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î Iunie este ziua copiilor lumii. 
>te ziua în care glasul unit a 
te de milioane de oameni em
iți din toate colțurile pămîntu-
i se ridică cu putere în apăra- 
a vieții copiilor, pentru viito- 
I lor luminos.
Pretutindeni, indiferent de lo- 
1 unde trăiesc, copiii sint la 
I de gingași și puri. Dar cît de 
ari sint deosebirile în ce pri- 
ște viața copiilor...
Privind cum cresc fericiți co-
ii lor, oamenii din Uniunea So

vietică și din țările de democrație 
populară iși dau seama : clima 
diversă a lumii poate pigmenta 
în mod diferit pielea copilului, 
dar numai climatul politic al so
cialismului poate asigura copiilor 
fericirea. Noi, cei ce trăim in ță
rile socialiste știm bine ce a dat 
puterea populară copiilor. Grija 
pentru copii — primăvara și 
viitorul popoarelor — care vor 
trebui să preia și să ducă mai 
departe steagul luptei pentru 
făurirea societății comuniste, care 
vor trăi și vor munci în comu
nism, este o trăsătură caracteris
tică a tuturor țărilor socialiste, 
este o mărturie strălucită a uma
nismului socialist.

Copiii din patria noastră simt 
din plin razele calde, dătătoare 
de fericire și bucurie ale vieții 
noi. socialiste.

Au rămas doar o tristă aminti-

re vremurile cînd maternitatea 
era o povară pentru femeia mun
citoare și de la oraș și de la sat, 
cînd Rominia se „bucura" de 
faima de a se număra printre ță
rile cu cea mai mare mortali
tate infantilă din lume. Față de 
1938, numărul paturilor în ma
ternități a crescut de peste șase 
ori. iar la sate, unde în trecut nu 
era nici o unitate pentru ocro
tirea mamei și copilului funcțio
nează peste 1.600 case de naște
re. Pentru cei mai mici cetățeni 
ai republicii noastre s-au amena
jat mii de creșe. cămine și gră
dinițe de copii. Ajutorul familial 
de stat se ridică la sute de mi
lioane de lei anual.

în anii puterii populare a fost 
creată școala de tip nou care a 
deschis copiilor oamenilor mun
cii căi largi spre învățătură, 
pregătindu-i temeinic pentru 
muncă, pentru viață. La orașe 
și sate s-au construit in ultimii 
zece ani peste 2.000 de școli. 
Pentru educarea multilaterală a 
copiilor, pentru dezvoltarea apti
tudinilor lor funcționează 107 
palate și case al- pionierilor, nu
meroase biblioteci, cluburi, teatre 
pentru copii, parcuri distractive. 
Simți o adevărată desfătare cînd 
vezi copiii oamenilor 
zbenguindu-se voioși 
ozonat al munților sau 
Iul mării — altădată
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Prolelarî din foaie țările, uniți-vă!

Tinerii
Ia lucrările

de Lidroamelioratii
320 ha. teren 

Vor fi redate agriculturii
Spre comunele Tireanu și Ve- 

zendui din raionul Oarei se în
dreaptă zilnic camioane pline 
tineri ce vin să dea o mînă 
ajutor la lucrările de asanare 
unei suprafețe de peste 320 
.teren inundat.

La chemarea t j"
U.T.M., tinerii din numeroase sate 
ale raionului.- Oarei, din școli și 
instituții au prestat aici nume
roase ore de muncă -voluntară 
grăbind lucrările de asanare. 
Numai în ziua deschiderii șantie
rului au muncit peste 300 tineri. 
Dintre aceștia 80 erau tineri elevi 
ai centrului școlar agricol 
Oarei.

Fiind conștiențl de Faptul 
redînd agriculturii și această 
prafață, vor contribui la mărirea 
producției de cereale, tinerii și-au 
propus ca pînă la sfîrșitul lunii 
viitoare să termine asanarea tere
nului rcispectiv. în prezent lucră
rile de hidroaineliorare sînt în 
plină desfășurare. Prin contribuția 
voluntară a tinerilor la această 
lucrare se vor realiza economii în 
valoare de circa 600.000 lei.
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sector s-a transformat intr-un ade
vărat șantier. Sute de fete și bă
ieți vin să muncească pe noul șan
tier. Noul drum al Teleormanului 
înaintează mereu. Numai într-o 
duminică, pe acest șantier au par
ticipat la lucrări peste 800 de ti
neri. Se muncește pe schimburi. 
Fiecare schimb e orgunizat pe bri
găzi și brigăzile pe echipe. Co
mandanții brigăzilor, împreună cu 
activiștii comitetului 
U.T.M., alcătuiesc un 
„stat major" acționînd
Noua albie a Teleormanului va fi 
lungă de 2 km., lată de 20 m. și 
iiiliiică de 1,5 m. Economiile rea
lizate prin munca voluntară a ti
nerilor sint de ordinul sutelor de 
mii.' Prin crearea noii albii a Te
leormanului peste 200 de hectare 
de teren vor fi ferite de inundații 
intrind in circuitul normal al a- 
griculturii.

răsfăț ale bogătașilor; numai în 
anul trecut au fost cuprinși in 
tabere și colonii aflate în cele 
mai pitorești locuri ale țării, 
peste 200.000 de copii.

Copilăria este primăvara vieții. 
Dar pentru cîți copii de pe glob 
această primăvară unică și de 
neprețuit nu trece întunecată și 
tristă, înghețată de mizerie și su
ferințe 1 !n țările capitaliste co
piii sînt exploatați din fragedă 
vîrstă. La fabricile de conserve, 
la cele de textile și tutun, la li
brăriile și restaurantele din 
S.U.A, sînt exploatați peste 3 mi
lioane de copii. In Franța e ex
ploatat fiecare al treilea adoles
cent in vîrstă de 14 ani, în Ita
lia — peste un milion de copii 
lucrează in fabrici și ateliere. Ca 
un necruțător act de acuzare îm
potriva putredei orînduiri capita
liste se înscrie vînzarea și cum
părarea pe scară largă a copiilor 
pentru exploatare; în Japonia, de 
exemplu, în cinci ani, s-au vîn- 
dut în sclavie peste 300.000 de 
copii. în ce privește posibilitățile 
de a învăța ale copiilor milioane
lor de oameni simpli din lumea 
capitalistă, o statistică publicată 
de U.N.E.S.C.O. spune că în toa
te țările capitaliste și coloniale, 
media generală arată că din 10 
copii cinci nu merg niciodată la 
școală, iar patru urmează cîțiva 
ani o școală elementară.

Sînt lapte zguduitoare, sînt 
plăgi monstruoase ale sistemului 
capitalist 1

Aceleași forțe care fură copi
lăria copiilor din țările capita
liste, aceiași monopoliști setoși 
de aur, setoși de profituri uriașe, 
uneltesc un nou măcel mondial, 
pun în primejdie viața tuturor 
copiilor lumii.

Oamenii simpli din toate țările, 
de pe toate continentele țin min
te anii grei ai războiului. Moartea 
a mușcat cu sete din trupurile 
gingașe ale copiilor. Copiii au 
fost victime ale bombardamente
lor și ale foametei, ale masacre
lor și ale epidemiilor. In satele 
Ucrainei și la Coventry, la Lidi
ce și Oradour, in Leningradul
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VAS 1 LE- VETIȘANU 
corespondent voluntar

O noua albie 
Teleormanului

deo-
unor

Lunca Teleormanului este 
lebit de fertilă. Obținerea 
recolte bogate, care să nu sufere 
din cauza inundațiilor, devenise o 
adevărată problemă pentru țăranii 
muncitori din satele Felești, Bă
jeni și Costeșli, In cursul său do
mol, presărat cu numeroase mean
dre riul iși părăsea deseori albia 
revărsîndu-se peste o întinsă su
prafață cultivată cu cereale.

In urma propunerilor făcute de 
Utemiștii din aceste sale. Comite
tul raional U.T.M. Costești a lan
sat chemarea către tinerii din co
munele respective, de a ajuta la 
amenajarea unei noi albii riului 
Teleorman.

Chemarea a avut un larg 
In rîndul tinerilor. In cîteva 
lunca Teleormanului din

ecou 
zile, 

acest

raionul 
adevărat 
operativ.

GH. IONESCU 
corespondent voluntar

3.000 ha, ferite 
de inundații

De multe ori primăvara și în 
perioadele ploioase ale anului, în 
sectorul comunelor Traian, Ciu- 
perceni și Seaca din raionul 
Turnu Măgurele, Dunărea se re
varsă peste maluri pricinuind 
mari pagube culturilor de cereale 
de pe o mare suprafață de teren. 
Țăranii muncitori din aceste co
mune, sub îndrumarea comitetului 
raional de partid au pornit la 
construirea unui dig care să pună 
stavilă apelor Dunării. Lucrarea 
aceasta necesită un mare volum 
de muncă. Din cei 75.000 m. c. de 
pămînt necesar pentru construirea 
digului au fost transportați pînă 
în prezent peste 45.000 m. c.

Alături de vîrstnicl, la chemarea 
organizațiilor U.T.M. sute de ti
neri iau parte activă la această 
lucrare. Cei mai mulți dintre ei 
s-au oferit să transporte cu ate
laje proprii piatra și pămîntul ne
cesar.

Prin construirea acestui dig va 
fi scoasă de sub pericolul inunda
țiilor și redată circuitului normal 
agricol o suprafață de cca. 3.000 
ha teren.

ION BARB
corespondent voluntar.

La ordinea
Ploile căzute în ultima săptămî- 

nă în toată țara au favorizat dez
voltarea culturilor și totodată 
desfășurarea în condiții mai bune a 
lucrărilor de îngrijire.

In majoritatea regiunilor se 
desfășoară intens prașila a II-a și 
a început prașila a IlI-a, îndeosebi 
la floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr.

In regiunile Timișoara și Ora
dea prașila a II-a la sfeclă de za-

Desen de TIA PELTZ

zSiei: îngrijirea culturilor
hăr este aproape terminată. De a- 
semenea aceste lucrări sînt avan 
sate la floarea-soarelui, porumb și 
cartofi. In numeroase gospodării 
agricole colective din raioanele 
Jimbolia, Timișoara, Sînnicolaii 
Mare, Pecica și altele, s-a execu
tat pe mari suprafețe prașila IlI-a 
la sfecla de zahăr.

In raionul Cujmir, raion cu a- 
gricultura cooperativizată, toate în
tovărășirile agricole execută în

Acțiuni tinerești în întâmpinarea 
Festivalului

In întimpinarea Festivalului Mon
dial al Tineretului ji Studenți
lor de la Viena utemiștii și tine
rii din orașul Craiova muncesc cu 
rîvnă pentru a obține noi succese 
la locul lor de muncă. Festivalu
rile desfășurate în organizațiile de 
bază U.T.M. — primă etapă a 
festivalului orășenesc — au avut 
drept scop antrenarea utemiștilor 
și tuturor tinerilor la obținerea 
unor importante succese în pro
ducție, țn acțiunile patriotice, în 
activitatea cultural-artistică și spor
tivă. Cele 151 de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, care cuprind 
peste 4.000 de tineri și tinere, 
desfășoară o vie activitate pe șan
tierele de construcții ale orașu
lui, precum și la strîngerea de 
fier vechi. Pînă în prezent s-a 
strîns o cantitate de aproape 230.000 
kg. fier vechi, care a fost predată 
unităților I.C.I.M. In această ac
țiune s-au evidențiat în mod deo
sebit organizațiile U.T.M. de la 
uzinele ,JElectroputere“, Revizia de

vagoane, Institutul pedagogic și 
altele.

La uzinele „Electroputere" or
ganizația U.T.M., sub conducerea 
organizației de partid, se preocu
pă continuu de antrenarea tine
retului la muncă patriotică în 
cinstea Festivalului. Astfel la sec
torul transformatori — sectorul ti
neretului — tinerii, mobilizați de 
organizația U.T.M., au lucrat prin 
muncă voluntară din materia
lele economisite un transformator 
de 330 KVA, trei transformatori 
de 315 KVA aducînd o economie 
de 145.600 lei. In mod deosebit s-a 
evidențiat brigada condusă de ti- 
nara Niculescu Niculița. De ase
menea această brigadă a reușit ca 
pînă în prezent să realizeze o 
economie în valoare de 1.000 lei 
la cupru și aluminium.

Conduse și sprijinite de organi
zațiile de partid, organizațiile 
U.T.M. din orașul nostru desfă
șoară o intensă muncă de antrenare 
a tineretului la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, in- 
timpinînd Festivalul Tineretului 
și Studenților de la Viena cu noi 
succese în muncă.

comun lucrările de întreținere a 
culturilor. Datorită acestui fapt, 
prașila I a fost terminată la 

■ floarea-soarelui și cartofi, iar ce3 
dc-a II-a a fost executată pe mari 
suprafețe. In acest raion sînt a- 
vansate și lucrările de îngrijire la 
cultura porumbului.

Efectuarea în comun a lucrări
lor de îngrijire se face și în multe 
întovărășiri din celelalte raioane 
ale regiunii Craiova.

Sub îndrumarea inginerilor a- 
gronomi, în toate regiunile se des
fășoară controlul culturilor pentru 
depistarea dăunătorilor, iar pe te
renurile unde aceștia au apărut se 
aplică măsuri pentru combaterea 
lor.

(Agerpres)

Manifestări în cinstea 
Zilei internaționale 

a copilului
în întreaga țară au loc mani

festări în cinstea, sărbătoririi Zilei 
internaționale a ’copilului.

O La GALAȚI a avut loc o adu
nare festivă. Tov. Emilia Samoilă 
a vorbit cu acest prilej despre 
viața fericită a copiilor din patria 
noastră.

O Numeroase acțiuni în vederea 
sărbătoririi Zilei internaționale a 
copilului au fost întreprinse și în 
regiunea HUNEDOARA. La Deva, 
Hunedoara și în alte localități au 
avut loc simpozioane cu tema 
„Ocrotirea sănătății și educarea 
copiilor în statul nostru demo
crat-popular".

© Filarmonica de stat „Moldova" 
din IAȘI a prezentat un concert 
consacrat Sărbătoririi Zilei inter
naționale a copilului. Au fost in
terpretate lucrări muzicale simfo
nice pentru copii.

PREDESCU PAUL 
secretar al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Craiova
Tineri muncitori-elevi de la fabrica de sticlă Scăeni, raionul Ploești 

repetînd materia la fizică

Vom 
școala

Ne aflăm în fața examenului de 
maturitate — ultimul examen din 
școala medie. Încheiem o etapă im
portantă din viața noastră. Ne-am 
făcut planuri, am luat hotăriri. 
Care dintre noi nu s-a întrebat : 
unde iși va desfășura activitatea 
viitoare? Am luat noi hotărîrea 
cea mai potrivită ? Ne-am gindil 
bine la aptitudinile noastre, la po
sibilități, ne-am gîndit și la fap
tul dacă viitoarea meserie are 
strinsă legătură cu cerințele patriei 
noastre, cerințele construcției so
cialiste ?

Profesorii și organizația U.TM. 
din școală ne-au ajutat să cunoaș
tem aceste cerințe, să ne cunoaștem 
mai bine pe noi înșine. Am utilizat 
noi acest ajutor ?

Era o vreme cînd și noi, cele 
care scriem aceste rinduri, nu con- 
cepeam altfel drumul formării noa
stre viitoare decît : de la școala 
medie la facultate. Gindeam doar 
la satisfacțiile ușoare pe care ți le 
poate da un titlu. Cu cită ușurin
ță puteam, de la un an la altul, 
să luăm o altă hotărîre, să ne des
coperim alte vocații !

Anul acesta a însemnat un an de 
verificare a maturității noastre. A- 
veam în față pilda a numeroase co
lege mai mari care și-au ales pro
fesia la intimplare, au încercat cu 
incăpăținare — chiar atunci cînd 
înclinațiile și pregătirea nu le re
comandau, la o facultate — une
le chiar la mai multe facidtăți — 
numai din prejudecată. Unele au 
ințeles că au săvîrșit o greșeală și 
au îmbrățișat o altă muncă utilă 
societății noastre, altele continuă 
să trăiască din munca părinților, 
pregălindu-se să „încerce" din nou 
la facultate.

Patria are nevoie de cadre 
pregătite in toate sectoarele de 
activitate. Noi am învățat in 
școală, ne-am pregătit, ne-am for
mat un bagaj de cunoștințe de cul
tură generală. Ducă ne simțim atra
se către o anumită profesie vrem 
să verificăm atașamentul nostru 
pentru acea profesie în munca 
practică. Școala producției ne va 
pregăti pentru o calificare superi
oară pe acelea dintre noi care vor 
dovedi voință și perseverență in 
studiu, ca adăuga la cunoștințele 
noastre teoretice pregătirea prac
tică, ne va ajuta să cunoaș
tem profesiunea sub toate as
pectele ei, să o îndrăgim. Cîțiva 
ani în producție ne vor maturiza, 
ne vor căli pentru a avea tenacita
tea și perseverența si răzbim pe 
drumul calificării superioare. Co- 
nopeicu Victoria merge în produc
ție. Vrea să meargă la I.M.S. Tatăl 
ei lucrează de mulți ani în această 
întreprindere ca lăcătuș. Poale 
chiar tatăl îi va fi profesor, o va 
învăța meseria. După aceea va 
merge la facultate, la zi sau la fură 
frecvență. Jugăreanu Rodica vrea 
să se specializeze în domeniul chi
miei alimentare, dar mai înainte 
va lucra ca muncitoare într-una 
din fabricile industriei alimentare 
din Sibiu. Jurcă Elena vrea să ur
meze o școală tehnică sanitară, jă 
lucreze în acest domeniu, Cora 
Constanța va urma o școală agri
colă, Farcaș Paraschiva merge și ea 
în producție, Aceasta-i hotărîrea 
noastră și credem că nu poate 
fi o altă hotărîre mai chibzuită. 
Am ințeles îndemnul adresat de 
partid tineretului școlar de a urma 
calea pregătirii superioare după ce 
a trecut prin școala muncii.

Din păcate, insă, în clasa noastră 
sînt și astăzi eleve care privesc cu 
ușurință alegerea drumului în via
ță, nu s-au eliberat de prejudecă
țile mic-burgheze potrivit cărora o 
absolventă de școală medie ori stă 
acasă, ori merge într-o facultate. 
Colectivul nu le-a ajutat suficient

urma 
muncii

să se cunoască pe ele însele mai 
bine. Iată cîteva exemple : Elene 
Popovici vrea să urmeze medicina, 
dar nu este pregătită pentru acea
sta. Mediile ei de 5-6 și 7 vorbesc 
cu prisosință despre faptul că nu 
va răzbi la un concurs alături de 
elemente bine pregătite. Leichman 
Mariana are de asemenea medii de 
5-6 și 7. Și ea vrea să urmeze me
dicina. La fel și Marieta Draghia, 
Ce au ele comun cu medicina ? Au 
dovedit vreo aptitudine pentru a- 
ceasta ? Noi, colegele lor știm ci 
nu, noi credem că intrind in pro
ducție ele și-ar valorifica mai bine 
capacitățile, și-ar clarifica mai 
bine drumul pe care-l au de ur
mat în viitor. Melița Maria și Po
pescu Rodica s-au hotărît să mear
gă de asemenea la facultate deși 
notele obținute în anii de școală 
nu le dau garanția că vor reuși. 
Ba dimpotrivă. Sint numeroa
se sectoare de activitate unde 
este nevoie de ele, de munca 
lor, de priceperea lor. In acest 
timp se pot pregăti mai bine, în- 
sușindu-și și o pregătire practică, 
temeinică. Drumul le este deschis 
spre cea mai înaltă specializare, 
dar trebuie să fie pregătite pentru 
aceasta. Și noi am putea încerca 
să dăm examen de admitere la fa
cultăți și poate am reuși, dar nu 
vrem să mergem la intimplare, să 
ne „încercăm norocul". Nu, alege
rea meseriei nu e o chestiune de 
noroc, ci o chestiune de viață, pe 
care trebuie s-o privim cu toată 
maturitatea, cu toată răspunderea. 
Să mergem acolo unde ne putem 
căli, să mergem in minunata școa
lă a muncii, către care ne-a 
călăuzit partidul, școala care des
chide toate drumurile în viață. Să 
ne gindim la aceste lucruri acum, 
cit mai e timp, în pragul absol
virii școlii medii.

IURCA ELENA, 
CONOPEICU VICTORIA, 
JUGAREANU RODICA, 
FARCAȘ PARASCHIVA, 

GORA CONSTANȚA. 
eleve in clasa a Xl-a C a Școlii 

medii nr. 3 Sibiu
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Pregătiri pentru vacanța 
de vară a elevilor

TIMIȘOARA. — In regiunea 
Timișoara, Consiliul sindical regio
nal, Sfatul popular și Comitetul 
regional U.T.M., organizează în 
acest an 18 tabere situate în cele 
mai frumoase localități din regiu 
ne. în aceste tabere își vor pe
trece zilele frumoase ale vacanței 
peste 6.000 de copii ai oamenilor 
muncii din regiune, cu aproape 
2.000 mai mulți decît în anul tre
cut.

Din inițiativa unor gospodării 
agricole colective se vor organiza 
tabere pentru copiii țăranilor co
lectiviști.

Pentru elevii și pionierii care 
vor rămîne pe timpul verii în ora
șe se vor organiza excursii în di
ferite localități ale regiunii. Con- 
tinuînd o acțiune care în anul tre
cut a fost primită cu bucurie și 
interes de școlari. Comitetul regio
nal U.T.M., în colaborare cu In
stitutul de folclor din Cluj, va or
ganiza și anul acesta pentru micii 
culegători de folclor, excursii în 
scopul cunoașteri frumuseților re
giunii și strîngerii de noi creații 
populare.

(Agerpres).

----- O—

In biblioteca clubului de la șantierul „Baraj"- Bicaz

Foto: D. F. DUMITRU

Comisii pe hîrtie
Așa cum este și firesc, în co

munele în care organizațiile 
U.T.M. s-au preocupat de orga
nizarea și desfășurarea concursu
lui „Iubiți cartea" și a muncii co
misiilor, s-au obținut și rezultate 
biinc. Comisiile concursului din co
munele Biitoești, Brădești, Țînță- 
reni, Ceplea etc., sprijinite de or
ganizațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, au orga
nizat o largă muncă de popu
larizare a concursului, de atragere 
a unui număr din ce în ce mai 
mare de tineri la cititul literaturii.

în comuna Butoești, de pildă, 
adunarea generală U.T.M. pe în
treaga comună a luat în discuție 
activitatea comisiei comunale de 
organizare a concursului. Ute
miștii au criticat activitatea co
misiei pe o anumită perioadă, 
faptul că nu au fost organizate 
suficiente manifestări care să-i 
atragă pe tineri spre cititul lite
raturii, care să-i ajute pe partici- 
panții la concurs să înțeleagă 
mai profund cartea citită. In ca

drul acestei adunări generale 
utemiștii au recomandat din rin- 
durile lor pentru a complecta co
misia concursului pe cei mai buni 
tineri țărani muncitori, tineri in
telectuali din comună care au do
vedit dragoste și inițiativă în 
munca cu cartea. Ei au făcut de 
asemenea propuneri concrete în 
ceea ce privește organizarea acti
vității pe viitor care, în marea lor 
majoritate, au și fost aplicate în 
viață. Comisia a creat la biblio
teca comunală un colț al con
cursului „Iubiți cartea". Aici sînt 
expuse cărțile din concurs, regu
lamentul acestuia, sînt afișate 
săptămînal liste cu tinerii care 
au avansat în cititul literaturii 
etc. De asemenea la fiecare „joie 
a tineretului" s-au ținut recenzii, 
expuneri despre cărți și autori 
etc. S-au organizat baluri ale 
eroilor unei cărți din concurs ci
tite de toți tinerii din comună. 
Toate acestea au făcut ca peste 
151 de tineri să fie înscriși la 
concurs, iar 44 să și devină pur

tători ai insignei de „Prieten al 
cărții".

Dar situația aceasta nu este ca
racteristică pentru activitatea tu
turor comisiilor comunale din ra
ionul nostru. La comitetul raio
nal U.T.M. sînt tabele cu mem
brii comisiilor concursului „Iu
biți cartea" din fiecare comună. 
In realitate însă, unele din aceste 
comisii nu există decît pe hîrtiile 
de la noi. In comunele Raznic, 
Cernătești, Coțofenii din Dos etc. 
sînt tovarăși care nici măcar nu 
știu că fac parte dintr-o astfel de 
comisie. In asemenea condiții se 
înțelege de la sine că nu mai 
poate fi vorba de acțiuni care să 
popularizeze concursul, care să 
atragă tinerii spre cititul cărților. 
Iar consecințele unei asemenea 
manifestări de formalism nu sînt 
greu de bănuit pentru fiecare din 
aceste comune: 5—6 tineri în
scriși la concurs și nici un pur
tător al insignei" „Prieten al 
cărții 1".

Din practica muncii noastre de

pînă acum noi am mai observat 
încă un lucru deosebit de dăună
tor bunei desfășurări a concursu
lui : tendința unor comisii de a-și 
reduce activitatea doar la hirtii, 
înlocuind în felul acesta munca 
de organizare a unor acțiuni in
teresante, educative, care să dez
volte gustul tineretului pentru 
literatură, cu tabele, situații, pla
nuri etc. In comunele Salcia, Gîr- 
bov, IJrdari etc. comisiile con
cursului se întrunesc cu regula
ritate, întocmesc planuri aproape 
în fiecare lună pe care le trimit 
în copie și comitetului raional 
U.T.M:, dar care apoi sînt uitate 
prin dosare. In comuna lonești 
de pildă, în fiecare plan de mun
că întocmit de comisie găsești 
trecute înființarea colțului „prie
tenii cărții", confecționarea unor

PREDULESCU PETRU 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M.-Filiași

(Continuare in pag, 3-a)

Elevul-muncitor Anton Plagu din 
secția III cazangerie Complexul 

C.F.R. „Grivița Roșie"



Seară de basm
La grădinița de copii e seară de basm. 

Copiii s-au așezat cuminți în semicerc. Uni
formele roze ale fetițelor predomină partea 
din față a sălii. In spate stau băieții. Nu 
mai vorbește nimeni. Năsucurile cîrne și 
rotunde ca niște năsturași stau înfipte în 
văzduhul străpuns oblic de cîteva raze de 
soare. Mînuțele s-au așternut potolite în 
poalele șorțurilor. Numai ochișorii — alba
ștrii, negri și căprui — se mișcă fără astîm- 
păr.

Se spune o poveste.' Fetița din poveste’ 
avea pe-atunci (pentru că asta s-a întîmplat 
mai de mult, pe vremea cînd ei nu se născu-. 
seră încă) aceiași vîrstă ca. și ei. După ce. 
i-au murit părinții a crescut-o bunica. în
vinsă de necazuri și boală, într-o zi bunica 
a murit și ea. Și fetița a rămas singură, 
singură. Era o iarnă cumplită și fetița a ie
șit desculță prin zăpadă să vindă chibrituri, 
să cîștige o bucată de pline. Cutfeerînd stră
zile, a pătruns-o frigul. Că să se încălzească 
a început să aprindă chibrituri. Unul, două, 
trei, zece, douăzeci, pină le-a ars pe toate. 
Ningea. Fulgii mari și reci o acopereau în
cet, încet. Fetița a strigat-o pe bunica cu 
glasul plin de durere, dar bunica nu mai 
putea s-o audă. Și ningea, ningea. Zăpada o 
acoperea tot mai mulf, tot mai mult...

A murit ? Toate capetele bălaie și bru
nete, toți ochișorii albaștri, negri sau că
prui — au tresărit cu o licărire nedumerită.

— Tovarășă educatoare, dar de ce-a murit 
fetița cu chibrituri ?

— A murit de foame și de frig.
— Dar n-a avut nimeni grijă de ea ?
— Da’ dece fetița cu chibrituri nu s-a dus 

Ia cămin ?
Prin mintea Măriei Dumitrescu trec no- 

ianuri de gînduri. Cum să le spună, cum 
să facă pe ființele acestea mici dintre care 
cel mai lăudat e cel care mănîncă toate fe
lurile de mîncare de șase ori pe zi, care nu 
murdărește îmbrăcămintea asta ca de pă
pușă, cum să-i facă pe ei să înțeleagă cum 
a fost înainte, de ce a murit fetița cu chibri
turi ? Ar fi putut să le povestească despre 
ea, de pildă. Că au fost nouă copii la pă
rinți, că tatăl venea seara acasă cu fața în
tunecată și cu spinarea încovoiată. Tatăl nu 
se juca cu copiii. Era prea obosit, prea isto
vit. Copiii îl priveau cu înțelegere. Jucării 
n-aveau niciodată. Ea, Maria, câre era cea 
mai mare, le era ca o a doua mamă. O, co
pilăria ei 1 Ea trebuia să se scoale prima 
și să-i poarte în brațe pe cei mai mici pentru 
că mama pleca la lucru. Pe urmă a trebuit 
să lucreze și ea cînd a crescut de treispre
zece ani. Intr-o zi (era război) o bombă 
aruncată de fasciști a sfîrtecat-o pe mama 
și pe unul din frați. Mamă a trebuit să 
rămînă ea.

Copiii nu înțeleg, nu înțeleg ce înseamnă 
război, ce înseamnă bombă, moarte, ce în
seamnă mizerie.

Unde ești, copilărie... ?
Copiii ascultă. Așezați cuminți pe scăunele, 

ascultă. Astăzi ja grădinița de copii a uzine
lor „23 August" e seară de basm. In holul 
frumos, plin de flori, împodobit cu jucării și 
desene, așteaptă cîteva mame și tați. Au 
ieșit din schimb și-au venit să-și vadă 
copiii.

Duțu Cristina și Costache Ioana lucrează 
amîndouă în secția de turnătorie-fontă, în 
aceiași echipă. Sîht miezuitoare. Soțul Ioa
nei Costache lucrează și el tot în aceiași 
echipă, ca turnător. După ce s-a spălat, 
Ioana a venit la cămin. Soțul a plecat la 
învăfămîntul de partid. Ajungînd aici s-a 
oprit în hol. Cineva le-a șoptit părinților: 
„Liniște I E seară de basm“. Părinții au fă
cut liniște. S-au așezat în fotolii și au as
cultat. Se auzea de alături glasul care po
vestea viața și moartea fetiței cu chibrituri, 
glasurile copiilor care întrebau. Ioana Co- 
stache asculta... Fetița cu chibrituri... Seară 
de basm... Nu, amintirea copilăriei ei nu e 
un basm. S-a petrecut undeva, în cîmpia 
arzătoare a Bărăganului, prin Pogoanele. 
Erau șase copii. Părinții aveau pămînt pu
țin. cîteva pogoane. Cu ce să hrănești opt 
guri î Plugul tras de boi intra prea puțin în 
pămîntul năpădit de pir, porumbul creștea 
firav. Și pămînt era prea puțin. Pentru că 
prea era mare moșia lui Nicu Marinescu. 
Acolo munceau, de dimineață pînă noaptea, 
mîncînd ciorbă de lobodă, sub dogoarea 
soarelui. Acolo s-a născut Ioana, pe moșia 
boierească, la umbra săracă a unui salcîm. 
Cum a răsărit puțin, a trebuit să plece cu

Letay Lajos

Peste-acest pămînt natal...
Doar cîțiva copii tușiră — zarvă în gospodărie, 
toți au hotărit în grabă ca în fiecare zi, 
sus, în munți-nalți să-i ducă — doctorul așa prescrie _
și-n ozon scăidați, plămînii ageri ca oțelu-or fi.

Cine oare-adUse vorba, președintele-nainte ?
Și îl susținuse, cine ? Poate un brigadier ? 
Obștea-ntreagă se-adunase și-au votat cu toți, fierbinte, 
miinile-nălțînd asemeni unor crengi ce soare cer.

Toți o sută, truditorii de pămînt, au zis : să meargă, 
doar avem mașina noastră, cum să nu se ducă, frați!
Și asemeni celui care bune vești o viață-ntreagă 
mai așteaptă — simt acuma ochii-aprinși, înlăcrimați.

Nu-sun primitiv pe care să-l prostești cu o mărgică, 
am Văzut destule-n lume, frumuseți pierdute-n val, 
toate însă-mi par nimicuri, cînd in față-mi se ridică 
probele — minuni de astăzi, peste-acest pămînt natal.

Căci eu știu ce-a fost pe-aicea, încă din copilărie: 
dacă, mă loveam la deget, presăram un pic de colb 
și-ntr-o pînză de păianjen legam rana sîngerie, 
după vaci tîrîndu-mi pasul, mai departe, mut și orb.

lată-acum, zumzăitoare ca un stup, zboară mașina, 
vin copiii către seară și în zori s-adună iar, 
ca să-i legene-n pădure sănătatea și lumina, 
soarele să-i împrumute cu oțel călit și jar.

Dă din cap bătrîpul paznic, vechiul păzitor de vite, 
fața, lui de ani zbîrcită pare-un zarzăr înflorit, 
ca și cînd, în cînip, departe, o brigadă ar trimite, 
poarta le-o deschide, largă, și-i salută fericit.

In romînește de ION BRAD

Basmul pe care îl înțeleg 
numai părinții...

cele cîteva oi pe cîmp, călcînd cu picioarele 
desculțe prin bolovani și mărăcini.

Ioana n-are acum decît 27 de ani. A venit 
prin ’53 în București, la uzinele „23 August" 
și-a învățat meserie. Aici l-a cunoscut pe 
Constantin și au întemeiat împreună un că
min. Și-au construit împreună, o casă. Au 
acum doi copii, pe Vasilica și Violeta. Feti
țele merg la cămin. Cînd iese de la lucru, 
Ioana vine și ea la cămin. Inima ei de 
mamă se umple de o bucurie nemăsurată. 
Vașițica îi iese înainte. Violeta încă nu s-a 
sculat,. îi spune Vasilica. Ea a fost mai har
nică, și-a făcut singură patul, a băut tot 
laptele. Azi a învățat să deseneze un ele
fant și a făcut zece bastonașe.

„Unde ești copilărie... ?“
...Petre loniță se gîndește. Cuvintele bas

mului îi îngînă amintirile. Tatăl a murit în 
primul război mondial. „Cu ce-am să vă 
cresc ?“ îi întreba mama văduvă disperată. 
Și parcă nu lor le punea întrebarea asta. 
Nu, nu lor. „Cu ce, cu ce să-mi cresc 
copiii ?“.

Băiatul s-a dus la Malaxa. Porțile de fier 
ale uzinei i se păreau înfricoșătoare. Totul 
îl îngrozea. Ar fi vrut să fugă. Dar acasă 
îl aștepta privirea mamei. „Ești prea mic, 
n-o să poți munci. Ești slab, firav”. „Nu, 
am să pot". Ar fi vrut să învețe meserie. 
Meserie ? Mai tîrziu. Era pus să taie lemne. 
Niște butuci mari Și grei. Lovea cu toporul 
în ei, dar nu-i putea birui. Lua ciocanul și 
dalta și lovea în lemn. Asta era meseria. 
Indura. Indura totul. Acasă îl aștepta 
mama. îl aștepta plină de speranțe. „Unde 
ești copilărie..."

...Harghel Alexandrina are zece copii. 
E „Mamă Eroină". Titlu de cinste, de mare 
onoare în zilele noastre. Numele mamei e 
scris cu majuscule — „Mamă Eroină". Zece 
copii a crescut. Toți sînt frumoși și fericiți. 
Stă în casa primită de Ia uzină în blocul 
nou. Cei mai mici la cămin, cel mai mare 
strungar, în uzină, cu taică-su. Nu a așteptat 
la poarta lui Malaxa ca să-l primească uce
nic, ca să crape lemne cu ciocanul și dalta. 

învață la școală, într-una din miile de școli 
create de regimul democrat-popular.

...S-a dus fetița cu chibrituri. A rămas 
numai în basm. Intr-un basm pe care copiii 
iu-1 mai înțeleg. îl înțeleg numai părinții 
lor.

Marele concurs 
al celor mici

Puteai să vezi d-ta întrecerea sportivă, în 
dimineața zilei de 28 mai curent, pe strada 
Victor -Mânu. N-ai fost de față. Ai ratat o 
ocazie unică...

Pe strada Victor Mânu din cartierul Ve
trei, unde sînt blocuri noi muncitorești, as
faltul e neted, strada e largă, condițiile 
sînt asigurate. Ce condiții ? Păi pentru con
curs I Să fi văzut dumneata ce forfotă. Spor
tivii, între trei și opt ani. așteaptă să le 
vină rîndu'. Pînă una alta își mai verifică 
trotineta, tricicleta sau bicicleta, ascultă 
distrați, din pricina emoției, desigur, sfaturile 
antrenorilor (părinți sau binevoitori specta
tori) și freamătă de nerăbdare. Uite-1 aici pe 
Nelu Lazarovici, cu mutrișoara lui serioasă 
și drăguță, despre care vă vom mai povesti 
ceva. Uite-o pe Mihaela, fetiță de 
șapte ani, anul trecut a ieșit cîștigătoare pe 
Capitală, (bicicleta este premiul). Ei, dar 
acesta este trecutul... Fratele ei, Gigei, a 
concurat în proba ..juniorilor" de 4-5 ani ... 
loniță Mihai, un băiețel subțire, este mai 
puțin agitat decît tatăl acestuia. Petre loniță 
are emoții. Și ca tată și ca ... antrenor. Ei 
i-a antrenat pe cei 94 copii de la căminul
uzinei.
.... Strada Victor Mânu, în soarele de 

sfîrșit de primăvară. Faceți loc, faceți loc. 
Șase culoare, trasate cu var, împart strada. 
Masa juriului, în fund, e înconjurată de 
lume. La o parte, vă rugăm! Cronometrorii 
își iau locurile în dreptul liniei de sosire. 
Tovarășe milițian, te rugăm, asigură disci
plina publicului. La start, pe tricicletele care 
ajung tocmai bine la genunchii arbitrilor — 
concurenții care poartă șorțulețe de culoarea 
cerului, gulerașe albe și funde roșii. Amă
nunte complect neesențiale. Pentru că de 
îndată ce s-a dat plecarea îi și vezi peda- 
lînd, observi pe fețele lor cit pumnul aceeași 
încordare și concentrare a voinței care 
transfigurează expresia unor sportivi cu 
douăzeci de ani mai în vîrstă... Mîinile 
strînse pe ghidon — haide, haide, haide I 
— o privire aruncată în fugă spre peri
culosul adversar din stînga, și genunchii 
executînd mișcarea a două pistoane, de-a 
lungul a 50 sau 60 de metri, pînă la linia 
de sosire și chiar dincolo de ea. „Cîți ani 
ai ?“ întreabă juriul pe cîștig^tor și „îi trece" 
numele în clasament. Vă rog. spuneți-mi

Desen de T1A PELTZ

timpul lui Fănel — 17,5... Mulțumesc ... 
La start să se alinieze următorii copii pentru 
finala probei...

Cinci sute opt zeci de înscriși în concursul 
raional de pe strada Victor Mânu ...

De sus de la geamurile caselor însorite, 
bătrînii își privesc uluiți nepoții — și cla
tină din capetele înzăpezite. Din tot ce văd, 
aici —casele noi pentru muncitori, și copiii 
acestora veseli, bine hrăniți, pe care mașinile 
cu „atențiune copii” îi iau și îi ad-uc acasă, 
întrecerile, premiile — nimic nu seamănă 
cu amintirile copilăriei lor, nimic nu se com
pară cu primii ani ai celor pe care ei i-au 
adus pe lume.

Altceva. O lume nouă, care își amintește 
de trecut ca de un vis rău. O lume însorită, 
pe care a creat-o lupta victorioasă a parti
dului.

O Problemă de Stat
Copiii sînt interlocutori inteligenți și sen

sibili. Dacă vrei să-și deschidă sufletul în 
fața ta, cîștigă-i: nu atît cu bomboane ?■ 
zaharicale (și asta, la nevoie) ci cu prie
tenia și seriozitatea cu care le vorbești, ca 
de la egal la egal. In multe feluri îți pot 
vorbi copiii despre viața lor. O modalitate: 
desenele. Cu greu ți-ai putea imagina cît sînt 
de grăitoare. Așezate unul lîngă celălalt, pe 
întreg holul Școlii medii nr. 51 de pe strada 
Traian, desenele acestea vorbesc cu imensă

(Urmare din pag. l-a)

asediat și în Ghetoul Varșoviei, 
pretutindeni au fost copii... Răz
boiul a răpit multor părinți tot 
ce au avut aceștia mai scump 
- pe copiii lor, războiul a răpit 
multor copii tot ce au avut a- 
ceștia mai scump — pe părinții 
lor.

Nimic din toate acestea nu tre
buie să se mai întimple 1

Copiii nu se pot apăra singuri 
de dușmani — ei au insă apără
tori puternici. Sutele de milioane 
de oameni simpli, cinstiți din 
toate colțurile lumii se ridică în 
apărarea copiilor de urgiile răz
boiului.

Ca o forță uriașă, ca o stavilă 
gigantică în calea urzitorilor im
perial iști de noi războaie, se ri
dică puternicul lagăr al țărilor 
socialiste. Credincioase înaltelor 
principii umaniste și sprijinite de 
întreaga omenire iubitoare de 

candoare și tulburătoare frumusețe despre 
viața copiilor. Au desenat ceea ce cunosc 
din traiul lor de toate zilele. Școala, clasa, 
profesorii, colegii. Tabăra, jocul, excursiile, 
învățătura distractivă în sălile Palatului 
Pionierilor. Ajutorul dat mamei, fraților, su
rorilor. Colțuri pline de poezie ale orașului 
nostru, turnurile Casei Scînteii oglindin- 
du-se în apele lacurilor din preajmă, lată-i 
pe ei, copiii, ajutînd celor mari pe șan
tiere, la cules de spice, la sădit pomi. In 
trăsătura creionului peniței sau acuarelei, se 
ghicește emoția și respectul pentru oamenii 
muncii .aici au zugrăvit un miner, un oțelar, 
un tractorist, un zidar. Acești copii-artiști 
și-au așternut sufletul pe foile cu margine 
zimțată ale blocului de desen. Privești și 
totul devine limpede: ei iubesc munca, ei 
vor să devină oameni folositori patriei lor. 
Stîng-ci pe alocuri, copilărește, și-au poves
tit ei în imagini plastice viața, lată-': sînt 
pe un șantier unde fac lanț, și-și trec din 
ntînă în mină cărămizi; se află ia tablă și 
studiază harta politică a Asiei (desenată 
minuțios în tablou) ; săibătoresc pomul de 
iarnă și dansează, costumați într-un bal 
mascat.. Trăiesc o viață frumoasă, plină, 
bogată în evenimente și se dezvoltă ca ade- 
vărați copii ai vremurilor noastre. Oricît de 
mici ar fi, în caracterul lor și-a pus favo
rabil amprenta moralitatea noastră nouă.

Să vă oferim un exemplu.
Nelu Lazarovici are vreo șase ani și ju

mătate și este băiatul unei muncitoare de 
la uzinele „Republica”. Acum cîteva zile a 
refuzat o ofertă nemaipomenit de îmbietoare. 
Era vorba să plece, împreună cu mama, în
tr-o excursie la munte, la Sinaia. Putea să 
vadă acolo un castel, da, da, un castel ade
vărat, nu ca în poze. Cu turnuri și săli de 
arme, un castel în mijlocul unor pajiști fru
moase, ehei./. Și cu toate acestea. Nelu a 
declarat că el n-o să plece, pentru că el are 
treabă în București, la serbarea copiilor de 
la cămin, pe scena din sala liceului „Mihai 
Viteazu". Face parte din grupul „secerători- 
lor” și e și Ia gimnastică. La auzul acestor 
cuvinte rostite foarte răspicat mama a în
lemnit. Vasăzică acest omuleț în pantaloni 
scurți îi pune în față sarcina lui obștească.

Bineînțeles, femeia n-a dezarmat. L-a mai 
îmbiat cum a putut. „Nu pot să lipsesc, mă- 
mico, înțelegi, că stric rîndul la gimnastică”. 
„Hai Neluțule, că vorbesc eu cu tovarășa 
educatoare să refacă rîndurile și să nu se 
bage de seamă".

Pe educatoare era gafa s-o convingă, dar 
pe Nelu n-a fost chip. El n-ar fi putut să 
explice cu termeni tocmai limpezi ce este 
aceea responsabilitate, dar că simțea lăun
tric propria-i datorie, este incontestabil. 
Așadar Nelu nu va pleca de astă dată în 
excursie, (a fost la munte, nu-i vorbă, mai 
în fiecare an cu căminul; și în vara asta 
să-l căutați la Predeal între copiii muncito
rilor de la Republica) dar la serbarea de 
1 Iunie, în grupul alegoric al secerătorilor 
și în grupul gimnaștilor, va fi prezent. Pri
chindelul acesta este un viitor Om, asupra 
acestui lucru nu pot exista îndoeli.

Cu fiecare 1 Iunie apare tot mai evident: 
copiii zilelor noastre cresc în spiritul celei 
mai înalte demnități omenești. Existența lor 
este ferită de mizerie și de umilință. Cine 
nu-și amintește acele penibile, tragice ape
luri la filantropie care apăreau în presa de 
altădată, atunci cînd secretarul de redacție 
n-avea suficient material pentru a umple 
vreo coloană dintr-o pagină de mijloc : „Că
tre inimile miloase”. „Pentru sufletele cari
tabile". „Ajutați pe săraci”. Cităm dintr-un 
număr al Universului din 1935: „Orfană cu 
7 frați, roagă inimile bune s-o ajute.” Alta : 
„Văduvă și bătrînă, împovărată cu 8 copii 
roagă inimile miloase s-o ajute." Alta : „Bol
navă cu un copil mic roagă” ... Altul... 
Alta...

între 11.30 șl 12, adică între o probă la 
croitoreasă și un dineu la Athenee. „inimile 
miloase" își plimbau uneori mașina pînă în
tr-o uliță de periferie (după amiază șoferii 
trebuiau să spele în draci limuzinele înno
roiate) iar acolo, în casele gata să se pră
bușească, împărțeau batiste și punguțe cu 
fondante unor. țînci care ar fi avut urgentă 
nevoie de un pat la sanatoriile T.B.C.... 
Filantropia burgheză pentru copiii nevoiași
lor era una din cele mai rușinoase peceți 
ale societății pe care lumea noastră munci
toare, partidul muncitorilor, a răsturnat-o 
din temelii. S-a sfîrșit cu ea I

Partidul clasei muncitoare nu a precupețit 
nimic pentru ca, în noua noastră societate 
copilul din primul ceas al vieții sale, să gă
sească tot ceea ce îi este necesar dezvol
tării sale armonioase. Ochii fermecători ai 
copiilor rămîni senini, larg deschiși spre bu- 

. nurile vieții. Trei sute șaizeci și cinci de zile 
pe an și nu numai 1 Iunie — sînt zile ale 
copiilor, pentru că veșnic ei sînt în centrul 
atenției poporului.

Dacă vor, nege „foștii” sau proștii, 
Pentru ceilalți nu-i de negat 
Că surîsul copiilor noștri
E, la noi, o Problemă de Stat...

ȘTEFAN IUREȘ 
ION BAIEȘU

££iiia (Copilului
pace, țările socialiste depun e- 
forturi perseverente pentru men
ținerea și consolidarea păcii, 
pentru apărarea viitorului co
piilor.

Poporul și tineretul nostru săr
bătorește Ziua Internațională a 
Copilului afirmîndu-și hotărîrea 
de a apăra cu dîrzenie pacea, 
viitorul senin al copiilor.

PașM în viață ai copiilor din 
patria noastră sînt călăuziți de 
părinți și de școală, de organiza
țiile de pionieri și de U.T.M. 
care aplică în viață politica pă
rintească a partidului.

In noua familie, socialistă, 
care se dezvoltă în țara noastră, 
familie bazată pe principiile co
muniste de viață, copilul capătă 
cele mai minunate posibilități de 
dezvoltare, de formare a unor 
înalte trăsături de caracter. A le 
da întotdeauna copiilor un bun 
exemplu personal In muncă, in

comportarea în familie, societate, 
iată datoria tuturor părinților.

învățătorul și profesorul au 
menirea să cultive la copii tot ce 
e mai bun, mai prețios, cele mai 
folositoare deprinderi.

Partidul cere organizațiilor 
U.T.M. din școli să nu neglijeze 
nici un aspect al educației și in
strucțiunii copiilor, el veghează 
la dezvoltarea celei mai strînse 
colaborări între toți factorii care 
contribuie la creșterea copilului.

Partidul pune în fața U.T.M. 
sarcina de a se preocupa de îm
bunătățirea continuă a educației 
comuniste a copiilor, a școlarilor. 
Copiii trebuie ajutați să înțelea
gă transformările ce se petrec în 
țara noastră pe drumul construi
rii socialismului, să cunoască și 
să prețuiască mărețele noastre 
cuceriri revoluționare, realizările 
regimului democrat-popular.

Părinții, cadrele didactice, or
ganizația de pionieri ți organi

Profiluri
Uitați-vă la acești 

trei copii. Desena- 
toarea nu î-o selec
tat intr-un concurs 
de frumusețe infan
tilă. Dar că sint 
vrednici de văsuț șt 
de ilustrat, pare 
mai presus de orice 
îndoială. Sint sănă
toși, sint buni, sint 
veseli. Sint copii 
din zilele noastre. 
Dacă vreți să-i cu
noașteți mai de 
aproape, sinteni 
gata să vă facili
tăm apropierea.

Băiatul care dis
pare aproape sub 
uriașa lui căciulă 
este copil de pes
car. Vasilică Cer- 
namoriț a văzut lu
mina in comuna 
Sf. Gheorghe din 
raionul Tulcea. Ciți 
pești a văzut el 
pină acum in cei 
10 ani ai săi de 
viață, n-au văzut 
toți colegii lui de 
generație din Bucu
rești luați la un 
loc I Lui Vasi- 
’,ică îi plac expo
zițiile. La căminul 
'.ultural din comu
nă se instalase un 
colț de expoziție 
— reproduceri din 
plastica sovietică. 
Băiatul petrecea a- 
colo ore întregi sa- 
vurind fiecare ta
blou. Iar cînd a 
aflat că va fi el în
suși modelul unui 
tablou, cit pe ce să 
cadă răpus de emo
ție. Acum, vedeți 
dumneavoastră, po
zează zimbind sub
țire, fericit, puțin 
neîncrezător l oare 
într-adevăr o să 
iasă el, băiatul pes
carului ?

Dar șmecherul de 
colo ? Asta este 

Viorel Zamfirescu,

din Capitală. A- 
dresa i Bulevardul 
Muncii nr. 90. Poa
le să-ți spună și 
scara și etajul și a- 
partamentul. La cei 
aproape cinci ani, a 
da astfel de infor* 
mâții e un fleac. Am 
boxat cu el. E tare. 
Oacheș sub șepcuța 
lui, Viorel se uită 
îndelung la zidarii 
care execută finisă
rile exterioare ale 
blocului nou în 
care s-a mutat cu 
părinții și cu cei 
doi frați, li place 
treaba zidarilor, to
tuși el personal 
vrea „să se facă" 
general. Mă rog, 
tot ce se poale. 
Insă ar trebui să 
fie mai puțin ne
statornic pentru că 
nu de mult încă 
intenționa să îm
brățișeze cariera de 
marinar. E adevărat 
că mai are vreme 
să se decidă...

Cit despre Ella 
Rubbel, plinuță, 
mărturisim că nu a 
binevoit să ne dea 
prea multe cunoș
tințe despre carac
terul său sau des
pre intențiile sale. 
Și aceasta nu pen
tru că are numai 
doi ani și jumătate, 
(asta n-ar fi o pie
dică ) ci pentru că. 
pentru a da inter
viul, dolofana a fost 
adusă în casă. A 
plins pină ce i s-a 
făcut dreptate și s-a 
văzut iarăși afară, 
la soare. Trei copii, 
sănătoși, buni, ve
seli. Cerul primei 
zile de iunie se ro
tunjește albastru 
deasupra creștetului 
lor.

Pace.
M. IONES0U

Desene de TI A PELTZ
—-------- ----------------- --

zațiile U.T.M. au datoria nobilă 
de a munci pentru călirea fizică 
și educarea spirituală a copiilor, 
făcindu-i să se dezvolte ca oa
meni multilaterali, viguroși Ia 
suflet și la trup, capabili de a 
infringe greutățile, viitori cetă
țeni cărora li s-au sădit de la o 
vîrstă fragedă trăsăturile de 
bază ale omului socialist cum ar 
fi: dragostea de muncă, respectul 
față de adevăr, spiritul colecti
vist, capacitatea de a pune inte
resele obștești deasupra celor 
personale, simțul de răspundere 
față de familie și față de socie
tate, dragostea înflăcărată față 
de patrie și față de partid, devo
tamentul față de cauza socialis
mului, spiritul internaționalist, 
străin de otrava naționalismului..

Ziua Copilului este pentru noi 
toți o chemare înflăcărată de a 
lupta și muncii fără preget pen
tru a ie asigura copiilor soarele 
păcii, o viață fericită.



Foto: E. POPPER

străduie ște să îmbine în mod armonios cu
cele practice.

Comisii

Clara Geke, fiica colectivistu lui Șandor Ceke din comuna Ghio- 
rac, este elevă în anul II la Centrul școlar agricol din Salonta. 
Printre cei mai sîrguincioși elevi la învățătură se numără și a- 
ceastă tînără colectivistă. Pentru perioada de practică ea a fost 
repartizată chiar în cadrul gos podăriei colective de unde a plecat 
la școală. Gu aceeași rîvnă și interes manifestat pe băncile școlii, 
tînăra Glara Ceke se 
noștințele teoretice cu

pe hîrtie
sei noastre de exigentă șî unii 
instructori ai comitetului raional 

T. _____ — pre- U.T.M. ca, de pildă, Dumitrașcu
zentarea 'unor recenzii', organiza- Ilie, Dumitrică Gh., Anderiași Ion 
rea de seri literare etc., acțiuni 
interesante care dacă ar fi tra
duse în viată, ar duce la crește
rea numărului participanților la 
concurs. Ele însă... rămîn perma
nent ■ „obiective" care sînt tre
cute automat dintr-un plan în- 
tr-altul și apoi uitate.

De ce s-au putut petrece ase
menea lucruri, care sînt cauzele 
care au favorizat apariția unor 
asemenea manifestări ?

Principala cauză constă în fap
tul că nu toate organizațiile 
U.T.M. au considerat concursul 
ca o acțiune de care răspund în 
primul rînd ele. In nici una din 
comunele amintite mai sus comi
tetele U.T.M. .nu au analizat cu 
seriozitate munca comisiilor, mo
dul în care se desfășoară con
cursul, nu au pus această pro
blemă în dezbaterea adunărilor 
generale U.T.M. Aceste comitete 
comunale U.T.M. au considerat 
în mod greșit că existența comi
siilor de organizare a concursu
lui îi absolvă de orice răspun
dere și preocupare în acest 
meniu.

Pentru această stare de 
cruri vina principală o poartă 
miletul raional U.T.M. Noi nu 
asigurat un permanent control a- 
supra modului în care se preocu
pă comitetele comunale U.T.M. 
de organizarea și desfășurarea 
concursului,-* nu am mobilizat și 
activizat comisia raională pentru 
a controla și îndruma activitatea 
comisiilor comunale. Datorită

(Urmare din pag. I-a) 

panouri și vitrine cu cărți,

do-
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și alții au încetat să se mai pre
ocupe de modul în care se desfă
șoară concursul, mulțumindu-se 
să aducă la raion niște planuri și 
tabele formale, care rareori oglin
desc realitatea.

Toate aceste lipsuri au fost te
meinic analizate de biroul comi
tetului raional U.T.M., care a și 
luat o seamă de măsuri pentru li
chidarea lor. In primul rînd s-a 
stabilit ca membrii biroului comi
tetului raional U.T.M., aparatul 
raional să răspundă în mod con
cret de modul în care se desfă
șoară concursul în una sau două 
comurle, să controleze și să 
ajute practic munca organizațiilor 
U.T.M., a comisiilor din comunele 
respective, pentru antrenarea unui 
număr din ce în ce mai mare, de 
tineri la concurs, pentru organiza
rea cu regularitate și temeinic a 
discuțiilor finale. De asemenea 
într-o perioadă scurtă de timp, 
vom analiza în ședințe de bi
rou activitatea comitetelor U.T.M. 
din 
merge cel mai slab, 
brii comisiei raionale de 
ganizare a concursului se depla
sează acum cu mai multă regu
laritate pe teren, dînd ajutor 
practic comisiilor comunale. De 
asemenea în luna mai, în colabo
rare cu secția de învățămînt și 
cultură a sfatului popular, am 
organizat o consfătuire cu toți 
bibliotecarii din raion, consacrată 
în special problemei organizării 
și desfășurării concursului „Iu
biți cartea".

Toate acestea au făcut să se 
simtă într-adevăr o înviorare 
concursului în satele 
nostru. Noi nu ne vom 
aici. Vom continua să 
o muncă mai susținută 
larizare a concursului, 
rare a tinerilor pentru a înțelege 
cartea citită, pentru a face din con
curs un mijloc și mai eficace de 
educare comunistă a tineretului.

comunele unde concursul 
cel mai slab. Mem- 

comisiei raionale de ar

a 
raionului 
opri însă 
ducem și 
de popu- 

de ajuto-

Fata din Kiev (seria I-a) — Pa- 
tria. București; Edeș Anna — Re
publica, Gh. Doja ; Favoritul 13 
Magheru, Lumina, Grădina 13 Sep
tembrie, 8 Martie, Drumul. Serii ; 
Lady Hamilton — V. Alecsandri, 
Grădina Dina-mo (cal. Floreasoa 
20—22), Arta. Miorița ; Trenul prie
teniei — I. C. Fritru, înfrățirea 
tntre popoare, 1 Mai ; Zmeul de la 
capătul lumii — Central ; O slujbă 
importantă — 13 Septembrie. Cul
tural. G. Coșbuc; Oleko Dundici
— Victoria, Vasile Roșită, Alex. 
Sabia ; Program de filme docu
mentare și de desene animate — 
Timpuri Noi. Alex. Popov ; Stea- 
gu-l pe turnuri — Tineretului. Au
rel Vleicu ; Dorința — Libertății ; 
Mingea — Grivifa : Intre noi pă
rinții — 8 Mai; Ivan cel Groaznic 
(seria D-a) - Unirea : Grădina
rul spaniol — Volga ; Amigo — 
Flacăra ; Haiducii — Munca ; 
Melba — Popular; Facerea lumii
— Ilie Pintilie ; Orașul liber — M.
Eminescu ; Cei 44 — N. Bălcescu ; 
Misiune specială — Olga Bancic ; 
In Intimpinarea fericirii — G. Ba- 
oovia ; Nascufi în furtună — 16
Februarie; Capcana lupilor — B. 
Delavrancea ; Ivan cel Groaznic — 
(seria I-a) — 30 Decembrie ,-
Mandy — Clubul C.F.R. „Grivita 
Roșie" : Prima zi — Clubul ,,Bo- 
leslaw Bierut".

Timpul probabil

Pentru următoarele trei zile in 
tară: vremea se menține nestabilă 
și favorabilă ploilor temporare și 
sub formă de averse, ma.i ales la 
începutul intervalului Vînt potrivit 
cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura în creștere minimele 
vor oscila între 4 și 16 grade, iar 
maximele între 16 șl 27 grade.

Printre tinerii scriitori care se 
îndeletnicesc în mod constant cu 
genul reportajului literar, obținînd 
succese valoroase în acest domeniu, 
se numără și Pop Simion. Noul său 
volum de reportaje „Paralela 45°“, 
apărut în Editura Tineretului, ne 
definește cu m*i multă claritate 
profilul său artistic, îndreptățin- 
du-ne să-] considerăm ca pe unul 
din cei mai iscusiți reporteri lite
rari.

Pentru a oferi o imagine multi
laterală și variată a realităților 
patriei noastre, a peisajului ei so
cial-economic, cultural și uman, 
Pop Simion a recurs la un proce
deu ingenios și sugestiv și anu
me a străbătut locurile aflate pe 
traiectoria din țara noastră a para
lelei 45°. Străbătînd astfel țara, de 
la hotarul de apus pînă la malul 
mării, scriitorul a avut posibilita
tea să cerceteze și să observe o 
mare diversitate de fapte și situa
ții, care alcătuiesc în ansamblu o 
frescă vie a frumuseții vieții pe 
care o trăim, oferindu-ne totodată, 
în plan secund și interesante 
retrospective în istoria, arta și tra
dițiile valoroase ale poporului no
stru. Scriitorul și-a început dru
mul la Oravița, continuîndu-1 prin 
Anina, prin Băile Herculane și 
Tîrgu Jiu, pe la uzina de sodă de 
la Govora și salinele de la Ocnele 
Mari, printre schelele petrolifere 
din Gorj și fabrica de industriali
zare a lemnului de la Curtea de 
Argeș, la centrala termoelectrică 
de la Doicești și rafinăriile petro- 
lifere din Valea Prahovei, apoi 
prin satele colectivizate din Bără
gan, încheindu-1 printre pescarii 
din Deltă.

înzestrat ou un fin spirit de ob 
servație, cu o reală și subtilă pu
tere de pătrundere. Pop Simion a 
reușit să seziseze ceea ce este e- 
sențial și specific fiecărei așezări 
prin care a drumețit. Ceea ce l-a 
atras cu deosebire pe Pop Simion 
în drumurile sale, zugrăvite fiind 
cu entuziasm și vibrant sentiment 
patriotic, au fost in primul rînd 
impunătoarele realizări aocial-eco-
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Conferința de presă 
cu reprezentanți ai teatrului 

„Berliner Ensemble"
Simbătă dimineața a avut loc în 

Capitala o conferință de presă or
ganizată de Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii și Uniunea Zia
riștilor din R. P. Romînă cu re
prezentanți ai cunoscutului teatru 
din R. D. Germana „Berliner En
semble".

Au fost de față Withelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București și membri ai ambasadei-

Dramaturgul Joachim Tenschert, 
secretarul literar al lui „Berliner 
Ensemble", a vorbit ziariștilor des
pre bogata activitate a teatrului 
creat de Bertolt Brecht și despre 
perspectivele sale de viitor. Vorbi
torul a arătat ca în repertoriul lui 
„Berliner Ensemble" figurează la 
loc de cinste piesele lui Bertolt 
Brecht, lucrări din dramaturgia 
sovietică, a țărilor de democrație 
populară și a celorlalte țări.

Vorbind despre tanga răspîndire 
și prezentarea de către teatre din 
diferite țărj a pieselor lui Brecht, 
Joachim Tenschert a subliniat va- 
ioroasa interpretare dată de colec
tivul Teatrului Muncitoresc C.F.R. 
piesei „Domnul Puntiila și sluga sa 
Matti".

Răspunzînd întrebărilor puse de 
ziariști, artista Helene Weigel, 
laureată a Premiului Național, a 
vorbit despre preocuparea teatru
lui pentru formarea de noi cadre 
de actori și regizori. ■ Bertolt 
Brecht, inițiatorul lui „Berliner 
Ensemble*, a dovedit în decursul 
activității sale o mare grijă, nu 
numai față de mivelul de prezenta
re a pieselor înscrise în repertoriul 
teatrului, dar și pentru creșterea 
de tineri regizori și interpreți. Vor-

bitoarea a relevat apoi importanța 
pe care o are studierea și cunoaș
terea profundă a realității pentru 
munca actorului. Helene Weigel a 
amintit în continuare condițiile 
grele în care și-a început activita
tea teatrul berlinez.

Actorul Ekkehard Schall, inter
pretul lui Andrea din piesa „Viața 
lui Galileu" și regizorul Lothar 
Bellag au scos în evidență preo
cuparea colectivului „Berliner En
semble" de a prezenta piese cu te
matica sociala care să intereseze 
și, în același timp, să poată fi uti
le spectatorului de astăzi.

Oaspeții au arătat că legăturile 
dintre „Berliner Ensemble" și 
spectatorii săi sint deosebit de rod
nice. Artiștii teatrului se deplasea
ză frecvent în uzine și în școli ; au 
loc conferințe pregătitoare ale 
spectacolelor, discuții ample pe 
marginea interpretării și montării. 
In toamna anului trecut, de pildă, 
au fost organizate aproape 70 de 
conferințe pregătitoare și discuții 
cu spectatorii.

In încheiere, în numele conduce
rii Uniunii Ziariștilor și al celor 
prezenți, tov. Victor Bîrlădeanu a 
mulțumit reprezentanților lui „Ber
liner Ensemble" pentru răspunsuri
le date ziariștilor, arătind totodată 
puternica impresie pe care au pro'- 
dus-o spectacolele lor în rîndurile 
publicului romînesc.

In cursul aceleiași zile, membri 
ai colectivului „Berliner Ensem
ble" s-au întâlnit cu actori, re
gizori și pictori scenografi ai tea
trelor din Capitală.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Cu prilejul celei de-a 50-a ani

versări a apariției lucrării lui 
Vladimir Ilici Lenin, Materialism 
și empiriocriticism, luni 1 iunie 
a.c., ora 9,_ va avea loc în aula 
Academiei 
ne festivă 
bătoriri.

R. P. Romîne, o sesiu- 
consacrată

dor Popescu și Cik Damadian, 
membri în comitetul de conducere 
al Ligii.

Intîlnirea a 
feră cordială.

decurs într-o atmos-

acestei săr- ★
amiază, acad. prof.

★ 
la amiază, 

de fotbal
membrii se- 
a Algeriei,

Sîmbătă la amiază, acad. prof, 
dr. Josef Charvat, președintele So
cietății de endocrinologie din 
R. Cehoslovacă, care ne vizitează 
țara la invitația Societății Știin
țelor Medicale din R. P. Romînă, 
a ținut în aula Academiei R. P. 
Romine conferința intitulată „Re
lația dintre procesul' de îmbătrînire

Sîmbătă 
lecționatei 
care se află în turneu în țara 
noastră, au făcut o vizită la se
diul Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa. Oas
peții au fost întîmpinații de prof, 
univ. Stanciu Stoian, secretar ge- ... . .
neral al Ligii, Sanda Rangheț, dr. ?* glandele endocrine . 
Florica Bagdasar, prof, univ. Tu- (Agerpres)

Libertate pentru eroul
Acropolei!

O 
care 
mai ......
bănuia că va intra în istorie. 18 
ani s-au scurs de atunci... Peste 
Atena se lăsase o pinză cernită. 
Pe Acropole flutura cu nemer
nică cutezanță drapelul cu zvas
tică. SS-iști cu arme automate 
și miini mînjite de ■ singe- îl 
vegheau. “ 
pel ui ce 
hitler ism 
ore, milenara Acropole 
fost pingărită.

noapte de mai ca acelea pe 
poeții le cintă. O noapte de 
despre care poate nimeni nu

Zadarnică veghe: ara- 
simboliza sălbatecul 

a fost smuls. Cîteva 
n-a mai 

Fapta aceasta a 
răscolit Grecia, a fost un semnal 
ce vestea apriga bătălie împotriva 
cotropitorilor. Numele celui ce a 
săvîrșit înălțătoarea faptă era în
văluit în anonimat. Poporul l-a 
numit însă simplu, cu o simpli
tate emoționantă „eroul Acropo
lei". Acestui erou, hitleriștii îi 
hărăziseră moartea. Hitler perso
nal a ordonat executarea. Se po
vestește că un comunicat special 
al comandamentului hitlerist fusese 
răspindit în toată Grecia. Sentința 
a rămas totuși o simplă inscripție 
pe o foaie de hîrtie. Eroul Acro
polei nu a ajuns în lata plu
tonului de execuție. El continua 
cu abnegație lupta, era prezent în 
rezistența antihitleristă. Intr-o 
zi, poporul a cunoscut nu
mele eroului. II chema Manolis 
Glezos. Doar 19 ani avea studen
tul Glezos de la Universitatea de 
înalte studii comerciale cînd în 
mai 1941 a făptuit minunatul 
său act de eroism, act căruia un 
cunoscut istoric grec i-a acordat 
un loc de onoare în istoria Gre
ciei moderne.

Poporul i-a dăruit lui Glezos 
întreaga sa dragoste. Dușmanii 
poporului s-au temut de el și au 
încercat să realizeze ceea ce nu 
au reușit hitleriștii. In anii de 
după furtuna războiului, de 8 ori 
i s-a răpit libertatea lui Glezos. 
Din nou o condamnare la moarte 
a fost rostită împotrivă-i. Scria a- 
cum cîțiva ani mama Iui Glezos : 
„Cu inima strînsă eu mă duc din 
nou la aceeași închisoare, fără să 
știu dacă îl voi găsi viu sau mort. 
O, de cîte ori eu mă încurc, con
fund epocile și mă aștept să văd 
călăii hitleriști la porțile închi
sorii. Insă spre marea mea ne
norocire, întîlnesc gardieni greci, 
eu o mamă greacă care așteaptă 
ca patria să dea fiului meu re
compensa morală care i se cuvi
ne după sacrificiul său în timpul 
ocupației...*.

Acum, Glezos se află din nou

în temniță. A fost smuls din si
nul familiei, de lingă micuțul său 
Nikos, de lingă tovarășii săi în
tr-o seară de decembrie 1958. In 
căsuța modestă, prinsă în brîul 
unui gard, răsărită undeva pe o 
colină periferică, au năvălit po
lițiștii din nou răpindu-i libertatea 
lui Glezos. El a fost întemnițat în 
cel mai

Eroul 
fiilor... 
cuvinte 
cinstit!

Cum anume poate fi justificată 
aruncarea în închisoare a eroului 
național al Greciei ? Explicațiile 
oficiale sînt de o inconsistență ce 
nu Tezistă confruntărilor cu ade
vărul. Glezos este acuzat că, în 
august 1958, într-una din nopți, 
s-ar fi intîlnit chipurile în locuința

strict regim de izolare. 
Acropolei în dosul gra- 
Simpla rostire a acestor 
indignează pe orice om

mai activă. Cunoscutul jurist en
glez Ralph Millner care a vizitat 
Grecia și a studiat „cazul Gle
zos" a declarat că a ajuns la 
concluzia că acuzațiile ce au fost 
aduse eroului national grec sînt 
nefundamentate. E semnificativ 
pentru larga campanie în favoa
rea lui Glezos ce se desfășoară 
in Grecia că un om politic ca . 
Țsaldaris, fost președinte al Con
siliului de Miniștri a declarat t . 
„Nici una din acuzațiile aduse . 
lui Glezos nu este reală". Un 
locuitor din insula Tasos, D. Fo
mas scria intr-un ziar atenian : 
„Pînă cînd va mai ignora guver
nul protestele organizațiilor, oa
menilor simpli și fruntașilor Gre
ciei ? Aceste proteste v6r sosi pî
nă cînd Greciei îi va fi redat acest 
fiii demn". Din toate colțurile lumii 
vin mesaje ce cer libertate pen
tru Glezos. Numele lui a devenit 
cunoscut pe toate continentele. 
II întîlnești în paginile ziarelor 
ce apar în cele mai diferite limbi.

Politica nerealistă a Greciei, pe 
plan extern, de participare la gru
pări militare agresive, de accepta
re a instalării de baze pentru ra
chete americane pe teritoriul 
său, politica de ignorare a necesi
tății unei trainice înțelegeri bal
canice, s-a tradus în domeniul vie
ții interne printr-o suită de măsuri 
antidemocratice, prin restrîngerea 
libertăților cetățenești. Pusă în si
tuația de a nu putea acționa inde
pendent, silită să accepte dure
roase compromisuri în probleme 
naționale de importanță covîrși- 
toare, Grecia a pășit pe un drum 
ce nu este conform cu interesele 
ei vitale și cu interesele păcii.

Opinia publică din Grecia, oa
menii cinstiți de pretutindeni a- 
mintindu-și pagina de istorie 
scrisă pe Acropole, acum 18 ani, 
în mai 1941, cer libertate pentru 
Glezos.

Cer libertate în numele rațiunii. 
Ger libertate în numele dreptății. 
Cer libertate în numele intere

selor păcii.
EUGENIU OBREA

★
surorii sale cu un conducător al 
partidului comunist, aflat în ilega
litate, act ce este considerat ca 
fiind... spionaj. (De altfel, man
datul de arestare a fost emis pe 
baza unei legi de pe vremea dic
taturii fasciste a lui Metaxa). 
Mai întîi — acuzația este falsă : 
ea nu este dovedită prin probe 
materiale. In al doilea rînd — sim
pla întîlnire cu un conducător co
munist nu poate fi calificată ca 
fiind spionaj oricită echilibristică 
cu coduri de legi s-ar face la Ate
na. Să amintim doar că nu puțini 
sînt acei politicieni și publiciști 
greci, cu notorii opinii de dreap
ta, ce au stabilit contacte cu frun
tași comuniști. In plus, nu este 
un secret că partidul E.D.A. — 
din care face parte Glezos — s-a 
pronunțat deschis, chiar de 
tribuna parlamentară, pentru le
galizarea Partidului Comunist 
Grec.

Atunci de ce au fost formulate 
asemenea acuzații împotriva lui 
Glezos ? E limpede că avem de-a 
face cu o înscenare judiciară, cu 
o manifestare antidemocratică 
menită să intimideze opinia pu
blică greacă ce a devenit mereu

Cu prilejul împlinirii a 18 ani 
de cină Manolis Glezos a smuls 
de pe Acropole drapelul cu zvasti
ca, devenind erou ol poporului 
g~ec, Uniunea Ziariștilor din R. P, 
Romînă a trimis Sindicatului zia
riștilor greci o telegramă prin care, 
în numele ziariștilor din R. P. Ro
mînă, cere cu hotărire eliberarea 
lui Manolis Glezos, laureat al 
Premiului Internațional al Ziariș
tilor, mîndrie a ziariștilor demo- 
erați din toată lumea, pildă ■ de 
luptător neînfricat pentru adevăr, 
libertate și pace.

★
Comitetul foștilor deținuți și de

portați antifasciști din R. P. Ro
mînă a adresat primului ministru 
al Greciei o telegramă prin care 
susține acțiunea Comitetului inter
național pentru apărarea lui Ma
nolis Glezos și cere eliberarea sa, 
ca mare cetățean grec și erou al 
rezistenței antifasciste grecești și 
europene.

O telegramă cu un conținut a- 
semănător a fost adresată de că
tre Comitet ambasadorului Greciei 
la București.

OE SA CITIM

la

Utemiștii Ioana Gurbui șt Gheorghe Griștnaru din secția F4 de confecționat caiete a fabricii de 
hîrtie „Steaua roșie* din Bacău

EXPERIENȚA OOMSO- 
MOLULUI

Kazakova — Pentru 
dreptul de a purta numele de 
brigăzi ale muncii comuniste.

A. Șkrabov — O șezătoare 
despre tradițiile ruse.

Gomazkov 
monument.

Z.

V. 
unui

Istoria

s.
lectronici, roboții și omul".

E. Simion — Literatura 
aventuri.

loachim „Creierii

Pop Simion: „Paralela 45
nomice ale vremii noastre de a- 
cum, ale regimului nostru demo
crat-popular, precum și profilul 
moral al oamenilor noi, construc
tori ai socialismului. Asupra ace
stor realități și a acestor oameni 
Pop Simion insistă cu precădere în 
cea mai mare parte a reportajelor 
cuprinse în volum, manifestîndu-și 
bucuria și mîndria de a le fi con
temporan și cronicar. Poposind, de 
pildă, în Anina, scriitorul subli
niază faptul că acest oraș „s-a năs
cut sub zodia și în ritmul epocii 
noastre". In trecutele vremuri, a- 
rată Pop Simion, Anina „era o a- 
șezare rurală, în care mizeria și 
promiscuitatea lucrau în voie". 
Astăzi însă, a devenit un impor
tant centru carbonifer, înzestrat cu 
cele mai moderne mijloace tehni
ce, un oraș străbătut de elanul 
muncii constructoare, minerii tră
ind în blocuri confortabile, avînd 
la dispoziție toate instituțiile nece
sare unei bogate vieți materia
le și spirituale.

Pătrunzînd în esența fenomene
lor, Pop Simion a sezisat ritmul 
nou, trepidant, al muncii petroliș
tilor din ținutul Olteniei, dedicată 
imbelșugării patriei noastre în 
drum spre socialism. Petroliștii în 
frunte cu comuniștii, sînt oricind 
gala să-ți dăruie toate puterile 
pentru construcția socialistă. A- 
prinzîndu-se coșul de gaze al unui 
rezervor de țiței, comunistul 
Scînteie Niculaie nu își precupe
țește viața pentru a înlătura incen
diul care amenința întreaga rafină
rie. El se urcă sus pe rezervor și, 
deși, inginerul îi spune să coboare 
pentru Că a chemat pompierii, el 
intră cu curaj în mijlocul flăcări
lor, din dorința fierbinte de a a- 
păra și salva neîntîrziat bunul po
porului. El săvîrșește această faptă 
din adîncă convingere. însuflețind 
și pe alți muncitori. La Govora, în 
fața marelui șantier al uzinei de

sodă, scriitorul reporter a înțeles 
că asistă la cucerirea unei noi vie; 
torii a poporului nostru muncitor. 
Descriind iureșul muncii, construc
țiile anexe ale uzinei, care vor lu
cra într-o strinsă interdependența, 
scriitorul demonstrează că ridica
rea acestui complex industrial în- 
tr-un Joc aparent izolat, printre 
dealuri spîne, nu este un lucru ha
zardat. „Acest îndrăzneț act de in
dustrializare —- scrie Pop Simion 
— își are rațiunea sa proprie ma
joră și răspunde unui adevăr pe 
cît de simplu, pe atît de înțelept. 
Sub dealuri se găsesc zăcăminte de

Cronica literară
sare ce niciodată nu vor putea fi 
epuizate pentru consumul comun. 
Spre nord-vest, la Pietreni-Bistrița, 
se află zăcăminte de calcar. Iată 
deci cele două elemente — sarea 
și varul — trebuie doar silite să-și 
dea un loc de întîlnire pentru a 
rezulta ceea ce în chimie poartă 
simbolul Natriu-Clor — adică soda. 
Și acest mare loc de întîlnire va 
fi uzina chimică 
vora“.

La uzina de 
lemnului de Ia 
la eentrala termoelectrică 
Doicești, în gospodăriile colective 
din Bărăgan și la pescăriile din 
Deltă, Pop Simion a sezisat același 
ritm nou, dinamic, izvorîtor de 
bucurie și belșug, al vieții pe care 
o trăim azi. Pop Simion elogiază 
cu căldură minunatele transformări 
social-economic din țara noastră, 
redă imagini emoționante și con
vingătoare despre viața nouă a ce
lor ce muncesc din patria noastră. 
Din păcate, adesea, tînărul scrii
tor nu reușește să pătrundă în 
profunzime esența acestor schim
bări de însemnătate istorică petre-

industrializare a 
Curtea de Argeș, 

de la

4h > X Constantin Popescu e fericit în
v • • munca pe care o face, în viața pe

care o duce acum ca muncitor ; 
ți-a luminat mintea și inima la 
izvoarele științei, însușindu-și te
meinice și diverse cunoștințe. Ase
menea brigadierului de sondă mai 
sînt numeroși oameni despre care 
Pop Simion arată că și-au găsit 
fericirea în munca de creație so
cialistă : și tînărul Alexandru 
Grigorescu, care, deși dorea să se 
facă actor. a renunțat totuși la ca
riera teatrală dăruindu-se eu elan 
muncii de plantare a sondelor pe
trolifere ; tînărul gazetar Florea 
Gheorghe care scoate singur, cu 
un nestăvilit clan, ziarul „Sondo
rul", tînărul Rateș Gheorghe, șeful 
de tură la secțiile de exploatare' 
ale termocentralei de la Doicești ; 
Daria, tînăra chimistă din Deltă 
care muncește plină de entuziasm 
pentru extragerea unor prețioase 
substanțe din solzii de pește, și 
atîția alții. Reportajele lui Pop Si
mion oferă un bogat caleidoscop 
uman, demonstrează că în vremea 
noastră de azi cresc oameni cu o 
conștiință nouă, revoluționară, de
votați cauzei poporului, înzestrați 
cu deosebite calități morale, pe 
care le dăruie cu bucurie luptei 
pentru făurirea socialismului.

Pop Simion reușește — cu ex
cepția unor pagini în care plătește 
un anumit tribut originalității 
cu orice preț, exotismului — să ne 
comunice imagini vii, autentice, pli- 

m_  ______  _ ___ o_ ____ ne de forță de convingere, din cea
un om cu adevărat fericit. Pentru litățile luminoase ale vieții noastre 
meritele sale el a fost ales deputat 
în Marea Adunare Națională a 
R. P. Romîne.

Oameni asemănători minerului 
Constantin Cazacu sînt mulți zu
grăviți în reportajele lui Pop Si
mion. Scriitorul reliefează cu pre
dilecție figurile tinerilor. Iată-1, 
de pildă, pe tînărul brigadier de 
sondă Constantin Popescu, El este 
al cincisprezecelea copil în casa 
Unui țăran sărac. Toți frații lui ră
măseseră la munca câmpului. El 
și-a simțit îusă inima atrasă spre 
munca din industria petroliferă. Și

cute în viața poporului nostru ți 
nu scoate la iveală pregnant rolul 
comuniștilor în mobilizarea oame
nilor muncii la faptele mărețe de 
zi cu zi ale construirii socialismu
lui. La acest lucru trebuie să se 
gîndească tînărul scriitor pentru 
lucrările sale de viitor.

Reportajele lui Pop Simion sînt 
valoroase în ceea ce privește con
turarea distinctă a figurilor oame
nilor noi, a oamenilor muncii care 
se dedică cu pasiune și încredere 
luptei pentru construirea socialis- 
mului> In volumul său se întâlnește 
o amplă galerie de portrete ale oa
menilor muncii caracteristici vre
mii noastre de azi, înzestrați cu 
înalte trăsături 
Pop Simion îi zugrăvește cu talent, 
în linii clare. Scriitorul pătrunde 
în biografia acestor oameni, le 
descifrează evoluția destinului lor, 
le cunoaște sufletul, sentimentele și 
năzuințele, le reliefează entuzias
mul și dragostea de muncă, încre
derea în frumusețea și trăinicia 
vremurilor noi. Pop Simion de
monstrează că mulți oameni au pu
tut cunoaște cu adevărat un destin 
luminos numai în vremea noastră 
de acum. Astfel, minerul șef de 
echipă Constantin Cazacu, odinioa 
ră orfan și slugă, a putut prin aju
torul partidului să ajungă astăzi

morale, pe care

de acum. La baza reportajelor sale 
stă trăirea intensă a faptelor și 
evenimentelor zugrăvite, cercetarea 
atentă, plină de dragoste a reali
tăților vieții noastre noi, contopi
rea organică cu sufletul oamenilor 
noi întâlniți în drumurile sale. Ca 
pacitatea de emoționare și convin
gere a reportajelor sale rezidă și 
în stilul nuanțat, expresiv, de o 
simplitate atrăgătoare.

TEODOR VIRGOLICI

(Agerpres)

Casa de Economii și Consemna- 
țîuni face cunoscut că la tragerea 
la sorți lunară din 30 iunie 1959 
a obligațiunilor C.E.C.. în afara 
celor 861 cîștiguri în valoare.de 
1.000.000 lei, se vor acorda în 
plus premii speciale: motocicletă, 
televizoare, frigidere, mașini de cu
sut, aparate de radio, biciclete, 
ceasuri de mînă, precum și excursii 
în U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria.

Asemenea premii speciale în 
obiecte și excursii în străinătate, 
vor fi acordate și la tragerea la

sorți suplimentară din 31 decem
brie 1959, in afara celor 519 cîștb 
guri între 800 și 100.000 lei.

Atît la tragerea la sorți lunară 
din 30 iunie, cît și la tragerea la 
sorți suplimentară din 31 decem
brie 1959, participă cu drept de 
cîștig toate obligațiunile procurate 
pînă în prezent, precum 
care vor fi procurate pînă 
de 29 iunie 1959 inclusiv.

In primele 10 zile ale 
luni, obligațiunile C.E.C. se pot 
procura fără diferență de preț.

• Echipa Dinamo Moscova a ob
ținut cea de-a șasea victorie în 
campionatul unional, învingînd cu 
3—1 formația Dinamo Tbilisi. 
După acest meci Dinamo Moscova, 
care conduce în clasament cu 13 
puncte din 14 posibile, a plecat în 
R.P.F. Iugoslavia unde va între
prinde un turneu de trei meciuri. 
Fotbaliștii sovietici vor juca la 2 
iunie la Belgrad cu echipa Steaua 
Roșie, la 5 iunie la Zagreb cu Di
namo, și la 9 iunie la Split cu 
Hajduk.

In cei 36 de ani de la înființa
rea sa echipa Dinamo Moscova a 
susținut peste 60 de întâlniri inter
naționale.

• Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi în jurul orei 18 
pe programul I repriza a doua a 
întîlnirii de fotbal dintre echipele 
Dinamo București și Rapid Bucu
rești din cadrul campionatului ca
tegoriei A.

• In runda a 8-a a turneului 
internațional de șah de la Zurich 
marele maestru sovietic Mihail Tal 
l-a învins în 31 de mutări pe el
vețianul Walter, Duecksteir, a cîș- 
tigat la Barcza, Larssen la Niever- 
galt și Bend la Keller. Partida 
Olafsson—Donner s-a terminat re
miză.

. După 8 runde în clasament con
duce marele maestru sovietic Tall 
cu 6’/2 puncte, urmat de Fischer 
(S.U.A.) cu 5 puncte și două par
tide întrerupte.
• Simbătă, în campionatul curo 

pean masculin de baschet de la 
Istanbul, echipa R. P. Romine a 
jucat cu formația R. P. Bulgariei. 
Basclietbaliștii bulgari au obținut 
victoria cu scorul de 53 52 
(24-28).

și cele 
la data

fiecărei

• Echipa Selecționată de fotbal 
a Algeriei, alcătuită din jucători 
care au părăsit cluburile franceze, 
va susține luni pe stadionul Repu
blicii al treilea joc de la sosirea 
în țara noast-ră. Fotbaliștii alge
rieni vor întiini în nocturnă cu în
cepere de la ora 20 echipa sindi
catului Petrol și Chimie.

• Actuala ediție a competiției ' 
internaționale de tenis de cîmp j 
pentru tineret „Cupa Galea" reu
nește echipe din 16 țări. Jocurile 
din preliminarii se vor desfășura 
pînă la 19 iulie. Echipa R.P. Ro
mîne face parte dintr-o grupă ală
turi de echipele Franței, Monacou-
lui și Elveției. In urma tragerii la 
sorți s-a stabilit ca în primul meci 
echipa R.P. Romîne să întîlnească 
formația Monaco, iar Franța să 
joace cu Elveția. Echipele ciștigă- 
toare din aceste partide se vor în
tiini într-un meci decisiv pentru a 
desemna formația calificată pentru 
turneul final ce va avea loc la • 
Vjchy între 23 și 27 iulie.

Lotul echipei franceze pentru a- 
ceasta competiție este alcătuit din 
Bresson. Boutboul, Renavand și 
Vaubrun.

• In cadrul lucrărilor Comitetului 
executiv al Asociației internaționa
le de box amator (A.I.B.A.) de la 
Lucerna s-a stabilit printre altele* 
ca viitoarea ediție a campionatelor 
europene de box să se' desfășoare 
la Zagreb sau Belgrad în anul 
1961. Pentru organizarea campio
natelor europene din 1963 și-a de
pus candidatura federația de spe
cialitate din R, D. Germană,

valoare.de


Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice în R. P. Albania

Conferința de ia Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe

Berlinul occidental trebuie să devină
un oraș liber

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko
le permite să țină sub con-

aduce un folos

Premiera piesei 
.Steaua fără numea 

la Varșovia

GENEVA 30 (Agerpres). — Co-' 
gespondență specială: Simbătă a 
avut loc la Palatul Națiunilor din 
Geneva cea de-a 13-a ședință ple
nară a Conferinței miniștrilor Afa
cerilor Externe.

Ședința a fost prezidată de mi
nistrul britanic de Externe, Selwyn 
Lloyd. Ședința a fost consacrată 
discutării problemei Berlinului. 
Primul a luat cuvîntul A. A. Gro
mîko, mirflstrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

In cursul schimbului de păreri 
cu privire la Tratatul de pace cu 
Germania a spus A. A. Gromîko 
delegația sovietică a avut deja po
sibilitatea de a expune unele con
siderente în problema Berlinului.

Dacă ne referim a spus Gromîko 
la perioada cînd au fost elaborate 
acordurile între aliați cu privire 
la Berlin și ne amintim de situa
ția din acele vremuri, trebuie să 
recunoaștem că, de bună seamă, 
singurul lucru care nu a suferit 
schimbări în ultimii 14 ani este 
regimul de ocupație din Berlinul 
occidental. Peste tot însă, în în
treaga Germanie au avut loc 
schimbări care au înlăturat însăși continuare A. A. Gromîko, este de 

a se înlocui acordurile cvadripar- 
tite. pregătite încă în timpul războ
iului, cu un acord nou care să co
respundă acestui scop. Dacă se va 
manifesta hotărîrea de a obține a- 
ceasta, este neîndoielnic că acest 
acord va fi elaborat.

Nu este necesar să vorbim acum 
în amănunt despre atitudinea dele
gației sovietise față de propunerile 
celor trei puteri în problema Berli
nului, întrucît am făcut acest lu
cru mai înainte.

Este însă necesar să repet din 
nou că propunerile puterilor occi
dentale referitoare la Berlin sînt 
de la un capăt la altul inaccepta
bile. Ele nu pot constitui obiectul 
unor discuții.

Propunerile concrete ale guver
nului sovietic în problema Berlinu
lui sînt cunoscute tuturor partici- 
panților la conferință, Dună ce a 
expus pe scurt esența acestor pro
puneri, A. A. Gromîko a spus în 
continuare: Guvernul sovietic por
nește de la principiul că pot și tre
buie să fie elaborate garanții pen
tru existența independentă și liberă 
a orașului liber Berlinul occidental- 
și pentru relațiile lui neîngrădite 
atît cu țările din Est cît și cu cele 
din Vest, garanții d« natură să 
spulbere orice îndoială în legătură 
cu intențiile participanților la 
acordul cu privire la • statutul 
Berlinului occidental și să asigure 
o situație stabilă și de. neclintit 
Berlinului occidental ca unitate 
politică de sine stătătoare. Stipu
lațiile cu privire la garantarea sta
tutului de oraș liber ar putea, după

care
trol viață obștească, politică, eco
nomică și culturală a acestei părți 
a orașului. Potrivit declarațiilor 
oficiale din 5 mai 1955, cei trei 
comandanți aliați pot anula legile 
date de autoritățile din Berlinul 
occidental ,,în cazul cînd ele nu 
corespund legislației aliate sau al
tor masuri ale autorităților aliate 
sau dreptului autorităților aliate1*.

Nu este oare momentul să recu
noaștem ca nejustificat amestecul 
în treburile interne ale germanilor 
și să renunțăm la acest amestec ? 
După părerea guvernului sovietic 
acest moment a sosit de mult.

Trebuie să pornim de la bun 
început de la recunoașterea nece
sității ca participant» la conferință 
să-și unească eforturile pentru a 
face ca situația din Berlin să co
respundă situației create în Ger
mania și necesității întăririi păcii 
și securității popoarelor euronene. 
Sarcina conferinței noastre în pro
blema Berlinului, a subliniat în

baza acordurilor cvadripartite cu 
privire la Berlin ; din punct de 
vedere statal, politic și economic 
partea occidentală a orașului a de
venit acum o insulă pe teritoriul 
R.D.G., în jurul căreia se dezvol
tă și se întărește deja de zece ani 
un nou stat german Republica De
marată Germană.

Cind vorbim despre problema 
Berlinului, ne referim în primul 
rînd la lichidarea regimului de o- 
cupație în Berlinul occidental și nu 
este vorba numai de a lichida co
mandamentele străine din Berlin, 
de a da jos panourile cu inscrip
țiile : „Acum intrați în sec-torrl 
american al Berlinului" fixate 
acum 14 ani. Este necesar să se 
înlăture situația anormală existen
tă în; care Berlinul occidental, ca 
urmare a menținerii artificiale a 
regimului de ocupație, este folosit 
de puterile N.A.T.O. inclusiv 
R.F.G., și de unele cercuri extre
miste din Germania occidentală, 
pentru desfășurarea unei activități 
subversive și a unei propagande 
dușmănoase împotriva U.R.S.S., 
R.D.G. și a altor țări socialiste.

Situația periculoasă din Berlin 
este complicată și de faptul că 
cete trei puteri de ocupație, am- 
plasîndu-și trupe în centrul R.D.G., 
consideră posibil să ignoreze acesț 
•ta-t, guvernul lui, legile lui.

Autoritățile militare din S.U.A., 
Anglia și Franța mențin în Berli
nul occidental puterea nelimitată

----- Q------

Șomeri 
sub 20 ani

părerea noastră, să fie expuse in
tr-un document special semnat de 
cele patru puteri.

După cum a declarat deja ofi
cial, guvernul R. D. Germane este 
dispus ca, in ce îl privește, sa ga
ranteze Berlinului occidental sta
tutul de oraș liber și legături li
bere cu lumea exterioară.

Se pune intrebarea : cine trebuie 
să supravegheze respectarea sta
tutului de oraș liber ? Probabil că 
pentru aceasta va fi necesar să se 
creeze un organ special. Un ase
menea organ ar putea fi după pă
rerea noastră, o comisie perma
nentă alcătuită din reprezentanții 
celor patru puteri și R. D. Ger
mană. Noi nu considerăm insă că 
această comisie ar fi ceva de genul 
unei autorități supreme pentru 
orașul liber. Ea nu trebuie să aibă 
vreo funcție administrativă sau 
executivă. De competența ei ar fi 
doar să supravegheze ca toate 
părțile interesate să respecte cu 
strictețe și neabătut statutul de 
oraș liber și să fie asigurată inde
pendența acestuia. Comisia ar pu
tea prezenta cu regularitate guver
nelor țărilor care au semnat acor
dul cu privire la statutul de oraș 
liber, precum și Consiliului de 
Securitate al O.N.U., rapoarte cu 
privire la rezultatele supravegherii 
exercitate de ea.

Lichidarea regimului de ocupație 
în Berlinul occidental nu ar știrbi 
interesele, nu ar afecta prestigiul 
nici unuia din statele interesate și 
nu ar crea avantaje unilaterale 
nici uneia din părți. Acesta este, 
dacă doriți, compromisul echitabil 
care ar putea fi acceptat din punc
tul nostru de vedere de toate păr
țile interesate fără a afecta nici 
prestigiul nici securitatea acestor 
părți. Sintem, firește, dispuși să 
examinăm odată cu discutarea a- 
cestei probleme, in vederea unui 
acord reciproc acceptabil toate pro
punerile care pot servi la realiza
rea acestui scop.

Uniunea Sovietică nu dorește ca 
prin reglementarea situației anor
male creată în Berlin să obțină 
vreun avantaj unilateral și nu 
urmărește nici un alt scop decit 
înlăturarea sursei de încordare în 
centrul Germaniei și Europei.

Ca să vorbim deschis, guvernul 
sovietic consideră crearea orașului 
liber departe de a fi soluția ideală 
a problemei Berlinului Occidental. 
Abordarea cea mai justă a acestei 
probleme ar fi, firește, extinderea 
suveranității depline a Republicii 
Democrate Germane asupra Berli
nului occidental.

Dacă se poate vorbi despre o

concesie în legătură cu declararea 
Berlinului occidental oraș liber, ar 
trebui să se vorbească despre con
cesia făcută de R.D.G.

Pentru noi toți este desigur clar 
că crearea orașului liber este o 
hotărîre provizorie pentru perioada 
pînă la unificarea Germaniei șl 
constituirea unui stat german unic. 
Totodată trebuie să se recunoască 
că acest pas ar 
evident cauzei unificării Germa
niei

După părerea noastră, cel mal 
bine ar fi ca problema Berlinului 
să fie rezolvată în cadrul Tratatu 
lui de pace cu Germania, în cazul 
realizării unui acord asupra aces, 
tui tratat.

Acestea sînt observațiile pe care 
am dorit să le facem în mod spe
cial îti problema Berlinului ținind 
seama că toți participant» la con
ferința noastră au recunoscui im
portanța și urgența acestei pro
bleme.

A luat apoi cuvîntul ministrul 
britanic de externe, Selwyn Lloyd. 
Deși a declarat că este pentru 
menținerea ocupației în Berlinul 
occidental, Lloyd a recunoscut to
tuși necesitatea de a se 
cale de îmbunătățire a 
din Berlinul occidental.

In încheierea ședinței 
ministrul francez de 
Couve de Murville. El a 
la început că discursul șefului de
legației sovietice ,,cuprinde multe 
elemente și că trebuie desigur să 
reflectăm mai mult la ele înainte 
de a răspunde la tot ce s-a spus“. ■ 
Ministrul de Externe francez a res
pins însă propunerea de a se crea 
orașul liber Berlinul occidental.

Ședința miniștrilor, de Externe a 
fost ridicată după două ore și ju
mătate de discuții. Nu s-a stabilit . 
data viitoarei ședințe plenare.

In cursul serii miniștrii dă Ex
terne occidentali au fost oaspeți la 
dineul oferit de A. A. Gromîko.

-----0-----
Un mesaj al lui 

W. Ulbricht 
remis lui Adenauer
BONN 30 (Agerpres). — A.D.N. 

transmite: La 29 mai, împuterni
ciți ai Republicii Democrate Ger
mane au remis cancelarului Re
publicii Federale Germane, K. A- 
denauer un mesaj din partea lui 
Walter Ulbricht, 
ședințe 
al R.D. 
Walter Ulbricht repetă propune
rea cu •- -—-------
pact de neagresiune între 
două state germane, prezentată 
de el în numele guvernului R.D. 
Germane.

găsi o 
situației

a vorb't 
Externe, 
declarat

prim vicepre- 
al Consiliului de Miniștri 
Germane, țn mesajul său

privire la semnarea unui 
cele

Delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice in frunte cu N. S. Hrușciov vizitind Com
binatul textil „Stalin" din Tirana

Cea mai mare 
navă fluvială 

din lume
MOSCOVA 30 (Agerpres). —

Mos- 
elec- 
mare 
con-

TASS transmite : La 
cova a sosit nava Diesel 
trică „Lenin" — cea mai 
navă fluvială din lume 
struită la Gorki. Lungimea 
corpului noii nave atinge 121 
m., lățimea ei este de aproape 
17 m., iar înălțimea trece de 
15 m. Deplasamentul navei 
Diesel electrice este de 2.235 
tone. Principalele motoare ale 
navei, cu o putere de 2.700 
C.P., acționează trei elice na
vale, permițînd să se dezvolte 
o viteză de. 27 km. pe oră.

In cabinele confortabile ale 
navei Diesel-eleclrice au loc 
439 de călători. Nava este pre
văzută cu o puternică instalație 
pentru condiționarea aerului.

In curînd nava Diesel-electri- 
că „Lenin" va pleca în prima 
sa cursă pe traseul Moscova- 
Astrahan-Moscova.

sindica- 
brita- 
care

LONDRA 30 (Agerpres).
Luind cuvîntul in ca

drul conferinței 
tului muncitorilor 
nici din construcții,
se desfășoară zilele aces
tea la Llandudno, Harry 
Weaver, președintele sin
dicalului, a subliniat că un 
mare număr de tineri en
glezi nu au de lucru. Pes
te 36.000 de tineri sub 
20 de ani — a arătat Wea
ver — sînt în momentul 
de față fără lucru, după 
ce și-au petrecut ani de 
zile învățînd. „In indus
tria construcțiilor — a 
spus mai departe vorbito
rul — în ciuda propagan
dei și a afirmațiilor că ar 
fi căutați muncitori califi
cați și tehnicieni, peste 
1.000 de tineri au fost si
liți să-și părăsească 
munca..."

Domnilor, 
M-am adresat dvs, 
îndelungă chibzuite, 
țial voiam să-i scriu lui 
Tommy» cățelul care a moș
tenit un palat, un valet și 
două milioane de dolari. 
Puterile lui sînt intr-adevăr 
limitate, dar viața m-a con
vins că o inimă de cîine e 
mai sensibilă, mai duioasă 
decit inima unui miliardar. 
Aș fi putut să mă adresez 
reprezentanților unei alte 
puternice dinastii monopo
liste, lui Morgan, Mellon 
sau Dupont. Am socotit însă 
mai potrivit să vă spun, 
tot ce am pe suflet, dvs, 
celor cinci frați. Rockefeller. 
Pentru că dvs, cei cinci 
frați, precum degetele unei 
mîini, lucrați împreună ne
separați și in bună înțele
gere, stăpîni peste cel mai 
puternic imperiu petrolifer 
împrăștiat în multe țări ale 
lumii, stăpîni peste soarta 
a milioane de părinți ce 
dau în brinci pentru dvs. 
și nu pentru bieții lor co
pii, pentru că dvs. conducă
torii omnipotenți ai unui 
fir întreg de bănci, socie
tăți feroviare și navale, co- 
părtași de prim rang în 
pool-ul atomic și în afaceri
le cu armament, sînteți în 
lumea capitalistă persoane 
cu mare greutate. M-am a- 
dresat dvs, pentru că unul 
din frați, Nelson, astăzi gu
vernatorul celui mai puter
nic stat din S.U.A. New 
Fork și care, sincer și cinic, 
socotește că la Casa Albă 
poate fi singur stăpîn, fără 
interpuși, este o persoană 
cu largă influență politică.

după 
Ini-

Muncitor — copil din Italia

Vă scriu dvs, pentru că în 
orașul petrolifer Houston și 
cu unul din foștii muncitori 
ai lui „Standard Oii", s-a 
întîmplat un fapt ce are di
rectă legătură cu viața co
piilor din lumea capitalu
lui.

Acum cîteva luni, un 
sondor și fost muncitor la 
una din sucursalele dvs. din 
Houston, pe nume Stillon 
și-a vîndut copiii. Vn an de 
zile de șomaj, vinderea tu
turor lucrurilor din casă, 
perspectiva multor ani fără 
lucru, chipurile slăbite de 
nemincare ale celor doi co
pii, l-au împins la acest 
act disperat pentru un pă
rinte : despărțirea de copii. 
Dorința de a-și vedea băieții 
sătui și îmbrăcați a biruit. 
Stillon a fost prins și toate 
lăturile moraliștilor bur
ghezi au fost asvîrlite peste 
el. Auziți, un lată să-și vin- 
dă copilul !?

Ipocrită indignare, dom
nilor frați Rockefeller. Daci 
Stillon a făcut acest pas în
seamnă că-i ajunsese lațul 
la gît, iar vina, vina se răs- 
fringe și asupra dvs. care 
concediind muncitorii cu 
sutele de mii semănați dis
perare și durere. Dvs, fii și

Semnarea Declarației comune 
albanezo-sovietice

TIRANA 30 (Agerpres). — A.T.A. transmite: La 30 mai a 
fost semnată la Tirana, Declarația comună a delegațiilor de partid 
și guvernamentale ale Republicii Populare Albania și Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Din partea albaneză Declarația a fost semnată de Enver Hodja, 
prim secretar al C.C. al Partidu lui Muncii din Albania și de Meh
met Shehu, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Albania.

Din partea sovietică Declarația a fost semnată de N- S. Hruș- 
ciov, prim secretar al C.C. al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

In R. F. Germană crește nemulțumirea 
fată de politica lui Adenauer

— Declarația lui Hans Schroder, membru al conducerii organiza
ției din Wurttemberg Hohenzollern a U.C.D, , care a trecut în 

R. D. Germană

BERLIN 30 (Agerpres). — 
Agenția ADN anunță că dat fiind 
intensificarea represiunilor împotri
va adversarilor politicii lui Ade
nauer și, îndeosebi, arestarea unor 
lideri ai Uniunii creștin-democrate 
care se opun liniei acestui partid, 
a trecut in R. D. Germană Hans 
Schroder, membru, al conducerii 
organizației din Wurttemberg Ho
henzollern a Uniunii creștin-de
mocrate. După trecerea sa în R. D. 
Germană Schroder a făcut o de
clarație în care a arătat că în 
anul 1953, din motive de ordin 
economic, el a părăsit R.D. Ger
mană, trecînd în Germania occi
dentală, dar că ulterior și-a dat 
seama cît de greșită a fost aceas
tă hotărîre. După cum a subliniat 
Schroder, în' timpul cît a activat

in cadrul Uniunii creștin-democrate 
din R.F. Germană el a ajuns la 
concluzia că acest partid, condus 
de Adenauer, se îndepărtează din 
ce în ce mai inulit de la principiile 
fundamentale ale așa-zisei orîn- 
duîri democratice libere, principii 
consemnate în programul și în alte 
documente ale U.C.D. Nu este deci 
de mirare, a spus el în continuare, 
că în urina politicii reacționare a 
liderilor U.C.D., în rîndurile aces
tui partid s-au accentuat nemulțu
mirea și opoziția, care în prezent 
au cuprins pînă și cercurile condu
cătoare ale partidului.

Pentru a împiedica această evo
luție, Adenauer și adepții săi in
tensifică represiunile împotriva tu
turor persoanelor care se opun li
niei politice a U.C.D.

Primul film în culori 
pentru ecran 

panoramic circular
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : Este pe ter
minate turnarea primului film 
sovietic în culori pentru ecran 
panoramic circular. Acest film 
va rula în luna iulie pe ecra
nul unui cinematograf construit 
în incinta expoziției 
cova a realizărilor 
naționale a U-RS-S.

Diametrul sălii de 
este de 17 m. Ecranul bietajat 
înalt de 7 in. va depăși cu mult 
înălțimea circoramei america
ne. Acțiunea filmului se va des
fășura în linii mari pe ecra
nul inferior, dar uneori va fi 
trecută și pe cel superior. Cir- 
corama din Moscova va fi în
zestrată cu un dispozitiv ste
reofonic cu nouă canale pentru 
reproducerea sunetului (eirco- 
rama americană nu prevede un 
asemenea dispozitiv).

Cele 14 difuzoare principale 
vor asigura o sincronizare 
foarte precisă a imaginii în 
mișcare cu sunetul. Afară de 
aceasta pe tavan și în nișele du
șumelei se montează două gru
puri de cîte nouă difuzoare. Ele 
vor întări sonorizarea stereo
fonică.

Noua construcție va asi
gura iluzia deplină a partici
pării nemijlocite a spectatori
lor la acțiunea care se des
fășoară pe ecran.

de la Mos- 
economiei

spectacole

Conferirea titlului de cetățean 
de onoare al orașului Tirana 

tovarășului N. S. Hrușciov
TIRANA 30. (Agerpres). — 

TASS transmite : La 30 mai, în clă
direa Consiliului popular al ora
șului Tirana, a avut loc ceremo
nia conferirii titlului de cetățean 
de onoare al orașului Tirana, to
varășului Nikita Sergheevici Hruș
ciov.

La ceremonie au participat: de
legația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, în frunte 
cu N. S. Hrușciov, Enver Hodj», 
Mehmet Shehu, Hadji Lleshi și 
alți conducători ai Albaniei, pre
cum și reprezentanți ai vieții pu- 
b.ice din Tirana.

Inmînind lui N. S. Hrușciov di
ploma de cetățean de onoare al 
orașului Tirana, Rifat Dedia, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al orașului Ti
rana, a rostit o cuvîntare. N. S. 
Hrușciov, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale a 
U.R.S.S., întîmpinat cu aplauze 
furtunoase, a rostit o cuvîntare de 
răspuns.

Oaspeții sovietici au mers apoi 
pe bulevardul Stalin, unde tovară
șul N. S. Hrușciov a sădit în parc 
doi puieți 
Tiranei.

Oaspeții sovietici au vizitat de 
asemenea 
din Tirana. In piața din fața clă
dirii universității s-au adumt stu
denții și profesorii universității. 
Rectorul universității, Zia Kelici, 
a salutat în numele celor prezenți 
pe tovarășul N. S. Hrușciov și pe 
membrii delegației. N. S. Hrușciov 
a rostit o cuvîntare de răspuns.

Oaspeții sovietici au vizitat apoi 
Muzeul de arheologie și etnografie.

★
TIRANA 30 (Agerpres). — 

A.T.A. transmite: In seara zilei 
de 30 mai, Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Albania și 
Consiliul de Miniștri al R.P. Al
bania au oferit o recepție în cin
stea delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, condu
să de N. S. Hrușciov.,

★
TIRANA 30' (Agerpres).-rA.T.A. 
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transmite: In după amiaza zilei 
de 30 mai, la Tirana a avut loc 
un mare miting consacrat vizitei 
delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii 
Sovietice Socialiste, 
N. S. Hrușciov. La 
pafticipat aproximativ 120.000 de 
persoane.

Cu acest prilej, Enver Hodja și 
N. S. Hrușciov au rostit cuvîntări.

Republicilor 
condusă de 
miting au

in amintirea vizitării

Universitatea de stat

nepoți de regi petroliferi, 
nu puteți pricepe ce se pe
trece în sufletul părinților 
nenorociți, pentru că odoa- 
rele dvs. pot să ceară și 
să primească și luna de pe 
cer. Nimeni din neamul 
dvs. n-a cunoscut foame
tea și mizeria și nici un 
copil din spița Rockefeller 
n-a adormit in acordurile 
tragicei simfonii a mațelor 
goale. Și sînt în lumea capi
talistă, și sînt în America 
dvs, milioane de copii ce se

iți cu afacerile, că e o cifră 
modestă, că Stillon nu e 
un bun negustor și nicioda
tă nu o să se aleagă ceva 
de capul lui. 300 dolari 
pentru un copil ! A sărit 
în sus întregul minister al 
sănătății, care se ocupă cu 
găsirea de părinți adoptivi 
și, care, numai pentru obo
seală, ia o sumă dublă. A 
sărit în aer o întreagă no
bilă și onorabilă societate 
alcătuită din magistrați, 
funcționari superiori din di
verse secretariate de stat,

tor, ajungînd la o cifră de 
afaceri de 35 milioane do
lari anual. Ispititor nu, 
domnilor frați Rockefeller ! 
Cit despre moralitate, aceas
ta desigur nu vă mai scan
dalizează. Acesta este un 
adevărat business,, O afacere 
pe picior mare. Și acum o 

dom-altă problemă urită, 
nilor Rockefeller.

Ministerul Muncii 
țara dvs. a fost silit să 
noască că în perioada 
1957 — iulie 1953 întreprin
derile și fermele din S.U.A.

din 
recu- 
iulie
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ce-l savurați duminica e 
plătită de acești copii care 
mor în minele și plantațiile 
dvs. muncind, înainte de a 
fi învățat să se joace. Pe 
acolo, moartea seceră u- 
șor copii, mizeria e mare, 
cel puțin tot atît de mare 
cît profiturile pe care le 
scoateți dvs. din zincul bo
livian, din uraniul congo- 
lez, din petrolul iranian — 
din locurile unde se prăpă
desc zilnic mii de copii.

Domnilor !
Nu știu dacă în afară de

Scrisoare deschisa fraților Rockefeller
culcă amorțiți de foame 
tocmai pentru ca odraslele 
dvs, ca și cele ale prietenilor 
dvs. Dupont, Morgan să se 
poată juca cu luna de pe 
cer. Dvs. l-ați dat afară pe 
Stillon, ați concediat părin
ții a mii de Micky și Sam.

Societatea mai înaltă și 
mai puțin înaltă din S.U.A. 
a făcut multă vilvă in jurul 
cazului Stillon. Este neîn
doios că vilva aceasta a 
fost alimentată de cercuri o- 
ficiale și semi-oficiale: Pen
tru că vinzindu-și copiii cu 
300 dolari per bucată, Sti
llon a stricat prețul pieții. 
300 dolari pentru un copil, 
recunoașteți și dvs., obișnu-

societate ce ce ocupă cu tra
ficul ilegal de copii. Și avea 
de ce să fie indignată aceas
tă societate de inimi cari
tabile, recunoașteți și dvs. 
domnilor frați Rockefeller, 
cind demnii ei reprezentanți 
iau intre 1500 și 10.000 do
lari pentru un copil, cind 
scăderea prețurilor, cum 
s-ar zice la bursă, sub cursul 
pieții periclitează însuși e- 
xistența bandei — scuzați, 
societății respective.

După cum afirmă cores
pondentul new-yorkez al 
revistei „Express", Sidney 
Cooper, afacerile cu trafi
cul de copii din Grecia și 
Italia în deosebi, e înflori-

au folosit la munci, grele 
11.634 copii din care 4.500 a- 
veau sub 14 ani, 2.326 sub 
10 ani, iar o bună parte a- 
bia împliniseră 6 ani.

In țara tuturor posibilită
ților, in țara al cărui sis
tem îl reprezentați și lău- 
dați, copii de abia 6 ani 
merg să-și cîștige piinea. In 
colonii, adică pe acolo unde 
și dvs. aveți interese în mi
nele de uraniu, în state 
slab dezvoltate unde de ase
menea aveți unele interese, 
ca de pildă în regiunile pe
trolifere din Arabia Saudită 
sau Venezuela, lucrul acesta 
este foarte obișnuit. O par
te din curcanul cu castane

„Wall Street Journal", „Bu
siness Week" și publicații 
in care viața dvs. regească 
e înfățișată pe toate fețele, 
mai citiți și altceva. Mă în
doiesc, așa că nu cred să 
vă fi căzut în mină ziarul 
francez „L’Humanite" din 
16 mai ac. Este acolo foto
grafia unei cămăruțe, așa 
cam cit o jumătate de deba
ra din oricare casă a dvs, 
în care sînt înghesuite două 
pătuțuri de copil, deasupra 
cărora atîrnă un soi de sa
coșă mai mare, loc de dor
mit pentru un al treilea. 
Sub fotografie, următoarea 
lapidară explicație : „Ghis- 
laine, Monique și Sophie, aș-

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București, Plata „Sîînteii«. Tel. 17.60.10. Tiparul; Combinatul Poligrafie „Casa Scîriteii".

VARȘOVIA. In seara de 29 mal 
a avut loc pe scena Teatrului de 
Varietăți din Varșovia premiera 
piesei romineșli ,.Steaua fără nu
me" de Miha i Sebastian. Rolu
rile principale au fost interpretate 
de Karolina Lubienska și Jan Ma- 
tyjaszkiewicz.

Piesa a fost pusă în scenă <le 
scenograful Ștefan Norris de la Tea
trul Național „1. L. Caragiale" 
din București.

La premieră au asistat Zbigniew 
Bienkotvski, ministrul invățumln- 
tului, Jerzi Jasienski, director ge
neral al teatrelor, precum și alte 
personalități din lumea artistică. 
Din partea Ambasadei R. P. Ro
mine la Varșovia au participat Ni- 
colae lonescu, însărcinat cu i 
ceri ad-interim, și membri 
ambasadei. De asemenea au j 
prezenți membri ai corpului 
plomatic acreditați la Varșovia.

Piesa s-a bucurat de o primire 
foarte călduroasă și a fost viu a- 
plaudată.

afa- 
ai 

fost 
di-

Puternice ciocniri 
între populație și armată 

în Equador
QUITO 30 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, 
în orașul Portoviejo din Equador 
au avut loc la 29 mai puternice 
demonstrații ale populației împo
triva samavolniciilor comise de 
autoritățile militare locale. De
monstrațiile, prilejuite de înmor- 
militarea unui soldat care s-a si
nucis în urma torturilor la care 
fusese supus de comandantul gar
nizoanei, au fost organizate de 
studenți. La manifestațiile popu
lației s-au alăturat ți numeroși 
soldați recruți.

Atacați de ofițeri superiori cu 
arme de foc, manifestanții s-au 
apărat cu dîrzenie. Ciocnirile s-au 
prelungit în tot cursul zilei. Se 
semnalează morți ți răniți. Co
mandantul garnizoanei a fost ucis. 
Potrivit telegramelor de presă, 
în cercurile guvernamentale se 
declară că la Portoviejo ți în îm
prejurimi situația se menține în
cordată.

MOSCOVA. - La 
vitația Academiei 
S.U.A. a plecat pe 
din Moscova spre New York 
grup de specialiști

30 mai, la in- 
naționale a 
calea aerului

uri 
_ , ... „_____ , . sovietici in
domeniul construcțiilor . in frunte 
cu acad. Ivan Litvinov, secretar al 
Academiei de construcții și arhi
tectură a R.S.S. Ucrainene.

HANOI. — La 30 mai, guvernul 
Republicii Democrate Vietnam a 
adresat o notă guvernelor țărilor 
care au participat la Conferința de 
la Geneva din 1954 în problema 
restabilirii păcii din- Indochina, în 
care se atrage atenția asupra si
tuației grave creată în Laos. In 
notă se arată că guvernul F. Sana- 
nikone al regatului Laos a violat 
în mod grav acordurile de la Ge
neva. ,

HANOI. — După cum anunță 
Agenția Vietnameză de Informații, 
la 28 mai a avut Ioc o ciocnire ar. 
mată între armata regală laoțiană 
și unități.e din Pa-tet Lao.

BONN.— La 30 mai la Bonn a 
avut loc semnarea acordului intre 
guvernul U.R.S.S. și guvernul R.F. 
Germane cu privire la schimbul 
cultural, științific și tehnic.

MOSCOVA. — Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. l-a numit 
pe Terenti Șttkov în funcția de 
ambasador în Republica Populară 
Ungară. Evgheni Gromov, care a 
fost ambasadorul U.R.S.S. în R.P. 
Ungară a fost eliberat din această 
funcție în legătură cu trecerea sa 
în altă muncă.

MOSCOVA. — Cu prilejul împli
nirii a 60 de ani, scriitorul sovie
tic Leonid Leonov a fost decorat 
cu Ordinul Lenin.

NEW YORK. - Potrivit cifrelor 
publicate în ultima ediție a anua
rului demografic al O.N.U , popu
lația globului crește cu 45 de mi
lioane de locuitori anual, cifră 
egală cu întreaga populație , a 
Franței.

Peste jumătate din cei 2 miliarde 
800.000.000 locuitori ai globului, 
trăiesc; în Asia și 14 la sută în 
Europa.

Aproximativ jumătate din popu
lația globului trăiește în urmă
toarele țări : Republica Populară 
Chineză — 640 milioane. India — 
400 milioane. Uniunea Sovietică — 
peste 200 milioane și Statele Unita 
— peste 170 milioane.

TOKIO. — Consiliul japonez 
pentru interzicerea bombelor ato
mice și cu hidrogen a anunțat că 
în luna iunie va fi organizat un 
mare marș dl păcii spre Hlroșimă.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
anunță că la 29 mai, avioane de 
vînătoare ale forțelor aeriene mili
tare ale R. P. Chineze au dobor it 
în regiunea Enpin. provincia Guan- 
dun, un avion ciankaișist de pro
veniență americană de tip ,,B-17“. 
Cele 12 persoane care se aflau pe 
bordul avionului, au pierit.

BERLIN. — In acest an, la in
vitația organizației de pionieri 
„Ernst ThăUnann" vor petrece In 
R.D.G. vacanța de vară peste 800 
de copii din 23 de țări. Micii oas
peți își vor petrece vacanța îm
preună cu copiii germani, in cinci 
tabere internaționale de pionieri.

PEKIN. — La 29 mai, a sosit la 
Pekin Juan Marinello, președintele 
Partidului popular-socialist din 
Cuba.

teaptă pentru noiembrie un 
frățior. Iar părinții lor, dl. și 
d-r.a. Bourdin, disperă. Vor 
trebui să trăiască toți șase 
in acest ungher din strada 
Lafayette 210, în acest mor- 
mint fără soare pe care-l dis
pută cu șoarecii. Există oa
meni pentru care nașterea e 
un eveniment fericit. Pentru 
familia Bourdin e o dramă".

Această imagine tragică 
mi se pare simbolică pentru 
ceea ce oferă copiilor orîn- 
duirea pe care o reprezen- 
tați și o doriți veșnică. A-

ceastă imagine este direct 
opusă aceleia pe care o pre
zintă viața dvs, a prieteni
lor de același rang sau cu o 
treaptă mai jos din S.U.A., 
a amicilor dvs. lorzi și mi
lionari din Anglia, a tuturor 
speciilor de capitaliști ce 
populează lumea dvs. Este 
opusă dar direct legată de 
imaginea vieții de huzur pe 
care o duceți.

Această imagine tragică 
poate fi întîlnită și în 
S.U.A. 1? milioane de oa
meni n-au locuințe sau, 
cele în care stau — vagoa
ne, camioane, borte insalu
bre — nu merită acest 
nume. Dintre aceștia cam o

treime sînt copii. 5 milioa
ne de copii.

Frunzăriți documentele 
V.N.E.S.C.O. și aflați ciți 
copii nu pot merge la școa
lă, că un miliard de oa
meni din lumea dominată 
de capital, din care o treime 
sînt copii, nu știu carte.

Dar dvs. nu vă limitați 
numai la furtul de zimbete 
și de copilărie. Vreți și su
flete. Am aflat nu de mult 
fără uimire — contrariul ar 
fi fost de mirare — că prin 
băncile dvs., in special Chase 
Manhattan National Bank, fi
nanțați trusturi de presă și 
producători de filme. Le
gături mai strinse se pare 
că aveți cu trustul Hearst, 
ale cărui publicații nu în
cetează cu osanalele la 
adresa dvs. Ca dețină
tori de acțiuni ale 
tului Hearst, aveți o 
pundere directă și o 
buție însemnată la i 
direa de maculatură 
grafo-polițistă. Dvs. 
parte dintre asasinii ■, 
ai copiilor și 
dintre otrăvitorii de suflete. 
Și este firesc interesul ce-l 
acordați acestui soi de mar
fă, puțin onorabil. Literatu
ra și filmele polițiste contri
buie la dezumanizarea, la 
educarea copiilor în cultul 
și respectul violenței. Bă
nuiesc că v-a cuprins un fior 
de plăcere cînd ați citit în 
ziare că Melvin Nimer, de 
opt ani, și-a ucis părinții, 
suu că Robert Curgenven, de 
11 ani, și-a ucis mama, tatăl 
și fratele cu focuri de revol
ver. Vă ghicesc zîmbetul 
de satisfacție la gîndul că
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trus- 
> răs- 
con'ri- 
răspîn- 
porno- 
faceți 

morali 
tineretului,

opera aceasta de îndobitoci
re a tinerei generații, priit 
folosirea literaturii și artei 
dezumanizante, își dă roa
dele.

Domnilor,
Departe de mine gîndul, ca 
prin rîndurile de față, să 
vă convertesc întru omenie 
sau să vă conving să deschi
deți pungile pentru opere 
de caritate, pentru ajutora
rea copiilor. Omenia se pre
linge pe lingă dvs. ca untde
lemnul, tn ce privește aju
torarea copiilor nu vă stă 
nici în caracter, nici în obicei 
I-ațî putea ajuta intr-un 
singur fel : punind capăt 
jtfului și exploatării. Or 
cu treaba asta se însărcinea
ză istoria, pe care dvs. mai 
sperați în mod iluzoriu s-o 
opriți pe loc. Dispariția ca
pitalismului, a monopoluri, 
lor, deci și a dvs. va readu
ce zimbetele pe buzele ca
piilor, le va reda copilăria.

Tot ce am urmărit prin 
această scrisoare a fost să 
vă arăt o parte din propor
țiile răului provocat de e- 
xistența sistemului capita
list al cărui reprezentanți 
de frunte sînteți dvs. Am 
vrut si vă arăt că dum
neavoastră purtați vina pen
tru foametea și mizeria co
piilor din lumea capitalistă, 
că faceți parte din categoria 
furilor de viață, de zimbete, 
de fericire.
I închei cu convingerea că 
i torta își va îndeplini misiu
nea, cu speranța că intr-un 
viițor apropiat nu vor mai 
exista copii fără copilărie și 
buze fără zimbete.

AL. GIRNEAȚA


