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Drum bun, tinere absolvent!
TȚI AMINTEȘTI cînd ai intrat
* școală.. Erai sfios. Ai privit

în 
în 

jur și ai întîlnit fețele zfmbitoare ale ce
lor ce mai tîrziu ji-au devenit îndrumători 
în cunoașterea tainelor meseriei pe care 

ales-o.
" Anii au trecut și grijile ca și bucuriile 

școlărești, au rămas în urmă.
Astăzi trăiești clipe pe care nu le vei 

uita poate niciodată. Ești acum muncitor 
calificat. Revezi ziua cînd ai stTunjit 
prima piesă, cînd ai trecut primul exa
men, sau ai plecat în excursie cu colegii 
de clasă. De școală te leagă multe amin
tiri...

In jur s-au adunat viitorii tăi tovarăși 
de muncă să-ți ureze „bun venii". Citești 
pe chipul lor dorința de a te vedea la lu
cru, măsurîndu-ți puterile.

Alături de muncitorii vîrstnici te pri
vesc cu încredere și dragoste cei care au 
devenit cu un an înaintea ta, muncitori 
calificați. Ei așteaptă cu nerăbdare să-ți 
arate succesele obținute în urma aplicării 

^bogatei experiențe a oamenilor sovietici 
și a fruntașilor noștri în întrecerea socia
listă, să-ți spună cu entuziasm că nume
roși inovatori ai uzinei, sînt tineri absol
venți ai școlilor profesionale.
Tovarășii tăi de muncă te vor asigura că 

anii nu vor șterge din mintea lor, chipul 
maistrului sau 
îndrumat pașii, 
mindri cu ei.

Poate că vei 
semnări personale, data cînd ai intrat în 
marea familie a muncitorilor, părăsind 
școala, care ți-a dat primele noțiuni ale 
meseriei. Acum trebuie să-ți cristalizezi 
cunoștințele, să le îmbogățești. Te așteap
tă firește și greutăți. In manualele pe 
care le-ai studiat n-au figurat „rețete11 a- 
supra felului în care trebuiesc înlăturate 
greutățile de început.

Să-ți iubești meseria, înseamnă 
aprofundezi, să nu precupețești nici 
efort pentru înlăturarea greutăților 
care le vei întîmpina, pentru sporirea 
succeselor uzinei în care vei lucra.

„Munca trebuie nu numai să-ți fie dra
gă — spunea M- I. Caiinin — dar trebuie 
s-o și îndeplinești cinstit, ținînd minte în
totdeauna că dacă un om trăiește și se 
hrănește fără să muncească, înseamnă că 
el trăiește din munca altuia".

In uzina în care vei lucra ești așteptat 
nu așa cum au fost „așteptați" părinții 
tăi cu ani în urmă. Mașinile noi, moderne 
ușurează munca. Strungul așteaptă să-ți 
încerci îndemînarea, iar în bibliotecă ne
numărate volume te îmbie să sorbi cu ne
saț învățămintele cuprinse în filele lor.

Mulți dintre muncitorii uzinei tale au 
simțit jugul exploatării -și au luptat pen-.

al educatorului care le-a 
iar școala se va putea

scrie în caietul tău de în-

S-O 

un 
pe

tru scuturarea lui. Să consideri ca o înda
torire sfintâ a ta, cunoașterea celcr mai 
bune tradiții ale uzinei cît ți ducerea lor 
mai departe. Ia exemplu de la comuniștii 
din uzină, care au luptat cu abnegație în 

, ilegalitate, care n-au dat înapoi în fata 
greutăților, și care acum «înt tn frentea 

i luptei duse pentru a da poporului produse 
mai multe și mai bune.

Sarcina ta de seamă este de a contribui 
la creșterea producției și productivității 
muncii, la reducerea prețului de cost al 
produselor.

Trebuie să-ți faci datoria în mod con
știincios. Să te mustre puternic conștiința 

[ cînd din mîinile tale va pleca o piesă cu 
defect Și intr-adevăr vei reuși să mun
cești așa cum trebuie, dacă vei învăța in 
continuu, dacă vei merge în pas cu tehni
ca noastră nouă, devenind specialist în 
meseria ta.

1 învață din cărți, de Ia maiștri și tehni- 
1 cieni, de la muncitorii vîrstnici cu mai 
1 multă experiență, învață cu orice prilej.

Sădește-ți în suflet dorința aprinsă de a 
nu te mulțumi numai cu succesele pe 
care le-ai realizat astăzi. împărtășește 
deschis, ca un om nou, tovarășilor din 

1 jur „secretul11 succeselor tale.
Marele scriitor Maxim Gorki, spunea, 

1 că nici o altă forță nu face pe om mai 
1 mare și înțelept așa cum îl face forța mun

cii colective libere. Forța stă în colectiv 
și tu va trebui să muncești în așa fel în- 

1 cît să cîștigi încrederea lui.
I Dacă nu-ți vei realiza norma, dacă vei 
! rebuta piese și nu vei respecta disciplina 
i nouă, socialistă a muncii, aceasta va do

vedi că nu ții la onoarea ta de muncitor, 
i că nu ții la colectivul din care faci parte.

Ești utemist! Gîndește-te în orice clipă 
' că i-ai încredințat pe tovarășii care au vo

tat pentru primirea ta în organizație că 
1 vei fi demn de încrederea lor. Trebuie 

să-ți respecți angajamentul pe care atunci 
! ți l-ai luat.

Gîndește-te tinere care năzuiești să In
tri în marea familie a utemiștilor, că suc
cesele tale vor fi apreciate după felul cum 

! ai muncit.
Partidul și guvernul nostru îți creează 

; tinere absolvent mereu noi condiții ca să 
te dezvolți- Acum ai pășit pe un drum 
nou. De multe ori îți vei reaminti de școală.

■ de prieteniile care au fost închegate și 
poate că atunci cînd vei deveni inovator 
sau fruntaș în întrecerea socialistă, elevi 
ai școlilor profesionale te vor invita să 
le vorbești despre experiența muncii tale- 

Ai în fața ta o cale largă de străbătut
Drum bun, tinere absolvent al școlii 

profesionale, pășește cu curaj pe această 
cale 1
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Maiakovski a in. 
usturător la a- 

care nu ies bine 
intr-alia 

aminte

multe chiar 
bineînțeles 

ședință se 
pină

ce

și

La timpul său 
cliinat un poem 
dresa acelora 
dintr-o ședință și intră 
ca pe urmă să-și aducă
că mai aveau o ședință la aceeași 
oră intr-un alt loc, tot atît de im
portantă, ba poate șt mai și. Și 
dacă i-ai lua pe scară erarhică 
fiecare din acești activiști ți-ar 
putea ține o altă ședință in care 
să-ți vorbească despre importanța 
ședințelor pe care le-au avui și 
a temelor discutate.

Și ședințe slnt mal 
deci! ne trebuie. Și 
că acolo unde este o
găsesc și oameni, fiindcă 
acum din păcate nu s-a descope
rit metoda ținerii ședințelor fără 
participarea oamenilor. Și nu vin 
odată unii, pe urmă alții... să se 
schimbe șt ei. Nu, nu. Sînt ace
iași oameni care participă la ace. 
leași ședințe, fixate la aceleași 
date cu ore bine precizate dinainte. 
Și oamenii aceștia sint unii din
tre activiștii organizației noas. 
tre de tineret.

— Dar cu munca de teren 
fac ? va intreba cititorul.

Doar e un lucru cunoscut
arhicunoscut că majoritatea tim
pului activistul trebuie să și-l pe
treacă în organizația de bază in 
mijlocul tineretului /

— Asta așa șt este. Dar se mal 
găsesc unii activiști care inver
sează regulile bine stabilite de 
practică.

• lată-l de pildă pe tovarășul 
Ioana Ion primul secretar al co
mitetului raional U.T.M. 
din Capitală, 
activitatea in 
ganizațiile de 
tineretului, el 
diul raional, 
este un fel de a spune, 
omul mai merge și tn diferite alt» 
locuri să conducă ședințe, tau

,,1 Mai" 
In loc să-și ducă 
primul rind tn or- 
bază, in mijlocul 
și-o „duce" la se- 
La sediul raional 

fiindcă

iiz-
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A^rcape de 1 
li ji freamât-I 
tozti dtjpâ zn: 
pro.esaxteie ■ 
se stincea lore: 
ara pregitit organizat, 
■mine dfs de dizuaeațl 
G_VS. Domnești. Acesta 
ce crap!=se ce zarrl «î 
școoli.

Cei mei bas! «teraisri. frsntași! scol 
au cerat s* plece la Urt pentru a da 
mini de ajator tovj.-lsesc la sutnsoi n 
coi’.ei îmbelșugate de .egc—e și zarzava
turi. Era vorba aki de aprorâ^-carea tu
rtle. oraș unde Invațl ți ei. Conduși de 
directorul Petre Scoptlide. elevii s-au îm
părțit Tn brigizi și au ales responsabili 
dintre cei mai destoinici. Nici n-au apu
cat să plece că au și început să curgă che
mările Ia întrecere. Comitetul UTM a insti
tuit un „Drapel Roșu" ce va fi dat după 
fiecare zi de muncă brigăzi: cu cefe mai 
frumoase realizări.

— Ei, ce zici, ne ia?...
— De... eu știu? Uite, „brigada strunga

rilor" are ca responsabil pe Caragea Cons
tantin din anul II și tu îl știi cum este 
el Ia întrecere. In brigadă sînt Buzoianu 
Florete. Aguța... Tot unul și unul.

— Dar ce ztci de lnt’ia" ? Cu matriti- 
erii aceea nu-i glumă. Și au și pe maistrul 
Bangu tn brigadă. Ghizdăreanu, responsa
bilul. l-a chemat la întrecere pe Dragomir 
de la a doua. Știi sînt prieteni buni, așa 
că întrecerea va fi aprigă.

— Da, va fi aprigă...
Elevii ce discutau astfel la ușa dormito

rului o zbughiră înăuntru la vederea ofițe
rului de serviciu. 11 știau cît este de sever 
în ce privește respectarea programului.

Elevii adormiseră de mult. Doar lîngă fe
reastră unul mărunțel se frămînta în pa
tul său. Intr-un tîrziu. se ridică și-și re
zemă oapul de prichiciul ferestrei privind a- 
fară în noaptea caldă, liniștită.

— Nu dormi?
Tresări și se întoarse. Lîngă el stătea 

prietenul său Ion Chiriacescu din 
an.

— Mă gîndeam... știi la ziua de 
Eu sînt de la țară și vezi așa 
de cîte odată un dor 
să-l văd acoperit de rod bogat, să aspir 
aerul acela proaspăt de cîmp . .. Dar tu 
ce nu dormi ? Te gîndești la mîine ?

— Da, la mîine... Eu sînt orășean de 
ici și... nu știu cum se lucrează acolo, 
cules. Mă tem să nu mă fac de rușine, 
rămînă în urmă brigada noastră.

— Știi ce? Vei sta lîngă mine. Vom lu
cra amîndoi și după o zi ai să devii... in
giner agronom.

Ne-am înțeles?
— Iți mulțumesc... Mă frămîntam «fit. 

Desigur/ ne-am înțeles...

același

mă 
de pămînt

mîine. 
cuprin- 
întins,

de

fi
la 
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se

Peatrc ■ petea fees lațl ca aoroes sareiuî- 
lor re le st- rereni în r-rodarție. esev-lî $eotfl 
medii tehnice de cooperație det Vastul cx'.b 
zi de zi. sub îndrumarea aterti a p-crescr- 
lor «colii, sl-ș: !ns’-șea«.:â dt mai Boite cu
noștințe' teoretice pentru ca attwd cînd Ie tot 
îmbina cu cete pracrice rezultatul sl Se: us 
înalt nivel profesjoaaL

Munca de Inrițâturl a stat tac timpul ca 
o sarcini imporrantâ !n fața corpclu; didac
tic ș: a con:: tetului organtza’„e- ce bezâ 
U.T.M. d:n școala. Printre alte r-lsuri luate 
cu scopul de a ridica nrrehd de cunoștințe al 
elevilor au organizat o eoasfitnire cu elevii 
fruntași ia învă-ăturâ și tovarăș:: profesori ai 
școlii. în care s-au analizat metodele cele mal 
bune pentru însușirea materialulu; predat la 
ore.

La completarea acestor metode au fost 
un neprecupețit ajutor sfaturile tovarlș 
profesori privîhd felul în care trebuie să 
învețe la diferite materii.

Tot tn această consfătuire eleva fruntași 
din școală au hotărî’, ca fiecare să-și ajute 
colegii rămași în urmă la învățătură.

Și iată că rezultatele nu au întlrzlat să ’se 
arate.

Intr-un colț a! clasei, două eleve mărunțele 
sînt aplecate asupra unui caiet. Problema de 
la matematici le dă cam mult de lucru. Eleva 
Trandafirescu Elena își ajută colega de 
bancă pe Clopată Maria, care a rămas tn 
urmă la învățătură. Explicațiile ei sînt clare, 
pline de înțeles așa că tovarășa Ciopată se 
descurcă din ce în ce mai ușpr. .

După consfătuirea cu fruntașii la învăță
tură Dragomir Bujor și-a pus în gînd să-l 
ajute pe Chelarti, să-l facă să se pregătească 
mai temeinic pentru a termina anul fără nici 
o restanță.

Și Dragomir și-a ținut cuvîntul. Luptînd 
cu firea jucăușă a lui Chelaru, a reușit să-l 
mai „pună pe roate" și astfel acesta să aibă 
o situație bună ta învățătură.

Situații asemănătoare găsești și la celelalte 
clase. Sînt dese cazurile de elevi care au 
devenit fruntași datorită ajutortilui dat de 
colegii lor. Exemplul cel mai frumos îl gă-

aeșS ia e>va Mitrieiu Rodiei <En emr! III 
care a fost ajutată <Je tovarășa Ivaz Ștefa- 
nu» ș: ocwn se află printre elevii de frunte aî 
clise; respect na.

In școala de ccc-peraț'e din Vaslui se găsesc 
!r.-l ș; elerj ca Vmtrll Cicerone, Cehan Ana. 
Mocanc Elisabeta, care nu vor să ae încadreze 
tn efortul pe care-l face întregui colectiv pen
tru un tTTățămînt de calitate. Deși tovarășa 
Siriiea-.u Ortansa s-a străduit să o ajute pe 
terirășa Mocanu Elisabeta, aceasta din urmă 
t.-'j a desconsidera: ajutorul colegei sale 
astfel ci astăzi se găsește tatr-o situație 
destul de grea cu Tn.ățăxra.

★
Soneria școl I a erxjr.'at o noul pauzl între 

orele de meditație.
Rind pe rind. au început să se Ivească din 

clase elevi și eleve care de care mai bucuroși, 
mui-umi-i poate de rezultatele obținute.

Dar ce s-a întîmplat... ?
In jurul gazetei de perete s-au adunat o 

sumedenie de elevi. Dir. discuțiile aprinse pe 
care le purtau am înțeles repede că este vorba 
despre ur! articol interesant. Intr-adevăr noul 
număr al gazetei de perete publica o poezie 
a tovarășului Fordea Ion adresată colegilor 
dinanulIIB care rămăseseră în urmă ia în
vățătură și disciplină.

Ceie publicate i-au pus pe gînduri pe cei 
din anul II B așa că ei au analizat cauzele 
proastei sitdății și au luat măsurile necesare 
pentru îndreptare. Dar nu mult a ținut am
biția de a se îndrepta, pentru că numai la 
cîteva zile țlehan Ana, Criu Maria- și Vintilă 
Cicerone au și spart ghiața cu insuficienții.

In ajutorul elevilor care au o situație 
proastă la învățătură a venit organizația 
L’.T.M. din școală. înainte de examenele de 
sfirșit de an precum și în perioada desfă
șurării lor organizația U.T.M. antrenează pe 
toți elevii să-și înzecească forțele pentru'"ă 
putea obține rezultate cît mai bune la exa
mene. pentru ca școala să aibă un procent cît 
mai ridicat de promovați.

Corespondent 
GHEORGHE DOROBAȚ

Brigada utemistă de la cuptorul nr. 4 
al oțelăriei Siemens-Martin — combina
tul metalurgic Reșița, a reușit în ultima 
vreme, sub conducerea prim-topitorului 
Bartl Francisc, să-și mențină cu cinste 
titlul de brigadă fruntașă.

Cu un cîntec, 
drumul pare mai scurt

BACAU (de ia corespondentul nostru). —• 
„Transmitem radio-Jurnal’’... Mulți călători 

ridică surprinși capetele și nu se. dumiresc 
pină nu află difuzorul instalat deasupra ușii 
vagonului. Surpriza trece însă repede și ce. 
tățetiii care călătoresc pe distanța Bacău- 
Piatra Neamț sînt nespus de bucuroși că pot 
să-și pe.rcocă atît de plăcut timpul în tren, 
asculiînd muzică sau știri ’nteresante. A. 
coastă bucurie ei o datorează ceferiștilor de 
la stația Bacău care au radioficat acest tren. 
Un ceferist îngrijește de bunul mers al insta
lației de radiofiaare.

Deseori muncitorii de ]a fabrica textilă 
Buhuși sau de la combinatul forestier „1 iu- 
nie”-Roznovj care călătoresc zilnic cu acest 
tren, aud la difuzoare vești despre succesele 
obținute de ei în muncă.

In dorința de a asigura condiții cît mal 
bune și mai plăcute de călătorie celor ce 
muncesc, ceferiștii au făcut tovarășilor lor 
un frumos dar.

Culori vii

UNDEVA
TINERI ÎNGRIJITORI DE ANIMALE!

In vederea sporirii productivității animale
lor, folosiți cu pricepere și chibzuință pășu
nile, aplicind în munca voastră metodele îna
intate ale zootehniei!

Stau și tot stau în ședințe
numai să participe la ședințe, sau 
pur și simplu 
dințe.

Și de lipsă 
poate plinge 
lată : de două ori pe lună ședin
ță de birou (cu șefii de secție) 
care se analizează planul 
muncă ; două ședințe ordinare 
birou (tot intr-o lună) în care 
iau in discuție diferite probleme 
generale ale muncii (și bineînțe
les că aceste ședințe trebuiesc 
pregătite din timp, minuțios și cu 
multă grijă). Mai e pe urmă o ple
nară lunară a comitetului raional 
care și ea trebuie pregătită prin- 
tr-o altă ședință de birou ; și mai 
slnt și cele două ședințe de birou 
săptămînale una de o jumătate 
de zi și una de o zi ‘întreagă, in 
care se confirmă noi utemiști și se 
laminează carnete. Mai urmează 
apoi alte trei ședințe săptămînale 
cu aparatul (trei în cazul cind nu 
mai vin comunicări urgente de la 
comitetul orășenesc U.T.M. Bucu. 
rești. Și cum acestea vin aproape 
in fiecare zi...).

Dar lucrurile nu se opresc aici. 
Mai sint și cadrele din organiza
țiile de bază care trebuiesc ținute 
in mină, instruite. Și iată din 
nou alte ședințe. Odată pe lună 
ședință cu secretarii, o altă șe
dință cu adjuncții cu problemele 
organizatorice, alta cu 
cu invățămlntul politic, 
vreo 7 ședințe de acest 
urmează apoi, ședințe 
secretari raionali U.T.M. la corni, 
tetul orășerțsc, sau comitetul re
gional U.T.M. București. Tot aici 
se țin ședințe și cu șefii de secții 
de la comitetele raionale.

Dacă tn sfirșit s-ar părea că pen
tru unii membri ai biroului corni, 
tetului raional s-a terminat cu 
ședințele, pentru primul secreta' 
ele continuă, pe la sfatul popular; 
p» ia alte diferii» organizații spor-

să pregătească șe-

de ședințe, nu se 
tovarășul ioana.

in 
de 
de 
se

adjuncții 
insfîrșit 

soi. M ai 
cu primii

PE TÎRNAVA
Tinavei 

Mureșului. 
Jocul mde 
pe malul

tive, culturale etc., etc. Și mai 
vin pe urmă ședințele organiza
țiilor de masă din care fac parte 
și activiștii comitetului raional, 
ședințe de U.T.M., sindicat, co
lectiv sportiv etc. Mai sint șe
dințe de... dar cite nu mai stnt.

Și cind te gtnăești că la aceste 
ședin/e trebuiesc semnate hirtii 
făcute referate, redactate hotăriri. 
intocmite procese verbale și in 
plus semnături după semnături 
și ștampile după ștampile. Și 
hirtii... 1

Și la toate aceste ședințe pri
mul secretar raional U.T.M. 
trebuie să participe pentru 
spune părerea, pentru a da 
drumare, sau numai pentru 
dica „prestigiul" ședinței,
doar de cazul cind se sup'apune 
o altă ședința mai importantă.

Și atunci ? Atunci ar răspunde 
prin versurile

„Slntem 
deodată 1

In orice 
avem de 
pe la ședințe douăzeci, 
te mai împărți, n-ai ce să zici! 
Din briu în sus 
rămii aici — 
cu restu-n 
altă parte pleci!"

a-și 
o in- 
a ri- 
afară

a- 
la 
ce

acestor

lui Maiakovski / 
la cite două ședințe,

zi 
mers

Toate aceste ședințe veți spune, 
sint planificate. Unele din ele 
insă se amină, altele nu reușesc 
fiindcă nu-i mobilizare, altele 
„cad" de la sine, in sfirșit din 
motive că activistul iși mai face 
timp să meargă și pe teren. Să . 
mergem atunci mai departe, lată 
o săptămină din'activitatea tova. 
rășului Ioana ion. De la tO—15 
mai: luni 10, ședință cu activul; 
marți 11, ședință de birou pentru 
laminarea carnetelor; miercuri 
12, ședință la comitetul regional 
U.T.M. ; joi 13 dimineața din nou 
ședință eu activul șl ședință la

comitetul raional de partid durd 
amiază; Dinari 14, dimirzeașa, șe- 
d:n{ă de birou pentru cMfirmcrea 
de membri, după amiază ședință 
la comi.etul orășenesc U.Tdd.: 
simbătă 15; dim nea;a ai-ă șe
dință cu activul, după amiază șe
dință de birou pentru analiza 
muncii din săptămină respectivă ; 
duminică 16: dimineața ședință 
cu secretarii organizațiilor de 
bază, după amiază— in sfirșit 
nici o ședință.

Luate una peste alta toate 
ceste ședințe ajung intr-o Iurtă 
un număr de aproape 60. Și 
se face In majoritatea
ședințe ? Ce folos aduc ele ? Par
ticipă omul actio la 10 la 15 șe
dințe in care i-a cuviniul, face 
propuneri, iși spune părerea in
tr-un cuvint creează. La restul e 
obosit, iși pierde timpul degeaba. 
Ce fac activiștii in atitea ședințe ?

Oare ei nu-și dau seama că 
„vorba multă-i sărăcia omului 7'

Tinerii vor să vă afle in mijlocul 
lor, tovarăși de la comitetul ra
ional U.T.M. ,.l Mai", tinerii vo' 
să discute mai mult ca pină acum 
cu dumneata tovarășe Ioana vo' 
să le dai un sfat, să le asculți 
păsurile, că doar ești primul se
cretar al comitetului raional. Și 
mai ai și o viață personală tova
rășe Ioana pe care ești dator să 
nu ți-o neglijezi. Teatrul, cine, 
matograiul, cărțile, parcurile 
minunate din Capitală, toate aces
tea sint create și pentru dumnea
ta și nu ai dreptul să le respingi.

Oare n-ar fi mai bine tovarășe 
Ioana ca totalul ședințelor să-l 
împărți la patru și să faci In așa 
fel in cit toată lumea să fie mulțu
mită cu „citul" de ședințe ? Ti
nerii ți-ar mulțumi pentru un ase. 
menea act și el este pe deplin 
posibil și neapărat necesar.

P. ISPAS

ajung aproape de ale 
mai stas cu un sat de 
se unesc. se ridică ____
s ;-ig. o c’idire înaltă. pe coama 
unei ridicători, căreia obrejenil 
Ii spx eau castel. Pentru cei care 
rtu s-a: obișnuit, să-: spună se
diul gospodăriei colective, el e 
rămas ș: acum „castel", așa cum 

pe vremea cînd baronul stăpînea, 
ijurimiie. cît putea 

jurul „castelului" sînt 
itolui Obreje. Și de multă 

na mai vin eici să primească 
văiaiulu: ci să asculte îndrumările bri- 

-jspodăriei colective, ori se adună 
ssat. Sarcău Simion și Cleja Ion nu 
'n fiecare scară eci. Ei oalcă rar prin 
de acolo, de pe dealul de lîngă Se- 
’n-.jrejurimile stînei, ei văd bine 
’ și chiar oamenii care merg prin

! se spunea 
de acolo de sus. toate Imp: 
cuprinde cu ochii. In 
presărate casele 
vreme oemen: 
boci 
Radierului 
seara la 
pot reni 
sat. Insă 
oaș. din 
„castelul 
cartea Iu

— Veri bec:-Sim:oane, cînd mă uit Ia „caste
lul" nos:-u parcă mă sa așa cu dor. Și de-ași 
avea și eu aripi ca păsările drept acolo m-ași 
op<: — spune cîteo-iată tînărul cioban Cleja.

— Ei, ț:-o fi ție dor, nu zic 
boc: Simion. da mai rabdă și 
uri: cu oile ?

— Cum vorbești și matale. 
Cum să mi se urască ? Doar 
făcut 
aicea

- - e pe care le spune Sarcău Simion nu 
slnt vorbe goale. Pentru oile gospodăriei, ba- 
: toată silința, tot ce știe,

■ ‘ ’ a învățat în:r-o viață întreagă
Cele de oi stnt acum sus, pe coama dea- 

I. . . Bsc-.jl Simion se plimbă printre ele cu 
o.râ ațintiți în iarbă.

— Ioane — strigă el spre Cleja — de mîine 
cu oile pe parcela a doua. Asta trebuie 

lăsată să se hodinească!
L. jt.e că pășunea nu trebuie tăvălită toată 

odată ci numai așa, pe parcele — adică oile 
-1 un timp numai într-un loc, pină ce

sărăcește puțin de ‘arbă, pe urmă să 
: ? ere în altă parte. Atunci cînd și acolo 

- •/: mat este bună, pășunatul se trece 
în a tă parte. Baciul Simion a împărțit dealul 
I- trei parcele. Cînd oile au terminat și ulti
ma par.e’ă. iarba e crescută la loc în prima 
; șa. folosindu-se prin rotație cele trei par
cele, oile 
laptele e 

Sarcău
din cînd 
buruieni.
crai ăsta, cere imediat ajutorul colectiviștilor 
din sat, care vin uneori și nechemați.

Așa au reușit cei 
dea gospodăriei de 
de brînză pe an.

ba — răspunde 
tu. Ori ți s-a

baci-Simioane I 
amîndoi le-am 

așa grase cum nu mai sînt altele pe-

au întotdeauna iarbă proaspătă, iar 
de calitate tot mai bună.
Simion ma: știe că pășunea trebuie 
in cind curățită de murdărie și de 
Cînd crede el că trebuie făcut lu-

do! ciobani colectiviști să 
fiecare oale cîte 16 kg.

★
Intr-o altă pășune de 

pasc vitele colectiviștilor 
și pășunea aceasta este 
ier rezultatele sînt tot atît de bune.

pe malul Tîrnavei 
din Obreja. La fel 
împărțită pe parcele 

Cele 12

Tecf cu lapte ale gospodăriei dau flecare cîte 
8—15 kg. de lapte pe zi. Și dacă are cine se 
m'-.dri c aceasta, apoi cine altul dacă nu 
Cînezan Vasiie ar putea s-o facă ?

De 2 11 z~:. ei a umblat din stăpîn în stă- 
p|-, plr.ă ce a ajuns acum să stăpînească bu- 
curiile vieții. De stăpîni și de 
scăpat gospodăria colectivă.

Cînd a fost întrebat dacă vrea 
jitor la vite, Cînezan a stat pe

— Să fiu iar Văcar, așa cum am fost o viață 
întreagă ?

Abia mai tîrziu a înțeles că astăzi nu-și mai 
bate nimeni joc de cei care îngrijesc vitele, 
că ei sint cinstiți așa cum se cuvine, după 
munca pe oare o depun. Și dacă e vorba de 
muncă, atunci cum să nu muncească Cine- 
zan. cînd știe că pentru el muncește 1 Și a- 
poi oare altul știe să îngrijească vitele mai 
bine decît el ?

Vitele pe oare le are acum gospodăria nu 
sînt de mult cumpărate. Cînd au fost luate 
— sînt două luni de atunci — ele erau slabe 
și murdare

Ca nașă însă, erau bune. Cînezan curățise 
grajdul în fiecare colțișor. Se pregătise să-și 
întîmpine vitele noi aduse. Cînd le-a văzut 
însă, l-a cuprins un fel de tristețe.

— Cine știe ce nepriceput o fi umblat 
ele 1

Trebuie mai întîi să le spălăm, să le 
rățim bine de tot — i-a spus el ajutorului. Că 
vitele-s oa și omul. Poți să le dai de tnînca- 

.re toată ziua, dacă-s murdare, tot degeaba. 
Nu se prinde nimic de ele.

Și s-a apuoat să le spele, să le țesale, să le 
pieptene cozile, pînă ce părui dor înegrit de 
murdărie s-a făcut galben, strălucitor.

Pe urmă s-a apucat să le dea mîncare așa 
cum știa el. Prepara cu grijă IîtjI și-l dădea 
vitelor după un orar stabilit. Toată ziua stă
tea în grajd. Dacă mai rămînea ceva de fă
cut, dacă 
venea să

Timpul 
zan lung,

— Cînd

mizerie l-a

să fie tngri- 
gînduri.

cu

cu-

nu era destul de curat grajdul, nu-i 
plece seara acasă.
scurs de atunci i se pare lui C’ne- 
nesfîrșit.
s-au îngrășat așa boii? — se miră 

el cîteodată. Parcă nici nu ma1 sînt tot ăia. 
Și știe el de ce i-a pregătit așa. Astăzi a ve
nit Mețes Ion, utemistul responsabil 
atelajele și l-a întrebat :

— Ei Vas:le, cum stăm cu boli, sînt în 
re să tragă prășitoarea ?

— Trag și un plug cu patru brazde 
Ioane, vino de-i vezi I

In grajd stau la rînd, cu oapurile tn Ieslea 
plină. Sînt mari, încît nici nu-ți vine să crezi 
că sînt boi.

— Is cît elefanții, măi Vasiie — glumește 
Mețes. Sînt toți de aceeași culoare. La fel de 
strălucitori, la fel de voinici și Mojar și Vi- 
dan și Cimaș și Iamor, toți.

De mîine pornim la prășitui cartofilor. Să 
știi că ți-i obosim un pic. — spune Mețes. — 
Prășim și-n lung și-n lat...,

— Nu-i nimic, am eu grijă să-l fac la loc 1...

cu

sta-

măi

M. CARANFIL
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Hunedoara

Industria de coloranți din țara noastră a 
cunoscut în ultimul timp o largă dezvoltare. 
In prezent se produc în țară peste 60 de 
mărci de coloranți.

In vederea creșterii producției și a îmbu
nătățirii calității coloranților folosiți în in
dustria textilă și a pielăriei, conducerile fa
bricilor de coloranți, sprijinite de specialiștii 
Institutului de cercetări chimice, au luat a- 
nul acesta o serie de măsuri tehnico-organiza- 
tor’ce importante.

In acest scop, încă de la începutul anului, 
la fabricile „Spic" din Capitală și „Colorom” 
din Codlea s-au început lucrări pentru perfec
ționarea proceselor tehnologice. La fabrica 
„Spic" , de pildă, a fost reamenajată o insta
lație specială cu ajutorul căreia se realizea
ză mai economic benzidina, un produs inter
mediar folosit la fabricarea coloranților. 
Noua instalație determină un randament spo
rit și asigură o puritate mare a produsului. 
O asemenea instalație este în curs de mon
tare și la fabrica „Colorom" . La aceleași 
fabrici vor fi date în producție noi instalații 
de fabricare a altor produși intermediari.

In laboratorul fabricilor se lucrează acum 
la elaborarea proceselor tehnologice de fa
bricație a unor noi coloranți printre 
maro-roșcat de sulf, verde de sulf, 
special pentru piele și a unor coloranți 
ți, rezistenți la lacț'unea luminii oa: 
albastru etc. oare anul acesta 
duși în producție.

Pentru o urmărire sistematică 
țirii calității și pentru stabilirea 
folosire a coloranților în industria ușoară, 
în Capitală a fost înființat un laborator central 
coloristic care deservește întregul sector.

-------O--------

vor fi

care : 
negru 
direc- 
maro, 
intro-

a tmbunătă- 
modului de

Scrisori de la prieteni
Poșba aduce z’lnic numeroase scrisori ale 

oamenilor muncii din diferite țări, cu oare 
oamenii muncii din patria noastră au stator, 
ilicit legături de prietenie frățească.

De curîtid, colectivul Combinatului forestier 
„Bernat Andrei" din Vatra Domei a primit 
o scrisoare străbătută de calde simțăminte- de 
dragoste, din partea colectivului fabricii 
..Fanerprodukt" din Moscova.

„Dorința poporului vostru de a construi o 
viață nouă este măreață și vă face cinste — 
glăsuiește scrisoarea. In această mare operă 
popoarele țării noastie vă acordă tot spriji
nul pentru că scopul și năzuințele 
sînt aceleași”.

Institutorul francez Romain Baz, 
vizitat Republica Populară Romînă, 
sat unui învăță.or din țara noastră 
soare în care arată între altele.

„Urmăresc și azi fu aceeași deosebită a- 
tenție eforturile pe care le depuneți în cons
truirea socialismului, succesele pe oare le ob- 
ț'neți. Eu am împărtășit aci numeroșilor cu- 
nosouți ce'e văzute în țara voastră șî învă
țămintele pe oare le-am tras în timpul petre
cut -în R.P.R.

In ceea ce privește situația din Franța,' 
scrie Romain Baz, trebuie. să știți că IuRta 
împotriva renașterii militarismului german, 
împotriva „comunității defensive europene”, 
pentru restabilirea păcii în Indochina, cons, 
t’tuie elementul principal . al luptei noastre 
pentru democrație și pace’’.

Răspunzînd unui corespondent al său din 
R.P.R., feroviarul englez B. Fletcher, din 
Birmingham scrie între altele:

„Cum am putea uite zilele petrecute în Ro- 
mîn'a, primirea caldă, fermecătoare pe oare 
ne-ați făcut-o, discuțiile despre v:ațe voastră 
liberă, frumusețile țării voastre, țărmul Mării 
Negre, Sinaia, san vesela voastră Capitală? 
Sîntem bucuroși cînd auzim despre succesele 
voastre în producție, despre dezvoltarea con. 
tinuă a economiei voastre naționale”.

(Agerpres)

noastre

I 1 I



TERATUQÂ
PE MARGINEA SCRISORII „DESPRE CURAJ IN CREAȚIA LITERARA"

îndrăzneală creatoare
Banuș

Goethe a spus-o: „A face versuri

Săuoan, care a 
în creația lite-

el nu e scris de

încă bătrânul 
e o cutezanță".

Timorarea, lipsa de curaj în fața realității, nu 
se împacă de fel cu rostul și menirea scriitorului.

Frica de adevăr și arta sînt contradicții în ter
meni. La fel, n'epăsarea și arta.

Dar dacă, afirmate astfel, categoric, ca impera
tive, lucrurile apar de la sine înțelese, nu tot ast
fel se petrec ele, întotdeauna, în practica creației 
noastre literare.

Cred că articolul lui Mircea 
deschis discuția „Despre curaj 
rară" e binevenit.

E cu atît mai binevenit cu cît
un „specialist" ci de cineva „din afară", care însă 
citește mult, cu pasiune, literatură, și ca atare e 
îndreptățit să dea glas cerințelor marelui public 
cititor.

Și acest larg public cititoj- al țării noastre nu 
e totdeauna foarte mulțumit de producția noastră.

In imaginea artistică pe care i-o dăm el nu vrea 
să găsească înregistrate oa pe o placă arabescurile 
unui oarecare „eu", aplecat asupra lui însuși în- 
tr.-o autocontemplație budistă și nici fotografia 
grosolană a unor observații mărunte, neselectate, 
■netrecute prin sita fină a personalității, a gîndirii, 
a fanteziei scriitorului. Cititorul pasionat și exi
gent, cere scriitorilor să meargă pe drumul arătat 
de strălucita experiență a clasicilor universali, a 
clasicilor noștri, a fruntașilor literaturii sovietice, 
drumul adevărului. Dar drumul adevărului nu este 
și nu a fost niciodată un drum bătătorit.

0 profundă cunoaștere a legilor obiective, a le
gilor dezvoltării societății, grefată pe o profundă 
cunoaștere a formelor concrete, vii, individuale de 
manifestare a realității (avînd mari potențe gene
ralizatoare și totuși unice), ne sînt absolut nece
sare, dacă vrem să fim scriitori vrednici de epoca 
noastră.

Dar, după ce ai vibrat și ai înțeles, după ce ai 
fost părtaș și martor al anumitor evenimente — 
de abia atunci intră în joc îndrăzneala creatoare.

E desigur mai ușor și mai puțin riscant să apuci 
[ pe calea bătută de alții, să extragi din realitate 
[ acele aspecte „omologate" de practica unor con
frați care au avut succes cu operele lor, să te 
mulțumești cu o comodă viză de trecere în pagi
nile revistelor.

Dar cit de departe sînt aceste fabricate de opere 
cu adevărat inspirată, în care nici o temere, nici 
o socoteală meschină nu se interpune între marele 
adevăr, între marea frumusețe a vieții și persona- 

dintre 
există 
să nu 
cerce-

litatea receptivă a scriitorului. Uită acei 
noi care folosesc rețete „garantate" că nu 
operă de artă statornic iubită de mase, care 
fi fost în ceasurile creației căutare febrilă, 
tare atentă și pasionată a realității, descoperire.

Fie gingașa poezie lirică de două strofe, fie ro
man masiv, — cită îndrăzneală nu i-a trebuit au
torului care a vrut să creeze ceva autentic!

Ce luptă nu a dus el pentru a extrage „gramul 
de nadium" din „tona de minereu verbal" — cum 
spune Maiakovski.

In jurul nostru și în noi există noiane de fapte, 
gînduri, simțăminte, dar nu oricare din eie 
merge la inima cititorului, nu oricare din ele 
ajuta în mersul Iui înainte, în dezvoltarea 
umană, cetățenească.

Aflarea esenței unui fenomen social dat, sezi- 
sarea noului în formele lui incipiente, pătrunderea 
complexității luptei de clasă, cer pe lingă multe 
alte însușiri din partea scriitorului — îndrăzneală.

Să ne gîndim la „înfrângere" romanul de neui
tat al lui Fadeev.

Cît curaj creator i-a trebuit aulortfu: pentru ca 
dintr-acel crkicen episod — eroic și trage — 
luptelor pentru apărarea revoluției, să răsune bi
ruitor imnul victoriei comuniștilor, să apară in

-s 
va 
va 
Iui

al

* I

*
I
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*
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tr-o lumină orbitoare esențe fenomene or zjc*râ- *

I

I

I(I

vite : forța de neînvins a comunismului și vaic'.ie 
morale pe care comunismul le naște in oameni.

Cîtă îndrăzneală nu i-a trebuit ?u: Ma akovsk7 
pentru ca — împotriva tuturor apa*?' - fățiș 
sau mascați ai poeziei decadente, apoiitee — să 
înalțe și să țină, fără șovăială, in mi n e sale pu
ternice, steagul poeziei combative?

îndrăzneală și iac îndrăzneală în căutarea ade
vărului, a marelui adevăr al vieții, 
originalitate la un pol — sau 
late" — la celălalt po*I!

îndrăzneala creatoare, iată 
care se cer dezvoltate în noi, 
gem la forța, la armonia, la 

a scrisului nostru.

După cîteva luni
Același jext

— Privește, iubito, 
cit de minunat este 
totul in jurul nostru!

— Intr-adevăr, sînt 
atît de fericită !...

pentru clipa cînd se vor afla în fața zecilor de priviri

Ini

sentimente i-au încercat și pe elevii Școlii elementare 
muzică din București cu prilejul organizării unei audiții

al 
de

viitorilor muzicieni
Cîte gînduri, cită emoție precede primul contact cu publicul 

unui tinăr artist 1 Unora li se strînge inima, alții simt un fior 
neliniște îmbinat cu o veselie nefirească. Tuturora însă le e comună 
nerăbdarea 
atente.

Asemenea 
și medii de 
cu public care a avut loc de curînd. Mulți dintre viitorii muzicieni 
nu puteau să și le ascundă nici sub rîsul gălăgios cu care umpleau 
holul sălii Dalles înainte de începerea audiției, nici sub aerul apa
rent liniștit cu care apăreu pe scenă. Dar în ciuda emoției evi
dente care-i stăpinee. ;n ciuda vîrstei fragede a unora, a timidității, 
a lipsei de experiență, printre elevii școlii de muzică se disting 
muițl viitori muz-cien: cu personalitate, al căror sîmbure de talent, 
iese de pe acum în evidență.

Printre prim:: a pășit pe estrada de concert Eleonora Geantă din 
anul I mediu (clase profesorului G. Manoliu). Și-a potrivit vioara și 
a început să cînte. Arcușul zbura condus de o mină hotărîtă. Bu
cata pe oare o executa era un fragment din concertul de Viotti. Cu 
toate că trecerile de ia o măsură la alta le făcea uneori fără si
guranță iar notele.- de jos le lipsea claritatea. Eleonora Geantă i-a 

pe auditori să întrevadă la ea calitățile distincte ale unui 
muzician de talent: pasiune, temperament înflăcărat, o in- 

concentrare în --□area sensului piesei executate.
d:n anul I medj (clase profesoarei de pian Gina Solomon)

Gtrovear.u s-ă dovedit a fi o 
studiu, interpretarea ei mărtu- 
j-iei tehnici superioare. In țața 
de emoție interioară.

producția elevului Constantin 
t>roîesoare: Maria Seva). Do
pe auditori să s.mtă intens 
Ku'. poezia plină de lirism 

agment din „Cintece 
ui Constantin Stei an 
treze muzicale.

făcut 
viitor 
tensă

To:
s-a evidențiat și eleva Podlca Giroveanu al cărei repertoriu a fost 
idrn»at din par.ea I-e din „Sonata în mi bemol major" de Haydn 
ți „Sche-zzo a oap*x. ?" de Mendelsohn. De data a-,ta era vorba 
de o lire calmă, serioasă : Pod ca 
pianistă sirguincioasă. pasionată de 
risind multă profunzime In însușirea 
clapelor, toată ființa îi era stăp'.iită

Cc o plăcură sorprid a fosl primită 
Ste'.ian din anul I med-.j pian (clasa 
lat cu multă sensibilitate, ei :-a făcut 
gingășia ..Inter<nezzo"-uhr Im Cezar 
d:n cealaltă buoată pe oare a exect 
fără cuvinte" de .Mendeișobn. Interpr 
s-a distins ți prin nuerțarea dară a

Interpretarea S'aaooe: Botez dia anul H mediu (clasa profesoarei 
Cid Manta) a lăsat să se întrezărească temperamentul grav, potolit, 
a! viitoare: pianiste. Sonata de Scarlatti și _Av’nf de Schumann 
pe oare le-a executa- ne-az dovedit pricrpe'ea cu care trece de la 
măsurile rare, cu «ode Ene. adine, prelungi, la acordurile
repezi, precipitate, ca note d‘tt ee mai înalte car*-t> dau sen
zația șuvoaielor repezi * * boară din munți Inter
pretarea ei emană sgu

Părăsind sala Duties 
tilatm peste dți»a am 
muzică. Vom putea observa 

iațete ale ta’errttdu:. o pers*

La premiera

Desen de A. POCH

Fără îndoială. „Dodeni — 
jurnal de zi" al lui Victor 
Vintu (Viața Rominească Nr. 
3. 1954) merită mult mai mult 
decit nota răutăcioasă din 
Gazeta Literară, unde M. G. 
critică cu un umor forțat... 
titlul și prima frază a repor
taj ui ui.' Reportajul lui Vic
tor Vintu face parte din cate
goria acelor lucrări literare 
ale căror probleme obligă pe 
critic de a trece peste stereo
tipul : „asta imi place — asta 
nu-mi place" — baza recen
ziilor umile siropoase;

nu fugă după 
„rețete garan-

una din însușirile 
dacă vrem să ajun- 
eiicacitetea max mă

după

0 POVESTE DESPRE POVESTI
și acum doboară fagii 
cit ai spune: „minunat441

asme, basme — lanț de aur 
al copilăriei mele...

„Negru sînge de balaur 
năclăit în colb de stele, 
și pe-o muche de coclaur 
hora palidelor iele...

Ghioage, scuturi, buzdugane, 
cai sirepi mîncînd jăratec, 
paloșele năzdrăvane, 
și domnițele bălane 
roabe la un crai sălbatec 
sus în turnul singuratec...

Vraci și smeî și Feți-Frumoși 
și Ilene Cosînzene
Intr-un crîng de chiparoși...

rin poveștile de-acum 
ție nu-ți mai ies în drum 

nici stăpîni 
cu ochi hapsîni, 
nici curteni 
cu ochi vicleni, 
nici ostași 
cu ochi trufași, 
nici călăi 
cu ochii răi, 
nici argați 
cu ochi plecați...

(iar odrasle de-mpărat 
drumul vostru nu-1 mai bat. 
că le-am dat noi ghies să bat. 
cale lungă — sprincenată. 
calea lui... „a fost odată")

★

Strîmbă-Lemne (alt haihui 
dat pe brazdă, de-o potrivă) 
stringe fagii-n urma lui 
și-i așează stivă, stivă!,

Fetele lui Prepeleac 
și băieții lui Păcală 
(păcălirii) merg ia școală, 
Merg la școala comunală 
și se uită peste veac!
Ba, și hîda cotoroanță, 
cunoscută Babă Cloanță 
tîrguindu-și ochelari 
a-nvățat printre școlari
— și acuma e-n vacanță! — ’

ne arată drumul drept- 
Alelei! Bâtrinul schivnic 
’ia doar ce ni-i potrivrr 

„dte-ntunpmi 
de la dmptni. 
dte vezi 
de la lisezi, 
cite păți 
de la Carpați. 
cite-nduri 
de la păduri!“ 

'«ă nu știa anume 
spre ce lume 
să ne-ndrume ’

Fulgerul stă prins în cușcă! 
Nu mai arde ! Nu mai mușcă ! 
II apeși pe coadă — hei! 
și pe limbă-i sar scîntei I 
Sar scîntei cari pot preface 
jalea-n chiot, vrajba-n pace, 
toate beznele-n lumini 
și pustiile-n 
spicul scund

grădini,
în holdă-naltă...

pîrghia saltă,Roata joacă, 
și unește la o laîtă, 
și umește-ntreaga fire
-un otgon din patru fire !

poate că pe Al. G. l-a speriat 
această obligație... Noi vedem 
în jurnalul de la Dodeni o în
cercare 'îndrăzneală u lui Vin- 
tu de a sparge anumite șa
bloane ale reportajului practi
cat azi de unii tineri scriitori, 

de a-i lărgi orizontul — pă- 
trunzind in domeniul literatu
rii bune, substanțiale. Credem 
că aprecierea jurnalului tre
buie să pornească tocmai de 
la acest efort al autorului de 
a crea literatură.

ldeea de bază a reportajului 
este urmărirea dezvoltării 
noului în viata acestui orășel

* Dodeni, închegat in anii din 
I urmă pe malurile Bistriței.

Pentru a-și realiza ideea. re
porterul aduce in prim-plan 
clteza personalități remarca
bile ale orășelului, martori 
dintre cei mai convingători ai 
făuririi noii vieți socialiste, 
aici. Deși avem unele -ezerve 
in privința pătrunderii auto
rului în adincul problemelor 
sufletești, trebuie subliniată 
preocuparea sa serioasă pen
tru a pune in centrul reporta
jului — omul, prin tot ce are 
firesc, prin amănuntele sem
nificative, capabile să-l relie
feze. Ochiul lui Veresceag — 
un simplu amănunt — care 
vede tot, devine simbol al 
conștiinței înaintate a mun
citorului nostru. Nu mai puțin 
interesant, Vîntu reușește a 
ne face apropiată atmosfera 
proaspătă a orașului ; în
deosebi e palpabilă prezența 
copiilor.

Incontestabil, cele mai bune 
pagini ale reportajului sînt 
cele din capitolul „Film de 
dragoste de scurt metraj", în 
care ideea de bază capătă un 
contur remarcabil, 
e consacrat unor
emoționante din viața a 
tineri constructori de la 
deni: lună de lună, din 
tombrie pînă în augustul
lui următor, autorul, cu o dis
creție, plină de finețe, urmă
rește înflorirea dragostei intre 
învățătoarea nou sosită 
oraș și secretarul U.T.M. 
pe șantier. Să recunoaștem 
în miinile unora — acesta 
un teren al artificialului,
schematismului. Vintu, a pă
strat insă întreaga spontanei
tate a tinerilor săi eroi, i-a

autorului

spune însă 
încrederea

iu

că 
în

★

Capitolul 
momente 

doi 
Do- 
oc- 

anu-

Pînă cînd venea alene 
Moșul Ene pe la gene,

Haî — 
ochii peste

Pînă luneca din mină 
cartea știută pe de rost, 
cînd prind visele de-ngină 
cîte-ori fi, cu cîte-au fost!

★

cu el — să facem ropt? 
țara toată !

★

, din lumea mea de basme 
multe s-au schimbat, copile, 

multe s-au topit ca iasme 
în lumina dalbei zile...

Noi cătam în basm uitarea 
— zîmbetul ce-alină plinsul — 
Volnic ne pierdeam cărarea... 
Voi o regăsiți într-însul!

Nouă, înîma și gîndul,
— fermecate, ferecate — 
ni le copleșa, de-a rîndul, 
cu minuni prea minunate, 
și șopteam, pălind, la toate: 
„nu se poate! nu se poate..."

Pentru voi, povești și viață, 
vis și veghe, se perindă, 
parcă joacă, față-n față, 
o oglindă-ntr-aită-oglindă!

Ca un copăcel de laur 
într-un cîmp de mărgărînt 
ca un luminiș de aur 
intr-un codru de argint.

i din lumea mea de vis 
alte drumuri s-au deschis 

(fie zis 
că le-am prezis) 
alte uși 
prin care-acuși 

chipuri și făpturi de ceață 
calcă pragul către viață...

(Cine să le mai cunoască 
fără lanțuri, fără mască?)

Coate-goale 
are țoale, 
Fără-Tihnă, 
are-odihnă 
Au — Dormilă 
locul lui 
și Gerilă 
focul lui, 
Flămînzilă 
hrana lui 
șl Setilă 
cana lui, 
iar Ochilă, Moș Ochilă 
nu mai vede lumea-n silă !

»

mai sînteți voi, năluci,u 
robotind pe la răscruci !

Nu urieșii mută azi
munții-ncununați cu brazi...

Nu sînt zmei 
care aduc 
flori de tei 
pe crengi de nuc, 
flori de păr 
pe crengi de tei, 
flori de măr 
pe cîte-și trei!

Nu sînt gemeni 
care-și svîrlă 
punți de cremen 
peste gîrlă 

nici 
pitici 

cu palme mici 
să aprindă licurici 
colo n tîrg și-n sat aici!

Nu vre-un vraci 
cu sfat dibaci 
procopsește pe săraci!
Nu vre-un crai 
cu dulce grai 
schimbă iaduri!e-n rai '

Și-atunci ? Cine face tot ? 
Nu bătrinii Barbă-Cot, 
Baba-Cloanța, Sfînta-Vineri ?

Nu! Sînt OAMENI vii și tineri, 
pilcuri de băieți și fete
— strimți în coapse, lăți în spețe — 
cari roiesc și-nfăptuiesc 
vechiul vis muncitoresc, 
visul doldora de seve, 
BASMUL lor, trăit aieve !

ouă dragi copii, vi-i dată 
vremea asta minunată 

care știe împleti 
basmul lui „a fost odată" 
cu al lui „așa va fi“!.„

de 
că 

e 
al

lăsat să se miște firesc, fără 
ostentație, fără poză de „mari 
îndrăgostiți". Seara anului 
nou. „Seara lămuririlor", cu 
acea naivă încurcătură a invi. 
tațiiior, cu atmosfera în care 
presimți, dar totul e încă in
cert, e lucrată cu subtilitate 
și constituie una din cele mai 
sugestive imagini ale frumu
seții vieții la Dodeni. Credem 
că întregul capitol al reporta
jului are valoarea unei schi
țe literare izbutite. In aseme
nea pagini (superioare ultime, 
lor reportaje publicate de Vin
tu în „Contemporanul". care-s 
mai dulcege, mai puțin încor
date) însuflețite prin tendința 
sănătoasă de a depăși optica 
reportericească — in sensul 
prost al cuvîntului, — prin 
strădania de a se ridica la li
teratură, în asemenea pagini 
reușite credem că succesul a 
fost asigurat în primul rind 
de încrederea 
viață.

Nu se poate 
la ora actuală
viață e pe deplin învingătoare 
in scrisul lui Vintu. El mat 
preferă deseori dramatismului 
vieții — confecționarea forțată 
de imagini pe fapte prea puțin 
intense. („Semnificația unui 
drum" este ultra artificială șl 
reporterul ar trebui să. lașe 
de o parte obiceiul — admisi
bil numai îh biblie — de a 
scoate apă din piatră seacă). 
Alteori Vîntu trece grăbit pes. 
te fenomene, care ar fi meritat 
să răsune mai adine In con
știința lui. (Viața lui Ion Mo
canii e un rezumat pentru care 
probabil erou! ii va mulțumi, 
dat fiind că-l va putea foloși 
in orice punctaj autobiogra
fic...).

De fapt în reportajul lui 
Vintu, se dă tot timpul o luptă 
intre sinceritatea In -edareu 
vieții și poză, intre firesc și 
artificial, între literatură și li 
teraturlzare O asemenea lup
tă nu are deocamdată . de ce 
să-l sperie pe tinărul scriitor 
Ea ține de acele frămtntări de 
creație ale începutului, străine 
numai celor lipsiți de 
Jurnalul de la Dodeni,
cele mai bune pagini ale 
ne arată convingător de 
tea cui va fi victoria.

RADU COSAȘU

talent
prin 
sale 
par-

Sărmanul Veronel
Stau alături de voinici 
Pionierii — Ucenici ! 
Cum se-ntrece fiecare 
ca s-ajungă Meșter-Mare 
ca să-nvețe mai de zor 
meșteșugul lui viitor 1

Pas cu pas se-adună pașii 
și din pași se-adună drum !’ 
Mîine, el vor fi uriașii, 
ei piticii de acum!

Dar nu-s șapte ca-n poveste! 
Mii și mii au prins de veste !

ultimul număr al „Ga- 
literare" (nr. 12 din 3 
1954) a apărut o scurtă 
intitulată comemorativ 

pare cel puțin la înce- 
Veronel Porumboim. prin 
tinărul poet buzoian 

că și-a confec- 
asemănă-

cea a cunoscutei 
Veronica Porum-

Statu-Palmă s-a-nălțat 
și-are-un stat adevărat, 
ghebul nu îl mai apasă: 
că e domn Ia el acasx 
Calcă-n Străchini 
toarnă forme ! 
Sfarmă-Piatră 
sparge norme !

Chiar și leneșul — din sal 
(Știți voi, ăla cu posmagii) 
de tînjeală s-a lăsat

Nu balaurul bondoc 
stă s-oprească vîntu-n loc 
cu suflarea lui de foc, 
nici cu ghiarele să sape 
alte albii pentru ape 
peste măguri și hîrtoape 
drum spre șesuri —mai pe-aproape !

...Cînd ridici acuma ochii 
de pe basmul BABEI DOCHI1 
vezi că, smulsă din paragini, 
scrie viața pagini, pagini, 
și cînd lași privirea iarăși 
peste basmele din cărți 
știi că-n preajma ta, tovarăși 
buchisesc povești — pe hărți...

vrăjitorie ! 
să-nvețe, știe!

Nu vreun schivnic înțelept 
(stînd cu brațele pe piept)

Nu mai e
Cine vrea
Ale noastre sînt, copii
— tot mai multe, zi de zl — 
îmblînzitele stihii!

Stați o clipă să vă număr 
ca să știu cîți o să fiți 
cînd va fi să luați pe um' 
schimbul celor cărunțiți, 

și-o să scriți 
în Marea Carte, 

mai departe, 
măiastră 
asta-a noastră !

In 
zetei 
iunie 
notă 
(așa 
put), 
care
este dojenit 
ționat o iscălitură 
toare cu 
scriitoare 
bacu.

Cronicarul anonim al „Ga
zetei literare" îl acuză astfel 
pe Veronel Porumboiu de o 
fraudă necomisă: adică, de 
ce pe el, Veronel Porumboiu 
îl chiamă (spre dezamăgirea 
anonimului) ...Veronel 
rumboiu. Judecind 
greu de crezut că 
Veronel Porumboiu 
tul să prevadă cu
ani în urmă, cînd l-a botezat 
pe susnumitul tinăr, că aces
ta va seri mai tirziu versuri 
și că numele lui va fi aproxi
mativ asemănător cu al unei 
scriitoare cunoscute, cu care 
(după cum sus țipe nota) nu 
este „rudă literară" și (du
pă cum desigur susține „a- 
euzatul") nu e rudă nici prin

Po-
drept. e 

nașul lui 
ar fi pu- 

17 sau ÎS

mai departe, 
'nc-o pagină 
'm povestea

*) Fragment din. Gînt'ul iutii 
Poemului .,Povestea Poveștilor” 
versiunea pentru copii.

a’
în

filiațiune și nici prin adop
tare.

De fapt, anonimul de la 
„Gazeta literară" (care a ți
nui cu orice chip să vineze o 
greșeală pentru a-și etala po
sibilitățile... satirice), revoltă 
pe cititor nu numai, pentru că 
face o acuzație absurdă . și 
neverificată, dar mai ales pen
tru că spune în încheiere — 
foarte sentențios — să nu se 
scrie „ca... Veronel Porum 
boiu" De ce ? Chiar așa de 
slabe sînt versurile lui ? In 
notă nu se spune nimic despre 
ele. Nu se citează nici măcar 
o strofă, un vers sau un cu- 
vini pentru argumentare și 
pentru a-i convinge pe tinerii 
poeți să se ferească de ase
menea „primejdie".

„Gazeta literară" n-a făcut 
desigur nici un serviciu tine
rilor scriitori publicind o ase
menea notă plină de dispreț 
față de un tinăr începător In
tr-ale scrisului, care — după 
părerea multora din cercul li
terar în care ei activează -— 
este destul de talentat pent'u 
cei 17 sau 13 ani ai săi.

ION BÂIEȘU

t



„In fuga" 
prin filatura...

Folosire, experienței înaintate în producție, 
duce la obținerea celor mai frumoase rea
lizări.

Faptul acesta le este bine cunoscut multor 
tineri de la filatura „Banatin-* din orașul 
Timișoara. O parte dintre tinerii de aci se 
străduiesc ca munca lor să fie cît mal rod
nică. Membrii celor două brigăzi utemiste de 
la secția ringuri, au reușit să-și depășească 
planul datorită unei mai bune organizări a 
muncii și folosirii din plin a orelor de pro
ducție.

Depășirile de plan de 42 și 30 la sută pe 
care le-au obținut utemistele Abrahan Barba
ra și Bahner Elisabeta, constituie un exem
plu demn de urmat pentru tineretul între
prinderii. Insă numeroase exemple de acest 
fel nu se pot da la întreprinderea „Ba
natin". Această situație se datorește faptu
lui că nu există suficientă preocupare pen
tru îndrumarea tinerilor în muncă, pentru 
sa ei să obțină însemnate succese.

La „Banatin" mai sînt tineri care lucrează 
sub normă. Acest fapt îl cunosc și tovarășii 
din comitetul organizației de bază U.T.M, 
Dar oare ce au făcut ei pentru ca acești ti
neri să fie îndrumați cum să muncească, să 
folosească cu curaj experiența înaintată în 
producție ? Intr-adevăr, nimic 1

Membrii comitetului. în frunte cu tovarășul 
secretar Lucoaie Ion, au nesocotit importan
ța, pe care o are aplicarea experienței îna
intate, a noilor metode la sporirea producției, 
a ridicării productivității muncii, a îmbună
tățirii calităț’i și reducerii prețului de cost 
al produselor.

Numai astfel se poate explica faptul că. 
deși sînt cunoscuți mulți tineri care lucrează 
sub normă, printre care se află și tinerele 
Aslău Florica și Lunoan Angela, nici nn 
membru din comitetul U.T.M n-a făcut nimic 
pentru a populariza metodele și inițiativele 
noi de muncă, pentru a-i ajuta practic pe ti
neri cum să le aplice.

Din cauza nepăsării față de problemele de 
producție dar mai cu seamă daio'ită necu
noașterii problemelor cc-i frămi :tă pe tineri, 
comitetul organizației de bază U.T.M. n-e se- 
zisat conducerii filaturii existența unei situa
ții dăunătoare întregului colectiv.

Această situație constă în faptul că. condu
cerea întreprinderii n-a sprijini? și îndrumat 
pe muncitori In aplicarea noilor metode de 
muncă, în ridicarea calificării lor profesio
nale.

Tovarășul inginer șef Lăuneanu Gheorghe 
de pildă, este ..de acord" că în întreprindere 
se pot aplica: inițiativa Elene: Chșiu. meto
dele Covaliov, Jan da rove. Ciutchih și altele.

De la recunoașterea import v/: ș. pt-tă a 
sprijinirea aplicării acestor metode, este în-ă 
o mare distanță.

Cînd este vorba să se scuze de ce nu se 
aplică în întreprindere metodele de muncă 
înaintate, tovarășul Lăuneanu „găsește" o 
mie și una de motive, care mai de care mai 
lipsite de orice temei

După „concepțiile" conducerii întreprinderii 
„Banatin* trebuiesc aduși „specialiști" care 
să se ocupe numai de problema pregătirii 
tehnice a oamenilor în vederea aplicării me
todelor înaintate de muncă

De asemenea tovarășul Lăuneanu nu îm
brățișează cu căldură rezultatele ce s-ar pu
tea obțjne prin aplicarea metodelor no: de 
muncă.

Față de toate acestea, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. a dovedit o :ng* ;c-itoa- 
re pasivitate.

Este cert, că dacă ar fi fost ajuta*,: în mun
că. critioaț la vreme pen'ru lipsurile ’o*, 
membrii comitetului U.T.M și-ar fi schimbat 
atitudinea față de problema îndrumării ș! 
sprijinirii tineretului în producție

Dar comitetul orășenesc U.T.M. Timișoara 
n-a făcut acest lucru. Activiștii comitetului 

■orășenesc trec des „în fugă", prin filatură, 
trasează sarcini și cer diferite situații ur
gente.

Tovarășul Lighezan Moise. activist al co
mitetului orășenesc U.T.M. Timișoara, care a 
trecut prin filatură și ar f: trebuit să anali
zeze temeinic oauzele lipsurilor ma-. testate 
aci în munoa tineretului nu s^a preocupat de 
acest lucru.

Tinerii de la filatura „Banatin" cer însă să 
fie sprijiniți, să fie ajutațj practic să aplice 
noile metode de muncă, care fără îndoială vor 
aduce succese importante întreprinderii.

Comitetul organizației de bază U.T.M de 
Ie „Banatin-* ajutat nu „în fugă-* de către 
comitetul orășenesc U.T.M. Timișoara are da
toria să răspundă acestei cerințe, prin tap'e, 
prin desfășurarea unei activități de conți
nut în rîndul tinerilor filatori

ISACOV SVETISLAV 
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Timișoara

DIN NOU PE PĂMÎNTUL PATRIEI
Scrisoarea unui om al muncii evreu reîntors din Israel

M-am întors din nou în patrie. Clipele a- 
cestea le-am așteptat ani de-a rîndul. Trăiesc 
nemărginita bucurie de a fi din nou în țara 
în care m-am născut, în care mi-atn petrecut 
anii copilăriei.

Am trăit 6 ani în Israel. Am văzut și am 
cunoscut în acești ani atîtea lucruri în cît 
experiența mea de viață s-a îmbogățit con. 
siderabil. Am putut vedea în formele ei cele 
mai hidoase exploatarea capitalistă, am sim
țit în chinurile vieții de fiecare zi ce înseam
nă să fii muncitor într-o lume în care stăpî- 
nește puterea neînduplecată a banului.

Sînt muncitor. Profesia meia de bază este 
cea de țesător. Apoi am mai învățat și me
seriile de electrician și vopsitor. Cu alte cu
vinte am o calificare profesională în mai 
multe direcții. Cu toate acestea, deși am stal 
în Israel 6 ani, nici măcar o singură zi nu 
am lucrat în meseria mea. In permanență 
am fost muncitor necalificat, mai precis am 
lucrat ca salahor. E drept uneori eram sala
hor pe un șantier de construcții la zidărie, 
alteori la canalizare Salahorta era totuși o 
perioadă pe care, de multe ori, eram tentat 
s-o denumesc „fericită". „Fericirea" nu con
sta în aceea că eram salahor ci că aveam 
unde să muncesc oa salahor. Pentru tinerii 
oare trăiesc îrț Republica Populară Romînâ 
aceasta poate oărea de neînțeles Lucrurile 
stau însă astfel : cea mai mare parte a popu* 
Vației muncitoare din Israel în majoritatea 
timpului nu găsește locuri de muncă Din 
momentul în care pui piciorul pe pămîntul 
Israelului sezisezi proporțiile uriașe ale șo
majului. care, fără îndoială, au drept rezul
tat direct o mizerie groaznică. Puține săp’ă- 
mîni după ce am venit In Israel am putut 
cunoaște ce înseamnă să vrei să «nun. 
cești și să no a: unde. Trei luni de zile 
am umblat ca să găsesc un loc In oare «ă 
muncesc. Ș** după a.îta alergătură am reușt 
să intra oa salahor ie ar.tree-za un _ anu
me Gurani de a Nahfat Ițhak. Ca «ă pot -ă 
devin sa'iabo’ a~ avut nevoie de pro
tecții însemnate (De altfel, tu treacăt Te 
spus. Israelul este o țară In care **irf pro
tect :e nu poți iece n:m:c).

Pe acest șantier ritmul imprimat rau-fa- era 
infernal. Vătaful — omul patronului — care 
stă lingă tine nu te lasă nici maca- să te 
duci să bei apă. deși In Israel, după e-m 
prea bine se știe, este o arșiță ’igror.raare. 
Fiecare secundă Iți este socotită Dacă intr- 
o anumită zi ai iros" ma* ae’e j'*e 
fădndu-ți nevoile firești. rișt ca seara să 
afl' că te găsești pe cefa- conced-taț:
Așa este obiceiul în Israel : nu ști? ee-ți aduce 
ziua de mline. Cînd am lucrat la antrepreno
rul Gurevsci. la grădina zoo'ogtcă din Tei 

I — Aviv, din ce: oO de oameni, pe «re-i avea 
■ angajați. In Fecare seară cor.ceda dte 10, 
' piuă tind a reușit să aibă marna « —r-

Plecarea delegației C. C. al P. M. R.
la lucrările celui de al XUi-lea C«n»re.s al Partidului

Comunist
Sttnbătă dimineața a plecat în Franța, ăe- 

egația C.C. a! P M.P cate va Ian parie a 
I lucrările cefx de a; XIILlea Cc*~es a'. Rar- 
. td-ihr Ccntjr.sî Francez, oe se desâșoa*ă 
‘ ia Paris. Delegație ComteraLx Ceetra: ai

-3-

Informații
Slmbătă dimineața a părăsit Cap caia In- 

dreptlndu-se spr» Moscova, delega*..» ~-d.- 
oatelor din țara noastiă care pe't cpă -z ta- 
crările cela: de al Xl-ea congres a' s udeu 
taior sovietice ce se desch-ie e ? rin_e • 
Moscova. Deîegața este alcăt^tă dsj tova
rășii Steifan Mcrara. președinte a. Coosi— 
Iu: Central al S*ndtaatek>r din R.P.R. și 
Liuba ChișinevschL secretar al C.CS.

La aeroportul Băneasa. membre Mesațje: 
eu fost salutaț-* ia plecare de tovarășii: Mi- 
l*a: Mujic, Mircea Gherman. Constantin Ba- 
taru, Ion Dobre și >ng. Mfbai Maria, sacre 
tari ai C.C.S.. ptecum și de mraeroș. a ; 
activiști cu munci de răspundere ai Cons -- 
lui Central al Sindicatelor.

Au fost de față sa plecare reprezecian- a* 
Ambasade: Un'unii Sovietice la București

★
La cererea spectatorilor, filmcl ao— etic te 

culori „Petroliștii din Caspica* va F re._i* 
pe ecranul cinematografului „Maxim Got* 
din Capitală cu începere de luni 7 iunie. 

voinici, în stare să muncească ore în șir fără 
nicio secundă întrerupere. De altfel suprave
ghetorii (cîte ungi la fieoare zece muncitori) 
aveau grijă și ei de aceasta. In Israel, în 
multe locuri, există chiar obiceiul oa atunci 
cînd angajezi un muncitor să-î pipăi muș
chii, să vezi cît e de voinic. Dacă ai peste 
45 de ani nu poți avea nădejde să găsești 
de lucru. Trebuie spus că nici chiar dacă 
ești mai tînăr nu prea ai speranțe să gă
sești locuri în care puterea brațelor și a min
ții să fie folosită.

La Haita, un oraș cu cîteva zeci de mii 
de locuitori, în fiecare dimineață se înscriau 
la oficiul de plasare, peste o mie de tineri. 
Ceilalți nu au nici ei unde să muncească 
Fiecare caută însă, pribegind din Ioc în loc, 
să obțină o slujbă, chiar dacă-i vorba de 
spart ptatră pe un soare necruțător. Ș*' de 
multe ori printre acești tineri se găsesc a- 
vooați, medici, ingineri artiști etc.

Mai trebuie să mai pomenesc despre un 
aspect al vieții muncitorilor din Israel. Chiar 
dacă reușești să muncești două-trei zile pe 
săptămînă, sau printa-o întîmpiare fericită 
chiar toată săptămina, ceea ce cîștigi nu-ți 
ajunge nia măcar pentru hrană. In vitrine 
sînt mărfuri. însă în magazine nu se găsesc 
clienți. Aceasta pentru că muncitorii nu au 
bani cu ce să-și cumpere cele necesare traiu
lui. Prețurile au crescut de zeci și sute de 
ori.

Deosebit de grea este situația alimentară 
Carnea se distribuie pe cartelă odată la trei- 
patru luni cîte. 100 grame. Der nici măcar 
rațiile mizere care se dau pe oartelă nu pot ii 
*:d:cate de m* și mii de familii lovite de șo
maj Trebuie «ă ț.iem de asemenea seamă și 
de faptul că In lagărele de emigrant: zac tie 
ani și ont de zile peste 200000 j- oamen: care 
n-au nici unde mană și nici mijloace de 
existență

Acum cînd mă afle din nou In patrie și 
cînd văd cum viața oamenilor muncii din 
st-P-P. se îmbunătățește neîncetat, nu pot să 
rtunr exprim tu mai multă vigoare aenti- 
■ental de nevoită împotriva naționaliștilor 
sfanis:: care au d’sJrus atîtea familii de aa 
meni ai muncii evrei atrăgtnda-i în Israel, 
tas pentru expfaautori. iad pentru cei ce 
muncesc.

Dar cei înșelați we-l iartă pe dușmanii lor 
din rindi rTe bur jhezrar Dovadă este însăși 
ren'jtntea israe’iană a căr» trăsitară carac
teristică o constituie mntimaa Harifkare po- 
HHci a maselor populare, cere se exprimă îh 
creșterea 'czptes tmpotr-.ra mizeriei și exploa- 
tăr* . pentrs pace Intre popoare

IACOB «XBINOVICI 
funcționar In Minis erai 

Agricultmr* și S4vȘcu!turâ

Francez
Parridritc Maactoeesc P'**r-'i ește aică
£a npoarășă Msaef Da'ea. secretar <-. 
al P-M.R. și Maca Be ea.

lAgerpce

în completare va T preze-rat 
ja oenuteg-ai t asupra UBBeatiritf joc &■ 
ternațăo-sal de iotilaJ oe la Bodapesta C. P 
Lssga-ă—Arig a șt fOmri se» eric de desee 
TT'iraat „SbccTi ia facă" .

laeAorâ da sport vor psztea wzsoma rapo* 
la.c' c reesa'-rigr»F« asepca ii p*li -carsa 
Ponat B-P. Urajară—Angba F ia cnenato 
granu „Lr^oa * i_n Copia ă.

♦
La S ticăe. se «a ăescsde Ja Veneția o 

expcz.țje num»;jcnaîă benală dc artă. La 
această expor te oamerpă ș: țara noastră 
Pavflfaezi -onri-iesr dia cadrul expoziției va 
cjprmde ppmer rase lucrări de pictură, sculp
tură s: grafică ±n*„*e cele urat recente și mai 
wioenese reel zări ale creației noastre plas
tice.

Sîmbătă a părăsit Capitala, pîecînd spre 
Italia, pictwu! Jules Perahim. secretar al 
Uniunii Artiștilor Plastici din R.P.R., care 
*ace parte din Juriul internațional al expozi
ției. peni» a .ua parte fa deschiderea expo
ziției. (Agerpres).

La mit și mii de kuometri depărtare de 
tara noastră, un popor mic, dar setos de li
bertate. își apără independența națională, cu
cerită cu prețul multor jertfe. Este poporul 
Guatemalei, țară aflată în America Centrală.

Ce ne spun cifrele ?
G-uatemala are o suprafață de 110.000 km. p. 

și o populație de 3.787 000 locuitori. Ea este 
s’tuată !a sud de Mexic și are boîar cu Hon
duras și Salvador. De la începutul eces-.'j 
secol, trustul american ..United Frai:" a pă
truns în economia sa devenind adevăratul 
stăpln al ei. De Ia primele coocesiuni obț:**. i- 
te In timpul dictaturii lui Estrada Cabre-a. 
..United Frait" a ajuns să stăpinească cele 
trei porturi ale Guatemalei și întreaga ei 
producție de banane. Transportul feraviar și 
maritim este de asemenea in mîinile capita
liștilor americani. Beneficiile pe care această 
companie le-a obținut din jefuirea bogă' tr

I Guatemalei s-au cifrat In ann 1950. dapă date- 
’ le publicate In „Moody's lodostriab**. la 
! 56.139.375 dolari.

Poporul și-a spus cuvinlul
Capfdalîștr aaiericax perpe: j>-

i eze ia ’wsîîr<:• doaunație lor Gae'emaLa 
[ si o transiomie însr-o a baorvlor.
1 Dar dio Gja’.e-naie avea ca local

•He dortațL Aceasta a ficat ca !■
si se •’’Maci o coe Trri Peom 

prâM da:i ar— M aw agecțn te «IM&ed 
FnH*- ca lost de ie y.lere ta
'oezi tar a Joși — t^rrera d—

' a câr-jF esZe ooaioraBd ca "aferefee- e
» riteje a> mtaefWar —di.
i ^rea de t~;ees cd acesse :?ar^*‘*3F34~

petrecere ta Gcja'es
•atroertar he JUacaad F’ 

ta? de ia

verâa de tartar' de sa»' hacur.1 1 •
pawraatte a.*-» a' GoM—aa-tat Kl-w lr*re

H6B »a errat- tac Tes&e M de taceccJ' 
de de fc t*. ? e «rmaje
easeâe care «a de*—d mncaae. famata ta 
joasejo£x . dw 2B wf» 1363 aakVml3ad FfxC 
a 4—Ciitar: o I n o» de dcterL

Dar 2W* aeesca bacercdn M3 dt»eda a

Congresul Tineretului German pentru pace, unitate și libertate
BERLIN 5 (Agerpres). — A.D.N transmrte: 

La 4 Txie. Gmgresal T nere’jlai German 
, pe^czv pace, vnrate și Hbertate. și-a ooatmna: 
• facrărue.

Pnrazî a faat csvinral Joseph Mate-vc 
(Franifarupe-Main). delegat al Unereîuia: 
vesZ-gfM . El a vo»*t«: despre piedicile pc 
care au tiefaz "! să ie blrtoe delegapi tinereia- 

■ «csz-geroiaa pentru a putea veni fa Con
gres Maiefto a declarat că numai prin uni
tate de acțiune t.nereîu! german poate obține 

| saccese in iupti pentru drepturile lui.
Apar ția la tribună a Iu: V. I. Kocemasov. 

conducătorul delegației tineretului sovietic, a 
fast :n;imp:nată de participanții la Congres cu 

, aplauze prelungite.
Vorbind despre fapta tineretului german 

pentru o Germanie unită, iubitoare de pace 
. ș: democrată. Kocemasov a asigurat că In a- 

ceastă luptă tineretul german va găsi spriji
nul deplin al tineretuta: Uniunii Sovietice. 
Vrem să subliniem astăzi, a spus în conti
nuare Kocemasov. că tineretul sovietic nă
zuiește spre întărirea prieteniei atit cu tine
retul din Republica Democrată Germană cît 
și cu tineretul din Germania occidentală. In 
interesul întăririi acestei prietenii invităm

Pe harta lumii

„United Fruit Company" 
împotriva Guatemalei

fi sortite eșecului. Poporul guatemalez își 
apără cu dîrzenie libertatea.

S.U.A, pregătește o intervenție
armată

Cercurile conducătoare din S.U.A., apărînd 
interesele monopolurilor americane ale căror 
profituri au fost lovite prin reforma agrară 
efectuată în Guat’emafa care a dat pătnînț 
unui mare număr de țărani săraci, pun la 
oale numeroase provocări. Una din acesie 
provocări a constituit-o rezoluția anti-comu- 
nistă de la Caraoas, rezoluție menită să pre
gătească terenul pentru 
intervenția armată îm
potriva GuatemaleL

Că conducătorii SUA 
sînt lipsiți de imag; 
nație și de abilitate a 
devenit un lucru de 
notorietate pubiică. El 
a putut f: d:n nou ve 
rificat în aceste zile 
Departamentul de Sta* 
al S.U.A. și sateliții 
să: sud-americani au 
începu: să iacă o zar 
vă terib Lă cu privire 
fa un pre:;ns transpor 
de arme poloneze ce 
ar fi sos:: în Guate 
mala. De la aceasta 
prop -gaiori isteriei 
războinice au ajuns să 

delegația tineretului din Germania occide'n- 
tală să viziteze în vara aceasta Uniunea So- 
• *‘.<A pentru a cunoaște condițiile de viață 
ale tineretului sovietic.

Apo a lua: cuvintul Horst Schantor. dele- 
gatui :;--ere:u!ui din orașul Rostock, care a 
.orbi* despre viața și munca tineretului din 
unHl din cele ma: mari porturi ale Republicii 
Democrate Germane.

Part:c;pan|ii la Congres au întîmpinat cu 
că' ’ură cuvintarea lui Cia Sou-i, conducăto 
rul delegației tineretului chinez. In numele 
celor 100 milioane da tineri și tinere din Re
publica Populară Chineză, el a asigurat că în 
fapta sa dreaptă tineretul german va găsi un 
sprijin permanent din partea întregului tine
ret chinez. Cia Sou-i și-a încheiat cuvintarea 
rostind cuvinte de salut în cinstea prietenie’ 
dintre tineretul chinez și german, în cinstea 
tai Wilhelm Pieck, președintele R. D. Germa
ne.

A urmat apoi la ouvînt Helmuth Krause, 
fost soldat în legiunea străină franceză, care 
a vorbit despre tratamentul inuman la care 
sînt supuși tinerii germani recrutați în legiu
nea străină franceză. Tineretul german, a spus 
el, nu vrea să-și verse sîngele în Vietnam și 
alte țări. El nu vrea să moară pentru intere

și fost făcuți. Mari cantități de arme au fest 
trimise în Nicaragua și Honduras țări vecin» 
cu Guatemala. Pentru a intimida poporul 
Guatemalei (și ilusVrînd din plin concepția 
americană despre dreptul popoarelor la inde
pendență națională) mai multe avioane ame. 
ricane de tip B-36, au zburat deasupra Iul 
Guatemala-City, Capitala Guatemalei.

Poporul își apără libertatea
Dușmanii libertății Guatemalei zăngăne ar

mele. Mirosul prafului de pușcă nu sperie 
însă curajosul popor guatemalez. Oamenii 
simpli din Guatemala sînt hotărîți să-și a

* .-r.p„-- mintului in urma reformei a-
grare. ■Bocitorilor agricoli de pe plantația „Las trojes" din 
raczEtarea San-Juan Sa catapekcs.

In a doua fotografie Un țăran guatemalez care a primit pămînt 
Oria retomta agrară ține o cuvintare.

pere cuceririle, să nu permită agresorilor să 
le încalce pămintul sfînt a patriei. Țăranii 
care au primif pămînt, muncitorii cărora ’’ 
s-au îmbunătățit condițiile de trai, întregul 
popor trezi: la o viață nouă, este hotărît să 
se ridice în apărarea libertății Guotem îîs'. 
Alături de el să află întreaga omenre progre
sistă .

M. R.

sele imperialiștilor și ațîțătorilor Ia un nou 
război mondial.

După aceea s-a dat cuvîntul lui Pelikan, se. 
cretarul general al. Uniunii Internaționale a 
Studenților, ales în ședința din 4 iunie în Pre
zidiul Congresului, care a transmis particl- 
panților la Congres salutul tinerilor studenți 
din 72 țări, grupați în Uniunea Internațională 
a Studenților,

Tînărul miner Alfred Meisner din Gelsenk''r. 
chen (landul Renania de Nord-Vestfalia), a des
cris situația grea a minerilor din Germania 
occidentală.

La Congres au luat cuvîntul o serie de dele
gați ai tineretului din diferite părți ale Repu
blicii Democrate Germane și ai Germaniei 
occidentale.

★
BERLIN 5 (Agerpres). — TASS transmite: 

Răspunzînd invitației Consiliului central al 
Uniunii Tineretului Liber German, a sosit la 
Berlin Ansamblul de stat de dansuri populare 
al U.R.S.S. sub conducerea artistică a tai 
Igor Moiseev, artist al poporitta' al U.R.S.S.

Ansamblul de stat de dansuri populare al 
U.R.S.S. va da o serie de spectacole în 
timpul celei de a doua întîln'ri a tineretului 
din întreaga Germanie.

Cititorii răspund utemișWor din comuna Peret

„Cum să facem viața de U. T. M. 
mai interesantă, mai plină de conținut

Tinerețea s-o trăim tinerește
Dragi tineri de la Centrul Mecanic S.M.T. 

Timișoara.
Aj vrea mai Intil sâ fac un mic istoric al 

întreprinderii noastre de oarece majoritatea 
dintre voi n-au cunoscut-o așa cum era ea 
acum aproape 9 ani Mărturii au rămas doar 
citeva fotografii pe care le vedefi la gazeta 
de perete Da, așa a arătat atunci Centrul 
nostru Mecanic

Este o mare mindrie pentru noi co Centrul 
Mecanic înființat in 1945, a fost printre pri- 
mele întreprinderi socialiste din Timișoara.

Partidul ne a trasat sarcina să înființăm 
acest Centru Mecanic care să fie pilonul me
canizării agriculturii în regiune.

intrebați-i pe cei vîrstnici cum arăta pe 
atunci clădirea noastră. Era o clădire dără
pănată, o fostă magazie de hirtie, alături de 
un grajd. In anul 1947 am fost nevoiți să 
proptim zidurile atelierului cu grinzi, ca sâ 
nu se prăbușească. Uneltele și cele cîteva 
mașini vechi, le-am primit de la muncitorii din 
diferite întreprinderi ale ordșului.

Mulți dintre voi n-ați cunoscut toate aces
tea N-ați cunoscut nici faptul că primit noș
tri ucenici s-au ocupat mai mult de zidărie și 
salahorie, de cit de însușirea meseriei. Dar așa 
era pe atunci

Atelierul nostru de azi, este o clădire mo
dernă. N-a mai rămas nici urmă din vechea 
epavă ce. era pe acest loc. Voi invățați azi 
la mașini moderne Și să nu mai vorbim de 
minunatul nostru grup social - clădire mare 
cu etaj - unde vă puteți petrece atit de plă
cut timpul liber

De multe ort spuneam la ședințe: „iată, asta 
ne-a dat partidul". La noi Insă cuvintele sînt 
de prisos Stați de vorbă cu tovarășii mai 
vîrștnici, luați fotografiile de pe gazeta de pe
rete. și comparați-le cu ce există azi.

Este adevărat, că ochii voștri se obișnuiesc 
repede cu tot ce văd In jur, dar nouă celor 
virstnici ne place șâ aruncăm o privire și 
peste anii care au trecut.
Nu mă îndoiesc că toți sînteți convinși de •

Scrisoare deschisă tinerilor 
de la Centrul Mecanic S.M.T.

Timișoara

importanța întreprinderii noastre In iran for
marea socialistă a agriculturii. Avem tineri 
care merită toată lauda, ca de pildă frunta
șul întrecerii socialiste Ervin Mates, sau lă
cătușii Leban losif și Domoslaj Mihai. on 
Costineanu llie și Mora Mihai, care s-au ca
lifi t ia locul de muncă și și-au însușit bine 
meseria.

Dar noi avem și tineri despre care din pă
cate nu putem spune lucruri bune. Aș vrea 
să te intreb tovarășe Drăgol loan: dacă In 
organizația U.T.M. ai învățat ce înseamnă 
dragostea pentru patria noastră, de ce nu 
iubești atelierul tău? De ce nu muncești pen
tru onoarea lui ? In toată luna martie n-ai 
venit o zi la lucru, iar in aprilie ai lipsit 
opt zile. Tu la noi ai învățat Și trebuie să-ți 
spun că nu te-ai străduit să înveți nici me
seria pe care singur ți-ai ales-o. Tu lekei 
Alexandru ai lipsit 12 zile in aprilie. Despre 
vot, Distel Ion și Mleșniță Victor, se pling 
maiștrii că sînteți nedisciplinați. întirziați 
mereu, aveți lipsuri nemotivate, in meserie 
sînteți slabi. Oare nu vă dați seama că voi 
înșivă vă furați căciula ?

Aș vrea să vă spun cîte ceva și vouă tine
rilor de la Școala profesională nr. 2 și 
Școala profesională de construcții nr. 6, care 
faceți orele de practică la noi. In fiecare zi 
mă uit cum veniți în atelier. Cu toate că nu 
sînteți ai întreprinderii îmi sînteți cu toții 
dragi Cind vă văd mă gindesc că acum 45 
de ani intram și eu pe ușa unui atelier Nu 
vă povestesc cum și ce pățeam acolo, fiindcă 
știu că veți da din mină ■ ,,Bătrînii ăștia știu 
să vorbească numai despre cum au învățat 
ei meseria și cite palme au luat". Bine, cu 
astea nu vă „plictisesc". Vreau însă să vă 
spun că voi nu invățați meseria nici pentru 

mine și nia pentru maiștri, ci in primul rlnd 
pentru voi. Dar uneori faceți ca struțul, vă 
băgați capul in nisip și credeți că v-ați as. 
ams. Ei. bine, nouă celor bătriru nu ne e in
diferent ce o să iasă din voi. Poate tu Gorbe 
vei deveni director, iar tu Biriș vei fi teh
nician. tar nouă nu ne este tot una ce direc
tor. sau ce tehnician veți fi. Voi sînteți garda 
cea tinări. care trebuie să ne schimbați în 
curind pe noi. Iar pentru ca din ruine să se 
înalțe clădirea atelierului nostru, a trebuit 
multă muncă. Pentru ca noi să trăim zilele de 
azi. la Doftana, la Ribnița. și-au dat sfîrșitul 
sute de oameni. Pentru ca voi să trăiți azi 
ca oamenii, a sîngerat poporul nostru sute 
de ani Nu, prieteni, nouă nu ne este 
de loc indiferent ce gardă ne ca schimba.

Aj vrea să adresez cîteva cuvinte și tovară
șilor maiștri. Voi. tovarășe Varga Ludovic 
și Krulic Eduard se pare că ați uitat tinerețea 
voastră, zilele de ucenicie.

Tinerii noștri de azi n-au voie nici o clipă 
să simtă ce a fost atunci. Voi nu sînteți nu 
mai maiștri ci și profesori și părinți. Vă mat 
răstiți cileodată grosolai la elevi. Vă întreb 
de ce ? Așa, noi n-o să scoatem niciodată me
seriași buni din ei. Sînt grele atribuțiile 
voastre, știu. Trebuie să strunjiți piese precum 
și oameni nqi. E mai greu să crești insă ur
mași decit să strunjești piese exacte fără to
leranțe de o miime Insă a forma oameni noi 
e o treabă mult mai importantă. Preocupați-vă 
mai cu tragere de inimă de elevii școlilor pro
fesionale, apropiați-vă de sufletul lor și veți 
vedea cit de ușor merge munca.

Iar voi băieți să vă dați mai mult intere
sul. Sint î.ntr-adevăr unele probleme unde 
puteți să ne acuzați pe noi maiștrii, tehnicienii 
și director. Poarte bine, veniți cu curaj la 
noi.

Tinerii obișnuiesc să greșească. Aveți o fire 
mai entuziastă Să nu credeți că noi nu înțe
legem asta. Dar aș vrea să te întreb pe tine 
Bărbosule șl pe tine Biriș, de ce v-a găsit 
maistrul dormind In orele de lucru? Nu pu

teți să spuneți că n-ați știut. Nu puteți să ne 
acuzați că nu v-am lămurit. Că doar atita ați 
învățat la școală că disciplina socialistă vă 
obligă să nu faceți așa ceva. Nu vreau să vă 
explic ce vi s-ar fi intimplat dacă ați fi făcui 
așa ceva acum zece ani. Vreau numai să vă 
intreb cum de nu v-a crăpat obrazul de ru
șine cînd v-a prins maistrul in asemenea hal 
de nerespect față de ceilalți muncitori și față 
de voi înșivă. V-au trimis părinții la învăță
tură. Aici ați primit masă, casă, îmbrăcă
minte, aveți maiștri pricepuți care vă învață. 
Și asta vă e recunoștința ? Dar dacă mline 
tatăl tău Biriș, om bătrin, va veni să mă 
întrebe: „Tovarășe director ce ai făcut din 
fiul meu ?'* Ce aș putea să-i răspund eu ?

Tu Gorbe Ion confunzi atelierul nostru cu 
o cafenea. Vii in atelier șl nu faci nimica. 
Cind sună încetarea lucrului pleci cum ai 
venit. Iar tu Retingher Anton vii, dai bună 
ziua maistrului și în loc să-ți stea capul iâ 
meserie, iți iei „zborul", umbli ca o albină, 
de la mașină la mașină. Alții dintre voi, se 
așează în timpul lucrului pe o ladă își aprind 
tacticos o țigară și suflă fumul în fața mais
trului.

înțeleg și eu ce înseamnă tinerețe, dar de- 
la mici ștrengării și plnă la obrăznicie crasă, 
lipsă de respect, e o mare distanță. Gindi- 
ți-vă, faceți bine cum vă purtați, cum munciți 
și invățați 2

De fapt nu v-am spus încă totul. Ceea ce 
am arătat mai sus ne confirmă faptul că nu 
sînteți apropiați de întreprindere, că . nu iu
biți așa cum ar trebui locul vostru de muncă. 
Mă doare Inima cînd văd că imediat cum sună 
încetarea lucrului vă aruncați sculele in du
lap și o întindeți cu 80 pe oră, pe poartă.

Unde vă duceți? Ce faceți? Asta nu știu. 
Mă întreb numai de ce nu vă petreceți timpul 
liber în colectiv aici la noi? că doar există 
posibilități I

Băieți, am avut șl eu un fiu, pe Lăți. A 
fost ulecist. De multe ori participam și eu la 
distracțiile lui. Credeți-mă, a fost tare greu 
alunei. Ori cind ne puteau înhăța copoii si
guranței Vă puteți închipui că nici o miime 
din condițiile de azi, de a ne bucura și distra 
n-am avut atunci. Și totuși uteciștii. au știut 
să-și organizeze timpul liber, să trăiască in 
condițiile grele ale ilegalității o frumoasă 
viață de organizație.

Se studia, dar nu ca azi cînd intri în li
brărie și iei „Problemele leninismului" frumos 
tipărită și legată, ci pe foi scrise mărunt. Se 
organiza un mic ceai dansant, dar nu ca azi 
în sala de reprezentații cu balcon, cu scenă 
ca a Centrului nostru Mecanic, ci în magher

nița unui tovarăș. Tinerii țineau și ședințe dar 
nu ca azi într-o sală frumos pavoazată, ci un
deva in Pădurea Verde, sau Intr-un pod de 
casă.

Era greu, foarte greu, dar organizația de 
tineret a știut să găsească forme tinerești de 
muncă, care să învioreze viața de organiza, 
ție.

Mă uit la vol Kruber Alois, Dabici Dușan, 
Hecht Ioan, Groza Martin, și alții, cărora vă 
place să jucați volei și mă mir. Vă jucați pe 
un maidan pe malul Begheului, cînd la noi 
în curte se face un teren de volei. Bătrinii 
amenajează terenul și voi jucați pe maidan. 
Cind va fi gata veți veni să jucați pe terenul 
făcui de cei vîrstnici. Ei, spuneți și voi, ■ e 
demn, e frumos și omenesc ca alții să vă 
scoată castanele din jar ?

La noi în curte s-a mai amenajat un parc 
frumos pe terenul care era prefăcut in nă
mol de șenilele tractoarelor. Ați venit voi cei 
tineri să puneți mina în mod serios ?

Aș vrea să spun cîteva cuvinte și tovară
șilor din comitetul organizației de bază U.T.M.

S-a obișnuit la noi, ca la alegerea organe
lor conducătoare să se aplaude frenetic, să 
se țină o ședință festivă. Dar după asta am 
uitat să-i mai. tragem la răspundere pe cei 
aleși în conducerea organizației. Iar cei aleși 
uită că li s-au acordat o mare încredere, a- 
ceia de a fi conducători ai tineretului.

Vă întreb tovarăși din comitetul organiza
ției de bază U.T.M. ; de ce nu vă ocupați de 
organizarea timpului liber al tineretului ? Nici 
de cum organizația voastră U.T.M. n-are as
pect tineresc. Și intr-adevăr, v-ați ocupat vot 
de distracții, de sport, de reuniuni ? Ce-ați fă
cut ca tinerii să-și iubească locul de muncă, 
să se distreze în colectiv? Pentru asta, tre
buie oare directive de „sus"? E oare nevoie 
să vină instructorul de la comitetul orășenesc 
U.T.M. să vă traseze sarcini? Dar unde este 
inițiativa, entuziasmul caracteristic tineretu
lui?

Și încă un lucru tovarășe secretar Tătaru 
Augustin. Noul comitet U.T.M. a fost ales în 
februarie. De atunci s-au ținui două adunări 
generale, La prima adunare. generală ați 
trasat sarcini, cu privire la campania agricolă 
de primăvară, în a doua ați. trasai sarcini 
pentru I Mai. Dar bine tovarășe Tătaru voi 
confundați organizația de tineret cu o ma. 
șină de trasat sarcini ?

Sau să răsfoim planul vostru de muncă. 

Aveți o serie de acțiuni: muncă voluntară, 
cerc politic etc. Dar, o , iotă n-ați trecut in 
plan despre folosirea în colectiv a timpului 
liber. Nimic. Parcă tinerilor nu le place, spor
tul, dansul, muzica, natura. Și oare nu se 
poate face nimic? Să încerc să vă propun eu 
cîte ceva. Ce-ar fi dacă ați organiza o reuni
une tovărășească in sediul grupului social, 
dacă ați face într-o duminică o excursie în 
Pădurea Verde, dacă ați forma echipe de 
skif și să vă antrenați pe Bega, să jucați șah, 
tenis de masă... însfirșit eu om bălrîn să vă 
învăț ce înseamnă tinerețea? Nu vă dați sea
ma cit de minunat vă puteți mtctira de tine
rețea voastră?

Pe mine măi băieți m-a încercat o mare 
durere, o rană care nici acum nu s-a închis. 
In anii dictaturii fasciste Lăți a fost înhățat 
de siguranță și ucis la Ribnița. Vă dați seama 
ce înseamnă pentru un părinte pierderea uni
cului său fiu. Lăți a murii 'ca un erou. Nu 
și-a trădat tovarășii. De asta sînt mindru de 
el. Partidul ne-a crescut pe noi comuniștii 
tari ca oțelul. Pe noi durerea nu ne înep- 
voaie.

Poate unii din voi se vor supăra pe mine 
citind aceste rlnduri. Vor zice „iată, spune 
că ne e prieten și ne spală în „Scînteia ti
neretului", să afle toată țara cum e la noi". 
Nu prieteni, ați judeca greșit dacă vă gindiți 
așa. Da, v-am dojenit pe unii cam tare, dar 
nu din rea voință, ci din dragoste. V-am spud 
că nouă celor virstnici nu ne e indiferent ce 
urmași vom avea. Aflați că eu cit îs de bă- 
trîn țin tare mult la voi, v-am îndrăgit pe 
toți. In fiecare din voi eu vreau să-l văd pe 
Lăți al meu, care n-a apucat zilele acestea. 
Și în tine Bărbosule, ștrengarule, și in voi 
Biriș, Gorbe, Retingher, Drăgoi, lekei, Tătaru 
și în voi toți. Partidul ne-a încredințat tezau
rul de aur al patriei : tineretul. Este cea mai 
de încredere sarcină: să creștem din puteți 
ștejari puternici, cu rădăcini 'adinei înfipte în 
pămînt, cu coroana bogata.

Voi tinerii aveți o viață frumoasă și lumi
noasă în fața voastră! Ea a fost creată pen
tru voi, pentru bucuria voastră. Mai sînt însă 
multe de făcut, multe greutăți de învins. Să 
fim însă demni de măreția zilelor pe care a- 
vem fericirea să le trăim.

I. SCHONBERGER
Director la Centrul Mecanic S.M.T.-Timișoara
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Confer
GENEVA 5 (Agerpres). — De ta corespon

dentul special.
Reprezentanții celor 19 țări au continuat 

sîmbătă discutarea probleme! coreene. In ca
drul ședinței au luat cuvînt'ul reprezentanții 
Etiopiei, Republicii Populara Democrate Co
reene, Republicii Populare Chineze, Filipine. 
lor, Uniunii Sovietice, Olandei.

Delegațiile Etiopiei și Filiplneror nu au făcut 
altceva decît să repete o seamă de teze cuno
scute pentru a justifica agresiunea săvîrșită 
de așa zisele trupe O.N.U. în Coreea respin- 
gînd cu aceleași „argumente" cunoscutele pro
puneri ale Republicii Populare Democrate Co
reene.

Ambii oratori în cuvîntările lor, ca de altfel 
și delegatul Olandei, au sprijinit teza ameri
cană de ținere a alegerilor în întreaga Coree 
sub așa zisul control al Organizației Națiuni
lor Unite, alegeri menite să ducă la impune
rea regimului lui Li Sîn Man în întreaga 
Coree.

Reprezentantul R.P.D. Coreene, Nam Ir, care 
a luat cuvîntul după delegatul Etiopiei a de
clarat că propunerile din 22 mai făcute de de
legatul lisînmanist sînt inacceptabile. Faptul 
că acest plan prevede menținerea trupelor 
străine în Coreea de sud, arată că se dogește 
să se exercite o presiune pe acest teritoriu.

Ministrul de externe al Uniunii Sovietice, V 
M. Molotov, și-a început expunerea prin a trece 
în revistă principalele probleme supuse spre 
examinare conferinței de la Geneva, în ceea ce 
privește reglementarea pașnică a problemei 
coreene.

In cuvînterea sa, Molotov e făcut o 
seamă de propuneri deosebit de importante, 
care privesc posibilitatea încheierii unui acord 
în vederea rezolvării problemei coreene.

In vederea unificării Coreei și a creării unui

GENEVA 5 (Agerpres). — TASS transmite : 
După cum s-a aflat, la ședința din 4 iunie 
cele nouă delegații au reluat discutarea pro
blemelor cuprinse în propunerile delegațiilor 
R. P. Chineze și R. D. Vietnam. După cum 
a subliniat delegația sovietică, discutarea 
acestor propuneri a arătat în oare puncte 
părerile se apropie și în oare ele diferă. Prin
tre chestiunile asupra cărora nu există un 
acord se numără în primul rînd problema sta
bilirii unei supravegheri internaționale cores
punzătoare asupra îndeplinirii acordului cu 
privire la încetarea ostilităților în Indochina 
și a creării în acest scop a unei comisii. de 
supraveghere alcătuita din reprezentanții sta
telor neutre. Se știe că delegația sovietică a 
propus constituirea unei comisii compuse din 
Polonia. Cehoslovacia, India și Pakistan. 
Unele delegații s-au opus acestei propuneri. 
Printre altele ele au exprimat părerea că o 
astfel de componență a comisiei internaționale 
nu ar fi potrivită, deoarece Polonia și Ceho
slovacia nu ar putea fi considerate state 
neutre. Aceste delegații își întemeiază afirma
țiile pe considerente de ordin ideologic sau 
pe diferența între sistemele sociale. In legă
tură cu aceasta, delegația sovietică a subli
niat că dacă ar fi să se ia în considerate 
acest punct de vedere, atunci ar trebui să se 
dea dovadă de consecvență și să se recu
noască că nici statele capitaliste nu pot fi 
neutre.

Ținînd seama de părerea expusă în cursul 
discuțiilor cu privire la posibilitatea instituirii 
unei comisii O.N.U. oare să supravegheze în
făptuirea acordului pentru încetarea ostilități
lor în Indochina, delegația sovietică a amintit 
conferinței că delegațiile R. P. Chineze și 
R. D. Vietnam au. și arătat că O.N.U. nu are 
nimic de a face cu conferința de ta Geneva 
și nu este potrivită pentru scopul sus-amintit, 
chiar numai din motivul că pașnicul popor 
chinez de 500.000.000 nu se bucură de dreptu
rile sale legitime în aceaătă organizație. Prin
tre participant ta actuala conferință există 
state care nu sînt membre ale O.N.U., totuși 
în comisia internațională trebuie să fie repre
zentate, fără îndoială, țări care sînt în relații 
diplomatice cu aceste state. De aici rezulta 
că asemenea țări ca Polonia și Cehoslovacia 
trebuie să facă parte din Comisia internațio
nală pentru supravegherea îndeplinirii acordu
lui.

O altă problemă importantă asupra căreia 
s-.au ivit divergențe în cursul discutării este 
chestiunea constituirii comisiilor mixte de 
reprezentanți ai celor două părți beligerante 
și a relațiilor reciproce d'ntre comisiile mixte 
și comisia ‘de supraveghere formate din state 
neutre. Unele delegații, printre care cea fran
ceză, și-au exprimat părerea că comisiile mixte 
trebuie să fie într-o oarecare măsură subordo
nate Comisiei statelor neutre. După părerea 
delegației sovietice, această situație ar com
plica iatît activitatea comisiilor mixte cît și a 
comisiilor statelor neutre. Interesul cauzei cere 
ca cele două feluri de comisii să-și coordoneze 
activitatea și să lucreze în înțelegere fără 
însă a fi subordonate una alteia.

Delegația sovietică a subliniat rolul impor
tant nu numai al comisiei neutre, ci și el 
comisiei mixte cărora le revine o mare răs

Cel de al XIH-lea Congres al Partidului Comunist Francez
PARIS 5 (Agerpres). —- TASS transmite: La 

4 iunie, Congresul al XlII-lea al Partidului 
Comunist Francez și-a continuat lucrările. In 
ședința de dimineață, prezidată de Etienne 
Fajon, membru al Biroului Politic, au conti
nuat discuții!# >pe marginea raportului Iu: Jac
ques Duclos.

Delegații care au luat cuvîntul la discuții 
au subliniat năzuința de nebiruit a întregului 
popor francez spre schimbarea .politicii externe 
a guvernului, spre restabilirea independenței 
naționale a Franței, spre asigurarea păci: și 
securității țării. Vorbitorii au subliniat că 
clasa muncitoare franceză își dă perfect de 
bine seama de necesitatea respingerii faimoa
sei „comunități defensive europene", a cărei 
ratificare de către Franța se străduiesc s-o 
obțină revanșarzii germani și protectorii lor 
americani.

Andre Souquiere, secretar al Federației din 
departamentul Sena a partidului comunist, a 
condamnat cu asprime ideile răspîndite de 
cercurile reacționare cu privire la „declinul" 
Franței și al poporului francez. El a declarat 
că partidul comunist trebuie să lupte pentru 
unirea tuturor forțelor naționale din Franța 
în jurul clasei muncitoare, care trebuie să de
vină adevărata forță conducătoare a națiunii 
în lupta pentru independența țării.

După ce au vorbit delegații Federațiilor din 
departamentele Bas-Rhin și Haute Garonne, 
care s-au ocupat de problemele luptei pentru 
pace și ale organizării mișcării greviste, s-a 
dat cuvîntul lui Leon Feix, membru al Comi
tetului Central.» Cuvântarea lui a fost consa
crată în întregime problemelor coloniale și 
sarcinilor partidului comunist în ceea ce pri
vește acordarea de ajutor oamenilor muncii din 
coloniile franceze în lupta lor pentru eliberarea 
de sub jugul colonial.

Ședința din după amiaza zilei de 4 Iunie a
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ința de la
atat coreean unit, Independent ?! democrat!» — 
se arată în propunerea făcută — să se organi
zeze alegeri libere pe întregul teritoriu el Co
reei. Alegerile trebuie să fie organizate la șase 
luni după încheierea acordului.

Alegerile trebuie organizate pe baza scru
tinului secret și a sufragiului universal. Re
prezentarea în organul legislativ pe întreaga 
Goree trebuie să fie proporțională cu popu
lația întregii Coree. Pentru pregătirea și or
ganizarea alegerilor generale libere în în
treaga Coree și pentru a contribui la apro
pierea între Republica Populară Democrată 
Coreeană și Republica Coreană, să se creeze 
un organ pe întreaga Coree compus din re- 
prezen anți ei Republicii Populare Democrate 
Coreene și Republicii Coreene.

Să se retragă toate forțele armate străine 
din Coreea într-un termen determinat.

In vederea supravegherii alegerilor libere în 
întreaga Coree se arată în propunerea pre
zentată de V. M. Molotov să se stabilească o 
comisie internațională. Chestiunea privind 
compunerea unei astfel de comisii de supra
veghere va trebui examinată în mod supli
mentar.

Recunoscîndu-se necesitatea preveniri: vio
lării păcii în Coreea — se prevede în pro
punerea amintită — este necesar ca țările 
cele mai interesate în menținerea păcii în Ex
tremul Orient să se angajeze ș> să garan
teze dezvoltarea pașnică a Coreei, ceea ce 
ar contribui la rezolvarea problemei unifi
cării naționale a Co:eei. Chestiunea privind 
staule care trebuie să se angajeze Ia ga
rantarea dezvoltării pașnice a Coreei, ca și 
natura unor astfel de angajamente, va trebui 
să fie examinată In mod suplimentar.

In încheierea cuvîntării sale, V. M. Molo
tov, a răspuns la o seamă de afirmații fă
cute în ședința anterioară de delegatul Sta. 
telor Unite, oare a încercat să Justifice agre-

In legătură cu conferința de la Geneva
pundere în ce privește îndeplinirea condițiilor 
acordului pentru încetarea focului, deoarece 
tocmai un acord între cele două părți prezintă 
o importanță hotărîtoare în înlăturarea dife
rendelor care s-ar putea ivi între părți. 
Aceasta nu trebuie însă să diminueze cu nimic 
rolul comisiei statelor neutre care trebuie să 
ajute cele două părți să înfăptuiască acordul 
sus-amintit. Delegația sovietică și-a exprimat 
părerea în chestiunea privind sfera de activi
tate a comisiei statelor neutre : dacă supra- 
veghe-ea se va extinde numai asupra Vietna
mului sau și' asupra statelor Patet-Lao și 
Khmer. Delegația sovieiică a subliniat că dacă 
se pornește de la sarcina restabriirii păcii în 
Indochina luată în ansamblu — și tocmai 
aceasta este sarcina conferinței de ta Geneva 
— atunci activitatea acestei comisii nu se 
poate mărgini doar la Vietnam. Lipsa unei 
supravegheri corespunzătoare în Patet-Lao șl 
Khmer .ar putea duce la acumularea de arme 
și trupe venite din afară pe teritoriile acestor 
state și, posibil, ta crearea de baze militare 
străine ceea ce ar periclita îndeplinirea acor
dului cu privire la încetarea ostilităților în 
Indochina și ar duce ta primejdia reluării răz
boiului în această zonă, primejdie decurgînd 
din această situație. In legătură cu aceasta, 
delegația sovietică a amintit conferinței că 
propunerile franceze din 8 mai se exprimă in 
același fel despre controlul inter iațior»l pen
tru Vietnam ca și pentru Laos și Cambodgie.

In concluzie, delegația sovietică a atătat 
că există premizele necesare unui acord în 
chestiunea creări' unei comis’i a statelor 
neutre, deși pozițiile în această chestiune ale 
participanților ta conferința de ta Geneva 
nu corespund încă pe deplin.

Ocupîndu-se da propunerea delegației R. P. 
Ch'neze oare prevede că cele două părți tre
buie să înceapă tratative asupra problemei 
fixării teritoriilor da legrupare și asupra a- 
tor chestiuni legate de aceasta, delegația so
vietică a subl'nta: că în această privință s-a 
și făcut un pas înainte. Se știe că s_a adop
tat de comun acord hotărârea cu privire ta 
întîlnjrea leprezentenților comandamentelor 
celor două părți și că reprezentanții k>r 
militari au și stabriit contactul aci, ta Ge
neva.

In cursul discuțiilor, delegația franceză a 
pus chestiunea atribuțiilor comisiei statelor 
neutre și a retațrilor ei cu comisiile nrxte. 
Această delegație a întrebat cui trebuie să 
se adreseze comisia statelor neutre în caz:»I 
cind nu se va cădea de acord asupra unei 
chestiuni sau a alteia. După părerea delega
ției sovietice, răspunsuț la această întrebare 
decurge din faptul că toți paitic'penții la 
conferință eu acceptat ca îndeplinirea acor
dului să f’e garantată de anumite state. Ast
fel stînd lucrurile, se înțelege de |a sine că 
chestiunea divergențelor, atît din sinul comi
siei neutre, cît și din comisiile mixte — în 
oazul cînd comisi’le nu vor reuși să le re
zolve — trebuie supusă țărilor garante. ,

Dacă neînțelegerile din comis'a neutră sau 
din comisiile mixte pot da loc unor grave 
compl:caț;i, țările garante tiebuie să ia mă
suri colective.

Potrivit informațiilor existente, delegația

Congresului a fost prezidată de Raymond 
Guyot, membru în B.roul Politic. El a dat cu
vîntul lui Etienne Fajon, membru în Biroul Po
litic. El a dat citire următorului mesaj de sa

Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Francez
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice trimite un salut frățesc 

Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Francez.
Prin lupta sa neobosită pentru .pace, democrație și independență națională, gloriosul 

Partid Comun.st Francez, conducătorul încercat al clasei muncitoare din Franța, și-a cîștigat 
prestigiul și încrederea bine meritate în masele largi populare.

Sub conducerea Partidului Comunist Francez, clasa muncitoare și oamenii muncii dim 
Franța luptă cu succes pentru interesele lor vitale și pentru libertăți democratice, împotriva 
înrobirii țării de către imperialismul american.

Partidul Comunist Francez pășește în avangarda luptei poporului francez pentru pace 
și întărirea securității în Europa și în întreaga lume, împotriva primejdiei unui, nou război. 

Împotriva creării de grupări militare și împotriva cursei înarmărilor. Comuniștii francezi în
suflețesc și antrenează pe. toți patrioții sin ceri ai Franței.

Comitetul Central ai Partidulu’ Comunist al Uniunii Sovietice urează Partidului Co
munist Francez noi succese în apărarea independenței .naționale și a intereselor vitale ale 
oamenilor muncii, în organizarea unității de acțiune a clasei muncitoare și a coeziunii tuturor 
torțelor patriotice din țară, în consolidarea rândurilor sale și în educarea membrilor parti
dului în spiritul marx’sm-lenimsmului, în lupta pentru .pace, democrație și socialism.

Trăiască Partidul Comunist Francez — detașamentul de avangardă al clasei muncitoare 
franceze și al tuturor oamenilor muncii din Franța I

Trătască prietenia dintre popoarele U.R.S.Ș. și Franței 1
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE

Delegații la Congres au întâmpinat acest 
mesaj cu aplauze furtunoase și aclamații în 
cinstea marelui Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Comitetului său Central. Toți 
delegații ta Congres s-au ridicat în picioare și 
au cintat „Internaționala".

După ce a dat citire mesajului de salut. 
Etienne Fajon a repetat în numele comuniștilor 
francezi și al clasei muncitoare din Franța 
cunoscutele cuvinte ale lui Maurice Thorez că 
poporul francez nu va lupta niciodată împo
triva Uniunii Sovietice.

Benoît Fraction, secretar general al Confe
derației Generale a Muncii, a rostit apoi o 
amplă cuvîntare. El s-a ocupat de sarcin’le 
partidului comunist în mișcarea sindicală.

In cuvîntarea lui. cunoscutul scriitor francez 
Louis Aragon, membru în C.C. al Partidului

Geneva
sluAsa americană în Coreea șl să pledeze în 
favoarea menținerii trupelor Organizație! Na
țiunilor Unite în Coreea.

In expunerea făcută în cadrul ședințe! d« 
azi, Ciu En-lai ministrul de externe al Re. 
publicii Populare Chineze, a arătat în ce 
constă caracterul celor 14 așa zise piopuneri 
ala Coreei de sud, de rezolvarea problemei 
coreene, care uimăresc în fond anexarea 
Coteei de nord la Coreea de sud, și impu
nerea regimului lui Li Sîn Man întregii țări.

Ciu En-lai a arătat că datorită faptului că 
Coreea est'e împărțită ae mai mulți ani și 
că nu există relații strânse între Coreea de 
noid și cea do sud d'n pricina războiului, 
s-a propus ca o comisie neutră de națiuni să 
sprijine o comisie formată din reprezentanții 
celor două părți ale Coreei pentru suprave
gherea unor alegeri pe întreaga Coree.

Ciu En-lai a arătat că din moment ce o 
organizație internațională așa cum este co- 
mis'a neutiă care supraveghează aplicarea 
armistițiului din Coreea, și-a dovedit o sea
mă da calități în activitatea sa nu este nici 
un motiv ca această comisie, sau una ase
mănătoare să nu poiată să organizeze în 
viitor supravegherea unor alegeri libere în 
întreaga Coree.

Retragerea trupelor străine din întreaga 
Coree, a spus Ciu En-lai este o condiție in
dispensabilă pentru ca poporul coreean să-ș’ 
poată exprima în mod liber dorința sa în 
alegerile pa întreaga țară.

Ciu En-lai a declarat că nu vede nici un 
motiv pentru care conferința de la Geneva 
n-ar fi în stare ca să ajungă cît de curînd ta 
un acord în privința retragerii tuturor tru
pelor străine din Coreea, într-o perioadă anu
mită, în privința garantării dezvoltării paș
nice a Coreei, de către națiunile cele mai In
teresate în asigurarea păcii in Orientul în
depărtat.

engleză a recunoscut la ședința din < Iunie 
neces-tatea creării comisiilor mixte alcătuite 
din reprezentanții comandamentelor celor 
două părți. Totuși, după părerea delegatei 
engleze, neînțelegerile care s-ar ivi în comi
siile mixte trebuie rezolvate de o comisie 
internațională.

Delegația engleză nu și-a exprimat părerea 
cu privire la componența comisiei internațio
nale, propunînd ca această chestiune să f’e 
discutai'ă pe oale neoficială.

După cum s-a aflat, delegația engleză a 
recunoscut drept utilă propunerea delegaț'e: 
R. P, Chineze aa comisia internațională să 
fie sub controlul țărilor participante la con
ferința de la Geneva, garante ele acordului 
cu privire la încetarea ostilităț'Ior în înde, 
china. In acest scop, delegația engleză a 
propus crearea unui organ permanent alcă
tuit d’n reprezentanți a! țărilor gerante. Se 
spune că delegația franceză a recunoscu; de 
asemenea drept utilă crearea comisiilor mixte. 
Ee a formulat însă condiție oa să existe un 
„arbitru" în persoana comisiei internaționale 
de supraveghere. După părerea delegate 
franceze, chestiunile importante trebuie exa
minate. de țomisia internațională. In ce pri
vește comisiile mixte, adică comisiile în 
care sînt reprezentate cele două părț:. dele, 
gația franceză le atribuie un rol secundar, 
piopunînd ca ele să se ocupe numai cu 
chest'iuni de mică importanță. Delegația fran
ceză a expr!mat părerea că funcțiunile comi
siilor m;xte vor putea fi extinse numa= cînd 
aceste comisii „își vor fi Justificat existența". | 
O astfel de interpretare, se subliniază a'ri. 
caie er da părți-' franceze posibilitatea ca 
sub orice pretext să zădărnicească ectivjta- ! 
tea comisiilor m'xte. pornește de Ja :deea că 
întreaga răspundere trebuie concentrată în 
m!în:le com'sîei internaționale.

S-a s'ta; că delegația sov;et=că a fost de 
acord cu dorințele delegațiilor engleză și 
franceză ca participant ta conferință să 
procedeze ta un schimb neoficial de păreri 
cînd se va examina chestiunea organ’zăr i 
supravegheri’ internaționale asupra îndepli
niri: acordului pentru încetarea ostilităților.

Se spune că ta ședința d:n 4 iunie, dele
gația Statelor Unite ar fi declarat că în 
eventualitatea real'zăîii unui acord cu pri
vire ta componența și ta funcțiunile ’om'siei 
internaționale, precum și cu privire !□ obli
gațiile țărilor garante, realizarea unei înțe
legeri în toate celelalte chestiuni cuprinse în 
propunerile R. P. Ch:neze nu va mai întîmpi. 
na dificultăți.

A. Eden s-a reîntors 
la Londra

LONDRA 5 (Agerpres). — Anthony Eden, 
ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, 
care s.a reîntors vineri seara la Londra ve- 
n'nd de la Geneva, a declaraf că luclările 
conferinței au întregistrat un progres.

O ședință a Consiliului de Miniștri a fost 
convocată în mod special pentru sîmbătă, 
Eden prezentînd cu acest prilej un raport în 
legătură cu mersul lucrărilor conferinței de 
ta Geneva,

lut adresat Congresului al XlII-lea al Parti
dului Comunist Francez de către Comitetul 
Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice:

Comunist Francez, a analizat în mod amănun
țit activitatea partidului în rândurile intelec
tualilor.

★
PARIS 5 (Agerpres). — TASS transmite : 

In cadrul ședinței din 4 mai a Congresului al 
XIH-lea al Paitidului Comunist Francez s-a 
anunțat că o delegație a Congresului, con
dusă de Franțois Billoux, membru în Biroul 
Politic, a vizitat Ministerul Afacerilor Exte’ne 
și a remis o rezoluție de protest împotriva 
refuzului de a acorda vize de intrare oaspeți
lor din partea partidelor frățești din țările de 
democrație populară, invitați la Congres. De
legația e primit asigurări că se vor elibera 
vizele necesare. Totodată, guvernul a acordat 
viza de intrare în Franța reprezentanților Par
tidului Comunist Italian, invitați la Congres.

Noi succese 
ale Armatei Populare 

Vietnameze
HANOI 5 (Agerpres). — După cum enunță 

agenția France Presse, Armate Populară Viet
nameză a ocupat localitățile Seminafje și 
Koanfonge din provincie Auichu, situate la 
circa 100 de kilometri sud de Hanoi.

Cercurile militare franceze din Hanoi Tși ex
primă îngrijorarea în urma pierderii acestor 
localități, deoarece ele se află într-una din 
cele mai bogate regiuni în orez din delta 
Tonkinului.

După cum precizează France Presse, ocupa
rea localității Seminaije de către forțele popu
lare vietnameze „riscă să provoace un șoc 
psihologic" colonialiștilor francezi.

Armata Populară Vietnameză își continuă 
de asemenea operațiunile ofensive și în su
dul Vietnamului. Agenția France Presse a- 
nunță că postul de la Bang Aerieng, situat ta 
89 de kilometri nord-vest de Nhatrang, a 
fost evacuat de forțele franceze. De asemenea, 
forțele populare au deslănțuit o serie de a- 
tacuri și în centrul Vietnamului, în regiunile 
Turanne și Quangtri, In urma acestor ac
țiuni, trei posturi franceze au fost ocupate de 
forțele populate.

France Presse relatează de asemenea că pa
trulele de cercetare ale unităților populare 
desfășoară o intensă activitate în întreaga 
regiune d:n centrul Vietnamului.

O declarație a lui Dulles
WASHINGTON 5 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 3 iunie, în Comisia mixtă a Con
gresului S.U.A. pentru problemele energiei 
atomice, secretarul de stat Dulles s-a pronun
țat în sprijinul amendamentelor la legea cu 
privire la energia atomică din anul 1946. 
Potrivit acestor amendamente, guvernului 
S.U.A. trebuie să i se acorde posibilitatea de 
a pune la dispoziția altaților săi informații 
în legătură cu folosirea energiei atomice.

Justificînd poziția S.U.A., care respinge 
cu încăpățînare propunerea sovietică ca sta
tele să renunțe la folosirea armelor atomică 
și cu hidrogen, Dulles a încercat să arunce 
asupra Uniunii Sovietice răspunderea pentru 
faptul că pînă în prezent nu s-a ajuns la un 
acord în problemele atomice.

Referindu-se la tratativele americano-sovie- 
tice în problemele atomice începute în legă
tură cu propunerea președintelui Eisenhower 
cu privire îa crearea unu' „fond internațional 
al materialelor atomice", Dulles a afirmat 
că proiectul de lege propus comisiei „nu 
conține nici un fel de obstacole pentru pro
punerea președin*e!ui“ și a subliniat că tra
tativele americano-sovietice „se află într-un 
stadiu de provizorat".

Răspunzînd la întrebarea președintelui 
comisiei. Cele. Dulles a repetat că aceste tra
tative „continuă".

-----•------

TRATATIVELE FRANCO-AMERICANE 
PENTRU CONTINUAREA RAZBOIULJJI 

DIN INDOCHINA
LONDRA 5 (Agerpres). — Ziarul „Daily 

.'tail* publică ta loc de frunte un articol al 
corespondentului său din Paris în cere se 
spune că în prezent între Franța și Statele 
Unite s-a realizat de fapt un acord cu privire 
la condițiile intervenției americane în războ'ul 
din Indochina. Tratativele diplomatice — scrie 
corespondentul — oare se desfășoară de cî- 
teva săptămîni atît la Paris cît și la Washing, 
ton, au realizat un progres considerabil. Atît 
Franța, cît și America învăluie în cel mai 
mare secret acordul — ale cărui prevederi, 
după cum se anunță, țintesc departe.

*
PARIS 5 (Agerpres). — Ziarele franceze j 

consacră numeroase comentarii numirii lui 
Frederic Dupont (URAS) în funcția de mi
nistru al statelor asociate și a generalului 
Ely în funcția de comandant suprem al cor
pului expediționar francez și de comisar ge
neral al Franței jn Indochina.

Neputînd trece cu vederea dorința poporului 
francez de a se încheia pacea în Indochina, 
numeroase ziare burgheze critică numirea lui 
Dupont, cunoscut partizan al politicii de răz
boi în Indochina, în postul de ministru al 
statelor asociate.

Ziarul „Franc Tireur" scrie : „Frederic Du
pont este omul războiului din Indochina, a- 
cela oare întotdeauna s-a pronunțat împotri
va negocierilor de pace. Chemîndu-1 în rându
rile guvernului în timpul cînd se desfășoară 
negocierile de ta Geneva, domnul Lanîel și-a 
luat o grea răspundere".

De asemenea, ziarul „Combat" critică cu 
vehemență numirea lui Frederic Dupont în 
funcția de ministru al statelor asociate. Cu 
intrarea lui Frederic Dupont în guvern, miș
carea pentru continuarea războiului în Indo
china pînă la „sfîrșitul victorios" va avea 
încă un „adept", scrie ziarul „Combat", care 
pune următoarea întrebare: „Cum va putea 
oare Laniql, după o asemenea numire, să mai 
continuie să vorbească despre dorința sa de 
a obține încetarea focului ?“

Ziarul „L’Humanite*- scrie că Frederic Du
pont este pentru continuarea războiului în 
Vietnam și subliniază că numirea generalului 
Ely în postul de comandant suprem al corpu
lui expediționar va fi primită cu satisfacție 
la Washington

Ziarul amintește că Ely a făcut în repetate 
rânduri călătorii în S.U.A. pentru a -„căuta 
mijloace pentru extinderea războiului mur
dar".

----- •------

Scurte știri
• Potrivit relatărilor ziarelor, la 4 Iunie, 

șeful guvernului francez, Laniel, și șeful gu
vernului baodaist, Buu Lok, au parafat așa 
numitele tratate „cu privire la independență 
și colaborare" între Franța și regimul bao
daist. .

O După cum reiese dintr-o informație a co
respondentului din Seul al agenției United 
Press, în ciuda teroarei polițienești și a sa
mavolniciei autorităților, partidul lisînmanist, 
adică partidul liberal, a întrunit la „alegeri’e" 
din 20 mai, numai 36,8 la sută din numărul 
total al voturilor date de alegători.

• Intervenind cu brutalitate pentru a îm
prăștia un miting organizat de tineretul vest- 
berlinez în semn de protest împotriva trata
tului armatei europene, autoritățile poliție
nești din Berlinul occidental au arestat peste 
90 de tineri. Au fost înregistrați numeroși 
răniți din rândurile manifestanților,

O La 3 iunie la Casa de concerte din Stock
holm a avut loc cel de al doilea concert al 
violonistului sovietic, David Oistrah. Ziare
le suedeze din dimineața zilei de 4 iunie sub
liniază uriașul succes al lui [Javid Oistrah.

• Din Tokio se anunță că în cursul lunii 
mai a.c. a fost înființată o uniune pentru 
promovarea comerțului japono-sovietic for
mată din membri ai parlamentului japonez. 
La ședința de constituire a noii uniuni au 
participat membri ai dietei, reprezentînd di
ferite partide politice.

• O violentă explozie s-a produs în ziua 
de 4 iunie la o uzină de produse chimice din 
apropiere de Charleston, (S.U.A.) rănind 25 
de persoane. Pagubele materiale nu au fost 
încă evaluate.

Regimul de democrație populară a creat copiilor din R. P Polonă condiții pentru 
a trăi o viața luminoasă, plină de bucurii ; în prezent copiii au toate posibilitățile pentru 
a-și dezvolta aptitudinile și talentele lor.

In fotografie: Kazimierz Lipinski, elev al școlii de arte plastice din Szczecin arată 
colegei sale Felicji Smajkowskiej noul său desen în creion.

SCRISOARE DIN R. CEHOSLOVACA

Un dans al prieteniei romîno-cehoslovace
Neșterse au rămas în amintirea tinerilor d'n 

Republica Cehoslovacă care au participat la 
cel de al IV-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților'de ta București, minunatele 
clipe petrecute în Republica Populară Romînă. 
Deseori ei vorbesc prietenilor și celor vîrst- 
nici despre entuziasmul și căldura cu care au 
fost înconjurați de poporul nostru în acele mi
nunate zile ale lui august 1953. Festivalul a 
pus încă o piatră la temelia prieteniei de ne
zdruncinat dintre poporul romîn și popoarele 
Cehoslovaciei, prietenie care a existat de 
veacuri, prietenie care s-a născut și s-a conso
lidat în focul luptelor comune pentru libertate 
și o viață mai bună,

întors de la Festival, ansamblul tineretului 
slovac de cîntece și jocuri „Lucnica" din Bra
tislava, laureat al premiului de stat cehoslo
vac, laureat al celui de al IlI-lea Festival 
Mondial de la Berlin și al celui de al IV-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la București, a inclus în programul 
său dansul original „Intîlnirea",

Acest dans simbolizează întîlnirea care a 
avut loc la Festival între tineretul luptător 
pentru pace din întreaga lume.

Conceput coreografic de către Stepan Nosal 
— coreograful ansamblului „Lucnioa" — dan
sul reprezintă în prima sa parte un grup de 
tineri romîni dansînd un joc popular romînesc.

In preajma campionatului mondial de fotbal

Sport și..
Subiectul discuțiilor în lumea amatorilor de 

fotbal a devenit acum campionatul mondial, 
competiție oare a început anul trecut, pro- 
gramîndu-și acum în Elveția Jocurile finale. 
Privirile tuturor sînt ațintite asupra pregă- 
.irilor pe care ie fac cele 16 finaliste ale cam
pionatului mondial, echipe calificate după di- 
ieritele turnee preliminare. Iubitorii de fotbal 
d'n toate țăr'le sînt curioși să afle care echi. 
pă va deveni campioană mondială, fiindcă 
fotbalul este îndrăgit de toate țările celor 
cinci continente cu o singură curioasă ex
cepție : S.U.A.! Intr-adevăr, în Statele Unite 
ale Americii nu se joacă aproape de loc fot
bal.

Așa se explică că ta campionatul mondial 
de fotoal S.U.A. . a fost reprezentată de o e- 
chipă foarte slabă oare a fost elim’nată în 
grupa în care juca Mex’c și Haiti.

Ziarul american „Daily Worker" relatează 
amănunte interesante asupra acestui subiect. 
La sosirea echipei Haiti la Miam’ (S.U.A.) 
pentru susținerea primului joc, fotbaliștii oas
peți au fost sechestrați ta aeroport de către... 
poliția americană. Cauza: toți fotbaliștii echi
pei Ha'ti aveau pielea de culoare neagră. 
Mai mult chiar, conducătorii fotbalului ame
rican au inventat o idee năstrușnică. Ei au 
convenit să joace toate meciurile în oadrul 
grupei respective în deplasare, dar cu o anu
mită condiție, anume că în aceste jocuri pe 
teren străin, echipei S.U.A. să i se considere 
dublul punctelor cîștigate. Cu alie cuv’nte 
două puncte pentru meci nul și patru pentru 
victoriei... Condiție inutilă deoarece ta acest 
punctaj „original" nu a consimțit n’meni, și 
de altfel echipa S.U.A. a pierdut amîndouă 
jocurile cu Mexic (3—0 și 4—2).

★

Reprezentative a 16 țări se pregătesc să 
participe în optimile de finală ale campiona
tului mondial. De notat că două din ele au 
intrat direct în turneul f'nal : Uruguay, cam
pioana mondială și Elveția țară gazdă a cam
pionatului.

Dacă pentru Uruguay această concesie poa. 
te părea justificată, nu același lucru se poate 
spune în cazul elvețienilor. Aceștia [ac o 
dublă afacere : e’ se califică fără emoții în 
turneul final și vor beneficia de cîștiguri gra
se, rezultate din organizarea competiție'. El
vețienii, hotelieri renumiți, au de gînd să 
cîștige nu numai din primirea spectatorilor 
de peste hotare ci chiar d'n cazarea partici- 
panților, Lista de prețuri a hotelurilor din 
Berna, Lausanne, Zurich, Basel, Lugano și 
Geneva (orașele care vor găzdui meciurile) 
este deosebit de piperată... De exemplu, o 
cameră cu pensiune la „Ascot Hotel" din Zu
rich costă 35 franci elvețieni pe zi, sumă care 
ar îndestula familia unu’ muncitor pe două 
săptămîni... Cîștiguri importante se scontează 
și ta biletele de intrare la meciuri oare vor 
fi foarte scurtrpe dat fiindcă stadioanele din 
Elveția sînt destul de mici. Doar stadionul 
„Wankdorf" din Berna cuprinde 60.000 de 
locui', celelalte cinci au însă o capacitate în
tre 30—40.000 locuri. Demn de remarcat este 
faptul că un calcul general arată că din to
talul celor 264.000 locuri de pe cele șase te
renuri, 197.090 sînt locuri... în pictoarel Orga
nizatorii au anunțat că și locurile rezervate 
presei vor fi eliberate contra.cost. Apoi să 
nu mai enumerăm aci cîștigurile oare se vor 
realiza prin concesionarea drepturilor de fil
mare și televizare. De pe acum se enunță că 
toate drepturile de filmare au fost cumpărate 
de o singură casă de filme și aceasta bine
înțeles din...Hollywood (după cum se vede, 
în această privință fotbalul interesează pe a- 
merioanil).

★
Desigur aceste aspecte din cul’se ale cam

pionatului mondial nu pun într-o lumină fa
vorabilă competiția care începe în mijlocui 
lunii iunie. Această stare de lucruri este ex
plicabilă pentru că sportul în țările capitaliste 
nu este sprijinit de stat și este lăsat la che
remul capitaliștilor.

In acest moment își face apariția un grup de 
tineri slovaci, se opresc, privesc și urmăresc 
cu atenție Jocul executat de romîni, apoi în
cep și ei a arăta tinerilor din R.P.R. jocurile 
slovace. Intră după aceea în scenă un grup de 
fete slovace și romînce și tinerii, între care s-a 
și legat prietenie învață unul de la celălalt 
să joace. Dansul trece apoi printr-un moment H 
liric, în care ideea prieteniei. între popoarele 
noastre este subliniată prin exemplul unei 
frumoase prietenii care se leagă între un tî- 
năr slovac și o romîncă — pentru ca în cele 
din urmă totul să culmineze într-un minunat 
jcc comun vesel, entuziast, plin de tinerețe.

Dansul care se desfășoară într-un ritm ex
trem de rapid reflectă fericirea, bucuria de a 
trăi o viață nouă în republicile noastre prie
tene. Acest dans exprimă dorința tineretului 
de a apăra viața nouă, dreptul la fericire, 
dreptul la pace. Muzica compusă de cunos. 
cntul compozitor slovac Jan Cikker, laureat -W 
al Premiului Păcii al Republicii Cehoslovace 
— împreună cu compoziția coreografică a lui 
Stepan Nosal sînt o admirabilă împletire de 
motive din muzica și jocurile poporului slo
vac și romîn, oglindind frumusețea și vitali
tatea folclorului popoarelor noastre prietene.

C. BARBOR1CĂ, bursier al R.P.R. 
student al Facultății de Filozofie 

din Bratislava

, afaceri
Indiferent de toate aceste aspecte negative, 

campionatul mondial de fotbal rătnîne o corn, 
petiție sportivă foarte interesantă și care va 
fi disputată cu ardoare de echipe care au 
ajuns la un înalt nivel de măiestrie. Dintre 
acestea se d'stinge fără îndoială reprezenta, 
tiva R. P. Ungare, oare prin rezultatele din 
ultima vreme s-a impus cu autoritate pe pri
mul plan al fotbalului mondial. Rezultatele 
fotbaliștilor maghiari sînt bine cunoscute de 
iubitorii de fotbal.

★
Specialiștii consideră echipa maghiară între 

favoritele campionatului. Șanse par a avea și 
cele două echipe stidamericane — Uruguay și 
Brazilia — precum și Austria.

Austriecii au un bun renume în fotbal și o 
tradiție care datează de cîteva decenii. Faima 
fotbaliștilor austrieci le-a adus însă și nea
junsuri...Cluburile profesioniste din țările au 
pusene ap „racolat" o serie întreagă de ju
cători vienezi privînd astfel naționala de oa
meni de bază oa extremul dreapta Melchior, 
fundașul dreapta Brinek, și interul stînga 
Stutiich ’ aceștia sînt acum' angajați în clu
burile profesioniste din Franța și nu se pot 
întoarce în patrie cu toată dorința entuziaș
tilor sportivi austrieci. Motivul e s'tnplu : a- 
cești jucători sînt la cheremul patronilor de 
cluburi.

De fapt, peregrinarea fotbaliștilor profesio, 
niști dintr-o țară în alta este un fenomen o. 
bișnuit în țările capitaliste. Franța și Italia 
sînt cele mai active tîrguri internaționale de 
jucători unde aceștia sînt vînduți și cumpă. 
rați cu diverse monede oare merg bineînțeles 
în casele de bani ale patronilor de cluburi. 
Multe coroane suedeze s-.au plătit în ult'mii 
ani pe o serie întreagă de Jucător’ renumiți 
oare ridicaseră la un moment dat fotbalul sue
dez ta o valoare înaltă (Suedia a fost cam
pioană olimp’că în 1948).

Un ziarist occidental a avut inspirația să 
alcătuiască o întreagă echipă de fotbal din ju
cătorii suedezi oare sînt angajați de cluburile 
profesioniste italiene. Echipe fruntașe în fot
balul itel’an se bazează exclusiv pe jucători! 
importați de peste hotare, așa cum este F. C. 
Milan unde joacă celebra tripletă suedeză: 
Grehn-Nordhal-Liedholm. In clasamentul gol- 
getorilor (jucătorii oare marchează cele mai 
multe goluri) din campionatul italian nu întîl. 
nești nume italiene... Iată ordinea go'geteri- 
lor „italieni" Intr-un foarte recent clasament: 
Rossmusen 21, Nordhal 14, Jepson 13, Sko- 
glund 12 etc.

★
Vorbind despre participarea ta campionatul 

mondial de fotbal nu putem omite echipele sud. 
americane Uruguay și puternica sa rivală din 
finala din 1950, echipa Brazil'ei. Brazilieni: «u 
organizat campionatul acum patru ani, cînd au 
pierdut surprinzător în fața Uruguayului. Acest 
meci va rămîne neuitat mai ales pentru atmos. 
fera infernală oare o durat în cursul jocului... 
Spectatorii sudamerioani sînt vestiți pentru 
temperamentul lor înflăcărat care se manifestă 
uneori prin aruncarea pe teren a unor adevă. 
rate salve de... „sticle de limonadă" în in
cinta terenului de joc, încăerări în tribune și 
represalii directe asupra jucătorilor... sau ar
bitrilor oare nu le d.au satisfacție. Organiza
torii campionatului din 1950 de la Rio de Ja
neiro cunoscînd bine obiceiurile locului au 
luat ca măsură preventivă amenajarea unui 
șanț umplut cu apă în jurul terenului de fot
bal pe stadionul Maraoana. La finala din 1950 
însă, apa și tnanșeea n-au împiedicat pe 
spectatorii brazilieni exasperați de insuccesul 
echipei Iot să invadeze terenul, admonestînd 
pe arbitri și pe jucătorii care le răpiseră titlul 
mondial, cît și pe aceia care nu apăraseră 
cum trebuie „onoarea" fotbalului brazilian.

Acum brazilienii vin în Europa deciși să 
spele rușinea pățită acum patru ani. Vor reuși 
ei în peisajul pitoresc al Alpilor să cucerească 
titlul care le-a scăpat pe terenul America 
de Sud ?
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