tuită in majoritate din negri, 
mulatri și indieni, se ridică la 
peste 700 000 de locuitori.

Noi fărădelegi săvîrșite
bandele O. A. S

(Agerpres).ALGER 9 . _ _ .
Operațiunea „Pămintului pir- 
jolit* continuă in marele Al
ger, O^AS.-ul punindu-și in 
aplicare planul criminal de 
distrugere a obiectivelor eco
nomice. Uitracolonialiștii fac 
să sară in aer și incendiază 
școlile, primăriile, birourile 
de poștă și alte instituții.

Ca și in cursul zilei de joi, 
scrie agenția France Presse, 
acțiunile teroriste au început 
la Alger vineri la ora prin- 
zului, prin explozia a trei 
încărcături de plastic într-o 
școală din centrul orașului. 
Puțin mai tirziu strada Sadi- 
Carnot, artera principală a 
orașului era devastată de 
exploziile bombelor.

Spre seară, arată agenția 
France Presse, cind ploaia a

pp scurt Pp scurt
NEW YORK 9 (Agerpres). 

La 8 iunie, Biroul Adunării 
Generale a O.N.U. (Comitetul 
General) a examinat cererea 
a 40 de țări afro-asiatice de a 
se înscrie pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni problema a- 
cordării independenței Rhode- 
siei de sud.

ROMA — La 10 iunie au loc 
în Italia alegeri municipale 
parțiale pentru reînnoirea con
siliilor comunale în 100 
orașe, din care 44 cu

de 
o 

populație de peste 10 000 de
locuitori.
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WASHINGTON. Ministerul 
de Război și Comisia pentru 
energia atomică au comunicat 
că la 8 iunie Statele Unite au 
efectuat o nouă explozie în at
mosferă, a 15-a în regiunea 
insulei Christmas.

DELHI. - Piesa „Ultima 
oră" de Mihail Sebastian — 
tradusă în limba bengaleză — 
a fost prezentată pentru a 
15-a oară Ia Calcutta de tru
pa de teatru „Anusilan Asam- 
pradaya".

încetat la Alger, O.A.S.-iștii au 
reluat metoda incendierii clă
dirilor.

Agenția France Presse ara
tă, de asemenea, că ultracolo- 
nialiștii au organizat explozii 
în centrul Algerului, în apro
pierea agenției companiei ae
riene din Air Algerie. Două 
obuze de mortiere au explodat 
vineri seara în clădirea radio
difuziunii din Alger provo
când o întrerupere a emisiunii 
și.rănind două persoane. Ex
plozia s-a produs în timpul 
transmisiei cuvîntării genera
lului de Gaulle.

★
ALGER 9 (Agerpres). — Intr-un 

impresionant reportaj despre in
cendierea de către O.A.S. a cen
trului universitar din Alger, co
respondentul agenției France 
Presse scrie: „Picături mari de 
ploaie cad pe pereții înnegriți de 
pîrjol și pe cenușa încă fumegîn- 
dă. In această atmosferă înfrico
șătoare, un tînăr profesor stă tă
cut, nemișcat în mijlocul dărîmă- 
turilor. El privește spre ce a- mai 
rămas din sala de lectură a Uni
versității din Alger, incendiată de 
către un grup de O.A.S.-iști . Pa
tru pereți calcinați, doar atît mai 
amintește de vasta sală de 50 m 
lungime, 10 m lățime și 8 înăl
țime. Amenajată în 1888, moder
nizată de mai multe ori, ea adă
postea 486 361 volume, dintre care 
243 591 teze și lucrări academice. 
Rafturile metalice conțineau 
1 275 colecții de reviste periodi
ce, printre care 630 colecții de 
periodice străine,.., .

Astăzi, scrie corespondentul, 
din toate acestea n-a mai rămas 
nimic. Nici o pagină, nici măcar 
o copertă de carte. Nimeni nu s® 
va mai putea apleca asupra căr
ților bibliotecii universității din 
Alger, care în ■ 1960 primise peste 
72 000 cititori...”


